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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA
ALS JARDINS DE PISCINES I ESPORTS

Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 4 de novembre de 2019, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat amb les respostes rebudes a la
seva petició de retirada d’uns cartells que hi havia a l’entrada dels Jardins de Piscines i
Esports.
El promotor de la queixa exposava que, a l’entrada, hi havia uns cartells en els quals
figura la imatge corporativa d’un gimnàs, on s’informa de l’horari d’obertura del parc i
de la prohibició de dedicar aquell espai a classes d’activitats físiques.
Les respostes que ha obtingut des de l’any 2016 del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
són confuses i inconcretes ja que es diu que es contactarà amb l’empresa per tal que
tregui els cartells i, al mateix temps, s’informa que es tracta d’una concessió municipal.
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.
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona
interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins per tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en relació amb
la queixa presentada.
En data 4 de febrer de 2020 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació
necessària per a l’estudi de la queixa.
Resposta dels òrgans afectats
En data 21 de setembre de 2021 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada
en què s’exposa que una finca situada al carrer Doctor Fleming, on es troben els
Jardins de Piscines i Esports, pertany a l’Ajuntament de Barcelona a títol de cessió
gratuïta, mitjançant escriptura autoritzada, expedient de la Direcció de Patrimoni.
Dins de la finca de referència, es troba una finca del carrer Doctor Fleming, que va ser
objecte de concessió administrativa de l’ús privatiu de determinades porcions del sòl i
del subsòl, mitjançant escriptura autoritzada, de data 22 de juliol de 1991.
Posteriorment, mitjançant escriptura autoritzada, de data 3 d’abril de 1998, la referida
concessió es va dividir en quatre concessions, destinades a aparcament en subsòl, ús
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esportiu, restauració i multicines. Totes elles constitueixen una comunitat de
concessions, registrades a la mateixa secció i Registre, expedient de la Direcció de
Patrimoni.
L’acord aprovat pel Consell Plenari de 7 de febrer de 1997, que havia modificat la
concessió, establia l’obligació de l’empresa, de mantenir, durant la vigència de la
concessió, la part del parc delimitada pels carrers Ganduxer, Bori i Fontestà, i Doctor
Fleming en la zona de mar del complex.
En referència a la peça rectangular adjacent a la zona de piscina (el parc pròpiament
dit) es té constància que el Districte va signar l’any 2006 un conveni mitjançant el qual,
a canvi de la utilització gratuïta de les instal·lacions per part dels col·lectius que
designés el mateix Districte, es permetia utilitzar l’esmentada zona com a solàrium.
L’any 2007 l’empresa fa una comunicació en què diu que aquesta zona no perd la
condició de parc urbà i esportiu, i que es destinarà a green de pràctiques de golf en la
seva major part, i la part que toca a la piscina, a solàrium.
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins no té constància de cap pacte relatiu a l’ús de la
imatge corporativa de les instal·lacions. En documentació fotogràfica de l’any 2003 ja
es comprova la inclusió del logotip de l’empresa en el cartell informatiu a l’entrada del
parc, sense que s’hagi trobat cap altra informació al respecte.
CONSIDERACIONS
L’Ajuntament ha trigat més de dinou mesos a facilitar a la Sindicatura de
Greuges de Barcelona la informació que es va sol·licitar per resoldre la queixa.
Aquest termini supera amb escreix el que pot considerar-se un temps raonable d’acord
amb els principis d’eficiència i bona administració amb què han de regir-se els serveis
municipals. Així mateix, incompleix el deure de col·laboració establert per l’article 3.7
de la normativa reguladora de la institució de la Síndic de Greuges de Barcelona
(aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 19 de gener de 2005).
Per aquest motiu, cal recordar a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins la seva
obligació de col·laborar amb aquesta Sindicatura, tal com estableix el Reglament
del Síndic de Greuges de Barcelona, per tal que pugui desenvolupar adequadament la
seva tasca de supervisió dels serveis municipals i alhora vetllar pels drets de la
ciutadania.
Pel que fa a l’objecte de la queixa sobre les respostes rebudes en referència a l’ús del
logotip de l’entitat esportiva, l’Ajuntament informa que l’empresa està utilitzant el seu
logotip sense cap tipus d’autorització municipal en els cartells. Des de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins s’indica que únicament existeix un pacte per utilitzar una
part del parc com a solàrium a canvi de poder utilitzar les instal·lacions esportives per
part de determinats col·lectius designats per responsables municipals.
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D’altra banda, sembla que l’entitat esportiva utilitza també una part del parc per dur-hi
a terme altres activitats, com ara pràctiques de golf. Caldria comprovar quina
superfície del parc s‘està utilitzant i si cal modificar o ampliar el conveni establert amb
el Districte. El fet d’encarregar-se del manteniment del parc no dona dret a poder
utilitzar-lo per dur-hi a terme altres activitats esportives, com tampoc a posar-hi la
imatge o logotip corporatiu en els cartells d’informació del parc.
Cal recordar que, en referència a aquest assumpte, aquesta institució va emetre una
decisió en data 16 d’octubre de 2017 en el marc d’una actuació d’ofici sobre la gestió
del complex de piscines i esports al barri de Galvany - Sant Gervasi. La resolució
recomanava que es revisessin les condicions de la cessió, així com la retolació que hi
havia en els cartells del parc. Des del Districte es va respondre en data 28 de febrer de
2018 que s’havia requerit a l’empresa concessionària del parc que s’adeqüessin els
cartells a la normativa de retolació, així com que es millorés el manteniment del parc.
Han passat gairebé quatre anys des d’aquesta resposta municipal però no es constata
que l’empresa concessionària hagi donat compliment al requeriment del Districte, per
la qual cosa es considera que l’actuació municipal no ha estat encertada. És necessari
corregir definitivament l’incompliment de les condicions establertes en referència als
cartells informatius del parc.
D’altra banda, el promotor de la queixa exposava, en el seu escrit, que hi havia una
manca de transparència sobre aquesta concessió municipal i que la informació que se
li facilitava era confusa i incompleta.
En aquest punt, cal fer referència a la Llei 19/2013 de les Corts Generals i la Llei
19/2014 del Parlament de Catalunya, ambdues de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, que reforcen la transparència de l’activitat pública i regulen i
garanteixen el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació
públiques. En aquest cas, sembla que s’ha obviat ja que no ha estat àgil l’obtenció de
la informació sol·licitada per la persones interessada.
En aquest sentit, cal recordar que tant les condicions reguladores de les cessions, com
de les concessions administratives i convenis establertes pel consistori han de ser
fàcilment accessibles, d’acord amb els principi de responsabilitat, per tal d’informar la
ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al
seu abast. Així mateix, l’accés a la informació pública constitueix un veritable dret
subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública i que el dret
d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir per via de
la transparència.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar
si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en
aquest cas, l’actuació de l’Ajuntament no ha estat ajustada a dret ni eficaç en la
gestió de les reclamacions sobre l’ús del logotip de l’empresa en uns cartells
municipals.

3

En conseqüència, emeto la següent decisió:


Recomanar a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que faci treure el logotip
de l’empresa esportiva dels cartells d’entrada als Jardins de Piscines i Esports.



Recomanar al Districte de Sarrià-Sant Gervasi que revisi les condicions del
conveni acordat amb l’empresa esportiva sobre l’ús del parc i en faci un
seguiment eficaç.

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.

Barcelona, febrer de 2022

