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2. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL 

Vull iniciar aquesta presentació agraint a tots els grups polítics del Consistori la confiança vers 
la meva tasca que van demostrar en renovar-me, durant el Ple del passat mes d’octubre de 
2013, com a Síndica Municipal de Greuges de la nostra vila. Treballaré per no decebre aquesta 
confiança i crec que no em serà difícil, perquè les raons que em van impulsar a acceptar el 
càrrec la primera vegada, ja fa més de dotze anys, continuen plenament vigents. 

El repte, després de tant de temps com a Síndica, és continuar treballant, amb il·lusió i esforç, 
al servei dels nostres conciutadans. El repte és saber estar a prop de les persones, escoltar les 
seves queixes, veure allò que els preocupa i, en la mesura del que sigui possible, buscar i 
negociar solucions que resolguin o alleugin els seus problemes. I quan no es pot donar la raó a 
la persona que se sent agreujada, la meva tasca consisteix en explicar-li-ho d’una manera ben 
fonamentada i argumentada, per tal que pugui entendre i acceptar que l’Ajuntament no ha 
comès cap irregularitat contra ella. 

No es tracta de buscar solucions per a qualsevol problema i a qualsevol preu, sinó d’estudiar 
cada cas de manera individualitzada i mirar de donar la raó a qui la té. 

Aquesta és la feina que se m’ha encomanat i que em comprometo a continuar fent, tan bé com 
pugui, durant els propers anys. 

____________________________ 

Dit això, i tal i com està establert en el Reglament Orgànic Municipal, amb la presentació 
d’aquest Informe em disposo a donar compte al Ple i a la ciutadania de totes les actuacions que 
aquesta Sindicatura ha dut a terme durant el passat any 2013. 

Després d’aquesta “Presentació i balanç general”, a la secció tercera –anomenada “Promoció 
de la institució en l’àmbit local i participació en actes públics”– faig una exposició detallada de 
les actuacions que he dut a terme per fer visible la institució de la Sindicatura Municipal de 
Greuges en el dia a dia de la vida vilafranquina: xerrades a les escoles i als instituts, a les 
associacions de veïns i als casals d’avis; aparicions als mitjans de comunicació; participació en 
tot d’actes públics celebrats a Vilafranca, etc. 

A la secció quarta, “Relacions amb les altres sindicatures”, hi explico bàsicament la meva 
activitat com a membre del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya –el FòrumSD–, 
els primers dos mesos com a presidenta (fins que es va acabar el meu mandat, el 21 de febrer 
de 2013) i posteriorment com a vocal de la nova Junta. En aquest àmbit, la meva activitat 
també va ser força intensa, arran de la voluntat de promoure la institució arreu del territori, de 
donar-li visibilitat institucional i de donar servei, formació i acompanyament a tots els membres 
de l’associació. 
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La meva tasca principal, però, es troba recollida a la secció cinquena d’aquest Informe, titulada 
“Actuació de la Sindicatura”, on es detallen tots els expedients i les consultes que he obert com 
a resposta a les peticions i demandes de la ciutadania. 

Com és habitual en els meus Informes, després d’una relació força acurada de cada expedient i 
cada consulta, hi ha la informació estadística, que permet clavar un cop d’ull ràpid i general a 
l’actuació de la Sindicatura i permet, també, fer una diagnosi força fidel dels problemes de la 
societat d’avui dia. 

____________________________ 

D’acord amb aquesta estadística, el primer que s’observa en comparar-la amb la de l’any 2012 
és l’augment global de casos atesos, ja que durant el 2012 se’n van tractar 130 i durant el 2013 
van ser 160, el que suposa un increment del 23%. 

Val a dir que aquest augment s’ha produït tant en les consultes (casos en què la Sindicatura 
no tenia competències però que, malgrat això, s’han orientat o assessorat de la millor manera 
possible) com en els expedients (conflictes amb l’Ajuntament de Vilafranca o algun dels seus 
organismes en què ha calgut obtenir i estudiar informació i emetre una resolució). En relació al 
2012, l’augment de les consultes ha estat del 17% (s’ha passat de 82 a 96), mentre que 
l’augment dels expedients ha estat del 43% (s’ha passat de 37 a 53). 

Com sempre, les lectures d’aquestes xifres poden ser diverses, i van des de la més positiva: 
que la ciutadania coneix més la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges i en disposa 
per resoldre el més petit dubte, fins a la més negativa: que l’Ajuntament ha fet les coses pitjor 
que l’any 2012. Cadascú hi farà la seva. En el meu cas, penso que hi ha dos altres factors que 
hi han tingut molt a veure: la greu crisi que continua colpejant les capes més febles de la nostra 
societat i el descontentament general de la ciutadania vers un sistema que considera injust i 
ineficaç. 

____________________________ 

D’acord amb aquesta idea, doncs, sembla perfectament justificat l’augment de casos atesos 
relacionats amb els Serveis Socials, que si bé han augmentat en un 50% respecte els de 2012 
(han passat de 6 a 9), considero que encara es mantenen dintre d’un rang més que acceptable, 
que demostra l’esforç que es fa des d’aquest servei per oferir atenció a les persones més 
necessitades. En aquest sentit cal felicitar l’Ajuntament, que tot i no tenir tots els mitjans que 
serien desitjables, s’esforça per gestionar de la millor manera possible els recursos que té i per 
buscar-ne de nous. 

En canvi, sí que crida més l’atenció el notable augment experimentat en els casos relacionats 
amb la nostra Policia local, que –en la millor de les lectures possibles– han passat d’11 (2012) 
a 18 (2013), amb un augment del 64%. 

Però aquesta xifra encara crida més l’atenció si hi sumem els expedients corresponents a 
Procediment Sancionador, ja que des del meu punt de vista aquest plantejament s’ajusta més a 
la realitat que no pas la separació en àrees diferents. El motiu és ben clar: l’origen de totes 
aquestes queixes també rau en l’actuació inicial de la Policia local, no pas en el tràmit 
administratiu dut a terme per Procediment Sancionador. 



Cort, 14 • Tel.: 93 892 03 58 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.org • www.vilafranca.cat/sindicatura

7

Així, entenc que s’ha passat d’11 casos el 2012 a 26 casos el 2013 (els 18 de Seguretat 
Ciutadana més els 8 de Procediment Sancionador), cosa que posa de manifest un augment del 
136%. 

Com no podia ser d’altra manera, aquest considerable augment m’ha fet aturar i analitzar més 
a fons els casos que implicaven la Policia, i he arribat la conclusió que el seu motiu no era 
només l’aplicació de l’ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, sinó que hi he detectat 
un parell de disfuncions que, gràcies a la bona disposició i professionalitat de l’Inspector 
Ramon Dosaigues, ja s’han corregit. 

Així doncs, i gràcies a la tasca de control i supervisió que porta a terme la Sindicatura, s’ha 
pogut introduir alguna millora en el servei gràcies a una dada que, en principi, podia ser 
preocupant. 

No vull dir, però, que no calgui una reflexió panoràmica i profunda sobre la sempre complicada 
tasca d’un agent de Policia, ja que entenc que la seva feina no ha de ser només posar multes 
(hi ha ciutadans que m’han manifestat aquesta sensació) sinó servir, ajudar, protegir i, si cal, 
educar. Tot i acceptar i reconèixer que davant d’alguna situació concreta calgui actuar amb 
fermesa, defenso que la seva funció ha de ser més pedagògica que sancionadora, cosa que a 
finals d’any vaig traslladar a l’Inspector i al regidor de Seguretat Ciutadana. 

En aquest sentit, tot i que no sigui l’objecte d’aquest Informe, ja puc avançar que el 2014 
sembla que ha començat amb millors dades. 

____________________________ 

Un altre aspecte a destacar de la informació estadística (veieu el punt 5.2.3.) és que durant el 
2013 vaig resoldre 32 expedients per la via de la mediació, aconseguint una rectificació per part 
de l’Ajuntament i desfent el greuge (o senzillament resolent el problema) que havia motivat la 
queixa ciutadana, sense necessitat d’emetre una recomanació escrita. 

Aquest fet, que segurament indica que la capacitat de diàleg d’aquesta administració ha estat 
molt bona, també va comportar que durant l’any passat no tanqués cap expedient a favor de 
l’interessat, cosa que estalvia a l’equip de govern pronunciar-se sobre assumptes que sovint (si  
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no, no haurien hagut de recórrer a la Sindicatura) són delicats. Definitivament, la via del diàleg i 
l’aproximació de posicions (que necessiten bona voluntat i bona predisposició per part de totes 
dues bandes) és molt més efectiva que qualsevol altra. 

En aquest punt, però, un any més he de recordar a l’equip de govern que té el deure de 
respondre les recomanacions que li faig. Les pot acceptar o no, però les ha de respondre, i em 
sap greu haver de tornar a reclamar la resposta a una recomanació emesa l’octubre de 2010 
(expedient 11/09), que encara espero després de més de tres anys i d’haver-la reclamat 
públicament i privadament en moltes ocasions. 

____________________________ 

Una altra de les observacions que voldria fer notar és que al llarg de 2013, en algun moment 
puntual també he detectat alguna disfunció en l’Organisme de Gestió Tributària, normalment 
causada per la demora en l’emissió d’algun document. Cal dir, però, que un senzill comentari 
amb les seves responsables ha estat suficient per solucionar el problema. 

El que fa que aquesta demora esdevingui important en casos determinats és el fet que pot 
suposar la prescripció d’una multa, cosa que si bé pot semblar positiu per al ciutadà –perquè 
s’estalvia pagar-la–, també té un vessant negatiu que va més enllà de la mala imatge que es 
pugui donar, ja que en un dels expedients oberts durant el 2013 s’han hagut d’anul·lar dues 
multes que estaven ben imposades, i això pot trametre a la ciutadania una sensació de certa 
impunitat. 

____________________________ 

Per acabar aquest balanç encara voldria demanar als nostres polítics, especialment als 
membres de l’equip de govern, que fossin una mica més curosos a l’hora de parlar amb els 
ciutadans, perquè en diversos dels expedients dels que la Sindicatura ha intentat resoldre 
durant el 2013 m’he trobat que el ciutadà es queixava de promeses incomplertes per part 
d’algun membre del govern. 

En aquest sentit, m’agradaria compartir la reflexió que cal mesurar molt bé les paraules, i que 
abans de pronunciar-se sobre un assumpte en concret sol ser recomanable consultar la 
normativa o demanar l’opinió dels tècnics municipals, ja que les coses no sempre són tan fàcils 
com ens agradaria. 

I quan després la solució no resulta ser factible o el compromís no es pot complir, a aquella 
persona se li ha produït un greuge que és difícil de quantificar i de reparar, que fa que el càrrec 
públic en qüestió passi de ser “una bona persona” i “un polític comprensiu” a ser algú “sense 
paraula” que no només ha malmès la seva imatge, sinó que ha posat en entredit la seriositat de 
tot l’equip de govern i, per extensió, també de l’Ajuntament. 

Demano, en definitiva, que tothom assumeixi les seves responsabilitats i faci el possible per 
dignificar una mica més la política. 

____________________________ 
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Tot i que sé que no caldria, un any més vull demanar que aquestes observacions i comentaris 
no es vegin com un atac a l’Ajuntament o bé a l’equip de govern. Tot al contrari, els faig amb 
l’esperit més constructiu i són el resultat de la tasca que tinc encomanada com a Síndica 
Municipal de Greuges, una tasca de control de l’administració pública que no només em porta a 
intentar corregir errors, sinó que em fa estar atenta per detectar vicis i disfuncions i em fa 
col·laborar, en la mesura del possible, a esmenar-los. 

En cap cas es pretén assenyalar a ningú ni acusar a ningú de res. L’objectiu és desenvolupar 
una feina de baròmetre de l’administració que penso que, ben entesa i utilitzada, pot contribuir 
notablement a la millora del seu funcionament. 

____________________________ 

Finalment, per acabar amb aquesta presentació, vull dedicar un parell de ratlles a fer públic el 
meu agraïment a les persones que han confiat en la Sindicatura Municipal de Greuges de 
Vilafranca per intentar resoldre els seus problemes, a tot el personal de l’Ajuntament (polítics, 
tècnics i administratius) que m’han ajudat a aclarir-los o resoldre’ls i, com cada any, al meu 
secretari, que m’ofereix un suport indispensable per al bon funcionament de la institució. Entre 
tots, intentem fer una administració més propera, més amable i més humana. 

Moltes gràcies a tothom. 

M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 

Vilafranca del Penedès, 14 d’abril de 2014. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

3.1. Difusió. Xerrades i publicitat.  

3.1.1. Xerrades als IES 

Com ja fa anys que porto a terme, durant el 2013 vaig continuar amb les xerrades als IES per 
donar a conèixer la Sindicatura Municipal de Greuges entre els estudiants de cicle secundari. 

Entre la bona col·laboració dels tutors i la bona predisposició dels alumnes, les sessions van 
ser, en general, força dinàmiques i participades, de manera que el balanç és altament positiu. 

Pel que fa a l’estructura de l’activitat, va ser sempre la mateixa: proposta a la direcció del centre 
educatiu, presentació al tutor/a, qüestionari previ als alumnes i, finalment, xerrada-debat 
(exposició + exemples + torn de preguntes) amb la Síndica de Greuges. 

Durant el 2013 vaig dur a terme quatre sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 

Curs 2012-2013: 
- 10 d’abril de 2013: 1 sessió al Col·legi del Carme
- 12 d’abril de 2013: 1 sessió al Col·legi del Carme

Curs 2013-2014: 
- 24 d’octubre de 2013: 1 sessió a l’IES Milà i Fontanals 
- 28 de novembre de 2013: 1 sessió a l’IES Milà i Fontanals 

3.1.2. Contactes amb les associacions de veïns 

Durant el 2013, com és habitual, també vaig estar a disposició de les diferents associacions de 
veïns de Vilafranca, per si alguna d’elles considerava oportú que anés al seu local a fer una 
xerrada informativa per a tot el veïnat. 

Com que al llarg dels darrers anys havíem observat que la programació sistemàtica d’aquestes 
xerrades cada vegada convocava menys gent, durant l’any passat tan sols vaig anar a fer les 
xerrades que se’m van demanar, en funció de l’interès del barri en qüestió. Per aquest motiu, 
en tot el 2013 només vaig fer una d’aquestes sessions, el 8 d’octubre, al barri del Centre. 

3.1.3. Xerrades a les residències i casals de la gent gran 

D’acord amb el meu desig de donar a conèixer la institució la Sindicatura Municipal de Greuges 
a tota la ciutadania, a finals de 2012 vaig iniciar un nou cicle de xerrades, en aquest cas a les 
residències i als casals de la gent gran. 
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Vaig posar-me en contacte amb les juntes o els responsables de cada institució i els vaig 
proposar l’activitat, però com que ja érem a les acaballes de l’any, no vaig acabar el cicle fins al 
5 de febrer de 2013, quan vaig visitar el Casal de la Gent Gran del C/ Peguera. 

Com havia passat en les sessions anteriors, aquí també vaig ser molt ben rebuda i el nombrós 
auditori no es va limitar a escoltar de manera passiva, sinó que va participar molt en el debat 
que vaig obrir després de la meva primera exposició. Se’m van plantejar preguntes concretes 
sobre temes de civisme, sobre la Policia, sobre aspectes de l’actualitat política, etc. 

3.1.4. Publicitat 

Si bé al llarg de 2013 no vaig dur a terme cap campanya publicitària específica, cal destacar 
que a finals d’any es va començar a afegir, al peu de totes les resolucions de l’Ajuntament, un 
text informatiu sobre l’existència i la utilitat de la Sindicatura Municipal de Greuges. 

El primer cop que vaig fer aquesta proposta a l’Ajuntament va ser a finals de 2012, després 
d’haver-ho estudiat i valorat en l’expedient d’ofici 35/12. L’objectiu era, evidentment, donar a 
conèixer la institució, ja que això suposaria informar de manera directa, a tothom qui rebés una 
resolució de l’Ajuntament, que a part de poder anar al Contenciós en cas de no estar-hi d’acord 
(aquesta informació, junt amb els terminis que té per fer-ho, hi ha d’aparèixer obligatòriament), 
també pot acudir a la Sindicatura, que l’atendrà de manera gratuïta. 

Dissortadament, en aquella ocasió el meu suggeriment va ser desestimat per l’equip de govern. 

Pocs mesos després, però, quan aquella recomanació va ser esmentada a la presentació al Ple 
de la Memòria 2012 (el 21 de maig), va resultar molt ben acollida per alguns partits de 
l’oposició, de tal manera que la CUP va impulsar, en el Ple del mes de setembre, una moció 
per implementar la mesura proposada que va acabar sent aprovada per unanimitat. 

Indubtablement, doncs, quan es va consensuar el text i es va començar a afegir a totes les 
resolucions de l’Ajuntament, aquesta actuació va esdevenir una immillorable campanya de 
promoció i difusió de la institució, així com un pas més d’aquesta administració cap a la 
transparència i per oferir un millor servei a la ciutadania. 

3.2. Aparicions als mitjans de comunicació  

Per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges, una constant en els meus objectius, 
és molt positiu que els mitjans de comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què 
participa la institució, ja que així podem recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera 
indirecta– que estem al seu costat i a la seva disposició. 

La relació i els motius pels quals la Sindicatura Municipal de Greuges ha estat objecte d’atenció 
dels mitjans locals i comarcals és la següent: 

- 7 de febrer. Una representació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir amb la presidenta del 
Parlament de Catalunya, la M. H. Sra. Núria de Gispert, per lliurar-li una proposta perquè la 
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futura Llei de Governs Locals defineixi i reguli la figura del síndic o defensor municipal, com a 
garantia de bon govern. 

- 21 de febrer. Celebració de la XV Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores locals de Catalunya - FòrumSD a Vilafranca. Atesa la importància de 
l’acte, el ressò va ser important, i fins i tot es va concretar en una entrevista a fons, a Ràdio 
Vilafranca (25-2-13), en què no només vam parlar de l’Assemblea, sinó de la feina que havia 
desenvolupat com a presidenta del FòrumSD, dels actes institucionals en què havia participat, 
del dia a dia de la Sindicatura municipal vilafranquina i dels mètodes de treball que utilitzo per 
resoldre els expedients. 

- 23 i 24 de maig. Els mitjans locals i comarcals es fan ressò de la presentació al Ple de 
l’Informe sobre l’actuació de la Sindicatura Municipal de Greuges durant l’any 2012. Vaig fer la 
presentació com a primer punt de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de maig. 

- 25 d’octubre. Es publica que en el darrer Ple, celebrat el dimarts 22 d’octubre, el consistori em 
va renovar en el càrrec de Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès per un nou 
període de 5 anys. L’acord es va prendre per unanimitat. 

- 13 i 20 de desembre. Publicació d’un article d’opinió, consensuat per tots els membres del 
FòrumSD, en commemoració del 65è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
que va ser signada el 10 de desembre de 1948. 

3.3. Participació en actes públics de la vila  

Amb l’objectiu de fer visible la institució que represento i de demostrar interès i implicació en les 
activitats que tenen lloc a Vilafranca, durant el 2013 vaig intentar assistir al màxim d’actes 
públics dels que es van convocar. Van ser aquests: 

3.3.1. Presentació d’un blog d’entrevistes sobre discapacitat

Arran d’una invitació personal del Sr. Xavier Cartanyà, gerent de Mas Albornà, el dijous 7 de 
març de 2013 vaig desplaçar-me fins a Barcelona per assistir, a les Cotxeres del Palau Robert, 
a la presentació d’un blog de tertúlies sobre discapacitat i trastorn mental. 

El projecte portava per nom 52 tallats i un tovalló, i consistia en la publicació d’una entrevista 
setmanal de les que s’havia dut a terme a 52 personalitats del món social, polític, cultural i 
artístic de Catalunya. Entre d’altres, hi havien pres part Artur Mas, Carme Ruscalleda, el doctor 
Barraquer, Jordi Pujol, Tomàs Molina, Miquel Roca o Muriel Casals. 

L’acte, que va comptar amb la presència de Consellera de Benestar i Família, Neus Munté, va 
ser conduït pel periodista Jordi Basté, de Rac1, qui va també va presentar la primera 
d’aquestes entrevistes, la feta al President de la Generalitat de Catalunya. 

Cal dir que vam assistir a aquest acte, tot i que va ser presentat a Barcelona per causa de la 
seva rellevància, un bon nombre de representants del món social, polític i institucional 
vilafranquí. 
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3.3.2. Acte Dia Internacional de les Dones 2013

El dia 8 de març, a les set de la tarda, vaig assistir a la celebració del Dia Internacional de les 
Dones que va tenir lloc al saló de Plens de la Casa de la Vila. 

L’acte va consistir en una conferència a càrrec de la M. Elena Alfaro, directora de la Fundació 
ARED, que es dedica a la integració social i laboral de dones amb problemes. La xerrada, que 
portava per nom ARED, una resposta femenina i eficaç davant la crisi que ens afecta a dones i 
homes, va consistir en una llarga exposició dels objectius i les tasques que es duen a terme 
des de la Fundació. 

En el transcurs de l’acte també es va lliurar el premi del 16è Concurs de Calendaris Conviure 
és Compartir. 

3.3.3. Taula comarcal contra els desnonaments

El dijous 25 d’abril de 2013 es va celebrar, a la seu del Consell Comarcal, una primera reunió 
per intentar constituir una Taula comarcal contra els desnonaments a l’Alt Penedès. A la 
trobada hi van assistir representants del Consell Comarcal, de l’Ajuntament de Vilafranca, de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i de Càrites, però es va acordar l’obertura a la participació 
en aquesta Taula a altres agents socials i entitats que poguessin contribuir a complir els 
objectius plantejats. 

Arran d’aquesta proposta, el gerent del Consell Comarcal, el Francesc Rossell, em va convidar 
a assistir a la primera reunió oficial d’aquesta Taula comarcal, que va tenir lloc el dilluns 13 de 
maig, a la seu del Consell Comarcal. 

Vaig acceptar la invitació i vaig assistir a la reunió, on vaig poder comprovar que, efectivament, 
s’havia obert a altres alcaldes de la comarca, a altres entitats implicades en la defensa de les 
persones més necessitades i als partits polítics. També hi havia representants dels serveis més 
directament implicats de l’Ajuntament de Vilafranca: Serveis Socials i Habitatge. 

Els objectius d’aquesta Taula comarcal contra els desnonaments a l’Alt Penedès van quedar 
concretats en: fer arribar a les persones i a les famílies tota la informació i els recursos públics i 
privats disponibles; paralitzar els desnonaments de residència habitual dels deutors de bona fe; 
donar alternatives a l’ocupació d’habitatges i unificar l’atenció que reben els usuaris que 
s’adrecen als Serveis Socials locals i comarcals. 

D’aquesta reunió en va sortir la redacció d’un Protocol d’Actuació que havia de ser corregit i/o 
ratificat i que s’hauria de convertir en una eina bàsica per assolir els objectius de la Taula. 

____________________________ 

A la reunió següent, el dilluns 27 de maig de 2013, es va continuar treballant en la redacció 
acurada d’aquest protocol, a fi que pogués recollir totes les sensibilitats i oferir una línia 
d’actuació clara per al col·lectiu. 

____________________________ 
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Les reunions posteriors van tenir lloc els dies: 
- Dilluns 17-6-13 
- Dilluns 8-7-13 
- Dilluns 22-7-13 

Fruit d’aquestes reunions es va publicar tota una sèrie de material informatiu i orientatiu que 
posava a l’abast dels possibles afectats tots els recursos possibles per evitar ser desnonats. 

3.3.4. Pregó i inauguració de les Fires de Maig

En resposta a la invitació de l’alcalde i de la presidenta del Patronat de Comerç i Turisme, la 
regidora M. Dolors Rius, el dimecres 15 de maig de 2013 vaig assistir, al saló de sessions de la 
Casa de la Vila, al Pregó de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats. 

L’acte va anar a càrrec del Secretari General de l’Associació Vinícola Catalana – AVC, en Joan 
Gil Sánchez, que es va mostrar com a gran coneixedor i promotor del món del vi. 

Dos dies després, el divendres 17 de maig, també vaig assistir a l’acte d’inauguració de les 
Fires, que va tenir lloc a les 12.00 del migdia, al recinte firal, i que va comptar amb la presència 
del president de la Diputació de Barcelona i alcalde de Martorell, el Sr. Salvador Esteve. 

Després de la tallada de cinta preceptiva vaig acompanyar les autoritats en el també tradicional 
passeig pels estands, que va servir per parlar amb els diferents expositors. Van ser objecte 
d’especial atenció els estands del mateix Ajuntament de Vilafranca i el de Ràdio Vilafranca, des 
d’on van fer una entrevista en directe a l’alcalde.

3.3.5. Presentació al Ple de l’Informe 2012

Com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès, i d’acord amb el meu 
compromís amb el Ple i amb la ciutadania, en el transcurs del ple municipal ordinari que es va 
celebrar el dia 21 de maig de 2013, com a primer punt de l’ordre del dia, vaig presentar al 
Consistori el meu Informe anual sobre l’actuació de la Sindicatura durant l’any 2012. 

Com és habitual, l’equip de govern i els altres grups polítics van fer lectures diferents de les 
dades aportades: mentre uns les van minimitzar, els altres van destacar la utilitat de la institució 
per detectar i intentar corregir les febleses de l’actuació del Govern municipal. 

Van desplaçar-se fins a Vilafranca, per acompanyar-me en la presentació de la meva Memòria 
anual, els companys síndics i defensors de Vilanova i la Geltrú, Rubí, Salt i Sant Jordi Desvalls, 
així com el Sr. Josep Giné, Síndic Municipal de Greuges de Lleida i president del FòrumSD. 

3.3.6. Acte institucional de l’Onze de Setembre

El dimarts 10 de setembre de 2013 vaig assistir, en resposta a la invitació de l’alcalde, a l’acte 
institucional que es va celebrar al saló de sessions de la Casa de la Vila amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. 
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L’acte va consistir en una conferència de l’editor i director del Born Centre Cultural, Quim Torra, 
en què va parlar sobre La força i els valors de 1714. 

Posteriorment vaig acompanyar el seguici d’autoritats a fer l’ofrena floral al monument que 
s’alça a la plaça dels Països Catalans, del barri de La Girada, en honor al president de la 
Generalitat de Catalunya, el M. H. Lluís Companys i Jover. 

3.3.7. Exposició sobre els drets ciutadans europeus

El dimecres 18 de setembre de 2013 vaig assistir a la inauguració d’una exposició sobre els 
drets dels ciutadans europeus, que es va poder visitar, al Claustre de Sant Francesc, fins al 27 
de setembre. 

Durant l’acte inaugural van prendre la paraula el Sr. Ferran Tarradellas, director de la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Sra. Carme Colomina, periodista i cap 
d’internacional del diari Ara, que van comentar, entre altres assumptes, els avantatges que 
suposa el fet de pertànyer a la Unió Europea en una situació de crisi com l’actual. 

En el debat posterior, i arran de la recent i reeixida celebració de la Via Catalana, es va 
preguntar sobre la possible pertinença a la Unió Europea d’una Catalunya independent. Els 
experts van afirmar que es tracta d’una situació que, de moment, la normativa no contempla, i 
que caldria estudiar quan es produís. Van afirmar, sense dubtar-ho, que era evident que 
algunes de les declaracions que es feien al respecte eren clarament interessades. 

3.3.8. Cicle Solidaritats 2013

El dimecres 2 d’octubre, a les vuit del vespre, vaig assistir a la conferència inaugural de 
Solidaritats 2013, que va tenir lloc al saló de Plens de l’Ajuntament. 

L’acte va consistir en la xerrada Educació, Pau i no violència, que va anar a càrrec del Sr. Jordi 
Armadans i Gil, director de Fundipau (Fundació per la Pau), qui va exposar, a l’escàs auditori 
que ens havíem reunit, l’activitat de la seva associació. 

3.3.9. Acte patronal de la Policia Local

El dilluns 14 d’octubre de 2013 vaig assistir, com gairebé cada any, a l’acte institucional de 
celebració de la Diada de la Policia Local, que es va celebrar a l’Auditori Municipal. 

