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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA 
RELATIVA A LA MANCA D’ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT LA VENDA 
D’ESTUPEFAENTS EN UN ESPAI PÚBLIC 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 8 de febrer de 2022, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què exposava que, a la plaça Falset, un grup de persones es dediquen 
a vendre estupefaents i dirigeixen els compradors a pisos de la zona, on adquireixen el 
producte.  
 
Expliquen que, a prop del lloc en qüestió, es troba un institut públic i que algunes de 
les persones compradores són menors d’edat. 
 
Indica que, a pocs metres de la plaça Falset, hi ha una comissaria del cos de Mossos 
d’Esquadra i que, tot i això, l’activitat il·legal es continua produint, malgrat les diverses 
denuncies veïnals. 
 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient 
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat 
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 
ciutat. 
 
Examinat el contingut de la queixa, i tenint en compte la documentació aportada per la 
persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat per tal de conèixer les intervencions realitzades en relació amb la queixa 
presentada.  
 
En data 16 de febrer de 2022, es va sol·licitar a aquest organisme la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 8 de març de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada. 
L’escrit exposa que la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) no està treballant sobre 
situacions com l’assenyalada en la queixa. Tot i això, s’ha fet una consulta sobre les 
trucades rebudes al telèfon 112 des del 16 de febrer de 2021 i fins al 16 de febrer de 
2022. 
 
Exposen que només s’han rebut dues trucades, que eren poc precises, i es van derivar 
al cos de Mossos d’Esquadra (CME).  
 
Una d’elles es va realitzar el dia 19 d’octubre de 2021. La persona no va voler facilitar 
la seva identitat i manifestava que hi havia diversos pisos on es traficava amb 
substàncies estupefaents. 



 

2 
 

 
La darrera va tenir lloc l’1 de gener de 2022. Tampoc es va facilitar la identitat de la 
persona reclamant. Manifestava que hi havia un pis on es traficava amb marihuana i 
cocaïna, sense concretar res més. 
 
Finalment, indiquen que van consultar al CME del districte de Sants-Montjuïc, ja que 
són els competents en aquests temes, i que els van informar que estaven treballant en 
aquella problemàtica. 
 
 
CONSIDERACIONS 
 
A la ciutat de Barcelona operen dos cossos policials diferents: l’autonòmic CME, i el 
municipal GUB. Pel que fa a aquest darrer, les funcions que té encomanades són les 
relatives a la vigilància del compliment de les ordenances municipals, d’acord amb Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i de la Carta Municipal de Barcelona. En 
canvi, al CME li correspon l’atenció de fets il·lícits penals. 
 
Ara bé, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 de abril, de seguretat pública de Catalunya 
(art. 27), els dos cossos policials poden subscriure convenis de col·laboració entre ells.  
El 26 de setembre de 2005 es va formalitzar el “Conveni Marc de coordinació i 
col·laboració en matèria de seguretat pública i policia, entre el Departament d’Interior 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona”. L’objecte d’aquest conveni és el de 
concretar formes de cooperació i coordinació dels dos cossos policials per donar 
cobertura a les polítiques públiques de seguretat a la ciutat de Barcelona. 
 
L’apartat 17è d’aquest conveni disposa que ambdues parts han d’intentar fer viable 
la derivació de les trucades de la ciutadania al servei titular de la competència. 
En el cas que es requereixi una resposta ràpida i el servei titular no disposi d’efectius 
en aquell moment, l’altre servei col·laborarà intentant atendre la situació amb els seus 
mitjans. Posteriorment, n’informarà al cos titular sobre la seva evolució.  
 
En el cas objecte d’estudi, la GUB informa que, en el darrer any, s’han efectuat dues 
trucades al telèfon unificat d’emergències 112 denunciant la possible venda de 
substàncies estupefaents en l’espai públic al qual es refereix la ciutadana. Després de 
valorar les denúncies ciutadanes, es van derivar el servei al CME com a cos policial 
competent per atendre aquella situació i consta que la CME està intervenint en la 
problemàtica denunciada.  
 
Per tant, en base a la informació facilitada, aquesta Institució no detecta indicis 
d’actuació irregular en el tractament policial que s’ha donat a la situació objecte 
d’aquesta queixa.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té 
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes 

aplicables, conclou que, en aquest cas, l’Àrea de Prevenció i Seguretat ha estat 
ajustada a dret pel que fa al tractament dels fets denunciats per la persona 
reclamant.  
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Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i, del seu contingut, 
s’informarà la persona interessada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


