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DECISIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA PRESENTADA 
EN MATÈRIA DE PARCS I JARDINS, PLATGES, ARBRAT I AIGÜES 
 
TRAMITACIÓ 
 
 El 19 de juliol de 2018 va presentar una queixa en aquesta Sindicatura en què 

denunciava les males condicions en què es trobava el pipicà dels jardins del Baix 
Guinardó, anteriorment coneguts com a jardins del Príncep de Girona. 

 El 31 de juliol de 2018 la síndica de greuges va admetre a tràmit la queixa, ja que 
reunia els requisits reglamentaris, i va designar l’assessora corresponent perquè 
instruís l’expedient. 

 La comprovació del fet presumptament greujós ha comportat, en síntesi, l’estudi de 
les circumstàncies concurrents, l’anàlisi de la normativa aplicable i l’observació de 
si s’havien aplicat els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels 
drets fonamentals a la ciutat. Amb aquesta finalitat, aquesta Sindicatura ha dut a 
terme les accions següents: 

 El 5 de setembre de 2018 l’assessora va iniciar l’anàlisi de la documentació  
oficial presentada per la persona interessada. 

 Durant els dos mesos següents l’assessora ha realitzat diferents visites al 
lloc dels fets i ha estat pendent de l’evolució de la situació. 

 El 15 de novembre de 2018 l’assessora, a partir de la  documentació oficial 
aportada per la persona interessada i l’anàlisi dels fets, va emetre un informe 
proposta amb les consideracions  següents. 

 
 

CONSIDERACIONS 
 
Descripció de la queixa  
 
La persona promotora de la queixa exposa que el pipicà dels jardins del Baix 
Guinardó, anteriorment coneguts com a jardins del príncep de Girona, presenten molt 
males condicions després que hagi plogut, ja que la meitat es troben inundats i 
inutilitzats. 
 
Manifesta que l’Ajuntament no fa res per solucionar el problema, es deixa que l’aigua 
se sequi sola i normalment triga una setmana. 

 
 

Normativa aplicable 
 

L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i 
estableix que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través 
de mesures preventives. 
 
L’article 45 de la Constitució espanyola estableix que tothom té dret a disposar d’un 
medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i que els poders públics 
han de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i 
millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient. 
 
L’article 103 de la Constitució espanyola estableix que l’Administració pública serveix 
amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, 
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la 
llei i al dret. 
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Valoració i conclusions 
 

Aquesta Sindicatura considera que la informació rebuda evidencia que l’actuació del 
servei municipal ha estat insuficient, ja que durant aquest dos últims mesos s’ha 
comprovat que el pipicà denunciat ha estat la majoria dels dies inundat en la part de la 
superfície de la banda mar. 
 
En les diferents visites que ha realitzat aquesta assessoria s’han pogut comprovar els 
fets que denunciava la ciutadana, i que també s’ha observat que succeeixen en altres 
pipicans de la ciutat. 
 
Sabem que el consistori és coneixedor d’aquest problema, que sembla que és 
generalitzat i que és degut a un mal funcionament del sistema de drenatge d’aquestes 
àrees, i que està estudiant possibles solucions, però mentrestant l’aigua continua 
estancada amb els consegüents riscos que això suposa tant per a la salut dels animals 
com de les persones. 
 
Considerem que mentre no es trobi una solució definitiva cal extreure aquesta aigua o 
clausurar aquestes zones ja que gairebé no s’utilitzen quan presenten aquest estat 
probablement pels problemes que poden suposar per als usuaris. 
 
Aquesta Sindicatura té com a missió valorar si s’ha produït un greuge i, considerats els 
fets i les normes aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació l’Ajuntament no ha 
estat eficaç. 
 
I, per tant, emeto la següent 
 
DECISIÓ 
 
 Estimar la queixa perquè l’actuació municipal no ha estat eficaç. 

 
 Recomanar al Districte d’Horta - Guinardó que cerqui una solució, encara que sigui 

provisional, al problema que suposa tenir el pipicà amb l’aigua estancada durant 
tant de temps. 

 
Aquesta decisió 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.  
 
 
 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2018 