En els diferents parlaments que es van fer es van destacar les bones xifres que presenta el 
funcionament del cos, tant en els serveis a la comunitat com en les detencions, l’atenció a les 
denúncies, l’assistència en els accidents de trànsit i, especialment, en el compliment de 
l’ordenança de Civisme. 

L’acte va ser presentat per l’Inspector cap de la Policia Local i va comptar, entre d’altres, amb 
la participació de l’alcalde de Vilafranca, del regidor de Seguretat Ciutadana, i del coordinador 
adjunt de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat Ciutadana, així com amb dues representacions 
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teatrals i amb la interpretació del cant d’Els Segadors per part dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música. 

Com és habitual, la Policia Local de Vilafranca va oferir el seu reconeixement als cossos amb 
els quals col·labora habitualment, com ara la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i les policies 
locals dels municipis més propers. També es va aprofitar la celebració per reconèixer i 
condecorar els agents més veterans i aquells que havien tingut una actuació més destacada 
durant el darrer any. 

3.3.10. Pregó i inauguració de la Fira del Gall

Arran de la invitació rebuda de l’alcaldia, el dimecres 18 de desembre de 2013 vaig assistir, al 
saló de sessions de la Casa de la Vila, al pregó de la Fira del Gall, que va anar a càrrec del Sr. 
Joffre Tarrida, sommelier i guanyador del concurs Nas d’Or 2013. 

El dissabte següent, 21 de desembre de 2013, vaig acompanyar l’alcalde i les autoritats en el 
tradicional recorregut per les parades de la Fira i en la compra de l’aviram que l’Ajuntament 
lliura després a les institucions benèfiques de la vila. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES I EL FÒRUMSD 

Com cada any, durant el 2013 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals, molt útils per intercanviar coneixements i 
experiències i que, en definitiva, van repercutir en un millor funcionament en l’àmbit local. 

Cal dir que com a presidenta sortint i com a membre de la Junta del FòrumSD que vaig 
continuar essent, durant tot l’any 2013 encara vaig mantenir una activitat força intensa com a 
representant de l’Associació de Síndics i Defensors locals de Catalunya. Com és lògic, però, 
sempre vaig procurar que aquestes obligacions no entorpissin la meva tasca prioritària al servei 
de la ciutadania i del funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca. 

El detall d’aquests actes és el següent: 

4.1. Assistència a les sessions de la Junta Directiva de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya - FòrumSD 

Si bé el meu mandat com a presidenta del FòrumSD es va extingir, d’acord amb els estatuts de 
l’entitat, amb la celebració de l’Assemblea General del 21 de febrer de 2013, a partir d’aquesta 
data vaig continuar formant part, ara com a vocal, de la nova Junta Directiva de l’Associació de 
Síndics i Defensors locals de Catalunya. 

Aquesta responsabilitat em va suposar la continuïtat en el compromís d’assistir a les diferents 
reunions de Junta que es convoquessin per al bon desenvolupament, coordinació i 
funcionament del FòrumSD. 

Tot seguit passo a relacionar les diferents sessions que hem celebrat, però només en citaré els 
respectius ordres del dia perquè, malgrat les actes de cada reunió es poden consultar als 
arxius de la Sindicatura, no he considerat necessari incorporar-les en aquest Informe per una 
qüestió d’espai i de practicitat. 

15 de gener de 2013 

Reunió de Junta a Lleida. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 65). 
2.- Previsions Assemblea General – 21 de febrer de 2013 – Vilafranca del Penedès. 
3.- Informació tresoreria – estat de comptes. Acord signatura Pòlissa de crèdit. 
4.- Precs i preguntes. 
 - Reunió comissió prostitució 

____________________________ 
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12 de febrer de 2013 

Reunió de Junta a Arenys de Mar. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 66). 
2.- Previsions Assemblea General – 21 de febrer de 2013 – Vilafranca del Penedès. 
3.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
4.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

12 de març de 2013

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet, a la qual ja assisteixo només com a vocal. 
Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 67). 
2.- Organització - distribució de tasques i responsabilitats - Junta Directiva. 
3.- Prioritats calendari 
 - Presentació Recull d'Informes - 4 d'abril - Parlament de Catalunya. 
 - Taller de Formació - 23 de maig. 
 - Butlletí Punt de Trobada. 

- Comissió de treball – 2013 Any de la Ciutadania Europea 
 - Tema: participacions preferents 
4.- Informació entrevista Defensora del Pueblo. 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
6.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

9 d’abril de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 68). 
2.- Valoració – revisió – presentació IV Recull d’Informes – 4 d’abril – Parlament de 

Catalunya. 
3.- Seguiment encàrrecs, previsions, organització i calendari  
 - Taller de Formació - 23 de maig – propostes continguts 
 - Butlletí Punt de Trobada. 
 - Comissió de treball – 2013 Any de la Ciutadania Europea 
 - Comissions: participacions preferents i abordatge prostitució 
 - Elaboració Recull d’Informes – Recull Formació 
 - Col·lecció Documents – Multes i sancions de trànsit 
 - Propostes revisió Web FòrumSD 
 - Subvencions 2013 
 - Informació entrevista Síndic de Greuges de Catalunya 
4.- Coordinació entrevistes Grups Parlamentaris 
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5.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
6.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

14 de maig de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 69) 
2.- Taller de Formació - 23 de maig 
3.- Informació - entrevistes Parlament de Catalunya
4.- Seguiment encàrrecs, previsions, organització i calendari 
 - Butlletí Punt de Trobada 
 - Propostes revisió Web FòrumSD 
 - Subvencions 2013 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes 
6.- Informació Comissions - noves propostes 
 - Comissió de treball: 2013 Any de la Ciutadania Europea. Carles Dalmau - M.Glòria Valeri 
 - Propostes: La comunicació i les noves tecnologies a les sindicatures / Educació en 

Valors / Josep Escartín - Isabel Marquès 
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

11 de juny de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 70) 
2.- Valoració Taller de Formació - 23 de maig 
3.- Informació – entrevista vicepresidenta - Sra. Joana Ortega 
4.- Organització - Jornada convivència – 4 de juliol – Arenys de Mar 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes 
6.- Seguiment Comissions: 
 - Comissió de treball – 2013 Any de la Ciutadania Europea 
 - Comissió de treball - La comunicació i les noves tecnologies a les sindicatures 
 - Comissió de treball - Educació en valors 
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

23 de juliol de 2013 

Reunió de Junta a Reus. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 71) 
2.- Valoració Jornada convivència – 4 de juliol – Arenys de Mar 
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3.- Publicacions 
 - Recull d’Informes 
 - Recull Formació 
4.- Calendari d’activitats – setembre/desembre 
 - Reunions Territoris 
  - 26/09 – Girona 
  - 3/10 – Tarragona - Lleida 
  - 10/10 – Barcelona 
 - Butlletí – Punt de Trobada 
  - Núm. 16 - Finals setembre 
 - VIII Jornades de Formació  
  - Dates: 13-14-15 de novembre 
  - Lloc: Reus 
 - Presentació Recull 2012 - Parlament  
  - Data: 3 de desembre 
5.- Informació tresoreria  
 - Estat de comptes 
 - Subvencions 
6.- Seguiment Comissions: 
 - Comissió de treball - 2013 Any de la Ciutadania Europea 
 - Comissió de treball - La comunicació i les noves tecnologies a les sindicatures 
 - Comissió de treball - Educació en valors 
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

17 de setembre de 2013 

Reunió de Junta a Vilanova i la Geltrú. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 72) 
2.- Previsions reunions Territoris 
 - 26/09 – Girona (cal modificar la data) 
 - 10/10 – Barcelona 
3.- VIII Jornades de Formació – 13/14 – novembre - Reus 
4.- Butlletí – Punt de Trobada 
5.- Presentació Recull 2012 - Parlament - 3 de desembre 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

8 d’octubre de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 73) 
2.- Previsió continguts reunió territoris  
 - 10/10 – a les 11 hores – Barcelona, Tarragona i Lleida 
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3.- VIII Jornades de Formació – 13/14 – novembre - Reus 
4.- Presentació Recull 2012 - Parlament - 2 de desembre 
5.- Trobada – Ciutats Defensores dels Drets Humans / FòrumSD 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

5 de novembre de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 74) 
2.- Avaluació reunió territoris: Barcelona, Tarragona i Lleida 
3.- Avaluació trobada: Ciutats Defensores dels Drets Humans - FòrumSD 
4.- VIII Jornades de Formació – 13/14 – novembre - Reus 
5.- Presentació Recull 2012 - Parlament - 2 de desembre 
6.- Informació tresoreria.
7.- Precs i preguntes. 

____________________________ 

26 de novembre de 2013 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 75) 
2.- Avaluació VIII Jornades de Formació – 13/14 – novembre - Reus  
3.- Presentació Recull 2012 - Parlament - 2 de desembre 
4.- Situació subvenció - Diputació de Barcelona 
5.- Documentació actualització Estatuts 
6.- Previsions calendari: gener - febrer - Assemblea 2014 
7.- Informació tresoreria. 
8.- Precs i preguntes. 

4.2. Audiència amb la Presidenta del Parlament de Catalunya

El dijous 7 de febrer de 2013 vaig encapçalar, com a presidenta del FòrumSD, la delegació de 
l’Associació de Síndics i Defensors locals que vam ser rebuts en audiència per la presidenta del 
Parlament de Catalunya, la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català. 

El nostre objectiu era doble. Per una banda li vam voler lliurar en mà el document, elaborat 
durant l’any 2012, amb la proposta concreta i un possible articulat perquè la futura Llei de 
Governs Locals defineixi i reguli la figura de l’ombudsman local. 

Per altra banda, també li vam traslladar la nostra voluntat de presentar el Recull d’Informes del 
FòrumSD, corresponent a les actuacions dutes a terme per les diverses defensories locals 
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durant l’any 2011, a la seu 
del Parlament de Catalunya, 
tal i com ja ens havia 
permès fer l’any anterior. 
Evidentment, no només 
vam sol·licitar la seva 
autorització, sinó que també 
li vam demanar que 
presentés i presidís l’acte. 

Val a dir que aquesta 
presentació s’hauria d’haver 
fet a finals de 2012, però 
que no va ser possible per 
causa de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, 
que havien tingut lloc a 
finals de novembre, i a la 
posterior constitució del Govern i del Parlament. 

4.3. Conveni Diputació de Barcelona - FòrumSD  

Com a continuació de les converses mantingudes amb els màxims dirigents de la Diputació de 
Barcelona l’any 2012, a primers de febrer de 2013 una delegació de la Junta Directiva del 
FòrumSD ens vam reunir amb la vicepresidenta d’aquest ens, la Sra. Conesa, amb la intenció 
d’anar perfilant els termes i començar a donar forma al possible Conveni de col·laboració 
plurianual que la Diputació de Barcelona es va oferir a signar amb el Fòrum de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya. 

Aquesta col·laboració es concretaria en una aportació econòmica que s’invertiria en les 
diferents activitats de l’Associació (jornades de formació, publicacions, etc.) sense haver de 
tramitar, com s’havia fet fins aleshores, una petició diferent cada any. Sí que caldria, 
evidentment, justificar en què s’havien invertit dels diners en acabar cada exercici. 

En el transcurs de la trobada també es va parlar de la possible confecció de plafons i de la 
publicació de tríptics individualitzats per a la promoció de cada sindicatura i defensoria, així 
com de la possibilitat que la Diputació de Barcelona proposés a les altres diputacions de 
Catalunya l’adopció de convenis similars per tal d’establir un sistema de col·laboració 
permanent entre aquests ens provincials i el FòrumSD. 

____________________________ 

El dimarts 30 d’abril de 2013 va tenir lloc una nova reunió entre els representants de la Junta 
del FòrumSD i els de la Diputació de Barcelona, els quals van presentar-nos un primer 
esborrany de Conveni de col·laboració. L’objectiu era anar concretant la seva redacció, de 
manera que vam fer una lectura detallada del text i hi vam introduir alguna petita esmena. 



Cort, 14 • Tel.: 93 892 03 58 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.org • www.vilafranca.cat/sindicatura

25

Ens vam emplaçar per a una futura trobada en què ja tindria lloc la presentació i signatura del 
conveni definitiu. 

____________________________ 

El dimecres 4 de desembre de 2013, la delegació de la Junta del FòrumSD ens vam tornar a 
reunir amb la Sra. Conesa, vicepresidenta de la Diputació, amb l’objectiu de concretar la millor 
manera possible de justificar la subvenció que ens havien concedit per a l’any 2013. 

També van continuar parlant sobre la conveniència de signar, ja de cara a propers exercicis, un 
conveni plurianual que permetés al FòrumSD comptar amb la subvenció de la Diputació sense 
haver-la de negociar cada any. El conveni, però, encara no estava preparat. 

4.4. XV Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 

El dia 21 de febrer de 2013 es va celebrar, a Vilafranca del Penedès, la 15a Trobada 
Assemblea del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya. 

L’acte formal va tenir lloc a la sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès durant tot el 
matí, i vam comptar amb la presència del Sr. Pere Regull –alcalde de Vilafranca– per a la 
benvinguda i del Sr. Francesc Olivella –president del Consell Comarcal– i la Sra. Maria Josep 
Tuyà –regidora de Comunicació i Participació de l’Ajuntament– per a la cloenda. 
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Aquesta assemblea es va celebrar Vilafranca perquè havia de suposar el final del meu mandat 
de dos anys com a Presidenta del FòrumSD, i és costum a l’associació que la ciutat del 
president o presidenta sortint aculli l’assemblea del seu comiat. 

Per preparar l’esdeveniment i oferir als síndics i defensors locals de tot Catalunya la millor 
atenció possible, vaig demanar i obtenir la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca, del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, del VINSEUM i El Cigró d’Or, de Miguel Torres, S.A., del 
Patronat Municipal de Comerç i Turisme, de Mas Albornà, etc. i trobo necessari que en aquest 
Informe anual deixi constància del meu agraïment a tots aquests ens i empreses per la seva 
contribució a l’èxit de la trobada. 

El desenvolupament de la jornada va anar d’acord amb aquesta estructura: 

Ordre del dia - Assemblea 

09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 
 Salutació: Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès 
10.00 – 11.00 h Assemblea 1a part 

0.-  Inici Assemblea – Salutació nous membres  
1.-  Donar compte – actes assemblees: Arenys de Mar – St. Feliu de Guíxols 
2.-  Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2012 
3.- Junta directiva: traspàs de funcions i presa de possessió 

11.00 – 11.30 h Pausa - cafè 
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11.30 – 13.00 h Assemblea 2a part 
4.-  Proposta pla de treball 2013 
5.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2013 
6.-  Proposta pressupost 2013 
7.-  Precs i preguntes 

13.00 – 13.30 h Cloenda: Sr. Francesc Olivella, president Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
i Alcalde de Les Cabanyes 

  Sra. Maria Josep Tuyà, Regidora de Comunicació i Participació de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 

  Sr. Josep Giné, president del FòrumSD 
  Sra. M. Glòria Valeri, Síndica de Vilafranca 
14.00 h  Dinar: Restaurant el Cigró d’Or (MerCat) 
16.00 h Visita al Vinseum 

4.5. Commemoració del Dia Internacional de les Dones

En resposta a la invitació rebuda de la presidenta i la Mesa del Parlament, el divendres 8 de 
març de 2013 vaig assistir a l’acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones, que 
va tenir lloc al Palau del Parlament de Catalunya. 

Després de les paraules de benvinguda de la M. H. Sra. Núria de Gispert, va tenir lloc la 
presentació de diferents testimonis de dones que han destacat en camps tan diversos com la 
pagesia, la justícia, la sanitat o l’enginyeria. 

Després va intervenir l’H. Sra. Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, i va tancar 
l’acte la interpretació musical de fragments del concert “Dones compositores”, a càrrec 
d’alumnes del Conservatori del Liceu. 

Vam coincidir a l’acte bona part de la Junta del FòrumSD, així com altres síndics i defensors 
locals. En acabar l’acte, vam tenir ocasió de saludar la Presidenta i la Consellera. 

4.6. Reunió amb la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 

En representació de la Junta Directiva del FòrumSD, el Síndic Municipal de Greuges de Sant 
Boi i jo mateixa ens vam reunir, el dimecres 20 de març de 2013, amb els Srs. Dimitri Barua i 
Marcelino Cabrera, membres de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea. El 
motiu va ser abordar la possible col·laboració i participació del FòrumSD en el 
desenvolupament dels actes que s’havien de preparar amb motiu de la celebració de l’Any 
Europeu de la Ciutadania 2013. 

La proposta de la Comissió Europea consistia en celebrar diversos actes per impulsar un debat 
ampli, a nivell europeu, i millorar la participació de la ciutadania en el desenvolupament de la 
Unió Europea. Entre altres coses, se’ns va informar de la posada en marxa d’una exposició 
itinerant i de l’organització del cicle Diàlegs amb la Ciutadania. 
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Pel que fa als síndics i defensors locals, es va posar sobre la taula la possibilitat d’organitzar 
una jornada d’àmbit estatal per tractar les dificultats que troben els ciutadans europeus per 
exercir els seus drets i denunciar-ne la seva possible vulneració. No cal dir, en aquest sentit, 
que els ombudsman locals som la institució més propera a la ciutadania per ajudar-los a 
defensar aquests drets. 

En darrera instància, també se’ns va plantejar la possibilitat de participar en algun acte a 
l’estranger, dels que s’organitzaran per estudiar i debatre les diferents realitats territorials i tot 
allò referent als drets de les persones arreu de la UE. De moment, però, no es va concretar res. 

4.7. Presentació del IV Recull d’Informes del FòrumSD

El fòrum de síndics de greuges i defensors locals de Catalunya, el FòrumSD, el 4 d’abril de 
2013 va presentar, en un acte al Parlament de Catalunya, el IV Recull d’Informes de 
l’associació, corresponent al 2011. L’acte, que havia de tenir lloc a finals de 2012, va haver de 
ser ajornat per causa del procés electoral català, però es va celebrar així que es van poder 
trobar dates a l’agenda del Parlament. 

La presidenta de la cambra, la M. H. Sra. Núria de 
Gispert, va inaugurar la trobada i va fer una 
lloança de la tasca que duem a terme els síndics i 
defensors locals, “encara més en temps de crisi 
aguda com la que estem vivint, no tan sols 
econòmica sinó també social, nacional i de 
valors”. La presidenta també va reivindicar la 
democràcia, la vida local i els drets humans de 
proximitat, així com la necessitat de comptar amb 
municipis forts i compromesos en la millora de la 
vida quotidiana per tenir un país cohesionat. 

De Gispert també va destacar la responsabilitat i 
la proximitat amb la ciutadania que els síndics 
locals afegeixen a les administracions municipals. 

Seguidament, el president del FòrumSD i Síndic 
Municipal de Greuges de Lleida, Josep Giné, va 
demanar, aprofitant el marc que acollia l’acte, que 
la nova Llei de Governs Locals reguli la figura del 
síndic municipal de greuges a tot el país per 
garantir la seva tasca, idea que va compartir la 
presidenta del Parlament. 

Posteriorment va intervenir en Jaume Saura, 
president de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, qui va destacar la importància que les 
administracions locals s’impliquin en l’àmbit dels 
drets humans, ja que les diferents retallades que 
està patint la societat del benestar també suposen 
una important regressió en els drets socials. 
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Per acabar, el vicepresident del FòrumSD i Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon 
Llorente, va presentar les dades estadístiques del IV Recull d’Informes del FòrumSD: en tot 
Catalunya es van dur a terme 17.005 actuacions, distribuïdes en 13.051 consultes i 3.367 
expedients. També es van dur a terme 131 actuacions d’ofici i es van derivar 456 queixes. 

Llorente va destacar també que els síndics i defensors locals ofereixen servei al 54% de la 
ciutadania de Catalunya, i que les dades de 2011, respecte les de l’any anterior, presentaven 
un increment del 45,6%. També va observar que el major increment s’havia notat en les 
queixes referents als serveis socials, per causa de la complicada situació que viuen moltes de 
les famílies catalanes. 

L’acte de presentació va comptar amb l’assistència de diversos diputats, d’una representant del 
Síndic de Greuges de Catalunya i de la major part dels síndics de greuges locals del país, amb 
els seus equips tècnics i alguns alcaldes i regidors dels respectius ajuntaments. 

4.8. V Jornades Locals sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat 

El dia 9 d’abril de 2013 vaig assistir, a la Sala d’Actes del Centre Cultural Joan N. García-Nieto 
de Cornellà, a la primera sessió de les V Jornades Locals sobre la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, organitzades pel company i amic Frederic Prieto 
Caballé –Síndic Municipal de Greuges de Cornellà–, la Creu Roja de Cornellà i l’Ajuntament de 
la ciutat. 

Les diferents ponències presentades van posar en evidència la fragilitat dels drets econòmics, 
socials i culturals de la ciutadania en unes circumstàncies com les dels darrers anys, en què la 
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crisi econòmica sembla que hagi alterat els criteris i hagi fet que es toleri que aquests drets no 
es defensin amb la diligència i l’eficàcia necessàries. 

El debat va portar per nom El dret a l’habitatge. Hipoteques, desnonaments i ILP acceptada pel 
Congrés dels Diputats, amb una molt interessant i explícita exposició inicial a càrrec de la 
Vanesa Valiño, directora de l’Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals). 

4.9. Llei de Governs Locals de Catalunya

Arran de la imminent aprovació de la nova Llei de Governs Locals de Catalunya, a mitjan febrer 
de 2013 l’Associació de Síndics i Defensors locals de Catalunya – FòrumSD vam tenir 
l’oportunitat de llegir-ne el primer avantprojecte, el qual vam considerar que no regulava prou 
correctament la institució del defensor de proximitat. 

Per aquest motiu, a primers de maig una delegació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir, a 
la mateixa seu del Parlament de Catalunya, amb tots i cadascun dels partits polítics integrants 
de l’arc parlamentari català, amb l’objectiu de facilitar-los la nostra proposta sobre el tracte i la 
regulació que hauria de tenir la figura del síndic municipal de greuges a la nova Llei. 

Cal dir que tots els grups ens van rebre amb molt d’interès i es van mostrar molt receptius a les 
nostres peticions, ja que en general es tenia bon coneixement de la institució que representem i 
se la valorava molt positivament. 

Així, les reunions mantingudes van ser: 
- Dimarts 7 de maig de 2013: ICV (9.30 h), CUP (11.30 h), PP (12.30 h) i CiU (13.30 h) 
- Dimecres 8 de maig de 2013: PSC (13.30 h) 
- Dimarts 14 de maig de 2013: ERC (10.00 h) 

____________________________ 

En la mateixa línia d’actuació i de defensa de la institució, el dia 29 de maig de 2013 vaig 
acompanyar el President del FòrumSD a l’entrevista que va mantenir amb el Sr. Albert Batalla, 
alcalde de La Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya amb un important pes dintre de 
la Comissió d’elaboració de la Llei de Governs Locals. 

L’entrevista va anar molt bé, i el Sr. Batalla es va mostrar també molt receptiu als nostres 
comentaris, fins al punt de demanar-nos una còpia escrita, detallada i argumentada, de les 
nostres propostes d’esmena al redactat de l’avantprojecte de llei. 

Evidentment, l’endemà mateix se li va enviar, des de Vilafranca, la documentació compromesa. 

____________________________ 

Pocs dies després, el dimecres 5 de juny de 2013, ens vam entrevistar amb la Sra. Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern de Catalunya i dos dels seus adjunts. 
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Després de la nostra exposició inicial, la vicepresidenta va valorar molt positivament la nostra 
relació de proximitat amb la ciutadania i l’administració que supervisem, i també va observar 
que malgrat que ja donem servei a més de la meitat de la població de Catalunya, encara són 
molt pocs els municipis que gaudeixen de la institució del Síndic Municipal de Greuges. 

En relació a les nostres propostes, la Sra. Ortega ens va garantir que serien tingudes en 
compte, tot i que ens va informar que el Síndic de Greuges de Catalunya també li havia fet 
arribar algunes observacions que semblaven, en principi, força diferents de les del FòrumSD. 

La vicepresidenta es va comprometre, per acabar, que l’Associació del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals de Catalunya tindríem l’oportunitat de defensar les nostres propostes de cara 
a la nova Llei de Governs Locals davant de la Comissió parlamentària que s’ocupa de la seva 
elaboració. 

4.10. Celebració del Dia d’Europa

El dia 9 de maig de 2013, arran de la invitació rebuda de l’Oficina d’Informació del Parlament 
Europeu i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, una delegació del FòrumSD 
vam assistir a la xerrada que es va dur a terme a la Sala d’Actes del Museu Marítim de 
Barcelona. 

L’acte, emmarcat en la celebració del Dia d’Europa, va consistir en un debat que va portar per 
nom Per una Europa dels ciutadans: més democràtica, representativa i participativa. Va 
comptar amb els eurodiputats Maria Badia, Ramon Tremosa, Raül Romeva i Santiago Fisas, i 
va ser moderat pel periodista Manuel Cuyàs. 

En les respectives intervencions, els diputats van insistir en la necessitat de creure en Europa i 
de reforçar-ne la unitat. Tampoc van eludir les qüestions de major i més delicada actualitat, 
com ara la possible acceptació d’una Catalunya independent a la UE. 

4.11. VIII Taller de Formació del FòrumSD

El dijous 23 de maig de 2013 va tenir lloc el VIII Taller de Formació del FòrumSD, que es va 
celebrar a l’Edifici del Rellotge del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona gràcies a la 
col·laboració que ja fa anys que la Diputació de Barcelona ofereix al Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals de Catalunya. 

La jornada es va desenvolupar en dos blocs. El primer va anar dedicat a La transparència i els 
mecanismes de prevenció de la corrupció, mentre que el segon, de caràcter molt més pràctic, 
es va centrar en Els processos sancionadors de trànsit i la Policia Local. 

El detall del programa del Taller és el següent: 



Cort, 14 • Tel.: 93 892 03 58 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.org • www.vilafranca.cat/sindicatura

32

4.12. Reunió amb la Diputació de Lleida

Arran de la meva coneixença amb el president de la Diputació de Lleida, el Sr. Joan Reñé, amb 
qui havia parlat en diverses ocasions durant la meva etapa com a presidenta del FòrumSD, 
l’actual president de l’Associació de Síndics i Defensors locals de Catalunya, el Sr. Josep Giné, 
em va convidar a acompanyar-lo a la reunió que havia de mantenir-hi per consolidar la 
col·laboració econòmica que la Diputació podia oferir al FòrumSD durant l’exercici 2013. 

A més, també vam comentar la conveniència que una representació del FòrumSD pogués 
assistir a una de les reunions periòdiques que la Diputació manté amb tots els alcaldes de la 
demarcació, a fi que els poguéssim exposar els avantatges de gaudir d’una Sindicatura local de 
Greuges als respectius municipis i els animéssim a implementar-la. 
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4.13. Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans

El dia 8 d'octubre de 2013 la Junta del FòrumSD ens van reunir, a Santa Coloma de Gramenet, 
amb els defensors i defensores que participaven en el projecte "Ciutats Defensores dels Drets 
Humans". 

Aquest projecte està impulsat per diversos ajuntaments catalans, la Comissió Catalana d’Ajuda 
als Refugiats i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i té per objectiu donar a conèixer la 
feina d'aquests defensors i defensores dels drets humans i ajudar a conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. 

Els defensors i defensores convidats van ser: 

- James Torh, arran de la seva feina en la Comissió Nacional Independent de Drets 
Humans de Libèria. 

- Claudia García, amb la seva implicació vers els drets de les persones desplaçades a 
Colòmbia. 

- Marco Antonio Arana, reclamant per al seu país, el Perú, el respecte a un medi ambient 
saludable. 

- M. Estela Carlotto, recuperant els vincles trencats que la dictadura Argentina va robar a 
les famílies, sense oblidar als qui mai van tornar i segueixen desapareguts. 

- Alma Masic i la seva denúncia del patiment a Bòsnia Hercegovina i donant testimoni que 
a Europa, encara en la d'avui, i en la de fa molt poc temps, també es vulneren greument 
els drets humans. 

- Idagja lachgare, empresonada i torturada per reclamar els drets del poble Sahrauí: el 
dret a la vida, al seu propi estat i a la seva autodeterminació. 

A la trobada, a més dels síndics i defensors membres de la Junta també hi va ser present el Sr. 
Carles Dalmau, Síndic de Sant Boi, una de les ciutats impulsores d'aquest projecte. 

4.14. VIII Jornades de Formació del FòrumSD

Durant els dies 13 i 14 de novembre de 2013 es van celebrar, a la seu de la Cambra de 
Comerç de Reus, les VIII Jornades de Formació del FòrumSD. 

Cal destacar que el gruix de les Jornades es va centrar, de manera gairebé monogràfica, en el 
tema de la Seguretat Ciutadana i la Convivència, i que els ponents –tots ells de gran nivell– van 
abordar, sense ambigüitats, assumptes tan compromesos com la conveniència de les noves 
ordenances de Convivència Ciutadana i la formació, les capacitats i el comportament dels 
agents dels diferents cossos de l’ordre. 

També mereix un esment especial l’esforç organitzatiu dut a terme per la Sindicatura de 
Greuges de Reus, l’oficina de la Síndica de Barcelona i la Junta del FòrumSD. 

El programa detallat de les Jornades va ser aquest:
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4.15. Entrevista a Onda Cero – Vilanova

Arran de l’amable invitació del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, el Sr. Josep 
Ibars, el divendres 22 de novembre de 2013 el vaig acompanyar als estudis d’Onda Cero de 
Vilanova per a la gravació del seu programa setmanal. 

Aquesta emissora de ràdio dedica un petit espai d’uns 10 minuts, cada dilluns, a la institució del 
Defensor de la Ciutadania, durant el qual emet continguts gravats anteriorment. En aquesta 
ocasió, però, l’entrevista es va allargar i se’ns va dir que properament l’emetrien com a 
programa especial. 

Tot i que el motiu principal del programa havia de ser la nostra recent participació en les 
Jornades de Formació del FòrumSD que havien tingut lloc a Reus els dies 13 i 14 de 
novembre, va ser inevitable fer un repàs genèric a la figura del Síndic de Greuges i a la 
casuística de les queixes més habituals que atenem tant a la Defensoria de Vilanova com a la 
Sindicatura de Vilafranca. 

4.16. Presentació del V Recull d’Informes del FòrumSD

El dia 2 de desembre de 2013 va tenir lloc, a la seu del Parlament de Catalunya, la presentació 
del V Recull d’Informes del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, el FòrumSD, 
corresponent a l’any 2012. 

Va inaugurar l’acte la 
Presidenta de la Cambra, la 
M. H. Sra. Núria de Gispert, 
qui va destacar la importància 
de la figura dels síndics i 
defensors locals per "saber i 
voler reivindicar la 
democràcia local i la 
proximitat amb el ciutadà". 

La Presidenta també va 
valorar positivament la força 
del tercer sector a Catalunya i 
l’esperit solidari dels catalans, 
que es posa de manifest en 
les diverses recaptes i 
maratons solidàries que es 
duen a terme. Es va mostrar 
orgullosa de tenir un país 
capaç de tirar endavant 
malgrat els problemes, i va 
lloar la feina que fa el 
FòrumSD en aquest sentit, ja 
que contribueix a detectar-los 
i a buscar fórmules per 
solucionar-los. 
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Va conduir l’acte el president del FòrumSD, Josep Giné, i també van intervenir-hi el president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i el secretari general de l'Associació 
Catalana de Municipis de Catalunya, Marc Pifarré. Tots ells van coincidir a mostrar-se 
preocupats per com podien afectar la feina dels qui treballen des de la proximitat dels municipis 
el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que es tramita a 
Madrid i la Llei de governs locals que es tramita al Parlament. Van coincidir que totes dues lleis 
haurien de garantir un model local eficaç i proper que donés respostes a la ciutadania. 

Acte seguit, el Doctor en Dret i professor titular de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona, Juli Ponce, va fer una conferència amb el títol Bona governança i 
dret a una bona administració en un context de crisi i retallades: les línies vermelles per a la 
protecció dels drets socials. 

Per acabar, el vicepresident 
del fòrum, Ramon Llorente, va 
fer un repàs estadístic de les 
xifres del Recull d’Informes 
que es presentava, de les 
quals va destacar el total de 
queixes i consultes ateses i 
que el 65% s’havien pogut 
resoldre a favor del ciutadà. 
També va destacar que 
només un 4,5% dels municipis 
catalans tenen la institució del 
Síndic de Greuges o Defensor 
de la Ciutadania, però que, en 
canvi, això implica oferir 
aquest servei de proximitat a 
un 60% de la població del 
país. 

Van assistir a l’acte la gran majoria dels síndics i defensors locals, així com el seu personal 
tècnic i administratiu i alguns alcaldes i regidors dels municipis respectius. També hi van assistir 
algunes diputades i l’adjunt general al Síndic de Greuges de Catalunya, el Jordi Sánchez. 

____________________________ 

Pocs dies després, el 17 de desembre, va tenir lloc una nova presentació d’aquest V Recull 
d’Informes del FòrumSD. En aquesta ocasió va tenir lloc a la ciutat de Girona, davant de 
diversos representants de la Diputació i de l’Ajuntament de Girona, així com de tots els síndics i 
defensors de la demarcació. 

La Junta del FòrumSD vam aprofitar la convocatòria per celebrar la reunió territorial que 
habitualment es manté amb els síndics de cada demarcació per poder-los informar, 
detalladament i des de la proximitat, de totes les activitats que es duen a terme des de l’òrgan 
directiu de l’Associació. 
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4.17. Assistència a nomenaments, preses de possessió i actes d’homenatge

4.17.1. Defensor de la Ciutadania de Salt 

El dilluns 21 de gener de 2013, en resposta a una invitació personal del fins aleshores Defensor 
de la Ciutadania de Salt, el Sr. Miquel Brugués i Costabella, una nombrosa representació del 
FòrumSD vam assistir a l’acte de comiat que va dur a terme, davant del Ple de l’Ajuntament de 
Salt, amb motiu de l’acabament del seu mandat. En la seva intervenció, el company Miquel va 
fer balanç de l’activitat i de les moltes experiències viscudes durant els seus anys com a 
Defensor de la Ciutadania. 

Acte seguit, i com a següent punt de l’ordre del dia del mateix Ple ordinari, va tenir lloc la presa 
de possessió en el càrrec del Sr. Miquel Casellas i Casals, que es va manifestar molt il·lusionat 
en assumir una tasca amb tanta responsabilitat. 

4.17.2. Defensor del Ciutadà d’Arenys de Mar 

El dia 30 de gener em vaig desplaçar fins a Arenys de Mar per assistir a l’acte de renovació en 
el càrrec del seu Defensor del Ciutadà, el company i amic Manel Pou i Escolán, a qui el Ple 
Municipal va renovar la confiança, per unanimitat, per un nou període de 5 anys. 

Els portaveus dels diferents grups polítics amb representació al Consistori van lloar la figura del 
Manel Pou, no només com a Defensor del Ciutadà sinó també com a persona molt 
compromesa en l’ajut, des de diferents àmbits, dels més desafavorits. 

4.17.3. Síndic Municipal de Greuges de Cornellà

El dilluns 15 d’abril de 2013 vaig assistir al Ple extraordinari que es va celebrar a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat amb motiu de la presentació del darrer Informe al Ple del Síndic 
Municipal de Greuges de la ciutat. 

Aquest acte, al qual vam assistir un gran nombre de síndics i defensors locals de la rodalia, 
també va representar el comiat del nostre apreciat company, el Síndic Frederic Prieto, que 
esgotava el seu mandat i havia decidit no optar a la renovació en el càrrec. 

____________________________ 

El Ple de nomenament del nou Síndic Municipal de Greuges, en Joan Barrera, es va celebrar el 
dijous 23 de maig de 2013. 

4.18. Assistència a la presentació al Ple dels Informes anuals d’altres sindicatures

Com a membre de la Junta del FòrumSD, però també per la bona relació personal que 
mantenim els membres de l’Associació, cada any intento assistir a algunes de les 
presentacions dels Informes al Ple que els síndics i defensors de les poblacions més properes 
fan davant dels consistoris respectius. 
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Durant el 2013 vaig assistir a: 

� 11 de març: Mollet del Vallès 
� 26 de març: Ripoll 
� 5 d’abril: Reus 
� 8 d’abril: Vilanova i la Geltrú 
� 15 d’abril: Cornellà de Llobregat 
� 28 de juny: Lleida 
� 1 de juliol: Santa Coloma de Gramenet 
� 23 de juliol: Igualada 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i serveis, els casos que han 
estat atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2013. 

5.1. Síntesi de les queixes  

5.1.1. Expedients 

En aquest punt detallaré els casos que han suposat l'obertura d'un expedient, l'obtenció i estudi 
d'informació i l'adopció d'una resolució. 

Com és habitual, els primers casos exposats no corresponen al 2013, sinó que són expedients 
que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què es van obrir, encara romanien oberts 
d’anys anteriors. 

Expedient 13/08 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 

A mitjan febrer de 2008 es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no li fa cas en un 
assumpte que fa temps que demana. Viu a la zona que, tot i ser al costat de la via, no es 
preveu que sigui coberta, de manera que ara que ja comencen a passar els trens AVE el soroll 
és excessiu. Fa temps que demana, sempre de paraula, que s’instal·lin pantalles acústiques, 
però ningú no li fa cas. La Sindicatura li recomana que presenti aquesta petició per escrit però, 
atesos la importància i l’abast social que pot tenir aquest problema, mentre ell ho fa, opto per 
obrir expedient i em començo a interessar per l'assumpte. 

Tot i que la instància de XXX no arriba, la Sindicatura va fent seguiment de les informacions 
que apareixen a la premsa, de les mesures sonores que es prenen, de la neteja de brossa, etc. 
A més, a mitjan juny em reuneixo amb el regidor d'Urbanisme per saber, de primera mà, com 
està la situació. M’anuncia, entre altres coses, que les pantalles acústiques que demana 
l'interessat no es posaran perquè, vist l’abast de les molèsties, aquell tram també es cobrirà. 

En reunions posteriors amb els responsables de l'àrea de Territori també se m’informa de com 
avança l'assumpte de les esquerdes i les vibracions, així com de les relacions amb l’ADIF. 

XXX, en veure el ressò popular que estan assolint les queixes, es decideix a presentar la seva 
reclamació per escrit i, a més, engega una campanya de recollida de signatures, munta una 
plataforma ciutadana i fa arribar les seves reivindicacions a tots els mitjans de comunicació. 
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El regidor, en una nova reunió, m'explica que l'Ajuntament ha aconseguit que l'ADIF es plantegi 
cobrir el tram de via que falta, però són ells els que han d'executar les obres i des de Vilafranca 
ja només es pot pressionar per agilitar-ho al màxim. Afirma que XXX n’ha estat convenientment 
informat, cosa que confirmo en una conversa amb l’interessat. 

Comprovo que el flux d’informació es manté acceptable durant tot el 2009 i el 2010, de manera 
que, com que considero que l’actuació del Govern municipal està essent prou correcta (d’acord 
amb les seves competències), em disposo a tancar l’expedient. Finalment, però, i arran de la 
petició de l’interessat, el deixo obert i només en fase de seguiment. 

Durant el 2011 detecto lentitud en les actuacions que el govern municipal s’havia compromès a 
dur a terme davant del Ple i de les assemblees veïnals, però no intervinc perquè entenc que 
l’execució de certes mesures de pressió –com ara la denúncia de l’ADIF als tribunals– poden 
acabar sent contraproduents. 

Finalment, l’Ajuntament porta el cas al Contenciós i durant tot el 2012 els avenços són mínims. 
També han disminuït molt les queixes dels veïns. A finals d’any, però, sembla que l’ADIF podria 
cedir i avenir-se a cobrir la via fins al Pont de Moja, tot i que encara no hi ha res signat. 

A l’abril de 2013 és l’ADIF qui, en lloc de proposar un nou conveni que permetés desencallar 
l’assumpte, sembla que té intenció de denunciar Vilafranca per manca de pagament del deute. 

En qüestió de dos mesos, però, tot torna a lloc: l’ADIF no ha presentat cap denúncia, ha fet 
alguna petita millora a les vies per tal que el pas dels trens produeixi menys soroll i torna a 
semblar disposat a cobrir la via fins al Pont de Moja. 

A finals d’any, atès que el pols i el conflicte d’interessos es manté a un nivell polític –amb 
interlocutors d’àmbit estatal– que supera en molt les meves competències i la meva capacitat 
d’intervenció, i tenint en compte també que el Consistori vilafranquí és el primer interessat en 
solucionar el problema (motiu pel qual ja en fa un seguiment minuciós), decideixo tancar 
l’expedient. El cas queda com a mediació, ja que durant els primers mesos sí que vaig 
intercedir davant del govern municipal per aconseguir que escoltés les queixes ciutadanes i 
defensés els seus interessos davant de l’ADIF i la seva prepotència inicial. 

Expedient 57/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan desembre de 2009 es presenta XXX i es queixa contra les moltes i continuades 
molèsties que el bar que hi ha instal·lat als baixos del seu immoble produeix a tot el veïnat. 
Parla de manca d’aïllament acústic, de manca de llicència d’obertura, d’instal·lacions en estat 
precari i d’ocupació de via pública amb taules i cadires sense autorització. Afirma que han 
presentat diverses queixes escrites que no han estat contestades per l’Ajuntament. 

Comento el cas amb el responsable del Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis d’amo del local. 
També constato que Governació sí que havia concedit permís per posar terrassa al carrer. 

A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Serveis Urbans a la vorera, alguna 
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mesura addicional adoptada pel titular de l’activitat i una resposta escrita de l’Ajuntament, van 
contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restaria fer una sonometria 
que demostrés si l’aïllament és suficient o no. 

Realitzar aquesta sonometria, però, es va revelar molt complicat, ja que no semblava que 
l’Ajuntament tingués la voluntat política ni els mitjans humans necessaris per fer-ne. A partir de 
mig juliol, però, intervenen en l’assumpte el Coordinador de Recursos Interns, el departament 
de Serveis Urbans i, posteriorment, el de Medi Ambient, el qual aporta una possible solució per 
mitjà d’un servei de la Generalitat. 

El 2010 es va acabar amb un intent de sonometria frustrat per causa de la meteorologia i amb 
la necessitat de concertar una nova data, cosa que es va allargar força per causa de la dificultat 
de contactar amb XXX. Quan es va aconseguir, a més a més, XXX va demanar ajornar el 
mesurament fins que fes més bon temps, cosa que va endarrerir la sonometria fins a primers 
de juliol de 2011. 

El resultat de la prova va posar de manifest que l’activitat produïa, de manera puntual, una mica 
més de soroll que el màxim permès, de manera que el responsable de l’activitat tenia fins al 17 
de novembre de 2011 (d’acord amb la llei) per adoptar les mesures correctores necessàries i 
presentar un certificat que indiqués que ja s’ajustava a la normativa. 

A primers de desembre se’ns informa que el bar està duent a terme certes millores en 
l’aïllament que haurien de solucionar el problema, i a finals de gener de 2012 se’ns comunica 
que la titular de l’activitat ja ha presentat un document que acredita les intervencions que hi ha 
fet. No certifica, però, que aquestes siguin suficients ni va acompanyat amb cap sonometria 
que ho demostri, cosa a la qual s’havia compromès durant la intervenció del Servei de 
Mediació. Tot i que aquesta documentació es demana amb insistència, passen els mesos i no 
arriba, de manera que proposo a Medi Ambient que demani una nova sonometria al servei de 
la Generalitat que ja havia fet la primera. 

Es fa així i, després de pactar una data amb els veïns interessats (que afirmen que no han 
notat millores), la nova sonometria es duu a terme el 20 de juliol de 2012. Els resultats, que 
arriben a mitjan setembre, indiquen que el soroll encara és excessiu, de manera que 
l’expedient es deriva al Servei d’Activitats perquè iniciïn un procediment sancionador. 

Tot i que a primers d’octubre de 2012 el local cessa en la seva activitat, els requeriments als 
propietaris i als titulars de l’activitat s’envien igualment, amb l’advertiment que el negoci no es 
podrà reobrir si no s’hi efectuen les mesures correctores necessàries. També se n’informa als 
serveis de Governació i d’Inspecció d’Activitats, a fi que en puguin avisar a qualsevol persona 
que s’interessi pel traspàs/venda. 

A mig març de 2013 es reobre el local i tornen les molèsties. L’Ajuntament, que no tenia 
constància de res, hi envia una inspecció i decreta el tancament de l’establiment fins que 
s’hagin demanat els permisos corresponents. A finals d’abril, atès que els titulars de l’activitat 
no podien fer la inversió necessària per condicionar acústicament el local, se’ls va proposar que 
modifiquessin l’activitat i el convertissin en un establiment de degustació, amb horari de 9.00 a 
21.00 h. Els titulars segueixen la recomanació, presenten un nou projecte i tornen a obrir el 
local (règim de comunicació prèvia). Acompanyo els tècnics municipals en una inspecció ocular 
i comprovem que el soroll i les vibracions de les neveres semblen mínims. Malgrat això, com 
que els veïns continuen queixant-se, se’ls proposa realitzar una nova sonometria, cosa que 
desestimen perquè suposen que si no s’hi ha fet cap intervenció, el soroll serà el mateix. 
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A mig estiu s’instal·len gomes de neoprè a les neveres, però al setembre hi ha un nou canvi de 
titulars i una inspecció rebel·la diferents irregularitats que cal corregir. Es duen a terme les 
esmenes requerides i es millora l’aïllament acústic del sostre, tot i que de manera insuficient. 

El 2013 s’acaba amb el local tancat (en traspàs) i amb aquest expedient encara obert. 

Expedient 10/11 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan abril de 2011 es presenta XXX per queixar-se contra les molèsties que els provoca, 
durant el cap de setmana, un local d’oci nocturn proper. Explica que des de la seva obertura 
sempre hi ha tingut problemes, però que darrerament s’havia arribat a una entesa que facilitava 
la convivència. Ara, però, hi ha hagut un canvi en la direcció del local i les molèsties, en forma 
de soroll, incompliment d’horaris i clients que continuen la festa el carrer, s’han reproduït. Truca 
a la Policia però creu que no actuen prou. 

Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i amb el regidor. Convenim que el 
problema rau en la proximitat entre aquest tipus de locals i els habitatges (cosa difícil de 
solucionar), i que l’actuació de la Policia no pot anar més enllà d’un senzill efecte dissuasiu 
momentani, ja que no s’hi detecten ni aldarulls ni indicis de delicte. Es decideix recuperar una 
mesura circulatòria (impedir el pas de vehicles per certs carrers) que havia funcionat temps 
enrere i també es demana col·laboració als propietaris del local. 

Durant l’estiu el local roman tancat, però les mesures adoptades es mostren força eficients 
quan l’activitat es reemprèn a la tardor. A més a més, es demana una sonometria per 
comprovar els volums d’immissió sonora. 

A primers de desembre es duu a terme la sonometria, els resultats de la qual arriben a mig mes 
i demostren que el soroll encara supera els límits legals. A partir d’aquest moment, el Servei de 
Medi Ambient trasllada l’expedient a Inspecció d’Activitats, on apunten que la instal·lació de 
limitadors de potència podria solucionar el problema. Es parla amb el propietari del local i 
sembla que la seva voluntat de col·laboració és bona. 

A finals de març de 2012 surt el requeriment en què se li concreten totes les mesures 
correctores que cal que adopti, així com la documentació que ha de presentar. A partir d’aquest 
moment, però, el titular de l’activitat inicia una sèrie de maniobres que només semblen 
destinades a eludir les seves obligacions i a endarrerir el procés. Així, a primers d’octubre de 
2012 se li envia un nou requeriment perquè compleixi la resolució anterior. Si aquesta vegada 
tampoc se n’obté resposta, s’iniciarà un procediment sancionador. 

Com que passa el temps i ningú hi fa res, parlo del cas amb l’alcalde i n’hi facilito un informe. 

A mitjan desembre s’envia una nova resolució al propietari de l’activitat amb la concessió d’un 
darrer termini molt breu que, com era previsible, es torna a esgotar sense que s’adopti cap 
mesura correctora ni l’Ajuntament faci res contra l’activitat. 

Tot i que el seguiment que faig del cas és intens i continuat, l’any s’acaba sense cap novetat 
significativa, cosa que em fa pensar que hi ha una certa manca de voluntat política de fer que el 
local compleixi la normativa. 
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A primers de 2013 constato que hi ha hagut contactes, amb la intenció de trobar solucions, 
entre membres de l’equip de govern i els propietaris del local. Se’m comenta, també, que el 
local és deficitari i que hi caldria un canvi d’orientació i una forta inversió per fer-lo viable. 

Finalment, la pressió per fer que s’adoptessin les mesures correctores necessàries per conciliar 
l’existència del local i el dret al descans dels veïns, així com el seu escàs rendiment econòmic, 
van fer decidir als propietaris que la millor solució seria tancar-lo definitivament i traslladar 
l’activitat a un altre local. El tancament va tenir lloc el dia 31 de gener de 2013. 

Així, després de les moltes gestions realitzades i de l’intens seguiment dut a terme, l’expedient 
queda tancat com a mediació. 

Expedient 19/12 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Governació 

A mig juny de 2012 XXX exposa els problemes que té amb un terreny de la zona esportiva que 
va ser requalificat –de rústic a urbà– anys enrere. Afirma que no en pot treure cap profit i que, 
en canvi, cada any paga molts diners en concepte d’IBI. També demostra que ha demanat una 
entrevista amb el regidor d’Urbanisme per buscar solucions, però que ja han passat 4 mesos i 
ningú no li ha dit res. A finals de febrer, a més, el Ple va desqualificar la zona i ella va presentar 
unes al·legacions, dintre del període d’exposició pública, que tampoc han estat contestades. 
Demana la devolució de l’IBI dels darrers anys i que l’Ajuntament li compri els terrenys, ja que 
altres parcel·les veïnes ja han estat comprades arran d’una sentència judicial. 

Recopilo tota la informació relativa al cas i en parlo amb el regidor d’Urbanisme, amb el 
Coordinador de Serveis Centrals i amb l’alcalde. Sembla que l’Ajuntament sí que podria estar 
disposat a negociar, però prefereix no fer-ho fins que el Ple hagi fet l’aprovació definitiva de la 
modificació del POUM. Malauradament, aquesta aprovació s’endarrereix per causa d’una nova 
modificació puntual al Pla i un nou període d’exposició pública. 

En el ple d’octubre s’aprova el POUM i poc després comencen les converses amb XXX. Es 
parla de la possible compra de la parcel·la i de la devolució de l’import pagat en concepte d’IBI 
durant els anys que ha estat classificada com a urbana. Si bé les posicions inicialment estan 
una mica allunyades, sembla que no hauria de costar massa arribar a un acord. 

Un cop aprovada la nova ordenació territorial per part de la Generalitat i aprovats també els 
pressupostos municipals de 2013 es reprenen els contactes amb XXX i a primers de març 
s’arriba a un acord acceptable per a ambdues parts. Amb la signatura de la compra dels 
terrenys per part de l’Ajuntament, a mig maig aquest expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 27/12 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A finals de setembre de 2012 es presenten XXX i YYY, en nom de la seva comunitat de 
propietaris, i expliquen que fa més d’un any que havien presentat una instància a l’Ajuntament 
en què demanaven una intervenció urgent en el parc infantil, les voreres i el carrer de la zona 
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on viuen, ja que presentava considerables mancances de manteniment i poda que ja 
suposaven un perill per als usuaris. Poc després l’Ajuntament va fer una intervenció ràpida a 
l’arbrat, però malgrat reconèixer les mancances de manteniment, n’ajornava la seva solució per 
motius pressupostaris. Les interessades es queixen que ha passat més d’un any i s’ha 
intervingut en altres parcs de la vila, però que aquell espai continua oblidat. 

Em poso en contacte amb Serveis Urbans i Mobilitat i comprovo que fins i tot l’alcalde (que ja 
ho considerava solucionat) estava al corrent del cas, motiu pel qual demano que se li doni 
prioritat. A partir d’aquell moment, malgrat no haver-hi partida econòmica per a l’adequació de 
parcs infantils, s’hi duen a terme una sèrie de petites intervencions –les més urgents– que 
contribueixen a millorar la seguretat de la zona, així com l’estat de les voreres properes. 

Durant el primer trimestre de 2013 es restaura totalment la tanca de la pista, es millora el 
drenatge del parc, es reomplen els forats amb sauló i s’acaba de reparar la vorera, de tal 
manera que, d’acord amb les possibilitats econòmiques del moment, l’arranjament general es 
pot considerar satisfactori. Les interessades també ho entenen així i a finals de març tanquem 
l’expedient com a mediació. 

Expedient 28/12 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Telefona XXX per queixar-se contra les molèsties que un bar proper provoca a tot el veïnat. 
Sap que ha estat objecte de diferents inspeccions i d’alguna sanció, i també reconeix que 
compleix els horaris d’obertura i tancament, però afirma que és lloc de reunió de clientela 
problemàtica, que les baralles són freqüents i que s’hi fa tràfic de droga. Fa uns mesos va 
presentar una instància a l’Ajuntament en què demanava una intervenció seriosa, però no està 
d’acord amb l’ambigüitat de la resposta rebuda. 

Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i afirma que coneix el local i el tipus de 
clients que el freqüenten. Ja ho tenen present i miren de fer-hi controls ocasionals, però es 
compromet a intensificar-los arran dels nous detalls aportats per XXX i altres veïns que es 
presenten com a part interessada. 

A finals d’any s’estableix, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, un sistema de vigilància 
a tota la zona que es manté durant tot el primer trimestre de 2013. Tot i que sembla confirmar 
un cert consum d’estupefaents, no es pot provar que hi hagi tràfic i no es concreta cap 
detenció. Per altra banda, també es comprova que el local té tota la documentació en regla i 
que compleix escrupolosament la normativa. 

A primers de juny els veïns confirmen que la presència policial ha millorat la tranquil·litat a la 
zona, de manera que acordem tancar el cas com a mediació. Poc després, el local va tancar. 

Expedient 29/12 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A finals d’octubre de 2012 es presenten XXX i YYY per denunciar que al carrer, davant de casa 
seva, hi ha un plataner amb unes arrels enormes que ja fa temps que estan alçant la vorera i 
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que ja han començat a fer malbé l’entrada de casa seva. A primers de 2008 van presentar una 
instància en què explicaven el problema i demanaven solucions, però no van rebre cap 
resposta. Al 2009 van repetir l’operació i el resultat va ser el mateix. 

A finals de setembre de 2012 van parlar del cas amb un inspector de via pública i la Unitat de 
Serveis hi va intervenir de seguida. Van descalçar les arrels i les van deixar a punt de ser 
tallades. Ara, però, demanen la intervenció de la Síndica perquè les han començat a tapar 
sense haver-hi fet res. 

Parlo amb el cap de Serveis Urbans i Mobilitat i m’aclareix que han tornat a tapar la vorera per 
tenir temps d’estudiar què hi fan sense tenir el carrer obert, ja que la solució sembla 
complicada. Buscaran la manera de preservar la propietat privada dels interessats i reconduir 
les arrels de l’arbre, però, en qualsevol cas, només s’actuarà quan baixi la temperatura i l’arbre 
hagi acabat de perdre les fulles, per no fer-li mal. 

Així, la intervenció es duu a terme a mitjan desembre de 2012, però s’allarga uns quants dies 
per causa de les moltes conduccions de serveis que hi ha sota la vorera. 

A primers de 2013, amb l’obra ja finalitzada i els veïns satisfets, es tanca l’expedient com a 
mediació. 

Expedient 30/12 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

A finals d’octubre de 2012 es presenten XXX i YYY per exposar que viuen una situació molt 
complicada i que necessiten més ajut del que reben de Serveis Socials. Expliquen la seva 
situació familiar, laboral i econòmica, la qual es veu agreujada per alguns problemes de salut. 
Deuen diversos mesos de lloguer del pis i tenen por que els en facin fora. 

Parlo amb la cap de Serveis Socials i em facilita l’informe de seguiment dels interessats, on 
comprovo que ja s’ha intentat buscar la manera d’eixugar el deute del lloguer, però que un 
malentès amb la immobiliària ho va fer inviable. També observo la inconstància dels interessats 
en la relació amb Serveis Socials, cosa que dificulta el seguiment i qüestiona la seva necessitat 
real. Els proposo més col·laboració per part seva i una millor organització en les despeses 
familiars, ja que hi ha indicis d’una certa arbitrarietat. 

A petició meva, els Serveis Socials reobren l’expedient dels interessats i es tornen a estudiar la 
possibilitat de demanar a la Generalitat una subvenció que permeti eixugar el deute acumulat 
en concepte de lloguer, ja que aquest sembla que sigui el principal problema. Finalment es 
desestima perquè el deute supera el màxim permès però, en canvi, sí que se’ls tramita l’accés 
al Rebost i se’ls orienta perquè demanin, al SOC, un Ajut Familiar complementari. 

A finals d’abril de 2013, després de mesos de seguiment, es constata que si bé la situació de la 
família no ha millorat gaire, l’atenció i orientació que se’ls ofereix des dels Serveis Socials ja és 
correcta i suficient, motiu pel qual tanquem l’expedient com a mediació. 
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Expedient 32/12 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

Es presenten XXX i la seva filla, YYY, per queixar-se contra l’atenció que reben dels Serveis 
Socials. Exposen que no tenen feina, que els seus ingressos són mínims i que quan han 
demanat un ajut extra per motius personals, els Serveis Socials no els l’han concedit. XXX, a 
més, viu en un estat d’angoixa permanent i ja ha patit diversos atacs d’ansietat. 

Comento el cas amb la cap de servei i m’envia l’expedient de XXX, on observo que la seva 
relació amb Serveis Socials és força complicada, principalment per la manca de col·laboració 
que ofereix la interessada i pels molts incompliments dels compromisos adquirits. També 
queda clara una certa manca de control en les seves despeses i una clara alteració dels hàbits 
de descans. S’ha valorat la possibilitat de treballar per separat amb la mare i amb la filla, però 
les interessades no ho accepten. 

A partir d’aquest moment intento mediar perquè els Serveis Socials facin un seguiment més 
intens de les interessades, però també intento aconseguir una major col·laboració per part 
seva. Així, es valora l’accés al Rebost, per garantir-los l’alimentació, i la renovació de l’Ajuda 
Familiar de XXX. En canvi, el seu compromís continua sent mínim i, després de no haver-se 
presentat a diverses entrevistes amb l’assistenta, de mantenir la seva oposició a ser tractades 
per separat i de no estar localitzables durant molts dies, considero que ni els Serveis Socials ni 
la Sindicatura les podem ajudar més. 

A primers de 2013, després d’un cert període de seguiment, constato que la dedicació dels 
Serveis Socials és l’adequada, però que no les podran ajudar a redreçar la situació si elles no 
col·laboren més. Com que això no és a les meves mans, tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 33/12 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

A primers de novembre de 2012 es presenten XXX i YYY per queixar-se contra una multa que, 
des del seu punt de vista, els van imposar de manera injusta. Expliquen que el dia dels fets van 
parar un moment el seu vehicle al mig del carrer, a prop de l’ambulatori, per descarregar el fill 
petit, a qui portaven per ser atès d’urgència. Afirmen que la parada va ser molt curta i que no 
van provocar cap molèstia al trànsit, de manera que no accepten la sanció. Van presentar 
al·legacions i els han estat desestimades. 

Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i ell ho consulta amb l’agent actuant, qui 
ofereix una versió dels fets completament diferent a la dels interessats. 

Després de consultar els detalls a ambdues parts i de mantenir diverses reunions, ningú cedeix 
en la seva postura, de tal manera que sembla que estiguin parlant d’incidents diferents. Es 
planteja aquesta possibilitat a l’agent actuant però ell, sense cap indici de dubte, es mostra 
segur que els fets van anar tal i com ha manifestat des del primer moment. 

S’observa algun aspecte possiblement millorable en la praxi de l’agent, però també queda clar 
que, independentment dels detalls, en l’única cosa que coincideixen totes dues versions és que 
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els interessats es van aturar en un lloc on no ho podien fer, interferint la circulació d’una de les 
principals vies de Vilafranca, i a 5 m de l’entrada d’un pàrquing ben visible. 

En aquest punt, atesa la impossibilitat d’obtenir proves o testimonis que puguin confirmar una o 
altra versió, i tenint en compte la presumpció de veracitat de la Policia i la total confiança de 
l’Inspector en aquest agent en concret, no trobo prou arguments com per demanar l’anul·lació 
de la sanció, cosa que intento explicar als interessats. 

Tot i la seva discrepància, a primers de 2013 tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 34/12 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

A mitjan novembre de 2012 es presenten XXX i YYY i exposen que per causa de la seva 
precària situació econòmica pateixen seriosos problemes d’habitatge, fins al punt que ja han 
canviat de pis algunes vegades i sempre han deixat deutes. Ja han recorregut a familiars i 
amics i ja no els queden recursos, però quan han anat a Serveis Socials i a Habitatge tampoc 
s’han trobat l’ajut que n’esperaven. Se senten discriminats davant d’altres casos que –segons 
ells– han obtingut un pis de lloguer baix tot i estar en una situació econòmica menys crítica. 

Em poso en contacte amb la cap de Serveis Socials i repassem l’expedient dels interessats. 
Observem que no compleixen els requisits per obtenir un dels pisos de la borsa d’Habitatge, ja 
que cap dels dos té feina, i que la seva situació de manca d’habitatge no és prou crítica com 
per optar a un pis de lloguer social. També es fa evident que sempre han tingut la voluntat de 
complir amb els seus pagaments i que han canviat de pis així que han vist que els deutes se’ls 
acumulaven, però que mai no han arribat a rebre una ordre de desnonament. Es podria dir que 
sempre s’han avançat als esdeveniments i que amb la seva pròpia actuació han impedit l’ajut 
dels Serveis Socials. 

Ara viuen en un pis de lloguer que mantenen al corrent de pagament gràcies als seus escassos 
ingressos en concepte d’ajuts públics. El problema és que no els queden diners ni per menjar ni 
per comprar els medicaments que necessiten per als seus fills. Davant d’aquesta realitat, se’ls 
ha proposat que revisin el seu ordre de prioritats i s’ha acordat amb Serveis Socials que els 
facilitaran l’accés al programa d’aliments del Rebost. 

A primers de 2013 la relació amb la propietària del pis es tensa i a primers de març els talla la 
llum. Els deutes s’acumulen i, tot i haver seguit les seves recomanacions, no se senten prou 
recolzats pels Serveis Socials. Hi parlo i constato una certa discrepància de criteris entre la cap 
de servei i les assistentes. Malgrat això, i atès que és cert que els ingressos dels interessats 
superen els mínims per optar a la RMI, s’acorda la recerca d’altres línies d’actuació. 

Es requereix tot de documentació a la família interessada per veure si es pot demanar algun 
altre ajut o es pot buscar alguna sortida per al problema de l’habitatge, però curiosament ells ni 
es presenten ni porten res, cosa que obliga als Serveis Socials a tancar l’expedient. 

Tot i no haver pogut solucionar la situació, accepto que també he de tancar l’expedient de 
Sindicatura. Queda com a mediació perquè es va aconseguir la reobertura del cas per part de 
Serveis Socials i un seguiment més intens que, si hagués trobat la necessària col·laboració 
dels interessats, potser hauria obtingut millors resultats. 
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Expedient 01/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Es presenta XXX per formular, en nom propi i de la seva parella, una queixa contra les 
respectives sancions que els van ser imposades, en aplicació de l’ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana, arran d’una discussió al carrer que havien mantingut una nit de finals 
d’octubre de 2012. 

L’interessat explica que s’havia tractat d’una senzilla discussió de parella que difícilment va 
molestar els veïns perquè ni va pujar gaire de to ni va derivar en cap mena de violència, motiu 
pel qual consideren que les sancions són excessives. També afirma que els agents actuants 
els van amonestar verbalment i els van demanar identificació, però que en cap moment els van 
informar ni notificar que serien sancionats. 

En contrastar aquesta versió dels fets amb la Policia Local, he estat informada que les multes 
es van imposar, efectivament, a posteriori, i que no van ser convenientment notificades als 
interessats. 

Així, atès que l’incident origen de les sancions sembla que no va tenir cap gravetat ni cap 
transcendència, i atès que el procediment d’imposició i notificació potser no va ser el més 
adequat, plantejo la possibilitat de considerar que hi ha hagut un malentès en el procés i que es 
deixin sense efecte les sancions imposades. 

Com que la proposta s’accepta, l’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 02/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta i explica que fa uns dies, en anar a recollir una amiga, va aturar el vehicle un 
moment en un pas de vianants per trucar-la i demanar-li que baixés. Una patrulla de Policia que 
hi havia per allà la va veure i li van demanar que s’apropés fins on eren ells. Ella, atabalada, va 
engegar el cotxe amb el mòbil a la mà, cosa que va fer que els agents la sancionessin per 
conduir sense posar-se el cinturó de seguretat i parlant per telèfon. 

XXX reconeix que va cometre les infraccions sancionades, però demana què es tingui en 
compte que es va posar molt nerviosa i que va prioritzar l’obediència a l’ordre dels agents per 
damunt de qualsevol altra consideració. 

Exposo el cas a l’Inspector i ell el consulta als agents actuants, que accepten com a possible 
que la situació superés a la interessada. Així, tenint en compte que potser n’hi hauria hagut 
prou amb una amonestació, i comptant amb el compromís de XXX de no tornar a caure en 
aquests errors, la Policia decideix acceptar les seves al·legacions i l’expedient es pot tancar 
com a mediació. 

Expedient 03/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
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Es presenta XXX i explica que fa més de 5 anys que viu en un pis dels que gestionen els 
Serveis Socials. Sap que n’ha de marxar, però ha demanat una pròrroga mentre es busca un 
nou habitatge. També és conscient que deu uns quants mesos de lloguer, però es queixa que 
el pis està en molt males condicions d’habitabilitat i demana, com a compensació, que 
l’Ajuntament no el denunciï. No té feina i la seva economia és precària. 

Em poso en contacte amb el servei d’Habitatge i amb els Serveis Socials, des d’on m’informen 
que el pis va ser rehabilitat just abans que hi entrés XXX i que es revisa periòdicament, de 
manera que les crítiques de l’interessat segur que són exagerades, possiblement amb l’objectiu 
d’aconseguir un tracte més favorable. També em confirmen que se li ha concedit la pròrroga 
demanada (sense cost) i l’ajornament del pagament del deute del lloguer. 

Parlo amb XXX i li confirmo que l’Ajuntament no té cap intenció de denunciar-lo, però que ell 
s’ha d’esforçar per complir els terminis que se li han concedit per eixugar el deute. Pel que fa a 
la seva crítica sobre l’estat del pis, li mostro les fotos de com estava quan el va rebre i reconeix 
que l’assistenta, en una de les darreres visites, li va oferir la possibilitat d’enviar-li algú a fer les 
petites tasques de manteniment que hi calien, però que ell mateix hi havia renunciat. 

L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 04/13 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

Es presenta XXX i es queixa contra un possible funcionament irregular de l’ORGT, ja que havia 
rebut un requeriment en què se li notificava una falta de concordança entre la descripció 
cadastral de la seva finca i la realitat immobiliària, i se li demanava que presentés la 
documentació necessària per regularitzar una piscina presumptament no declarada. 

XXX assegura que ho té tot declarat i correcte, com així queda demostrat en la instància que 
acaba de presentar, i troba inadmissible que l’Organisme es dediqui a aquesta mena de 
persecucions basant-se en fotos aèries no oficials, sense comprovar les dades que ja té. 

Des de l’ORGT se m’explica que els seus inspectors van detectar la presumpta irregularitat, 
que ho van notificar al Cadastre i que va ser el Cadastre qui va ordenar el requeriment. Es veu 
que no se li cobrava IBI per aquesta piscina i s’ha volgut verificar la seva existència. 

Els observo que la documentació de l’interessat demostra que ell ho havia presentat tot quan 
tocava, de manera que l’error i el no cobrament no és atribuïble a ell, sinó al mateix Organisme. 
Les responsables assumeixen l’error del Cadastre i fins i tot resulta que l’IBI que se li cobrava 
ja era correcte, així que no tenen inconvenient en enviar una disculpa escrita a XXX i a un altre 
ciutadà que també s’havia vist afectat. 

Malgrat les molèsties, XXX es dóna per satisfet i l’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 05/13 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Habitatge 
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XXX es presenta i es queixa d’una possible irregularitat comesa per la seva mare en relació al 
lloguer d’un pis de protecció oficial, pagat per una fundació participada per l’Ajuntament i 
concedit en favor del seu germà, discapacitat psíquic que no hi viu. Afirma que la seva mare el 
té llogat en negre i que no comparteix els beneficis ni amb ell ni amb el seu germà. 

Presenta documentació que demostra que el fet ja ha estat denunciat a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i a Hisenda, però també vol que l’Ajuntament assumeixi responsabilitats, 
impedeixi el lucre il·lícit de la seva mare i contribueixi a regularitzar la situació. 

Parlo amb la fundació en qüestió, des d’on em confirmen que aquella promoció de pisos, 
efectivament, era de protecció oficial, i que a l’hora d’adjudicar-ne un a la seva mare sí que es 
va tenir en compte el seu fill discapacitat, que n’és copropietari. Malgrat això, la transacció va 
ser una compravenda, de manera que l’ús que en facin els propietaris i els acords que puguin 
tenir entre ells és de la seva única responsabilitat. 

Per altra banda, des del servei d’Habitatge de l’Ajuntament se’m comunica que tan sols van 
oferir la col·laboració habitual en aquest tipus de promocions: facilitar informació als interessats 
i recollir la documentació per fer-la arribar a qui hagi de fer l’adjudicació/sorteig, sense cap 
responsabilitat sobre l’ús posterior que se’n faci.

La conclusió, doncs, és que ni aquest Ajuntament ni aquesta Sindicatura tenim competències 
per anar més enllà en la depuració de responsabilitats, cosa que correspondria a l’Agència 
Tributària i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a qui XXX ja ha notificat les irregularitats. Li 
facilito les dades del Defensor del Pueblo i del Síndic de Catalunya per si considera que 
aquests ens no actuen amb prou diligència, però considero demostrat que no hi ha hagut cap 
greuge per part de l’Ajuntament de Vilafranca i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 06/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

Es presenta XXX i es queixa contra una presumpta pràctica irregular de la companyia d’Aigües 
de Vilafranca. Explica que és propietària d’un pis i que el llogater, en marxar, va deixar unes 
factures pendents de pagar. Ara, quan ha anat a Aigües a fer el canvi de nom, li han demanat 
que pagués el deute del llogater. Afirma que es va sentir pressionada i considera que Aigües li 
ha de cobrar el deute al morós, no pas a ella. 

Exposo el cas a l’Empresa Municipal d’Aigües i admeten que en casos com aquest, que el 
contracte va a nom del llogater, no tenen cap força legal per obligar el propietari a assumir el 
deute. Malgrat això, sí que se li sol proposar que el pagui si vol fer el canvi de nom de manera 
ràpida i sense problemes, perquè fins que no es liquidi el deute de l’antic titular no es pot 
canviar en nom. En canvi, si prefereix no pagar-lo, la tramitació és més complicada i costosa, ja 
que cal fer una baixa i després demanar una alta nova, cosa que implica la presentació de la 
cèdula d’habitabilitat, una inspecció sobre el terreny... Resulta més car i molest per a tothom. 

Arribem a la conclusió que potser es va produir un problema de forma de qui va informar de tot 
això a XXX, que potser no es va explicar prou bé, però que el contingut de fons sí que era 
correcte. Es comprometen a demanar més cura al seu personal d’atenció al públic. 
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Consulto el funcionament de les empreses subministradores d’aigua d’altres municipis i veig 
que el funcionament sempre és idèntic i que, pel que sembla, es recolza en alguna mena de 
recomanació de la Generalitat. Considero, doncs, que Aigües de Vilafranca no ha agreujat a 
XXX; li trasllado totes les explicacions i tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 07/13 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 

Es presenten XXX i YYY i demanen que la Sindicatura intervingui per impedir que als baixos 
del seu immoble s’hi instal·li un bar. Afirmen que tots els veïns s’hi oposen i que ja hi ha altres 
bars molt a prop, de manera que no volen més molèsties. 

Consulto el cas a Urbanisme i m’informen que, tal i com ja han respost per escrit als veïns, si el 
local compleix tots els requisits que estableixen les ordenances (permís d’obres, aïllament, 
horaris, sortida de fums, etc.), la llicència s’haurà de concedir. I, pel que sembla, el propietari va 
complint tots els requeriments que se li fan. 

XXX presenta com a nou argument el fet que els veïns van autoritzar el propietari del local a 
posar-hi una xemeneia per a un altre tipus de negoci, però no pas per a un bar. Se senten 
enganyats. En aquest sentit, però, els informo que no tinc competències per valorar acords 
entre particulars, cosa que entra en l’àmbit del Dret Civil i que hauran d’intentar resoldre per la 
via de la mediació (que descarten) o bé per la judicial. Amb tot, es veu que les escriptures de 
l’immoble ja preveien aquesta xemeneia, de manera que sembla difícil que la puguin fer treure. 

Pel que fa a les competències municipals, no detecto que s’estigui cometent cap greuge contra 
els interessats, així que tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 08/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa que se li va imposar, com a vianant, per no 
respectar les indicacions d’un agent de la Policia Local que estava regulant el trànsit a les 
proximitats d’una escola. Afirma que l’agent va deixar de dirigir el trànsit per parlar amb una 
persona, de manera que els conductors van veure que ella s’esperava en el pas de vianants i 
es van aturar. Ella, lògicament, va passar, però l’agent la va sancionar per no seguir les seves 
indicacions. També es queixa d’alguna possible irregularitat en el procediment, però les seves 
al·legacions li van ser desestimades. No hi està d’acord i demana l’empara de la Síndica. 

En estudiar la documentació presentada observo que el recurs de reposició de la interessada 
no va ser respost dintre de termini, cosa que facilitarà demanar la prescripció de la sanció. 

Comento el cas amb l’Inspector i ell consulta l’incident amb l’agent actuant, qui es ratifica en la 
denúncia i ofereix una versió dels fets força diferent de la de XXX. De tota manera, coincidim 
que no cal anar més a fons en la qüestió perquè sí que hi havia hagut un error en el 
procediment i la tramitació administrativa no s’havia fet bé, així que la prescripció és clara. 

Un cop anul·lada la multa, l’expedient queda tancat com a mediació. 
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Expedient 09/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Es presenta XXX i exposa que ell i els seus amics van patir, una matinada que anaven cap a 
un local d’oci nocturn, un incident amb una patrulla de la Policia Local que va acabar amb la 
imposició de tres multes que considera injustes. Afirma que ni feien gaire soroll, ni van 
embrutar el carrer (només va llançar una punta de cigar) ni va faltar el respecte als agents; més 
aviat al contrari: l’agent que va parlar amb ell el va pressionar perquè es reconegués culpable. 
També es queixa que l’agent no li va donar cap multa en mà ni li va dir que el sancionaria. 

Quan consulto el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local de seguida posa en dubte la versió 
de XXX, ja que quan es detecta una infracció i l’incident no va a més, només es multa aquella 
infracció. En canvi, quan hi ha una acumulació de sancions, com en aquest cas, és perquè la 
interacció amb el sancionat va complicar-se. A més, el fet que l’interessat rebés tres multes i els 
altres companys no en rebessin cap sembla confirmar que XXX devia mantenir una actitud 
inadequada vers els agents. També suposa que si no li van donar les multes en mà va ser per 
no allargar l’incident i no atraure curiosos. 

Pocs dies després l’Inspector em comunica que no ha trobat cap argument prou sòlid com per 
anul·lar les sancions, més aviat al contrari: ha comprovat que XXX, malgrat la seva joventut, ja 
té diversos antecedents per conductes poc adequades, cosa que el desacredita força. 

Per altra banda, observo que l’interessat, tot i afirmar que els seus companys podrien testificar 
a favor seu, en cap moment ha presentat el seu testimoni, cosa que també debilita la seva 
versió dels fets. 

Finalment, i atès que no tinc elements que em permetin donar més credibilitat a la versió de 
l’interessat que a la de l’agent, accepto l’adequació de les sancions i tan sols em resta parlar 
amb Procediment Sancionador perquè corregeixin un error en l’import d’una de les multes. Un 
cop feta aquesta rectificació, però, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 10/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa que li van posar a la seva esposa, YYY. Va 
presentar al·legacions i li han estat desestimades, però pensa que no és just. Explica que YYY 
va acompanyar la seva mare a la perruqueria i, com que és molt gran i l’havien operat del 
genoll, va parar el vehicle tan a prop com va poder de l’establiment, trepitjant parcialment un 
pas de vianants. Va ajudar la seva mare a baixar del cotxe i es va esperar fins a veure que 
arribava a la perruqueria. Mentrestant, però, va passar un agent de la Policia i li va dir que 
circulés. Ella li va explicar les circumstàncies de la seva mare i li va observar que, tot i trepitjar 
el pas de vianants, no impedia el pas de ningú, però llavors l’agent la va multar. 

Han pagat la multa per evitar recàrrecs, però demanen que la Síndica hi intervingui per fer 
justícia, ja que consideren excessiu, impropi i mancat de sensibilitat el rigor de la Policia. 
També critiquen que no se li donés la multa en mà. 
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Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i observem que si els interessats han 
pagat la multa, ells mateixos han finalitzat el procediment. Amb tot, preguntarà com van anar 
els fets a l’agent actuant. 

Pocs dies després m’informa que la versió l’agent és completament diferent: el vehicle estava 
en ple pas de vianants i sense ningú a prop. Com que l’estacionament incorrecte era evident va 
començar a omplir la multa, moment en què va arribar YYY i es va iniciar una discussió intensa. 
L’Inspector es creu la versió de l’agent actuant i descarta l’anul·lació de la sanció. 

Davant la discrepància de les versions i la manca de proves addicionals no tinc altre remei que 
creure la versió de la Policia. El fet que la multa ja estigui pagada, a més, deixa poc marge de 
maniobra, així que cito els interessats i em disposo a tancar l’expedient. Durant l’entrevista YYY 
reconeix que la conversa amb l’agent havia pujat una mica de to, però continua considerant-se 
víctima d’una mentida i una injustícia. 

Malgrat això, no tinc altre remei que tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament i tan sols 
recomano a l’Inspector que en casos com aquest, d’una infracció suposadament evident, els 
agents fotografiïn el vehicle, ja que això seria molt resolutori en cas d’al·legacions. 

Malauradament, aquesta proposta no s’accepta perquè portaria molta feina administrativa 
addicional i perquè restaria autoritat a la paraula dels agents, cosa que els podria desmotivar. 

Expedient 11/13 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX i demana que la Síndica l’ajudi a resoldre un problema que pateix el seu fill, 
YYY, al lloc on sol aparcar el vehicle de la seva empresa. Es tracta d’un espai just davant del 
seu establiment que inicialment era una zona enjardinada. Com que era de la seva prioritat, 
però, després de consultar-ho als Serveis Tècnics municipals i obtenir el seu consentiment 
verbal, el va reconvertir en aparcament privat. Hi van posar panots de vorera, hi van fer un petit 
mur d’uns 40 cm d’alçada i el van delimitar amb ratlles grogues a cada extrem. El problema és 
que tot el carrer és una illa de vianants i la Policia, quan hi passa, els multa el vehicle. Al·leguen 
que està en un espai privat i que les multes són incorrectes. 

En les seves al·legacions van argumentar que l’escriptura de l’edifici els concedeix “dret d’ús 
exclusiu i excloent” sobre aquell espai, però la Policia els ho va desestimar perquè no està ben 
tancat i, per molt que sigui un espai privat, mentre no es tanqui serà d’accés i ús públics i, per 
tant, té les mateixes restriccions que la resta del carrer. Els recomana tancar l’espai de manera 
que tan sols els propietaris hi puguin accedir i el problema s’haurà resolt. 

Després de demanar diversos informes tècnics i jurídics, i de parlar amb els responsables 
d’Urbanisme, de Serveis Viaris i de la Policia Local, arribo a la conclusió que la consideració 
d’aquell espai com d’ús comú o d’ús privat és subjectiva, i depèn de com s’interpreti el text del 
Reglament General de Circulació. En canvi, també em queda força clar que la reconversió 
d’aquell espai enjardinat en zona d’aparcament (que no es va informar ni autoritzar per escrit), 
possiblement no s’ajusti a l’ordenament urbanístic vigent. 

Per tot això, i d’acord amb el regidor d’Urbanisme, recomano als interessats que estudiïn una 
manera de tancar-lo físicament a fi que no pugui ser considerat d’ús comú i es pugui acabar el 
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conflicte amb la Policia, ja que així es podria evitar també haver d’entrar més a fons en la 
legalitat urbanística d’aquella reconversió en aparcament. 

Finalment s’accepta l’acord proposat i s’assumeix el pagament de les multes imposades fins 
aleshores, de manera que l’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 12/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta per queixar-se contra una multa que li van imposar per deixar el vehicle a la 
parada del bus. Pensa que és massa rigorosa perquè només la trepitjava una mica. A més, 
aquella reserva és molt gran i segur que no feia nosa. Va al·legar però se li va desestimar. 

Afegeix que sempre deixa la targeta de persona discapacitada en lloc visible, però sospita que 
la té caducada i que potser per això no la van tenir en compte. També reconeix que tot sovint la 
sancionen perquè, com que és gran i té dificultats de mobilitat, deixa el cotxe als llocs més 
inversemblants. 

Abans de parlar amb la Policia demano informació a Serveis a les Persones sobre la targeta de 
discapacitada de XXX. M’informen que fa anys que se li va fer una targeta provisional mentre 
ella tramitava el seu grau de discapacitat, però com que no s’hi va tornar a presentar, suposen 
que se li va desestimar i que des de llavors continua utilitzant –fraudulentament– la provisional. 

Comento aquesta possibilitat amb la interessada i reconeix l’ús indegut, cosa que notifico a 
Serveis a les Persones. Li demano que no la utilitzi més i que, si vol, la torni a demanar 
legalment. 

Quan parlo del cas amb l’Inspector cap de la Policia, m’informa que difícilment es multa els 
vehicles que només trepitgen una mica la zona reservada, i que amb els antecedents i la 
picaresca de XXX és difícil desautoritzar l’agent actuant. Com que coincideixo amb aquest 
criteri, comunico a la interessada que l’expedient serà tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 13/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX, en nom de la comunitat de propietaris del seu immoble, i es queixa contra la 
ubicació d’un gran nombre de contenidors, de tota mena, molt a prop de l’edifici. Reconeix que 
hi fan poca nosa, però afirma que fan pudor i són focus de brutícia a les voreres. Demana que 
es canviïn de lloc cada cert temps i que així no perjudiquin sempre els mateixos veïns. Afirma 
que ja ho han demanat diverses vegades, de paraula i per escrit, però que no se’ls fa cas. 

Consulto el tema amb el responsable de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) i em demostra que 
temps enrere ja s’havia retocat la situació d’aquells contenidors i que sí que s’havia respost als 
interessats. Manté que aquell és un bon lloc i que difícilment els tocaran, però també es 
compromet que, amb la imminent reducció i reorganització dels contenidors de la vila, tornaran 
a estudiar el cas. 
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Es constata també que la brutícia del voltant dels contenidors és causada per l’incivisme dels 
mateixos veïns, cosa contra la qual és difícil intervenir. Malgrat això, des de SUM adopten una 
sèrie de mesures pal·liatives per dignificar la zona com ara el desembús de l’embornal de la 
vorera, la neteja més freqüent de l’espai i del contenidor d’orgànica, etc. També m’informen que 
s’han reunit amb els veïns, els han exposat la situació i les novetats i que han obtingut la seva 
conformitat, de manera que puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 14/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

XXX es presenta i explica que l’Empresa Municipal d’Aigües va dur a terme, fa unes setmanes, 
unes obres a la vorera de casa seva. Des de llavors, en els dos episodis de pluges intenses 
que s’han produït, se’ls ha inundat l’entrada de casa seva. Suposa que devien fer malbé alguna 
connexió i demana que ho arreglin de seguida. Ja ho ha exposat a Aigües i s’han compromès a 
arreglar-ho, però demana rapidesa. 

Parlo amb Aigües i m’informen que ja s’ho han anat a mirar, que la intervenció és imminent. Tal 
i com havien anunciat, l’endemà mateix executen d’obra i refan una arqueta que s’havia fet 
malbé en fer un pas de vianants elevat, de manera que el problema sembla resolt. 

Mantenim l’expedient obert fins al següent episodi de pluja intensa, que va tenir lloc un parell 
de mesos més tard, per confirmar que la intervenció havia estat suficient. Malauradament, però, 
la casa de XXX es va tornar a inundar i vam haver de tornar a demanar la intervenció urgent de 
l’Empresa Municipal d’Aigües. 

Un cop més, la reacció és ràpida i aquesta vegada aixequen la vorera, on troben que un tub del 
clavegueram també està rebentat. Canvien tot el tram i refan el colze i la connexió que surt de 
la casa, de manera que aquest cop tot queda perfecte i puc tancar el cas com a mediació. 

Expedient 15/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX, per correu-e, exposa que la seva mare va ser multada, un dissabte que va venir a mercat, 
per deixar el cotxe trepitjant dos dits la parada del bus durant un moment. Va presentar recurs i 
li ha estat desestimat, per això demana la mediació de la Síndica. 

D’acord amb les explicacions de la interessada i amb les dades que consten a la sanció, 
observo que la seva descripció dels fets és parcial i interessada, ja que en el lloc en qüestió, si 
només ocupava dos dits la parada del bus, la resta del vehicle havia d’estar ocupant, sense 
tenir-hi dret, una plaça reservada a persones amb mobilitat reduïda, ja que estan de costat. 

Per aquest motiu, i atès que els seus altres arguments no són de força major, considero que 
l’actuació de la Policia s’ajusta al reglament vigent, de manera que tanco l’expedient a favor de 
l’Ajuntament. 
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Expedient 16/13 

SERVEIS A LES PERSONES - Ensenyament 

XXX es presenta i es queixa dels barems de puntuació que regulen la preinscripció de les llars 
d’infants. No troba just que no se li hagin concedit els cinc punts que es donen als pares que 
treballen perquè, tot i que és cert que en el moment de fer la inscripció ella no compleix aquest 
requisit, afirma que és funcionària i que està acabant una excedència, de tal manera que és 
segur que quan comenci el curs tots dos pares treballaran perquè ja té demanat el reingrés. A 
l’Oficina Municipal d’Escolarització li han dit que no té dret als punts, però ella considera que sí. 

Comprovo la documentació de la interessada i constato que el seu reingrés imminent queda 
perfectament demostrat, de manera que parlo amb el servei d’Ensenyament. M’informen que 
l’any anterior hi va haver un cas similar, però que el reglament és clar i la reclamació va ser 
desestimada. També observo, però, que la informació publicada a la pàgina web municipal no 
és prou explícita, ja que no esmenta aquests cinc punts addicionals per als progenitors que 
treballen ni diu que calgui complir aquesta condició en el moment de la preinscripció. 

Se’m demostra que aquest criteri va ser aprovat per Junta de Govern Local d’acord amb les 
competències assumides per l’Ajuntament, però també queda clar que a la pàgina web no es 
concreten els criteris que s’apliquen a les llars d’infants. 

Per tot això, penso que l’Ajuntament hauria de ser més transparent en la publicació dels seus 
criteris i hauria d’incloure, com a excepció en el reglament, la consideració com a pare 
treballador de tot aquell que pugui acreditar la seva reincorporació abans de l’inici de curs. 

Així ho comento a la cap del Servei d’Ensenyament i ella ho trasllada a la regidora, qui es 
mostra sensible a la recomanació i, atesa també l’excepcionalitat de la situació, accepta la 
modificació del criteri i la seva aplicació immediata. També es compromet que aquesta 
excepció s’inclourà explícitament en la reglamentació per al proper curs. 

Agraeixo la sensibilitat mostrada per la regidora i tanco el cas com a mediació. 

Expedient 17/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

Es presenta XXX i exposa que té una habitació llogada al pis de YYY, amb qui no té cap relació 
sentimental. A Serveis Socials, però, han interpretat que sí arran de l’embaràs de YYY i del 
recent canvi de domicili de tots dos, així que ho han considerat una falta greu per no haver 
comunicat el canvi de situació personal i familiar, cosa a la qual està obligat perquè està 
cobrant PIRMI. Diu que van anar a Serveis Socials a veure si es podia demanar algun ajut de 
cara a la imminent maternitat de YYY i en van sortir pitjor que abans. Ho troba injust. 

Com que observo que la seva exposició de la situació cau en petites contradiccions, no 
descarto que la interpretació feta per l’assistenta social sigui correcta, així que em poso en 
contacte amb ella. M’explica que mentre els atenia va observar pautes de comportament 
pròpies d’una parella sentimental, que així ho va comunicar a la seva cap i que ella li va 
confirmar que ho havia de fer saber a la Generalitat. Ara l’assumpte és a les seves mans. 
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Explico a XXX que si, tal i com ell afirma, pot demostrar –per mitjà dels empadronaments 
històrics respectius– que la seva relació no és sentimental, no ha de témer que li retirin la 
PIRMI, però que ha d’entendre que l’assistenta tan sols ha fet la seva feina. 

Finalment XXX reconeix que, efectivament, no coneixia a YYY fins que li va llogar una 
habitació, però que de seguida va sorgir una relació sentimental i que el fill que espera sí que 
és seu. Admet que no hauria d’haver intentat amagar la seva nova situació familiar, però que 
ho van fer perquè tenien por de quedar-se sense ingressos just quan havia de néixer el seu fill. 

Com que la relació amb Serveis Socials s’ha pogut reconduir i estan disposats a estudiar si 
poden optar a algun altre tipus d’ajut, puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 18/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

XXX es presenta i es queixa que els Serveis Socials no l’han tractat bé. Explica que fa temps 
que tenia hora concertada però que just a la vigília de l’entrevista va rebre una citació judicial 
per a la mateixa hora, a Vilanova, i no hi va poder assistir (presenta un justificant del Jutjat). Va 
trucar per excusar-se, però ja li van avançar que hauria de tornar a demanar hora. Quan va 
arribar del Jutjat va anar de seguida a Serveis Socials, però li van donar hora per un mes i mig 
més tard. No ho troba just perquè la seva absència va ser causada per un motiu de força major. 

Viu una situació econòmica molt precària i necessita que se li tramiti de seguida la petició de 
PIRMI i l’accés al Rebost. Ja no té cap ingrés, deu quatre mesos de lloguer i creu que a Serveis 
Socials estan sent molt pocs sensibles amb ell. 

Parlo amb la cap dels Serveis Socials, li exposo la situació de l’interessat i li proposo que li 
avanci una mica la data de visita. Ella es mostra disposada a intentar-ho i diu que se li donarà 
prioritat si alguna altra visita es dóna de baixa. 

Pocs dies després se m’informa que s’ha pogut avançar uns dies l’entrevista de l’interessat, 
cosa que ja se li ha comunicat a ell i que ha acceptat. 

Quan constato que ja se l’ha atès, que ja té en marxa els ajuts i les tramitacions corresponents, 
i que se’n fa un seguiment adequat, parlo amb XXX per demanar-li que col·labori amb els 
Serveis Socials i que procuri seguir les seves instruccions, ja que ell tampoc és gaire constant. 
Tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 19/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX per queixar-se que va ser multat per circular, en bicicleta i a força velocitat, 
per l’illa de vianants. Quan es va queixar –iradament– als agents actuants, es va endur una 
altra multa per manca de respecte a l’autoritat. Diu que la primera multa ja li va semblar 
abusiva, però que la segona, tot i reconèixer que va menysprear profundament els agents, és 
desproporcionada. Va presentar al·legacions i li han estat desestimades, motiu pel qual 
presentarà un recurs de reposició, buscarà testimonis i demana la intervenció de la Síndica. 
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Parlo amb l’Inspector cap de la Policia Local i m’informa que darrerament hi ha hagut queixes 
veïnals contra el perill que suposen algunes bicicletes, de manera que s’està realitzant una 
certa tasca de contenció. A més, la normativa diu clarament que els ciclistes, quan van per les 
illes de vianants, haurien d’anar a peu o bé al ritme d’una persona que camina, cosa que ningú 
compleix. Amb tot, si XXX va ser aturat, devia ser que corria força. 

Comprovo les ordenances de Vilafranca –i d’altres ciutats– i observo que, efectivament, la 
bicicleta es un mitjà de transport que s’està promocionant a tot arreu, però que cal utilitzar amb 
seny i respecte, i d’acord amb certes limitacions. Observo, per exemple, que no haurien de 
circular per les illes de vianants excepte quan hi transcorri l’itinerari d’un carril bici o estigui 
expressament autoritzat. 

Comento tot això a l’interessat i li faig notar que la tolerància de la Policia vilafranquina amb els 
ciclistes ja és considerable, de manera que difícilment se li retirarà la multa. Com que la seva 
reacció torna a ser vehement i despectiva, entenc que la sanció per manca de respecte a 
l’autoritat també devia ser merescuda. 

Per tot això, i atès que XXX tampoc ha presentat ni recurs de reposició ni cap testimoni, tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 20/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

XXX es presenta i exposa que el pàrquing del seu bloc pateix filtracions d’aigües fecals que els 
provoquen moltes molèsties en forma d’humitats i pudor intensa. Van suposar que venien de 
l’immoble veí i els ho van fer mirar, però el tècnic de la seva asseguradora va dir que el 
problema venia del clavegueram general. Van demanar a Aigües que ho solucionessin, però 
passa el temps i l’actuació no es concreta. 

Quan parlo amb els responsables tècnics d’Aigües, m’informen que aviat aniran a fer-hi una 
inspecció sobre el terreny i, si cal, agafaran mostres i les analitzaran per veure si l’aigua que els 
entra és fecal o freàtica. Així i tot, suposen que no els podran solucionar el problema perquè la 
seva responsabilitat es limita al clavegueram general, però els trams de canonada que queden 
per dins i per sota dels edificis (la conducció i connexió) són competència dels propietaris dels 
immobles. 

Quan es porta a terme la inspecció es detecta un petit porus que sembla indicar que la culpa és 
de l’edifici, que no està convenientment impermeabilitzat. Malgrat això, també es detecta que 
l’escomesa està trencada, cosa va ser reparada sense cap cost per als interessats perquè va 
coincidir amb l’execució d’unes obres de renovació de la xarxa a tot el carrer. 

Es va fer notar, però, que la reparació de l’escomesa solucionaria l’excés d’aigua al subsòl, 
però que la reparació de l’aïllament del seu edifici l’haurien de fer solucionar els propietaris. 

Malgrat la demora inicial i que el problema de fons encara no està resolt (les filtracions s’han 
reduït però encara continuen), entenc que l’Empresa Municipal d’Aigües ha atès els interessats 
fins més enllà de les seves competències, motiu pel qual tanco l’expedient com a mediació. 
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Expedient 21/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa de la presumpta persecució a què la Policia Local sotmet la 
furgoneta que utilitzen per al seu negoci. Cada mes paguen molts diners en concepte de multes 
i grua, i ho troben abusiu. Al·lega que necessiten més de 20 minuts per descarregar i carregar 
el vehicle, però també reconeix que sovint, atesa la manca d’aparcament de la zona, la 
furgoneta es queda una bona estona a l’espai de càrrega i descàrrega que tenen a prop. Diu 
que van tan cansats, que no poden anar a estacionar el vehicle als afores de Vilafranca. 

Se li explica que la seva manera d’actuar no és correcta, ja que contravé la normativa i esdevé 
molt poc solidària amb els comerços veïns, que també poden necessitar aquella zona de 
càrrega i descàrrega per realitzar-hi les seves operacions. L’actuació de la Policia, per tant, es 
troba justificada i no agreujant. 

Es comprova que la ubicació de l’espai de càrrega i descàrrega en qüestió té la millor ubicació 
possible d’acord amb les condicions de la via i perquè sigui utilitzada pel màxim nombre de 
comerços possible, de manera que tan sols em resta proposar a XXX que intentin llogar amb 
una plaça en algun aparcament privat proper o que, si han de deixar el vehicle gaire lluny, 
utilitzin una bicicleta per anar i venir. En cap cas, però, podran fer ús privatiu d’una zona de 
càrrega i descàrrega o d’una plaça de zona blava. L’expedient queda a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 22/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es queixa que ha rebut dues multes, de dos agents diferents, per la mateixa infracció. 
Reconeix que va deixar el vehicle mal estacionat, però considera que dues multes (una lleu i 
l’altra greu) són excessives. A més la primera, que XXX ja ha recorregut, conté un error greu en 
l’adreça on estava el vehicle. 

Consulto el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i arribem a la conclusió que la mateixa 
infracció va ser detectada i sancionada –amb criteri diferent– per dos agents diferents. Així 
doncs, li proposo que deixi sense efecte la primera de les multes, que és la que conté l’error en 
l’adreça de la infracció i que també és la que castiga més durament la infracció. 

L’Inspector accepta aquest suggeriment i l’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 23/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

Es presenta XXX i es queixa que a Serveis Socials, tot i que estan a punt de tallar-los l’aigua i 
el llum, li diuen que no la poden ajudar més. No tenen cap ingrés i fa dues setmanes que ha 
demanat entrevistar-se amb la cap de servei, però no la rep i la situació es fa insostenible. 
Reconeix que se’ls ha proposat el retorn al seu país d’origen, però que ho han rebutjat. El seu 
marit, en canvi, sí que hi ha tornat per tenir cura de la seva mare. 
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Uns dies més tard parlo amb la cap de Serveis Socials i em confirma que precisament fa una 
estona que acaba de rebre a la interessada. S’ha mirat el seu expedient i diu que un dels 
problemes que bloquegen l’assumpte és el fet que hi ha molta gent empadronada a la mateixa 
casa, tot i que XXX afirma que alguns d’ells ja no hi viuen. Malgrat això, si algú té ingressos, 
això li impedeix optar a més ajuts. També m’informa que ja gaudeixen de l’accés al Rebost i 
que se’ls ha orientat per demanar la RAI, ja que tots són adults i no tenen feina, però que l’ideal 
seria que regularitzessin el Padró. 

Intento traslladar aquesta informació a XXX, però durant tot l’estiu em resulta impossible 
localitzar-la. A primers d’octubre, i després d’algun malentès, els Serveis Socials m’informen 
que la interessada ja té en marxa una petició de baixa del Padró per als seus fills, cosa que li 
pot facilitar la petició d’algun tipus d’ajut econòmic. 

A mig mes, doncs, considero que des de Serveis Socials ja s’està atenent i orientant prou bé a 
la interessada, tot i que la seva col·laboració és força escassa. Per aquest motiu, no veig 
necessari continuar fent seguiment del cas i el tanco com a mediació. 

Expedient 24/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Governació 

Es presenta XXX, propietari d’un bar del centre, i es queixa que a ell se li cobra ocupació de via 
pública per les taules i cadires que té sota la porxada del seu edifici, que és de la seva 
propietat, quan a altres establiments en situació similar (però d’un altre barri) no se’ls cobra per 
aquest concepte. Ha denunciat el greuge i ha demanat l’exempció, però no se li ha concedit. 
Afegeix que també voldria que se li concedís major superfície per posar terrassa. 

Observo que a la resposta que l’Ajuntament ha enviat a l’interessat se li explica que ja s’està 
treballant per solucionar aquesta anomalia, de tal manera que ja s’ha proposat als establiments 
amb qui XXX es comparava que demanin una ampliació de superfície de la seva activitat o bé 
treguin les taules i cadires de sota els porxos, ja que si la situació es mantingués el greuge 
comparatiu seria evident. També se li explica que no se li pot ampliar la superfície de terrassa 
perquè cal mantenir el dret de pas dels vianants per sota els porxos i el lloc de pas per als 
vehicles a la calçada. 

Mantinc l’expedient obert fins que des de Governació se’m confirma que el greuge ha 
desaparegut i tots els establiments gaudeixen dels mateixos drets i obligacions, de tal manera 
que puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 25/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX i es queixa de les molèsties que provoca als veïns la proximitat d’una cistella 
de bàsquet. Afirma que el jovent hi juga a qualsevol hora, fins i tot de nit, i que no poden dormir. 
Algun cop també s’hi han produït aldarulls i han trucat a la Policia, però quan s’hi presenten els 
joves s’amaguen i hi tornen quan la patrulla ja ha marxat. L’estiu passat ja es van queixar i se’ls 
va informar que s’estava fent un nou pla d’infraestructures esportives, per al qual es tindria en 
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compte la seva petició de treure la cistella. Fa poc, però, en lloc de treure-la n’hi van posar una 
altra, i el rètol que en limitava a l’ús fins a les 22.00 h ja no hi és. Ho consideren una burla. 

Parlo amb la regidora d’Esports i m’informa que la ubicació de les cistelles és competència de 
Serveis Urbans i Mobilitat (SUM), però que entén que cal conciliar l’esbarjo saludable del jovent 
amb el descans dels veïns. Proposa que s’estudiï un canvi d’ubicació de les cistelles. 

Trasllado aquest suggeriment als responsables de SUM i també els demano que restitueixin el 
cartell que limitava l’ús de les instal·lacions a un horari que respecti el descans veïnal. 

Poques setmanes després, el rètol és restituït i es disposa el canvi d’ubicació d’una de les 
cistelles, de tal manera que s’allunyarà el soroll de la façana dels immobles. Malauradament, 
però, passa tot l’estiu sense que aquesta mesura es porti a terme, i el veïnat ha hagut de 
suportar greus molèsties gairebé cada nit. 

Malgrat la meva insistència, i de manera inexplicable, el canvi d’ubicació de la cistella no es 
porta a terme fins a primers de novembre, moment en què constato que la conflictivitat de la 
zona també s’ha reduït gràcies a un augment de la presència policial. Així doncs, puc tancar 
l’expedient com a mediació. 

Expedient 26/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que va ser multat per conduir sense portar el cinturó de seguretat. 
Afirma que estava fent repartiment d’una publicació periòdica comarcal, cosa que, d’acord amb 
l’ordenament vigent, l’eximia de portar el cinturó. Assegura que ho va explicar a l’agent actuant 
i que aquest el va deixar marxar sense sancionar-lo. Poc després, però, va rebre la multa a 
casa seva i, a més, el vehicle denunciat era el seu vehicle particular en lloc de la furgoneta de 
repartiment que duia. Denuncia mala fe per part de l’agent. Malgrat això, no descarta la 
possibilitat que el seu pare li agafés el seu vehicle particular i cometés la infracció denunciada 
el mateix dia i a una hora i lloc similars, però admet que seria molta coincidència. 

Davant d’aquestes possibles incoherències/coincidències, demano a l’Inspector cap de la 
Policia Local que parli amb l’agent actuant i li pregunti si recorda els fets. D’entrada, però, ell 
veu difícil que qualsevol agent sancionés un vehicle diferent del que va cometre la infracció, ja 
que aquesta manipulació –molt complicada de dur a terme– seria constitutiva de delicte. 

Quan l’Inspector parla amb l’agent, resulta que la seva versió és completament diferent a la de 
l’interessat: assegura que en cap moment va parlar amb ell perquè estava regulant el trànsit i 
no podia abandonar aquella tasca. Va anotar la matrícula de l’infractor sense acostar-s’hi. 

Intento recopilar elements que em facilitin esbrinar quina versió dels fets és la correcta, però no 
en trobo cap de consistent i tant l’interessat com l’agent actuant defensen amb fermesa la seva 
postura. Per aquest motiu, valoro la possibilitat que es produís la gran coincidència que fos el 
pare de l’interessat, amb el seu vehicle particular, el que fos sancionat per l’agent actuant, ja 
que això permetria acceptar que totes dues versions són certes. 

Malauradament, però, el període per notificar que el conductor infractor era un altre ja havia 
vençut, de manera que la possibilitat de treure la multa a XXX i imputar-la al seu pare tampoc 
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resulta viable. Finalment doncs, i tenint en compte que no hem aconseguit altres eines que les 
paraules dels implicats, no em queda altre remei que posar en valor la presumpció de veracitat 
de l’agent i em disposo a tancar el cas a favor de l’Ajuntament. Malgrat això, l’interessat vol 
entrevistar-se amb el regidor de Seguretat Ciutadana, així que mantindré l’expedient obert fins 
aleshores. L’any 2013 s’acaba amb aquesta entrevista encara pendent. 

Expedient 27/13 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX i es queixa que en un pis del seu replà hi viuen una colla d’ocupes que 
alteren greument el seu dret al descans. Algun cop hi han hagut d’acudir els Mossos i la Policia 
Local, però a part de restablir l’ordre no poden desallotjar al pis. Demana ajut però està tan 
espantada que prefereix mantenir l’anonimat. Poca estona després es presenta YYY, la 
presidenta de l’escala, i confirma la gravetat del problema. 

Observo que la capacitat d’intervenció de l’administració, més enllà de quan es produeixi algun 
incident o aldarull, és molt escassa a l’interior d’un edifici, però entenc que cal intentar fer-hi 
alguna cosa. Per això, demano informació al servei d’Habitatge, des d’on em confirmen que 
aquell immoble és tot de pisos de protecció oficial de lloguer, i que la propietat és de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya (AHC). Comprovo que l’AHC ja ha estat informada del problema i 
dels desperfectes patits (darrerament fins i tot hi ha hagut un incendi), però no sembla que hagi 
emprès cap actuació per buscar solucions. 

Tant la Sindicatura de Greuges com els Serveis Socials municipals, que gestionen un pis en 
aquell bloc i estan al corrent de la problemàtica, demanem ajut al Servei de Convivència i 
Ciutadania, des d’on inicien una intensa tasca de mediació amb ADIGSA i amb la família dels 
llogaters del pis ocupat, ja que ells actualment no hi viuen. ADIGSA, per si calgués, presenta 
una petició al jutjat per rescindir el contracte de lloguer i poder intervenir en el pis. 

En qüestió de pocs dies, la finestra que el jovent utilitzava per entrar al pis es va tapiar i la porta 
es va tancar amb clau, de manera que el problema va quedar solucionat de manera força 
ràpida i satisfactòria. Tot i que hi va haver algun altre petit incident i va caldre resoldre algun 
serrell, el cas va ser tancat com a mediació. 

Expedient 28/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta i exposa que un dissabte al matí la grua se li va endur el seu vehicle particular 
de la zona de càrrega i descàrrega on l’havia estacionat. Afirma que l’hi havia deixat convençut 
que el dissabte no era dia de repartiment i s’hi podia deixar, cosa que va exposar a l’agent que 
el va atendre al Pati del Gall i que li va servir perquè li retirés la multa i li deixés endur el vehicle 
sense pagar res, com si tot plegat hagués estat un error. Al cap d’uns dies, però, va rebre una 
carta de pagament per l’import corresponent al servei de grua, cosa que considera incorrecta. 

Estudio la documentació aportada i observo que el document signat per l’interessat en retirar el 
vehicle del dipòsit indica clarament que es fa lliurament del cotxe però que queda pendent el 
cobrament de la taxa de la grua, cosa que l’interessat no devia haver llegit. Malgrat això, 
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decideixo parlar amb l’Inspector perquè sí que sembla estrany que li anul·lessin la multa a 
l’acte, sense haver presentat al·legació, i no haguessin anul·lat també la taxa de la grua. 

L’Inspector comenta que per saber l’adequació de la multa i de la retirada del vehicle caldria 
veure la senyalització específica de l’espai en qüestió, ja que dependria de si l’estacionament 
està restringit “de dilluns a divendres” o bé “en horari comercial”, cosa que inclouria el dissabte. 
Per altra banda, comprova que la multa, efectivament, no s’havia tramitat, cosa que ha de 
deixar sense efecte tota l’actuació i també ha d’implicar l’anul·lació de la taxa de la grua. 

La rectificació d’aquest error de procediment fa que el cas es pugui tancar com a mediació. 

Expedient 29/13 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 

Es presenta XXX, a primers de juliol, i explica que té diversos problemes amb el seu local d’oci 
nocturn. Afirma que fa uns anys, quan el volia obrir, va exposar-ho a diversos membres de 
l’equip de govern perquè era conscient que les reduïdes mides del local li impedirien complir 
alguns punts de la normativa. Assegura que se li va dir que no patís, que li donarien totes les 
facilitats perquè calia dinamitzar la zona. Ara, quan la inversió ja està feta i el local en marxa, 
no se li concedeix la llicència corresponent per les mancances que ja havia previst. 

Evidentment, la situació és molt incòmoda i ja li ha provocat més d’un problema quan ha tingut 
inspeccions de la Policia Local. Assegura que ja ha fet tot el possible per mirar d’ajustar-se a 
l’ordenament i demana que la situació es regularitzi. També voldria ampliar l’horari d’obertura. 

Consulto el cas amb els tècnics municipals, que em demostren que les mancances del local 
són diverses i, la majoria, esmenables, cosa que fa que no li puguin donar la llicència fins que 
els problemes s’hagin resolt. Sembla, fins i tot, que XXX va començar les obres sense tenir el 
projecte aprovat, de manera que quan va rebre els requeriments d’esmena que s’hi havien de 
fer, les obres ja estaven acabades i no els va complir. Malgrat això, hi ha fórmules per corregir 
la majoria dels defectes, cosa que se li exigirà si vol obtenir la llicència. 

També parlo amb alguns regidors i em confirmen que sí que se’l va animar a obrir el local i que 
hi ha voluntat de solucionar el problema, però que XXX ha de col·laborar una mica més. 

Trasllado aquestes condicions a l’interessat i li proposo que presenti un projecte que solucioni 
les mancances del local, cosa que no passa abans que acabi el 2013 i l’expedient roman obert. 

Expedient 30/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Telefona XXX i explica que la seva filla va ser multada per vendre roses el dia de Sant Jordi en 
una parada no autoritzada. Al·lega que no sabia que havia de demanar permís (és el tercer any 
que ho fa i mai no l’havia demanat) i que ho feia per guanyar diners per anar a la Universitat. 
Tot i que va córrer a l’Ajuntament a demanar autorització, ja no va ser a temps d’aconseguir-la i 
la multa va tirar endavant. Ho troba injust. 
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Se li explica que el fet de no saber que cal demanar permís no la deslliura de la seva obligació 
de tenir-lo, ja que abans d’emprendre una activitat amb ànim de lucre s’hauria d’haver informat. 
Per altra banda, permetre-li vendre roses a ella sense permís suposaria un greuge per a la 
resta de parades que sí que l’havien demanat. 

Observo que les al·legacions de la interessada contenen alguna contradicció (que fins i tot 
podria indicar intencionalitat), però també sembla que hi hagi pogut haver certa descoordinació 
en l’actuació de les diferents patrulles actuants i en la praxi de l’agent que li va imposar la 
multa. Per aquest motiu, em poso en contacte amb Procediment Sancionador i pregunto quina 
serà la resolució del recurs de XXX, ja que dedueixo que ningú ha fet les coses del tot bé. 

Quan rebo la resposta de Procediment Sancionador veig que s’accepten parcialment les 
al·legacions de la interessada i la infracció passa a considerar-se lleu, amb un import molt 
inferior a l’inicial. Com que considero que aquesta solució és prou adequada perquè, per altra 
banda, la infracció era evident, ho trasllado a XXX i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament, 
ja que no m’ha calgut mediar per arribar a una resolució justa. 

Expedient 31/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX i es queixa de la brutícia de gossos que sempre hi ha a la vorera del seu bloc. 
Sap que la causa és l’incivisme dels propietaris d’alguns gossos de la rodalia, que els permeten 
fer les seves necessitats allà i no es molesten a netejar-ho. Denuncia que els escocells dels 
arbres, les parets i un fanal proper estan sempre bruts i desprenen molta pudor. Aporta fotos 
que ho demostren. Fa mesos que es va queixar a l’Ajuntament però la situació no ha millorat. 

Des de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) em confirmen que ja no hi ha Agents Cívics que 
puguin fer aquest tipus de campanyes entre la ciutadania, de qui depèn la solució definitiva del 
problema. Malgrat això, m’informen que s’escombra cada dia i que s’hi fan neteges més 
intenses de tant en tant, però que el pressupost és escàs i saben que en alguna zona hi caldria 
una incidència major. Aquest carrer podria necessitar-ho i miraran de tenir-ho present. De tota 
manera, coincideix que la queixa s’ha produït poc abans de la neteja intensiva programada, així 
que quan aquesta es porta a terme el problema queda provisionalment solucionat. 

També parlo amb la Policia Local per si poden intensificar la presència en aquella zona per 
sancionar els propietaris de gossos que no en recullin els excrements, però tot i no descartar 
alguna campanya puntual, es constata que és difícil imposar sancions en aquest sentit, ja que 
només es pot actuar si veuen la infracció. 

Espero unes setmanes i parlo amb XXX, qui reconeix que la situació darrerament ha millorat i 
que la neteja ara que és més freqüent. Això em permet tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 32/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

XXX demana la intervenció d’aquesta Sindicatura perquè Aigües de Vilafranca li ha girat una 
liquidació extraordinària a compte d’un presumpte frau. Ell reconeix que la seva connexió a la 
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xarxa d’abastiment d’aigua havia estat manipulada de manera improcedent, però al·lega que 
aquesta manipulació va ser feta per una tercera persona sense el seu coneixement ni 
aprovació. També al·lega que quan va adonar-se de la irregularitat (va trigar a veure-ho perquè 
l’accés al seu establiment no és pel mateix carrer on hi ha la connexió), va ser ell mateix qui ho 
va notificar a Aigües, de manera que queda descartat qualsevol tipus de mala fe. També els va 
donar facilitats per refer la connexió i calcular l’import a facturar, però afegeix que se sent 
perjudicat per l’actuació de l’inspector que EMAVSA li va enviar, ja que no va ser gens explícit 
quan li va traslladar el resultat de la inspecció. 

Estudio la documentació aportada i comprovo que la versió de XXX és molt creïble, però també 
observo que l’actuació d’Aigües va ser correcta, ja que és cert que la connexió es trobava en 
situació irregular i es van limitar a aplicar objectivament la normativa. 

Malgrat això, i tenint en compte que durant el temps en què havia estat operativa la connexió 
fraudulenta a la xarxa de subministrament segurament el consum d’aigua de l’immoble s’havia 
mantingut mínim, perquè XXX ni en tenia constància ni tenia cap voluntat d’aprofitar-se’n, 
considero que el frau, tot i que potencial i possible, no havia estat real, motiu pel qual proposo a 
l’Ajuntament i a Aigües de Vilafranca que es plantegin la possibilitat de condonar a XXX l’import 
de la factura extraordinària girada a nom seu. 

Com que percebo que per totes dues bandes hi ha voluntat de solucionar el problema, confio 
que s’acceptarà el meu suggeriment tanco el cas com a mediació. Malauradament, però, tot i 
que aquesta proposta va enviar-se a primers d’octubre de 2013, a finals d’any encara no havia 
obtingut resposta. 

Expedient 33/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Es presenta XXX, com a administrador d’un local d’oci nocturn, i exposa que temps enrere se’ls 
va obrir un expedient sancionador per causa de les molèsties que provocaven les persones que 
s’acumulaven davant de l’entrada del seu local. Es manifesta en desacord amb l’ordenança que 
el fa responsable de les actituds dels seus clients un cop han abandonat el local, però assegura 
que va posar cartells i va donar instruccions a qui en regulava l’entrada per tal que les persones 
del carrer respectessin el descans dels veïns. 

Davant les seves al·legacions, l’Ajuntament li va respondre que si no tenien capacitat per 
controlar les persones del carrer ells mateixos havien de trucar a la Policia. Arran d’aquesta 
instrucció, va demanar reunir-se amb el regidor i amb l’Inspector cap de Policia per establir 
alguna mena de protocol d’actuació, però aquesta reunió no se li ha concedit. En lloc d’això, 
afirma que tot i que darrerament la situació ha millorat força, en alguna ocasió que han 
demanat ajut a la Policia, no s’hi ha presentat ningú. 

A més, recentment ha rebut una nova sanció (més elevada perquè hi ha reincidència) que 
considera del tot injusta, perquè el dia dels fets sancionats van ser ells mateixos els qui van 
trucar a la Policia perquè els ajudés a controlar un grup que es passava de la ratlla. 

Intercedeixo per concertar la reunió que demana l’interessat i demano que s’atengui el seu 
interès per trobar solucions, ja que em sembla clara la seva voluntat de col·laboració. 
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Al cap de poc se m’informa que aquesta reunió ja ha tingut lloc i que s’han acordat diferents 
mesures per prevenir les situacions problemàtiques i evitar molèsties als veïns. Així doncs, tot i 
que la multa no s’anul·la, XXX es dóna per satisfet i puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 34/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

A finals de juliol, XXX, que ha patit diverses inundacions a casa seva per causa d’una obra mal 
feta a la seva vorera, presenta una sol·licitud de responsabilitat patrimonial a EMAVSA perquè 
li abonin la reparació dels desperfectes provocats per l’aigua. Aigües està perfectament al cas 
de la situació, ja que van ser ells mateixos els que van haver de solucionar el problema. 
Malgrat això, EMAVSA respon a XXX que les obres defectuoses no havien estat cosa seva, 
sinó d’una tercera empresa a qui, segons ells, ha d’adreçar la seva petició d’indemnització. 

La interessada demana la intervenció de la Sindicatura perquè entén que Aigües de Vilafranca, 
independentment que subcontractés les feines a una altra empresa, havia de supervisar la 
correcta execució de l’obra, de manera que n’ha d’assumir la responsabilitat. Per altra banda, 
entén que el seu interlocutor ha de ser Aigües de Vilafranca, ja que és a qui paga els rebuts. 

Proposo a XXX que segueixi les instruccions d’Aigües, que presenti totes les factures i 
justificacions corresponents a l’empresa que va fer les obres, però que també demani a Aigües 
la seva mediació davant aquesta empresa, ja que a això sí que s’hi han ofert. Per part meva, 
em comprometo a intentar que EMAVSA no abandoni l’assumpte, perquè també entenc que la 
responsabilitat subsidiària és seva. A més, com que no tinc capacitat per intervenir directament 
davant l’empresa subcontractada, tampoc puc fer altra cosa. 

A partir d’aquest moment comencen una sèrie de contactes, trucades i reclamacions que 
s’allarguen durant uns mesos, ja que en primera instància l’empresa en qüestió sembla que no 
vulgui assumir cap responsabilitat. Malgrat això, finalment cedeix i es compromet a enviar un 
inspector al domicili de XXX per valorar les pèrdues i veure si s’ajusten a la petició presentada. 

El 2013 s’acaba amb aquesta visita encara pendent i l’expedient obert. 

Expedient 35/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que la seva filla, YYY, va ser multada per no respectar un pas de 
vianants davant d’una escola. Afirma que YYY treballa en aquella escola i que està molt 
sensibilitzada en aquests assumptes. També es queixa que ningú la va aturar ni li va donar la 
multa en mà. Ha presentat al·legacions per escrit però demana que la Sindicatura les defensi. 

Pocs dies abans que s’esgoti el termini per pagar la multa amb bonificació, XXX truca a la 
Policia per saber si s’acceptaran les al·legacions. Se li explica que seran desestimades perquè 
l’agent es ratifica en la denúncia i perquè, tal i com constava en la notificació inicial, no la hi 
havia lliurat en mà perquè les característiques de la via ho impedien. 
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Davant d’aquest possible desenllaç, XXX i YYY opten per pagar la multa amb el descompte del 
50%, cosa que m’obliga a tancar l’expedient com a desistit pels interessats. 

Expedient 36/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Es presenta XXX per queixar-se contra les conseqüències desproporcionades d’una petita 
infracció. Explica que va acompanyar la seva esposa a un establiment i que, com que en aquell 
indret és difícil estacionar, va pujar el cotxe sobre la vorera, va engegar els quatre intermitents i 
es va quedar a l’interior del vehicle per si feia nosa. Reconeix que ho fa sovint. 

El problema és que va passar per allà una patrulla de la Policia Local i ell no va obeir la seva 
indicació de circular, de manera que es va iniciar un incident que va acabar amb la imposició 
d’una multa per falta de respecte a l’autoritat. Reconeix que ell no va mantenir les formes, però 
no entén que se li desestimessin les seves al·legacions. Demana que la Sindicatura intervingui 
per tal que tot plegat es consideri un malentès i s’anul·li la sanció. 

Parlo del cas amb l’Inspector cap de Policia, qui m’informa que l’agent actuant explica una 
versió dels fets sensiblement diferent a la de l’interessat, segons la qual XXX va respondre amb 
menyspreu les indicacions que se li feien. 

Tot i donar credibilitat a la versió de l’agent (el mateix interessat va reconèixer que s’havia 
excedit una mica) i tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament, observo a l’Inspector que bona 
part dels casos relatius a la Policia Local que darrerament arriben a la Sindicatura, són per 
alguna actuació del mateix agent, cosa que, sense posar en qüestió la seva capacitat ni criteri, 
potser indica un excés de rigor i poca habilitat pedagògica per part seva. 

Expedient 37/13 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

Es presenta XXX i explica que fa dos anys que l’Ajuntament va prendre la decisió política de no 
renovar-li la llicència per al quiosc de llaminadures que tenia a la via pública. Ell, que ja feia 
temps que se sentia perjudicat per l’Administració, va agafar les seves coses i va marxar. 
Reconeix que no va donar de baixa l’activitat ni les taxes, però diu que va suposar que com que 
l’ordre procedia de l’Ajuntament, la baixa es faria d’ofici. Per altra banda, com que la concessió 
que tenia era anual i s’havia d’anar renovant, la va considerar extingida en no renovar-la. 

Per tot això, no entén que l’ORGT li vulgui cobrar la taxa anual d’escombraries comercials. Diu 
que fa mesos que va presentar recurs contra la taxa de 2012, però que en lloc de rebre una 
resposta positiva, ara li arriba l’avís per al cobrament de la taxa de 2013. 

Constato que els arguments de l’interessat són sòlids i comprovables, ja que el quiosc fa dos 
anys que no és a la via pública i XXX tampoc havia renovat la seva llicència anual. A més, si va 
ser l’Ajuntament qui li va ordenar marxar, també hauria pogut notificar, d’ofici, la seva baixa a 
l’ORGT. 
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Per altra banda, també entenc que l’excessiva demora de l’ORGT en respondre l’al·legació de 
l’interessat respecte la taxa de 2012 pot ser la causant que ja se li hagi girat la del 2013, motiu 
pel qual decideixo parlar amb la responsable de l’Organisme. Ella m’explica que l’obligació de 
comunicar una baixa sempre és del titular, però reconeix que van molt endarrerits en les 
respostes que tenen pendents. En tot cas, no caldrà que l’interessat presenti un altre recurs per 
la taxa de 2013, ja que si se li dóna la raó, cosa que sembla evident, l’anul·lació de tots dos 
rebuts serà automàtica. Demano que s’intenti accelerar el procés. 

Mantinc l’expedient obert fins que XXX m’informa que ja ha rebut la resposta del l’ORGT i que, 
efectivament, se’l dóna de baixa definitivament i se li anul·len les taxes de 2012 i 2013. 
L’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 38/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

A mig setembre es presenta XXX i em demana que intercedeixi davant dels Serveis Socials per 
aconseguir que se li adjudiqui un pis per a ell sol. Explica que pateix una discapacitat mental i 
es manifesta força inestable, de manera que necessita ajut immediat perquè no pot continuar 
vivint al pis compartit on s’està ara, gestionat per Càrites. Diu que li cal una atenció especial i 
presenta informes mèdics que, segons ell, demostren que ha de viure en un entorn tranquil. 

Tot i que l’aviso que la meva capacitat d’actuació és mínima i els recursos dels Serveis Socials, 
limitats, m’hi poso en contacte per saber com valoren el cas de l’interessat. L’assistenta que el 
va atendre m’informa que només han mantingut una entrevista amb XXX, la d’acollida, i que 
encara no està pròpiament en tractament. Properament s’ha d’entrevistar amb Càrites per 
obtenir més informació. 

Tot i que aquesta entrevista es fa de seguida, l’informe detallat que es compromet a fer Càrites 
triga setmanes a arribar. Mentrestant, XXX abandona el pis compartit on vivia (i la tutela de 
Càrites) i lloga una habitació pel seu compte. 

A primers de desembre de 2013 l’interessat passa a tractament de Serveis Socials, amb 
l’adjudicació de treballadora social i amb la intenció d’establir un pla de treball. S’assumeix que 
té problemes de salut mental que cal abordar i que la seva poca capacitat per conviure i 
relacionar-se fa que la petició d’un habitatge individualitzat tingui sentit. En funció dels recursos 
disponibles i del grau de col·laboració que s’aconsegueixi per part seva, es buscarà una solució 
que sigui viable. 

Decideixo mantenir l’expedient obert fins que es concreti alguna cosa. 

Expedient 39/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

Es presenta XXX i explica que la seva mare, YYY, ha estat sancionada d’acord amb 
l’ordenança de Civisme per abocar aigua al celobert dels veïns de sota. Reconeix que aquest 
fet és sancionable en si mateix, però diu que el problema real són els gossos que els veïns 
tenen en aquest celobert i la manca d’higiene amb què els tenen, amb els conseqüents 
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problemes de pudor i salubritat. Com que la relació veïnal està força deteriorada, quan ella, en 
un moment d’indignació, va abocar aigua al celobert, els veïns van trucar a la Policia. 

Quan els agents es van presentar i li van demanar explicacions, va admetre que ho havia fet i 
que ho tornaria a fer, de manera que no van tenir altre remei que sancionar-la. 

S’explica a XXX i YYY que malgrat les molèsties descrites, ella no podia abocar aigua pel 
celobert, de manera que la multa està ben posada. Se li recomana pagar-la i, per a futures 
ocasions, no actuar de manera impulsiva. Una possible via seria demanar la intervenció del 
Servei de Mediació per millorar la relació veïnal i assolir una millor convivència. I en cas que 
això no donés resultat també es podria exposar el problema al departament de Salut de 
l’Ajuntament i demanar-los una inspecció al celobert. 

Pel que fa a la multa, però, considero que no hi ha hagut greuge i tanco l’expedient a favor de 
l’Ajuntament. 

Expedient 40/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

XXX es presenta, a primers d’octubre, per queixar-se contra una multa que li va ser imposada a 
l’aparcament de l’Hospital de Vilafranca, d’on, a més, la grua se li va endur el vehicle. Reconeix 
que el va deixar en una reserva per a vehicles de persones discapacitades i que no té la 
targeta per fer-ho, però demana que es tinguin en compte les seves circumstàncies. Explica 
que havia patit un accident domèstic absurd però dolorós: va ensopegar amb la pota d’una 
taula i es va trencar el dit petit d’un peu. Com que va veure que la cosa era seriosa i el dolor 
era intens, va agafar el cotxe i se’n va anar, tota sola, a Urgències. Sabia que no podia deixar 
el cotxe al lloc reservat per a discapacitats, però al·lega que no hi havia cap altre lloc proper i 
que es veia incapaç de deixar-lo fora del recinte i caminar fins a Urgències. 

Quan en va sortir, amb el peu enguixat, el cotxe ja havia estat retirat per la grua. Dies després 
va presentar al·legacions i va adjuntar-hi l’informe mèdic, però li han estat desestimades. 

Exposo el cas a l’Inspector cap de Policia Local i convenim que si bé l’actuació de l’agent i de la 
grua van ser correctes, les circumstàncies atenuants que ha pogut demostrar la interessada 
són de prou pes com per plantejar-se l’anul·lació de l’expedient. 

Tot i que previsiblement s’acceptarà el recurs de reposició presentat per XXX, l’any 2013 
s’acaba amb la resposta encara pendent i aquest expedient encara obert. 

Expedient 41/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa que la grua se li va endur el cotxe d’un lloc on creu que sí que 
podia aparcar, ja que va entendre que era una zona de càrrega i descàrrega i ell, amb la seva 
targeta de discapacitat, podia deixar-l’hi. Al·lega que la senyalització és deficient o incorrecta. 
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Vaig al lloc en qüestió i faig fotografies de la senyalització vertical i horitzontal. Constato que les 
ratlles de terra estan pràcticament esborrades, que s’hi intueix la paraula “Reservat” –sense 
altres especificacions– i que els senyals verticals poden induir a confusió. 

En observar la documentació presentada per l’interessat, també m’adono que no se li han 
respost les al·legacions dintre de termini, de manera que la multa ha prescrit. Malgrat això, 
parlo amb l’Inspector cap de la Policia Local i li plantejo la possibilitat d’anul·lar tot l’expedient i 
tornar-li també els diners de la grua, ja que entenc que la senyalització no és prou explícita. 

L’Inspector estudia les fotos presentades i admet que l’espai no està prou ben indicat, de tal 
manera que es compromet a acceptar el recurs de reposició de l’interessat. 

Paral·lelament, també parlo amb Serveis Urbans i Mobilitat i els exposo el cas. Els demano que 
millorin la senyalització de la zona per evitar nous problemes. 

Poques setmanes després, un cop anul·lat expedient de la multa, retornats els diners de la grua 
i millorada la senyalització del lloc, tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 42/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX, a primers d’octubre, i exposa que els contenidors que té a prop de casa seva 
són una font de problemes i de brutícia. Reconeix que l’origen és l’incivisme de la gent, però el 
cas és que els contenidors sempre són bruts i fan molta pudor. Afegeix que fan que sigui 
desagradable passar per la vorera i proposa que es canviïn de lloc. 

Vaig a fer fotos dels contenidors i em poso en contacte amb el cap de Serveis Urbans i 
Mobilitat (SUM) per parlar del problema. Diu que li consten les queixes dels veïns i es mostra 
disposat a estudiar possibles solucions. 

Pocs dies després ens reunim i em presenta un informe d’acord amb el qual aquell indret és el 
més adequat de tota la rodalia, ja que els altres espais proposats per XXX no es veuen viables. 
En canvi, es compromet a realitzar una petita intervenció urbanística a la placeta del costat (per 
solucionar un problema paral·lel) i a incidir en la higiene dels contenidors. Assegura que la 
imatge i la neteja de la zona millorarà així que es dugui a terme la renovació dels contenidors 
que està prevista, i també es pot fer una campanya publicitària per demanar civisme a la gent. 
Descarta, però, moure periòdicament els contenidors perquè això crearia confusió als veïns. 

Com que aquests arguments em semblen raonables, i atès que el cap de SUM s’ofereix a 
explicar-los a la interessada, concerto una reunió entre tots tres per exposar-li la postura de 
l’Ajuntament i informar-la que, com a Síndica de Greuges, em sembla que les mesures de 
millora proposades són suficients per pal·liar les molèsties. 

A finals d’any, però, aquestes mesures encara no s’han implementat i l’expedient resta obert. 

Expedient 43/13 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 



Cort, 14 • Tel.: 93 892 03 58 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.org • www.vilafranca.cat/sindicatura

71

Després de concertar entrevista per telèfon, a primers d’octubre es presenta XXX i es queixa 
contra la manca d’accessibilitat per a persones discapacitades de la gran majoria de botigues i 
establiments de Vilafranca. Afirma que tot i que quan es van obrir la normativa no era gaire 
rigorosa en temes d’accessibilitat, molts d’ells han canviat de mans i continuen sense complir-
la. Considera que l’Ajuntament és massa tou i no està d’acord amb la resposta que li han donat 
els serveis tècnics quan se n’ha queixat per escrit. També es queixa de la manca de paraula de 
l’alcalde, qui es va comprometre a acompanyar-la a visitar els diferents establiments del centre 
per comprovar les barreres arquitectòniques que presenten i ara no accedeix a fer-ho. 

Estudio la documentació presentada i observo que la resposta que l’Ajuntament li va fer arribar 
inclou un informe tècnic on queda ben clar que els establiments denunciats compleixen 
suficientment la normativa vigent, tot i que en algun cas s’ha requerit alguna millora. També hi 
queda clar que la normativa vilafranquina encara és més rigorosa que la de la Generalitat, de 
manera que el grau de compliment dels locals és satisfactori. Per altra banda, també es 
reconeix que algun dels establiments no pot complir la norma per motius tècnics, i que així ho 
han acreditat per acollir-se a una de les excepcions previstes. 

Parlo amb els serveis tècnics d’Urbanisme per aclarir algun dubte i m’informen, per exemple, 
que l’aplicació estricta de la normativa només es pot exigir en establiments de nova 
implantació, no pas en canvis de propietari o d’orientació d’establiments ja existents. També em 
fan saber que temps enrere ja van accedir a la petició de XXX d’acompanyar-la a visitar els 
establiments més cèntrics i explicar-li, cas per cas, com i per què s’ajustaven a la norma, de 
manera que no es troba necessari haver-ho de repetir. 

Analitzat tot plegat, considero que l’Ajuntament manté un criteri adequat per garantir 
l’accessibilitat de tothom a tot arreu i que, si bé sempre hi pot haver aspectes i punts concrets 
millorables, és força curós en aquest assumpte. 

Finalment, doncs, tan sols em resta parlar amb l’alcalde i proposar-li que compleixi el seu 
compromís de fer una inspecció sobre el terreny amb la interessada, cosa que faig a mig 
octubre. Ell recorda el compromís i diu que intentarà complir-lo. 

L’any 2013 s’acaba sense que aquest passeig amb l’alcalde hagi tingut lloc i, tot i entendre que 
no hi té obligació, mantinc l’expedient obert a l’espera que concreti la seva postura. 

Expedient 44/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

A primers d’octubre de 2013 es presenta XXX i es queixa contra dues multes que li van 
imposar per conduir sense portar el cinturó de seguretat cordat i per parlar pel mòbil. Reconeix 
que totes dues són correctes, però diu que les va recórrer perquè l’import i els punts 
descomptats li van semblar excessius. Ara li ha arribat la desestimació i ho considera injust. 

Estudio els arguments que va exposar a les al·legacions i observo que són molt poc 
consistents, però també veig que, tal i com afirma XXX, la resposta al seu plec de descàrrec li 
va arribar amb el període exhaurit, de manera que entenc que cal considerar els expedients 
prescrits. També m’adono que l’interessat, a fi d’evitar possibles recàrrecs i mal aconsellat pel 
seu advocat, ha corregut a pagar les multes així que ha rebut la desestimació de les 
al·legacions, cosa que, d’acord amb l’ordenament vigent, tanca el procediment. 
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Em reuneixo amb l’Inspector cap de la Policia Local i li exposo les meves consideracions. Com 
que la demora és evident, no dubta en acceptar la prescripció. És cert que el fet que XXX ja 
hagi pagat les multes ho complica una mica, però s’avé a solucionar-ho d’ofici. 

L’any s’acaba amb la notificació de l’anul·lació ja a mans de l’interessat, però –a petició seva– 
mantindré l’expedient obert fins que se li hagin retornat els diners. 

Expedient 45/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Governació 

Es presenta XXX i exposa que ha detectat que s’ha obert una nova botiga amb el mateix nom 
que la seva. Diu que no hi té cap relació i considera que això no s’hauria de permetre perquè 
pot confondre la clientela i, en el pitjor dels casos, desprestigiar el seu establiment. Ja fa temps 
que va demanar la intervenció de l’Ajuntament –de paraula– i, en no treure’n res concret, també 
ho va fer per escrit. D’això fa mesos i encara no ha rebut cap resposta. 

Consulto la normativa sobre el registre dels noms comercials a la pàgina web de la Generalitat, 
on queda clar que la competència no és municipal ni autonòmica (tot i que la Generalitat té un 
servei que en facilita el tràmit), sinó de l’estat espanyol. També consulto altres informes jurídics, 
la Llei de Marques i la Llei de Competència Deslleial, i a tot arreu queda clar que la tutela dels 
noms comercials és de competència estatal. Qualsevol conflicte com el que ens ocupa, si la 
persona afectada té el nom registrat, s’ha de resoldre per la via judicial. 

Amb aquesta informació clara i traslladada a la interessada, tan sols em resta demanar al 
servei de Governació que responguin per escrit la consulta de XXX, ja que la manca de 
resposta és l’únic greuge que s’ha comès vers ella.

En qüestió de poques setmanes la resposta, en els termes previstos, arriba a mans de XXX, de 
manera que tanco el cas com a mediació perquè l’Ajuntament, si bé no li ha solucionat el 
problema, li ha aclarit les seves competències i li ha facilitat la informació necessària per fer-ho. 

Expedient 46/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

XXX es presenta i explica que fa setmanes que, una nit que estaven tota una colla de joves 
parlant al carrer, s’hi van apropar tres policies i els van sancionar per fer xivarri i molestar els 
veïns. Diu que els va explicar que feia poc que hi havia arribat i que ni duia begudes ni estava 
bevent, però que li van respondre que dilluns presentés recurs davant l’Ajuntament. Ho va fer 
així i per això, quan poc després va rebre la notificació de Procediment Sancionador amb la 
comunicació d’obertura d’expedient i la proposta de resolució, no va pensar que calgués tornar 
a presentar el recurs. Ara la sanció ja és ferma perquè les seves al·legacions es van presentar 
abans d’hora i no es van tenir en compte. 

Tot i que veig que els arguments de Procediment Sancionador són correctes (l’acta de 
denúncia diu clarament que tindrà deu dies per presentar al·legacions a partir del moment en 
què rebi la notificació formal relacionada amb aquesta infracció), considero que s’ha aplicat la 
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legalitat de manera excessivament rigorosa i gairebé lesiva per a l’interessat, ja que –com a 
mínim– el seu escrit s’hauria d’haver respost i/o se l’ hauria pogut informar que l’havia de tornar 
a presentar si volia que fos tingut en compte. 

Per altra banda, també consulto l’incident a la Policia Local i l’Inspector m’informa que el dia 
dels fets XXX estava bevent i fent gresca com tots els altres membres de la colla, els quals 
també van ser sancionats sense que ningú més protestés. Afegeix que com que ell sí que va 
protestar insistentment i fins i tot demanava una prova d’alcoholèmia (cosa que no es fa als 
vianants), va haver de ser advertit que si no desistia seria detingut. 

La conclusió és que la multa va estar ben posada però que la manera d’actuar de Procediment 
Sancionador podria ser millorable. Per això, i atès que tot escrit de ciutadà mereix una 
resposta, demano que se li faci un nou escrit en què sí que es valorin les seves al·legacions. 
No demano que se li accepti el recurs, sinó un gest que demostri que no se l’ha ignorat. 

El regidor de Seguretat Ciutadana intercedeix en el cas i demana a Procediment Sancionador 
que accepti la meva recomanació. Així, reparada aquesta actuació poc elegant (que malgrat tot 
no era constitutiva de greuge), i sabent que les al·legacions de l’interessat tampoc el 
deslliuraran de la sanció, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 47/13 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

A finals d’octubre de 2013 es presenta XXX i exposa que fa anys que té problemes amb el 
clavegueram de casa seva. Viu en una cantonada on sembla que hi ha un canvi de vessant i 
que, arran de la reurbanització d’un carrer proper i la supressió d’un sobreeixidor, cada vegada 
que hi ha una tempesta important el col·lector es col·lapsa i l’aigua que no es pot evacuar li 
entra a casa seva. Afirma que fa anys que exposa el problema a alcaldes i regidors però que, a 
part de donar-li la raó de paraula, ningú no hi fa res. 

Afegeix que a primers d’any van anar a veure el problema els tècnics d’Aigües de Vilafranca i 
que van apuntar una possible solució, però que tampoc s’ha dut a terme. 

Parlo amb el servei d’Urbanisme i amb Aigües per saber l’origen del problema i les possibles 
solucions. Des d’Aigües em demostren que arran de la darrera instància de XXX van efectuar 
la inspecció sobre el terreny el passat mes de febrer i van emetre un informe molt concret i 
entenedor que, casualment, l’interessat no m’ha ensenyat. També afirmen que van mantenir 
una reunió amb ell en què se li va explicar tot de paraula, però on no es va arribar a concretar 
res. Els demano una còpia d’aquest informe per estudiar-lo a fons. 

L’any s’acaba que encara no he rebut aquest document i l’expedient queda obert. 

Expedient 48/13 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 

Es presenta XXX, a finals d’octubre, i exposa que fa anys que té una discrepància amb 
l’Ajuntament sobre l’ordenament urbanístic que ha de regir el seu immoble. Diu que té dos 
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casals de costat, de 24 m de fons, en una avinguda on es pot edificar baixos més tres pisos, 
però el problema és que fan cantonada amb un carrer on només es pot edificar baixos més 
dos. Ara voldria edificar baixos més tres en tota la seva propietat, però l’Ajuntament no 
l’autoritza a fer-ho a la part del darrera, que dóna al carrer de baixos més dos, i on actualment 
només hi ha garatges. Reclama el seu dret a edificar baixos més tres a tot arreu. 

Afirma que fa anys que està intentant resoldre el problema a nivell polític, però que només 
n’obté bones paraules però cap solució concreta. Tot queda pendent d’una reforma del Pla 
General que no arriba. També es queixa que fa mesos que ha demanat una entrevista amb 
l’actual regidor d’Urbanisme i que encara no se li ha concedit. 

Malgrat l’interessat insisteix que, d’acord amb les seves escriptures, no té cap propietat al 
carrer amb edificabilitat de baixos més dos, comprovo que al Cadastre consta que és propietari 
de tres finques, dues a l’avinguda on es pot edificar baixos més tres i una (la part del darrera de 
les altres dues) al carrer on es pot edificar baixos més dos. Sembla, doncs, que el problema és 
que en algun moment hi ha hagut una segregació que l’interessat no accepta. 

També observo que la intenció de XXX és edificar la parcel·la del darrera de la seva propietat 
amb l’alçada de les parcel·les de baixos més tres, però fent-hi l’entrada principal pel carrer de 
baixos més dos, cosa que no em sembla gaire coherent amb la seva petició perquè això indica 
que accepta que es tracta d’una parcel·la diferenciada. 

Parlo amb el cap de servei d’Urbanisme, qui m’informa que les condicions urbanístiques del 
POUM són clares i que s’han concretat a XXX en més d’una ocasió. M’explica que aquest 
conflicte hi podria ser a cada cantonada de carrers amb edificabilitats diferents, però que quan 
es va redactar el POUM (2003) es va estudiar cas per cas i es va establir l’edificabilitat d’acord 
amb els edificis existents. En aquest cas, la part de la propietat de l’interessat que ara està en 
qüestió no estava edificada, de manera que es va considerar que si algun dia hi volia fer alguna 
cosa, hauria de ser d’acord amb l’alçada prevista al carrer on estava integrada, que seria de 
baixos més dos. També destaca que durant els diferents períodes d’exposició pública que va 
passar el POUM l’interessat mai va presentar cap al·legació, cosa que no va començar a fer 
fins al cap de quatre anys, totalment fora de termini. Evidentment, ara no es pot promoure una 
modificació urbanística a la carta i per això se li ha dit que, en el millor dels casos, la seva 
petició es tindrà en compte per a properes revisions del Pla. Amb tot, tenint en compte que un 
augment d’edificabilitat requeriria l’aprovació de la Generalitat i a l’interessat li suposaria haver 
de fer una cessió d’espai verd, ja avança que difícilment se li concedirà. 

El cap de servei es compromet preparar un informe explícit on s’aclareixin tots aquests punts, 
però el 2013 s’acaba amb aquest informe encara pendent i l’expedient obert. 

Expedient 49/13 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 

A finals d’octubre es presenten XXX, YYY i ZZZ per queixar-se contra una multa que els va ser 
imposada, durant la Festa Major, per embrutar el terra. Expliquen que van apropar-se a saludar 
a uns amics que estaven bevent en una plaça pública i que al cap de poc s’hi van presentar 
quatre agents, vestits de paisà, que els van identificar a tots. Ells els van fer notar que 
acabaven d’arribar i que no duien res a les mans, però afirmen que els agents els van dir que 
no patissin, que només es tractava d’una acció informativa i ja s’apuntaven que només estaven 
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de pas. Malgrat això, els han arribat les respectives multes i, com que les consideren injustes, 
ja les han recorregut. També demanen l’ajut de la Sindicatura per defensar la seva innocència. 

Per certificar la seva versió dels fets intento recopilar proves objectives que l’avalin, com ara les 
imatges d’una càmera propera o els testimonis dels seus amics, però no és viable cap de les 
dues coses perquè les imatges ja han estat esborrades i els seus amics, que també van ser 
sancionats, prefereixen no testificar. 

Malgrat això, veig que l’espai on va tenir lloc la presumpta infracció és molt cèntric, proper al 
lloc de celebració d’un dels concerts més massius de tota la Festa Major i de tot de carpes de 
venda de begudes. Aquest fet, sumat a la molta gent que hi havia pel carrer en aquella hora, a 
l’escassetat de papereres del centre (en proporció a la gent que s’hi mou per Festa Major i a la 
facilitat de consumir begudes pel carrer) i al fet que és fàcil veure-les plenes fins a vessar, fan 
que sigui relativament freqüent que fins i tot les persones més cíviques es trobin amb un got 
buit a les mans i sense un lloc adequat on llençar-lo. 

Amb això, evidentment, no justifico l’abocament de brossa al carrer, però sí que defenso que 
són moments i circumstàncies en què potser no convé ser tan rigorós davant de segons quin 
tipus d’infraccions, i que abans de sancionar “per embrutar el terra”, potser convindria que 
l’Ajuntament i els organitzadors de la Festa es plantegessin alguna solució per tal de facilitar 
que la brossa es pogués recollir civilitzadament. 

Per tot això, parlo amb l’Inspector cap de la Policia Local i amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana per observar-los que aquestes sancions, tot i que puguin ser correctes, possiblement 
també siguin excessives. Encara els exposo un altre argument que qüestiona la correcció de 
l’actuació policial, ja que els interessats asseguren que en cap moment van ser informats que 
serien sancionats ni tampoc van rebre cap notificació de la sanció en el moment de cometre-la. 
Els proposo, doncs, que les deixin sense efecte. 

Malauradament, i com que els agents actuants es ratifiquen en la denúncia, no es plantegen 
anul·lar les sancions, motiu pel qual encara tinc intenció de demanar la intervenció de l’alcalde. 
L’any 2013 s’acaba sense haver pogut resoldre el cas i l’expedient resta obert. 

Expedient 50/13 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 

Es presenten XXX i YYY, a finals d’octubre, per queixar-se contra els Serveis Socials. Diuen 
que fa mesos que van demanar-los ajut econòmic i no troben correcte que els fos denegat. 
També consideren que l’atenció rebuda va ser deficient. Arran d’això, van demanar la 
intervenció del Síndic de Catalunya, el qual va sol·licitar un informe a Serveis Socials i, després 
d’estudiar-lo, va considerar que no hi havia greuge. Per tot això, ara demanen la intervenció de 
la Sindicatura Municipal de Greuges. 

Em poso en contacte amb la responsable dels Serveis Socials i li demano una còpia de 
l’informe que van fer per al Síndic, així com qualsevol altra informació que pugui ser d’interès. 
Ella em comunica que en una primera fase van tancar l’expedient perquè els interessats van 
estar il·localitzables durant diverses setmanes i van faltar a una visita que tenien concertada. 
Quan van tornar-lo a obrir, arran d’una nova petició seva, els van haver de desestimar els ajuts 
perquè els seus ingressos superaven el barem establert. Així ho van informar al Síndic de 
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Catalunya i per això mantenen que no se’ls pot ajudar. Per altra banda, també em fan saber 
altres dades rellevants que els interessats no m’havien esmentat, com ara que porten els seus 
fills a una escola privada d’elit, que no viuen a Vilafranca (tot i que hi estan empadronats) i que 
són propietaris de dos habitatges, un dels quals tenen llogat. 

Trasllado aquestes explicacions als interessats i reconeixen que són certes, però mantenen 
que sempre han estat localitzables i que a Serveis Socials han calculat malament els seus 
ingressos mensuals, que si ho haguessin fet bé haurien vist que sí que entraven dintre del 
barem. Per resoldre aquesta discrepància, els demano que em presentin ells mateixos tota la 
documentació per tal de poder calcular jo mateixa els seus ingressos mensuals, però l’any 
2013 s’acaba que encara no he rebut aquesta documentació i l’expedient resta obert. 

Expedient 51/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que la Policia Local ha imposat recentment a 
YYY, per tenir a la venda bosses de patates i refrescos en el seu locutori. Pensa que és víctima 
d’un cert assetjament, ja que les quatre bosses de patates i begudes que tenien al taulell no 
eren per vendre sinó per a ús intern, per als fills de la interessada. 

Comprovo la documentació presentada i observo que la sanció es va imposar perquè els 
productes no només estaven exposats al públic, sinó que també hi havia una llista de preus a la 
vista, cosa que indica clarament que sí que estaven a la venda. L’interessant reconeix que si 
algun client els demana alguna cosa, tampoc li ho neguen. Afegeix, com a justificació, que a 
altres locutoris es ven de tot i ningú no els diu res. 

Amb aquest reconeixement, tan sols em resta consultar les ordenances i comprovar que a 
l’OM06, al punt 2.k) de la disposició addicional primera, queda ben clar que l’activitat de locutori 
és incompatible amb la venda o subministrament de begudes i menjars, de manera que sembla 
clar que la sanció va ser correctament imposada. 

Malgrat això, també parlo amb l’Inspector cap de Policia Local, qui em confirma que tots els 
locutoris estan controlats per igual, especialment en temes d’horaris, i que lògicament ningú té 
ni cap tracte de favor ni cap pressió especial. 

Per tot això, tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 52/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A finals de novembre de 2013 es presenta XXX i explica que utilitzava amb certa freqüència la 
plaça reservada per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda que hi havia a la Plaça de 
l’Estació, ja que ha de viatjar sovint a Barcelona i utilitza el tren. Fa poc, però, la plaça ha estat 
eliminada. En va demanar la restitució, per escrit, però se li ha desestimat. 

Des de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) es justifica aquesta denegació perquè a la mateixa 
Plaça de l’Estació hi ha força places de zona blava i de càrrega i descàrrega, on les persones 
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amb targeta d’aparcament poden estacionar sense cost. No es considera necessari, doncs, 
reservar una plaça específica. L’interessat, però, observa que si bé això és cert, també ho és 
que a les franges horàries en què ningú paga per estar-se a la zona blava (festius inclosos), 
resulta molt difícil trobar-hi lloc per aparcar. Per altra banda, considera que el tren és un servei 
públic que cal promocionar i que d’aquesta manera l’ajuntament de Vilafranca no ho fa. 

A la vista d’aquests arguments, penso que cal defensar la restitució de la plaça d’aparcament 
eliminada i per això parlo amb el responsable de SUM, que en primera instància es mostra 
sorprès pel fet que s’hagi eliminat la plaça que hi havia però que, dies després, ho defensa. 

Com que continuo pensant que això no afavoreix les persones amb mobilitat reduïda, consulto 
la normativa vigent i la comparo amb els criteris que aplica l’Ajuntament de Vilafranca. Trobo 
que el Decret 97/2002 de la Generalitat diu que és responsabilitat dels ens locals “Elaborar un 
pla d’ubicació de reserva de places d’aparcament públiques per a l’ús dels vehicles que portin 
persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució, distribuïdes per 
les zones considerades d’interès en els nuclis urbans, i que puguin coexistir amb les zones 
d’estacionament amb horari limitat”. 

També constato que els criteris aprovats per l’Ajuntament el 20 de maig de 2013, que diuen, 
per exemple, que no cal reservar places per a discapacitats quan hi hagi una zona blava en un 
radi de 60 m a la rodona, concedeix a l’Ajuntament una arbitrarietat excessiva, d’acord amb la 
qual es podrien eliminar la majoria d’aquestes places que hi ha la vila. 

Arran d’això, tinc intenció de parlar amb el regidor de SUM per demanar-li no només la 
restitució de la plaça reservada davant de l’estació, sinó també que doni instruccions als seus 
tècnics per tal que apliquin amb consideració i sensibilitat els criteris aprovats per la Junta de 
Govern Local. Si no fos així, potser caldria revisar-ne el seu contingut. 

L’any s’acaba que encara no he pogut concertar aquesta reunió i l’expedient roman obert. 

Expedient 53/13 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 

A finals de novembre es presenta XXX i exposa que no està d’acord amb una multa que ha 
rebut per no cedir el pas en una rotonda. Afirma que és un lloc molt proper a casa seva per on 
passa habitualment, que coneix molt bé i on no es pot córrer gaire. No recorda haver-hi tingut 
mai cap incident i també es queixa que l’agent actuant no l’aturés ni li lliurés la multa en mà. Ja 
ha presentat al·legacions. 

Parlo del cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i consulta l’informe de l’agent actuant, on 
diu que XXX va entrar a la rotonda a molt baixa velocitat i un altre vehicle, que ja hi circulava, 
va haver de frenar del tot per no impactar-hi. Tan sols resta que hi parli en persona per saber 
per què no el va aturar ni li va lliurar la multa en mà. 

El 2013 s’acaba amb aquest aclariment encara pendent i l’expedient obert. 
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5.1.2. Consultes sense expedient 

A més dels expedients detallats en el punt 5.1.1., aquesta Sindicatura de Greuges va atendre 
tots els altres ciutadans i ciutadanes que s'hi van adreçar, encara que fos evident que el 
problema exposat no entrava dins de les nostres competències. 

En aquests casos, en què no procedia l'obertura d'un expedient però calia orientar o assessorar 
a qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent: 

Consulta sense expedient 13001 

XXX pregunta, per correu-e, com pot presentar una queixa contra una treballadora social que, 
presumptament, no compleix adequadament amb la seva tasca. 

Se li explica, també per correu-e, que l’ha de presentar per via administrativa, per escrit i amb 
els fets denunciats convenientment detallats i justificats. Se la informa, a més, que si no rep 
una resposta satisfactòria, llavors la Síndica ja hi podrà intervenir. Consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 13002 

XXX explica que li han concedit la PIRMI, però que no en rep els diners perquè, mentre la 
tramitava, el banc li va cancel·lar la llibreta per manca de moviment, sense avís previ. Ara, la 
Generalitat li abona els diners però ningú no sap on van a parar. 

Se li explica que no tenim competències en el cas, però l’adrecem al Síndic de Greuges de 
Catalunya (per si pot aclarir alguna cosa des de la Generalitat) i al Defensor del Client de 
l’entitat bancària. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13003 

Es presenta XXX i lamenta que no es pugui comprar els medicaments amb la targeta de 
pensionista del seu marit. Es veu que a l’ambulatori no ho ha pogut aclarir i demana l’ajut del 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Se li explica que no actuem com a sucursal seva, però n’hi facilitem les dades i tanquem la 
consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13004 

XXX es presenta i es queixa que el seu bar pateix un greuge, en comparació amb els de la 
Girada, perquè se li cobra ocupació de via pública per les taules que té sota la porxada del seu 
edifici, quan als de la Girada, no. 

Tot i que el greuge sembla evident, se li recomana que presenti la seva petició de rectificació 
per via administrativa, ja que encara no ho ha fet. Consulta assessorada i tancada. 
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Consulta sense expedient 13005 

Es presenta XXX i exposa que no aconsegueix que es concedeixi una plaça per al seu fill, 
afectat per una discapacitat important, en un centre ocupacional. Els diuen que està tot ple i 
que l’han posat en llista d’espera. 

Després de consultar a Serveis Socials qui gestiona aquestes llistes, i de saber que depenen 
de la Generalitat, s’adreça a XXX al Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 13006 

XXX es presenta i exposa que fa quatre mesos que se li ha tramitat la petició de la PIRMI, però 
que la Generalitat no li diu res. 

Se li explica que, si bé la tramitació es fa des d’aquí, la resolució depèn únicament de la 
Generalitat, motiu pel qual el Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la 
consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13007 

Es presenta XXX, d’un altre municipi, i es queixa contra l’advocat que li ha portat el procés de 
divorci. Diu que li ha presentat una minuta molt superior al pressupost que havien pactat. 

Se li explica que no tenim competències en el cas però l’adrecem a l’Oficina del Consumidor 
del Consell Comarcal, al Servei d’Orientació Jurídica i al Col·legi d’Advocats. Consulta 
orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13008 

Es presenta XXX i es queixa contra les molèsties que li provoca un bar proper a casa seva. 
També es queixa de la Policia Local i dels problemes que té amb uns llogaters, que no paguen. 

Se li explica que el local en qüestió ja és objecte d’investigació, que no podem intervenir en la 
relació amb els seus llogaters i que, si es vol queixar contra la Policia, ho ha de fer per escrit 
abans de demanar la nostra intervenció. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13009 

Es presenten XXX i YYY per exposar els problemes que tenen, a la seva finca d’un altre terme 
municipal, arran d’una paret mitgera que ha caigut i cal reparar. L’entesa amb el veí és difícil. 

Se’ls explica que la Sindicatura no pot intervenir en els conflictes entre particulars i els adrecem 
al Servei de Mediació del Consell Comarcal o, en darrera instància, a la via judicial. Es tanca la 
consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 13010 

Es presenta XXX i es queixa d’una presumpta persecució d’un agent de la Policia Local. 
Explica diversos incidents que van acabar en sanció i diu que se sent assetjat. 

Quan descriu els fets, se li observa que ell mateix reconeix les infraccions sancionades, motiu 
pel qual se li recomana pagar les multes amb bonificació. I si es volgués queixar de l’actitud de 
l’agent, se li recomana que ho faci per escrit. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13011 

Es presenta XXX i denuncia una possible pràctica irregular de l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca, ja que li han fet pagar els deutes que havia deixat el seu llogater. 

Com que no els ha presentat aquesta queixa per escrit, li proposem que ho faci i quedem que, 
segons la resposta que rebi, obrirem expedient. De moment, la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 13012 

XXX es presenta i es queixa que els seus veïns han instal·lat una antena de televisió que li 
entra a la terrassa i, quan fa vent, li colpeja la paret. 

Una consulta ràpida als Serveis Tècnics ens fa saber que no hi ha cap ordenança que reguli les 
antenes de televisió: es tracta d’un problema entre veïns que cal solucionar per la via del 
diàleg. Adrecem a XXX al Servei de Mediació i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13013 

Es presenten XXX i YYY per queixar-se contra la imminent instal·lació d’un bar als baixos del 
seu edifici. Afirmen que tot el veïnat hi està en contra i demanen què poden fer per impedir-ho. 

Els proposem que presentin els seus arguments per escrit i que demanin un informe a Serveis 
Tècnics, tot i que se’ls avisa que si el local compleix la normativa no se li podrà denegar la 
llicència. La consulta queda, de moment, assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13014 

Es presenta XXX i es queixa que se li ha posat una multa molt elevada al seu marit per haver 
marxat al Marroc, sense haver-ho comunicat a l’Inem, mentre cobrava el subsidi. Ara, la 
Generalitat també els ha tret l’ajut que els donava per constar com a deutors de l’Inem. 

Comprovem que els Serveis Socials municipals ja els ajuden i assessoren en tot el que poden, 
però que no podem intervenir davant de la Generalitat ni de l’Inem. Traslladem l’assumpte al 
Síndic de Greuges de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 13015 

Es presenta XXX i exposa un problema familiar que pateix per causa de la mort del seu pare i 
de la gestió, presumptament egoista i insolidària, que la seva mare fa dels béns de la família. 
Denuncia moltes pràctiques irregulars i esmenta un pis de protecció oficial presumptament 
llogat en negre, cosa que afirma que ja ha denunciat a Hisenda i al Jutjat. 

Se li explica que no tenim capacitat per intervenir en assumptes familiars i que les passes que 
ja ha fet pel cas del pis són adequades, de manera que tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13016 

XXX es presenta i exposa que va ser multat per la Policia local de Martorell, que va presentar 
recurs perquè les dades del vehicle no coincidien amb les del seu, i que el recurs li ha estat 
desestimat. Demana què més pot fer sense haver d’anar al contenciós. 

Se li explica que no tenim competències en altres municipis, però que pot recórrer al Síndic de 
Greuges de Catalunya. N’hi facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13017 

Es presenta XXX i exposa els problemes que té la seva filla, YYY, per causa del comportament 
i la salut mental del seu company, fins al punt que van perdre la custòdia dels seus fills. 

Comprovem que els Serveis Socials municipals, el Casal de la Dona i la Policia Local ja han 
atès i estan ajudant YYY tot el que és possible, de manera que el principal desacord és amb 
l’actuació de la DGAIA. Com que aquest organisme depèn de la Generalitat i no hi tenim 
competències, l’adrecem al Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13018 

XXX, de fora de Vilafranca, diu que té un problema greu amb el Registre Civil vilafranquí. 
Explica que fa anys que està casat amb una ciutadana espanyola i vol tenir la nacionalitat, però 
al Registre li han donat dia i hora per iniciar el tràmit per al 2016. 

Se li explica que no tenim competències sobre el Registre Civil però se li recomana queixar-se 
per escrit allà mateix i, si cal, acudir al Síndic de Catalunya. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 13019 

Es presenta XXX i diu que YYY ja té aprovada la nacionalitat espanyola, però que ha de dur 
certs documents al Jutjat. Li han donat hora per a l’octubre i a l’agost li caduquen els papers. 

Se li explica que no tenim competències sobre el Jutjat, però li facilitem les dades del Defensor 
del Pueblo. La consulta es tanca com a orientada. 
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Consulta sense expedient 13020 

XXX, d’un altre municipi, explica que amb la pensió que cobra no en té prou per pagar la 
hipoteca i la manutenció dels fills. Ha negociat amb el banc però ja està acumulant deute. 
També està intentant vendre el pis, però no troba comprador. 

Se li proposa que es posi en contacte amb els Serveis Socials del seu poble per veure quines 
eines té a l’abast. En qualsevol cas, també pot buscar l’ajut del Servei Ofideute, de la 
Generalitat. N’hi facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13021 

Es presenta XXX, amb una carta del Síndic de Greuges de Catalunya, i pregunta si li podem 
actualitzar la informació relativa al seu expedient. 

Se li explica que les sindicatures municipals no actuem com a sucursals del Síndic de 
Catalunya, motiu pel qual l’adrecem a ell directament. A més, el seu conflicte inicial era amb la 
Generalitat, així que ja havia acudit al defensor adequat. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13022 

Telefona XXX i exposa que el seu pare, que vivia a Saragossa, ara viu –per motius de salut–
una temporada aquí, amb ell. Ha anat a la Seguretat Social a demanar que li receptin els 
medicaments que pren però li han dit que s’ha d’empadronar aquí. Ho considera absurd. 

Consultem el cas al Síndic de Catalunya i ens diu que ja està treballant en casos similars, que 
també li derivem aquest. Ho fem i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13023 

Es presenta XXX i exposa una situació personal, familiar i econòmica complicada, agreujada 
per la denegació de beca d’estudis per al seu fill gran. Veu que haurà de deixar la universitat. 

Tot i que les seves circumstàncies són certament complicades, també sembla que els motius 
de la Generalitat són consistents. De tota manera, aquesta Sindicatura no és competent en el 
cas i l’adrecem al Síndic de Catalunya. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13024 

Rebem un correu-e en què XXX es queixa de la manca de resposta a la seva sol·licitud d’ajut 
per al lloguer d’habitatge per a joves. 

El Servei d’Habitatge ens confirma que els assumptes de Renda Bàsica d’Emancipació estan 
patint endarreriments per causa d’un problema informàtic entre la Generalitat i l’estat espanyol, 
agreujat per la manca de personal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Així, adrecem XXX 
al Síndic de Greuges de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 13025 

Es presenta XXX i explica que, tot i que viuen en un pis de propietat, amb la pensió d’invalidesa 
del seu marit no en tenen prou per viure, ja que la situació econòmica dels seus fills és 
complicada i els han d’ajudar. Pregunta si poden optar a algun altre tipus d’ajut. 

Adrecem XXX a Serveis Socials, perquè estudiïn la situació i, si cal, els ajudin a reorganitzar 
les seves despeses. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13026 

Es presenta XXX, d’un municipi veí, i es queixa que cada mes se li retenen uns diners de la 
pensió per pagar el deute que havia deixat en el lloguer del seu anterior domicili. 

Com que es tracta d’una ordre judicial, se li recomana que demani explicacions al seu advocat, 
ja que aquesta Sindicatura no hi té competències. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13027 

XXX es queixa, per correu-e, de la possible senyalització inadequada d’un punt de la via 
pública i per la poca tolerància de la Policia davant del seu error. 

Com que XXX encara no ha presentat al·legacions per via administrativa, se l’assessora
perquè ho faci, però també vaig a veure el lloc sobre el terreny i observo que la senyalització és 
suficient. Torno a parlar amb XXX i li recomano que pagui la multa amb bonificació. 

Consulta sense expedient 13028 

Es presenta XXX, d’un altre municipi, i es queixa dels operaris que li han fet la revisió del gas. 
Li sembla que l’han estafat. 

Se li explica que no hi podem intervenir, però que si al seu ajuntament no tenen Oficina del 
Consumidor, pot anar a la del Consell Comarcal. Es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13029 

XXX, d’un altre municipi, es presenta i exposa la complicada situació econòmica i psicològica 
que viu una família molt propera, cosa que ha fet que la DGAIA assumeixi la custòdia dels seus 
quatre fills. Volen que no els prenguin el cinquè, que està a punt de néixer. 

Se li explica que no tenim competències sobre aquest ens, però que si creu que actuen de 
forma massa rigorosa, poden demanar ajut al Síndic de Greuges de Catalunya. N’hi facilitem 
les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13030 
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Telefona XXX per queixar-se que ocasionalment pateix interferències a les emissores de la 
família de Catalunya Ràdio. Sospita d’una emissora escolar propera. Diu que ha exposat el 
problema als Mossos i que li han dit que això és cosa de l’Ajuntament. 

Tot i no tenir clara aquesta competència, se li proposa que iniciï una via administrativa i es 
tanca la consulta com a assessorada. L’endemà, casualment, sabem que Catalunya Ràdio ha 
emès música tota el dia com a protesta contra les retallades, cosa que s’informa a XXX. 

Consulta sense expedient 13031 

XXX telefona i es queixa que l’ORGT els cobra uns impostos arran de l’herència d’un pis del 
qual no poden disposar, ja que una altra persona n’és usufructuària. Considera que ha de ser la 
persona que en gaudeix qui n’assumeixi els impostos. 

Se li proposa que demani explicacions a la l’ORGT per escrit i que, si no està d’acord amb la 
resposta, ens porti tota la documentació a Sindicatura per obrir-ne expedient. De moment, però, 
la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13032 

Telefona XXX i denuncia que al seu carrer es fa tràfic de drogues. Afirma que els traficants 
tenen un sofisticat sistema d’avisos que fa que sempre eludeixin la Policia. 

Se li proposa que ho faci saber a la Policia, preferentment per escrit, per veure si hi poden fer 
alguna cosa. Es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13033 

XXX telefona i es queixa que la grua se li va endur el cotxe que havia aparcat –un moment– 
davant del seu propi igual, parcialment damunt de la vorera però sense fer nosa a ningú. 

Se li explica que el fet de tenir gual no l’habilita per utilitzar-lo com a plaça de pàrquing 
reservada, i molt menys a aparcar damunt de la vorera. L’actuació de la grua es considera 
correcta i se li recomana pagar la multa amb descompte. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13034 

Es presenta XXX i es queixa contra un cobrament que li ha fet l’Organisme de Gestió Tributària 
i que ell considera improcedent. Acaba de parlar-hi i de presentar recurs per via administrativa. 

Se li proposa que esperi la resposta de l’ORGT, ja que si els seus arguments fossin acceptats, 
no caldria la intervenció de la Sindicatura. De moment, doncs, es tanca la consulta com a 
assessorada. 

Consulta sense expedient 13035 
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Es presenta XXX i exposa un problema derivat de la modificació de les quotes d’escala de 
l’immoble on té tres pisos de lloguer. Considera que aquesta modificació la perjudica. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències sobre conflictes veïnals, però l’adrecem al 
Servei de Mediació. Es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13036 

Telefona XXX i exposa que té problemes per pagar els impostos municipals. 

Se li explica que l’ORGT té mecanismes per al pagament fraccionat, que ho ha de demanar i 
justificar per escrit. També demana parlar amb la Síndica i se li dóna hora per a l’endemà. Com 
que no es presenta i la informació bàsica ja la tenia, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13037 

Telefona XXX i es queixa contra una multa que li va ser imposada per deixar, tan sols un 
moment, el seu vehicle particular en una zona de càrrega/descàrrega. Fa setmanes que va 
presentar al·legacions i encara no ha rebut resposta. 

Se li explica que la Policia té tres mesos per respondre i que, si la resposta no arribés dintre de 
termini, podria al·legar prescripció. La multa, però, sembla ben posada i, si se li desestima el 
recurs, li recomanem pagar-la abans que li arribin recàrrecs. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13038 

XXX es presenta i denuncia que a prop d’on viu tenen problemes de civisme perquè alguns 
veïns no porten la brossa als contenidors i deixen les bosses al costat d’una paperera. 

Se li proposa que exposi el problema per escrit, per veure si es pot fer alguna campanya 
informativa entre el veïnat o intensificar la presència policial. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13039 

XXX telefona i exposa que la seva mare va ser multada per aparcar el cotxe on no ho podia fer. 
Exposa tot d’arguments que, segons ella, justifiquen la infracció, de manera que no entén per 
què se li ha desestimat el recurs. 

Se li explica que al lloc descrit la senyalització és molt clara, així que se li recomana pagar la 
sanció abans de rebre recàrrecs. Diu que ho meditarà i que, si no ho veu clar, ens durà la 
documentació perquè obrim expedient. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13040 

XXX explica que YYY va presentar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament 
de Vilafranca i que, gràcies a la intervenció del Síndic de Catalunya, l’Ajuntament l’ha 
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indemnitzat. El problema és que considera que la quantitat concedida és insuficient i pregunta 
si des d’aquí el podem ajudar a continuar reclamant. 

Se li explica que no som una sucursal del Síndic de Catalunya i que hauríem de començar de 
zero, de manera que sembla més lògic que continuï amb el Síndic de Catalunya, a qui YYY ja 
va triar en el seu moment. YYY entén que serà el més fàcil i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 13041 

XXX i YYY es presenten i exposen que aviat es quedaran sense habitatge. El judici per 
desnonament és imminent. 

Se’ls explica que des d’aquí no els podem ajudar directament, que s’han d’adreçar a Serveis 
Socials, on analitzaran la seva situació i se’ls orientarà i ajudarà de la millor manera possible. 
De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13042 

XXX demana si la podem ajudar en relació a una multa que li ha arribat a través d’Hisenda i 
que li va posar, segons suposa, una patrulla de la policia secreta. 

Se li explica que no tenim competències més enllà de l’administració municipal vilafranquina, 
però li recomanem que demani detalls i explicacions a Hisenda, on sembla que ja li han 
desestimat un primer recurs. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13043 

Es presenta XXX i demana si el podem ajudar amb el problema generat per la campanya del 
“No vull pagar” i li multes que li van imposar. Té por que l’embarguin. 

Li fem observar que aquestes multes li han arribat directament de la DGT, de manera que 
queden fora de les nostres competències. Se li faciliten les dades del Síndic de Greuges de 
Catalunya, per si ell el pot ajudar, i la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13044 

XXX envia un correu-e en què denuncia una possible negligència mèdica patida per la seva 
família. Pregunta què ha fer per queixar-se davant de la instància corresponent. 

Se li explica que nosaltres no tenim competències per intervenir en el cas, però li proposo que 
es queixi per escrit als dos hospitals implicats i, si cal, que demanin l’empara del Síndic de 
Greuges de Catalunya. Amb aquesta informació, la consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13045 
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XXX es presenta i explica que té problemes econòmics, i que voldria disposar d’una casa que 
té llogada a uns inquilins que, tot i tenir diners, fa temps que no li paguen. Ho ha intentat per la 
via judicial però no té clar que els pugui fer fora. 

La informem que no tenim competències en el cas i que, si la sentència és desfavorable, caldrà 
presentar recurs per via judicial o anar al Defensor del Pueblo. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13046 

XXX telefona i pregunta si l’Ajuntament de Vilafranca ajuda a les persones afectades pel 
problema de les preferents que van col·locar les entitats financeres. 

Se li explica que sí, que el podran ajudar des de l’Oficina del Consumidor, i derivem la trucada 
a l’OAC perquè li donin dia i hora. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13047 

Es presenta XXX i exposa un conflicte que manté amb la seva asseguradora arran de la 
denegació d’una indemnització a la qual creu que té dret. 

Se li explica que el servei de l’Ajuntament que el pot ajudar és l’Oficina del Consumidor i se li 
indica què ha de fer per ser-hi atès. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13048 

Es presenta XXX per queixar-se contra la multa que li van posar el dia de sant Jordi per vendre 
roses sense llicència. Al·lega desconeixement de la norma i situació de necessitat econòmica. 

Se li explica que la normativa és clara i que el fet de no conèixer-la no la deslliura de complir-la, 
però que pot presentar al·legacions si ho considera oportú. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13049 

XXX es presenta i pregunta si la podem ajudar a cobrar la pensió de viduïtat. Exposa un 
conflicte amb la Seguretat Social que fins i tot ja ha passat pel Jutjat, però no està d’acord amb 
la sentència. 

Se li explica que no tenim competències en el cas, però se li proposa que, amb l’ajut del seu 
advocat d’ofici, presenti un recurs per via judicial. Tanco la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13050 

Es presenta XXX i es queixa que la companyia d’electricitat, malgrat tenir comptadors 
diferenciats, no li desglossa correctament el consum nocturn del consum diürn a la factura. 
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Se li explica que el servei municipal que la pot ajudar en aquest problema és l’OMIC i se li 
indica com ho ha de fer per demanar dia i hora. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13051 

XXX es presenta i exposa que el seu fill, malgrat tenir una discapacitat psíquica important, no 
aconsegueix plaça en un centre ocupacional. 

Em poso en contacte amb Serveis Socials, on em confirmen que aquestes llistes d’espera són 
competència de la Generalitat. Tot i que s’ofereixen a interessar-se pel cas, proposo a XXX que 
també es posi en mans del Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13052 

Telefona XXX i exposa les importants conseqüències físiques i econòmiques d’un accident que 
va patir sense ser-ne culpable. Se li ha denegat la indemnització per diversos errors mèdics i 
jurídics. També considera que la seva asseguradora no l’ha defensat correctament. 

Se li proposa que demani ajut a l’OMIC del seu poble pel tema de l’asseguradora; que 
aconsegueixi un informe hospitalari més detallat i que presenti recurs per via judicial. La 
consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13053 

Es presenten XXX i YYY per exposar la delicada situació econòmica que travessa la seva 
família, agreujada per alguna mala inversió i un entorn social complicat. 

Comprovem que els Serveis Socials ja els atenen correctament, així que tan sols els orientem 
cap al Síndic de Greuges de Catalunya perquè els ajudi a reclamar una subvenció que sembla 
que els deu la Generalitat. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13054 

Es presenta XXX i es queixa que, malgrat fer deu anys que toca als goigs, a primers de juny de 
2013 encara no se l’ha convocat. Té por de quedar-ne exclòs. 

Se li explica que l’organització de la Festa Major no depèn de l’Ajuntament ni, per tant, hi tinc 
competències, però una trucada al Servei de Cultura em permet aclarir-li que la convocatòria 
senzillament s’ha endarrerit. La consulta es pot tancar com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13055 

XXX es presenta i exposa el problema que té amb una companyia de telefonia, amb la qual va 
signar un contracte. Comptava que la donarien de baixa de la seva companyia anterior i no ho 
van fer, de manera que ara li arriben dues factures cada mes. 
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Se li explica com ho ha de fer per ser atesa a l’Oficina del Consumidor i tanquem la consulta 
com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13056 

Es presenta XXX i pregunta com es pot queixar contra el canvi d’ubicació d’uns contenidors (el 
considera innecessari) i contra la brutícia que generen al seu entorn. 

Se li explica que qualsevol queixa o suggeriment que vulgui adreçar a l’Ajuntament s’ha de 
presentar per via administrativa, però se li ofereix la possibilitat d’acudir a la Sindicatura si la 
resposta que rebi no li agrada. De moment, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13057 

Es presenten XXX i YYY i pregunten si l’Ajuntament els pot ajudar a resoldre un conflicte que 
tenen amb una entitat bancària, amb un producte financer que els van vendre fa temps. 

Se’ls explica que el servei que els podrà ajudar és l’Oficina del Consumidor i els diem com ho 
han de fer per demanar dia i hora. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13058 

Es presenta XXX i demana ajut per controlar el seu fill gran, a qui les males companyies han 
convertit en una persona esquerpa i agressiva. Ha esdevingut un perill per a la resta de família, 
una mala influència per als germans i una greu sagnia econòmica. Els Mossos no els poden 
ajudar si no hi ha delicte, i el Servei de Mediació no ha aconseguit res. 

Observem que XXX ja ha demanat ajut a totes les instàncies a què podia acudir, de manera 
que, atès que aquesta Sindicatura tampoc té competències en el cas, tan sols se la orienta per 
si vol presentar denúncia per via judicial. 

Consulta sense expedient 13059 

XXX i YYY es presenten per queixar-se contra els Mossos d’Esquadra. Afirmen que en una 
intervenció en què possiblement van salvar la vida a XXX van utilitzar una força excessiva i li 
van provocar una lesió que ara ha de ser operada. Té por de quedar invàlid. 

Se’ls explica que no podem actuar contra els Mossos, però que poden presentar una queixa 
escrita a la seva mateixa caserna i, si la resposta no els agrada, acudir al Síndic de Catalunya. 
Els en facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13060 

Es presenta XXX i exposa la seva voluntat d’enderrocar un edifici vell i construir-hi un garatge. 
Té entès que aquestes actuacions no reben el vistiplau dels Serveis Tècnics. 
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Consulto el cas a Urbanisme i m’expliquen que es vol evitar la proliferació de solars buits, pel 
mal efecte que fan i pel perill que suposen. En qualsevol cas, XXX ha de presentar un projecte 
d’obra i ja es valorarà oportunament. De moment la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13061 

XXX es presenta i es queixa contra el seu advocat, de qui diu que és ineficaç i que no compleix 
els terminis compromesos. Darrerament ni tan sols aconsegueix posar-s’hi en contacte. Vol que 
li torni la documentació per poder canviar de professional. 

Se li recomana que li enviï un escrit en què li exposi la seva queixa i li reclami la documentació. 
També se l’informa que si això no dóna resultat, el servei de l’Ajuntament que el pot ajudar no 
és la Sindicatura, sinó l’Oficina del Consumidor. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13062 

Telefona XXX i explica que fa uns mesos va ser amonestat per un agent de la Policia per 
conduir sense cinturó. Ell li va explicar que és repartidor i que està exempt de dur-lo i aquí es 
va acabar la conversa. Després, però, li ha arribat una multa per aquest concepte. 

Se li explica que abans d’acudir a la Sindicatura ha de presentar les seves al·legacions per 
escrit, però se li ofereix que ens porti còpia del seu recurs per fer-ne seguiment. De moment, 
però, es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13063 

Rebem un correu-e en què XXX pregunta per les possibilitats d’acceptació d’una al·legació que 
va presentar contra una multa, ja que se li acaba el termini de pagament amb bonificació. 

Atesa la descripció dels fets que ens fa, i atès que demana una resposta immediata i no hi ha 
temps material d’obrir una investigació, se li proposa pagar la multa amb descompte, ja que és 
previsible que el seu recurs no prosperi. La consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13064 

XXX es presenta i exposa que Hisenda li posa pegues per retornar-li les cotitzacions que se li 
van fer inadequadament mentre va treballar a l’estranger. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències sobre l’administració d’Hisenda, però 
li facilitem les dades del Defensor del Pueblo i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13065 

Es presenta XXX i es queixa que la grua se li ha endut el cotxe per haver-lo aparcat en un gual. 
La placa està en un lloc poc visible i tampoc va veure que la vorada estava pintada de groc. 
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Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Sindicatura ha de presentar recurs per 
via administrativa, però també se li recomana que es plantegi el pagament bonificat de la 
sanció, ja que no és segur que se li estimi el recurs. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13066 

Es presenta XXX i es mostra alarmada pels casos de corrupció política que omplen les 
notícies, tant en l’àmbit català com espanyol. Té por que a nivell municipal passi el mateix. 

Se li aclareixen alguns dubtes concrets que presenta i se li explica com pot fer seguiment de la 
vida política i dels pressupostos municipals. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13067 

XXX es presenta i exposa que la seva filla ha estat multada per no haver respectat un pas de 
vianants. Defensa que és molt escrupolosa en això i no dóna crèdit a la infracció. A més, ningú 
la va aturar per notificar-li la sanció. 

Se li explica que abans d’acudir a la Sindicatura han de presentar recurs per via administrativa. 
De moment, doncs, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13068 

Es presenten XXX i YYY per exposar que tenen problemes amb l’assegurança del seu pis. La 
tenien amb una entitat que ha estat comprada per una altra i no els mantenen les condicions. 

Se’ls explica que qui els pot ajudar en el cas no és la Sindicatura, sinó l’OMIC. Se’ls diu com ho 
han de fer per demanar dia i hora i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13069 

Telefona XXX, d’un altre municipi, per queixar-se que l’empresa subministradora d’aigua que 
els dóna servei li ha demanat 800 € per donar-se d’alta. Li sembla excessiu. 

Se li recomana que parli amb el seu Ajuntament i comprovi les taxes que estableixen les 
ordenances. Si la discrepància continua, se’n pot queixar a la mateixa empresa, a l’Ajuntament 
o, després, al Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13070 

Es presenta XXX i exposa que Canal+ li ha canviat, sense el seu consentiment, el pack que 
tenia contractat per un de més car. A La Caixa li han recomanat acudir al Síndic. 

Se li explica que nosaltres no hi tenim competències, però l’adrecem a l’OMIC i tanquem la 
consulta com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 13071 

XXX es presenta per queixar-se que l’Ajuntament aplica diferents criteris a l’hora de concedir 
terrasses a la via pública. Porta fotos que demostren presumptes irregularitats d’un establiment. 

Se li proposa que es queixi per via administrativa, però casualment m’assabento que el local en 
qüestió va ser advertit en diverses ocasions i finalment sancionat, de manera que no hi ha 
arbitrarietat en l’aplicació de la norma. Acordem que no caldrà obrir expedient i es tanca la 
consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13072 

Es presenta XXX i exposa que la seva mare ha estat sancionada, d’acord amb l’ordenança de 
Civisme, per abocar aigua al pati de sota. Ho va fer perquè estava brut i feia pudor. 

Se li explica que, malgrat els atenuants, la infracció sembla clara (i ella la va reconèixer), així 
que se li recomana pagar-la amb descompte i no reincidir. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13073 

Telefona XXX per queixar-se contra la deficient atenció telefònica que ofereix l’Hospital de 
Vilafranca. No aconsegueix que ningú respongui les seves trucades. 

Se li explica que no tenim competències en el cas, però se li recomana que presenti una queixa 
escrita davant del mateix Hospital. En darrera instància, si cal, podrà acudir al Síndic de 
Catalunya. Al cap de poca estona ens assabentem d’un problema a la centraleta de l’Hospital 
(ja resolt) i es comunica a XXX. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13074 

Telefona XXX i exposa que el seu fill, discapacitat, està sense escolaritzar per causa d’un 
problema en el canvi d’institut que havia demanat. El curs ja ha començat i el noi no té plaça. 

Se li explica que ni l’Ajuntament ni aquesta Sindicatura tenim competències en matèria 
d’ensenyament, però que es pot adreçar al Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la 
consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13075 

XXX es presenta i es queixa que els contenidors de davant de casa seva sempre són bruts i 
fan molta pudor. Demana un canvi d’ubicació i més control policial per a l’incivisme. 

Com que no ha presentat aquesta queixa per via administrativa, se li explica com ho ha de fer i 
ens oferim a fer-ne seguiment, però de moment la consulta queda assessorada i tancada. 
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Consulta sense expedient 13076 

Es presenta XXX i exposa que Hisenda li reté part de la pensió arran d’un deute contret anys 
enrere, quan va patir una forta depressió. Diu que no li queden prou diners per viure. 

Se li explica que no tenim competències sobre Hisenda, però se li recomana que acudeixi a 
l’oficina que tenen a Vilafranca i demani explicacions sobre l’origen i la quantia del deute. Com 
que ja ho ha fet i no hi està d’acord, l’adrecem a la Defensora del Pueblo. A més, per ajudar-lo 
en la seva subsistència, li proposem acudir als Serveis Socials. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 13077 

XXX es presenta i demana que l’ajudem a aconseguir que Aigües li perdoni els dos o tres 
rebuts que ja deu, ja que té problemes econòmics i té por que li tallin el subministrament. 

Se li explica que aquest tipus d’ajut es gestiona des de Serveis Socials, que s’ha de posar en 
contacte amb ells i acreditar la precarietat de la seva situació, ja que només llavors podran 
determinar com se’l pot ajudar millor. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 13078 

Es presenta XXX i es queixa que durant les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, 
impulsades per la Generalitat, els van fer pagar per entrar en un recinte que estava anunciat 
com d’entrada gratuïta. Allà mateix van omplir un full de reclamacions. 

Se li explica que ja van actuar correctament i que, en cas de no obtenir una resposta 
satisfactòria, no és aquesta Sindicatura la que els pot ajudar, sinó el Síndic de Greuges de 
Catalunya. N’hi facilitem les dades i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13079 

Telefona XXX, d’un altre municipi, i exposa que té problemes perquè el seu Ajuntament li 
retorni un impost que possiblement no li hauria d’haver cobrat. 

Se li explica que no tenim competències davant d’altres ajuntaments, però se li recomana que 
consulti les seves ordenances municipals. Si creu que no s’han aplicat bé, es pot queixar en el 
seu mateix ajuntament i després, si cal, acudir al Síndic. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13080 

XXX es presenta i demana ajut per solucionar tot de desperfectes que s’ha trobat, així que hi 
ha entrat, en el seu pis de protecció oficial, d’una promoció de la Generalitat. 

Com que els assumptes de la Generalitat no són de la nostra competència, però també en 
atenció als escassos recursos que manifesta XXX, des d’aquesta Sindicatura es recull tota la 
documentació i s’envia a l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya perquè n’obri expedient. 
Havent confirmat la seva recepció, es tanca la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 13081 

Es presenta XXX i explica que anys enrere va acumular un important deute amb la Seguretat 
Social i amb Hisenda. Ara li han embargat el 100% del sou i ho considera excessiu. 

Se li explica que no tenim competències davant d’aquestes administracions, però li recomanem 
que demani explicacions per escrit i justifiqui la seva situació econòmica per aconseguir una 
revisió del cas. L’alternativa seria acudir a la Defensora del Pueblo o buscar assessorament 
jurídic. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13082 

Es presenten XXX i YYY per exposar que, arran de la seva precària situació econòmica, els 
seus fills han d’anar a escola sense llibres. A un d’ells li han dit que si no en té, no hi pot anar. 

Es consulta el cas al servei d’Ensenyament, des d’on ens confirmen que cap nen es pot quedar 
sense escolaritzar. Se suposa que el problema ha estat puntual amb un docent, i se’ls 
recomana que parlin amb la direcció del centre. Si el problema no es resol, hauran de presentar 
una queixa escrita i, si cal, acudir al Síndic de Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13083 

XXX es presenta i es queixa de la perillositat d’unes obres que Aigües està fent a la via pública. 
Produeixen moltes vibracions i té por que tota l’illa de cases se’n vagi a terra. 

Faig una consulta ràpida a Aigües de Vilafranca i parlo amb la responsable de les obres, qui 
em confirma que es fan amb la maquinària habitual i després d’haver fet tots els estudis 
necessaris. Comunico a XXX que no hi ha cap risc i tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 13084 

Es presenta XXX i exposa que fa mig any que va demanar a la Generalitat un canvi de 
residència per a la seva mare, ja que ella no la pot anar a visitar al lloc on està ara. Ni s’ha fet 
el trasllat ni se li ha respost res. 

Se li explica que no tenim competències davant de la Generalitat, però li facilitem les dades del 
Síndic de Catalunya. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13085 

Telefona XXX i exposa una situació familiar molt complicada arran dels problemes mentals del 
seu fill. Considera que ni el CSMIJ ni els Serveis Socials actuen bé. 

Consulto el cas a Serveis Socials i veig que actuen de manera coordinada amb el CSMIJ. La 
conclusió és que el noi necessita molta atenció i s’hauria d’ingressar, però ja s’ha intentat més 
d’un cop i la mare sempre ho ha impedit. Proposo a XXX que segueixi les recomanacions dels 
professionals i tanco la consulta com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 13086 

XXX es queixa, per correu-e, d’un presumpte tracte discriminatori rebut a l’Oficina de Treball de 
Vilafranca, per no haver-la admès com a candidata a una feina. 

Parlo amb el Servei Municipal de Treball i m’informen que l’incident no va ser allà, sinó al SOC, 
però que saben que la candidata va ser descartada perquè no complia els requisits demanats. 
Proposo a XXX que es queixi per escrit davant del mateix SOC o que, si la resposta no li 
agrada, demani ajut al Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 13087 

Telefona XXX i es queixa que al Consell Comarcal li han denegat una beca de menjador per 
manca de documentació. Afirma que en presentar la sol·licitud, li van dir que tot estava bé, però 
que ara li han dit que no cal ni que presenti recurs, que li serà desestimat. 

Se li recomana que recorri la denegació dintre del termini establert, però la informem que 
aquesta Sindicatura no pot intervenir davant del Consell Comarcal. Li facilitem les dades del 
Síndic de Catalunya i la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13088 

Es presenta XXX, conductor amb discapacitat, i es queixa que a la plaça de l’Estació s’hagi 
suprimit l’única plaça d’aparcament reservat per a persones amb mobilitat reduïda. 

Se li explica que la Sindicatura de Greuges no funciona com a una oficina de queixes i 
reclamacions, que primer ha d’exposar el problema a l’Ajuntament i després, en funció de la 
resposta, ja hi podrem intervenir. De moment, la consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 13089 

XXX es presenta per queixar-se que a l’oficina de treball (SOC) li han denegat la renda activa 
d’inserció (RAI) perquè supera els ingressos. Els càlculs són injustos i necessita més ajut. 

Se li explica que el SOC depèn de la Generalitat, de manera que el Síndic competent és el de 
Catalunya. N’hi facilitem les dades i també li recomanem que acudeixi a Serveis Socials, cosa 
que resulta que ja fa. Tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13090 

Telefona XXX i es queixa que no pot accedir als ajuts de Serveis Socials perquè té 
empadronada al pis una cosina que ja no hi viu. A la darrera convocatòria ja no va renovar 
papers, però han passat els mesos i el desempadronament automàtic no es produeix. 

Després de consultar-ho a l’OAC i a Secretaria, la informem que aquest procés depèn de l’INE, 
no de l’Ajuntament. Des d’aquí els tràmits s’han fet bé i, si es vol queixar de la lentitud de l’INE, 
ha d’acudir al Defensor del Pueblo. N’hi facilitem les dades i la consulta queda assessorada. 
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Consulta sense expedient 13091 

XXX telefona i pregunta si aquesta Sindicatura és estrictament local o pot actuar a tota la 
comarca. Té un problema amb l’Ajuntament d’Olèrdola i demana ajut. 

Se li explica que aquesta institució ha estat creada per l’Ajuntament de Vilafranca i que, per 
tant, les nostres competències són només municipals. Li facilitem les dades del Síndic de 
Greuges de Catalunya i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 13092 

Es presenta XXX i exposa que té un problema amb l’Ajuntament de Santa Margarida i Els 
Monjos, ja que un dels seus agents de Policia el va assetjar sense motiu. Sap que no hi tenim 
competències, però vol demanar-nos assessorament. 

Com que ja ha parlat amb el regidor, tan sols se li explica com ho ha de fer per queixar-se per 
via administrativa, per si la seva resposta verbal no li semblés suficient. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 13093 

XXX, de Sant Sadurní d’Anoia, exposa que el veí de sota té un aparell que fa molt de soroll les 
vint-i-quatre hores del dia. Se n’ha queixat al seu l’Ajuntament però no hi fan res. Un agent de 
la seva Policia local l’ha enviat cap aquí. 

Se li explica que nosaltres només podem intervenir en el municipi de Vilafranca i que Sant 
Sadurní, a més, té un pacte de preferència amb el Síndic de Greuges de Catalunya, de manera 
que és a ell a qui s’ha d’adreçar. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 13094 

Es presenta XXX i exposa que fa dos anys va demanar la bonificació en l’IBI, però que se li va 
denegar. Pregunta per què i si la pot tornar a demanar. 

Se li explica que no té sentit investigar una resolució de dos anys enrere, però que sí que ho 
pot tornar a demanar (IBI, aigua i brossa). Si se li torna a denegar i creu que no és correcte, 
llavors sí que podrà intervenir-hi la Síndica. De moment, la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 13095 

XXX concerta entrevista, però s’ha d’ajornar en diverses ocasions. Quan es presenta, exposa 
que un amic seu havia estat acusat injustament de robar un ordinador portàtil a l’institut. El 
centre li va prohibir l’entrada excepte per fer els exàmens, cosa que li complicava molt seguir el 
ritme del curs. Recentment, però, ha pogut canviar d’institut i el problema ha quedat resolt. 

Se li explica que, per qüestió de competències, tampoc l’hauríem pogut ajudar. S’hauria hagut 
d’adreçar a Inspecció o, en darrera instància, al Síndic de Catalunya. Consulta orientada. 
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Consulta sense expedient 13096 

Telefona XXX i es queixa que fa més de dos anys que té concedida una Renda Bàsica 
d’Emancipació, però que encara no ha rebut cap ingrés. 

Se li explica que el servei d’Habitatge de l’Ajuntament només fa d’intermediari, però que aquest 
ajut prové del departament d’Habitatge de la Generalitat (que també l’ha de traslladar a 
Madrid). Com que no hi tenim competències, doncs, se li faciliten les dades del Síndic de 
Catalunya i es tanca la consulta com a orientada. 
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5.2. Informació estadística  

5.2.1. Curs donat als casos presentats 

En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
aquesta Sindicatura de Greuges durant el 2013. D'aquest total, s’han separat els que han donat 
lloc a l'obertura d'expedient –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i s'han 
atès com a consulta. 

Expedients pendents 2008 1
Expedients pendents 2009 1
Expedients pendents 2010 0
Expedients pendents 2011 1
Expedients pendents 2012 8
Expedients oberts 2013 53
Consultes 2013 96
TOTAL 160
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5.2.2. Classificació de les consultes 

Les 96 consultes sense expedient registrades el 2013 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 

 - Consultes orientades (50): es classifica com a orientada aquella consulta referent a 
assumptes que no són de competència municipal i, per tant, ni l'Ajuntament ni aquesta 
Sindicatura de Greuges hi poden intervenir. Malgrat això, sempre s’ha intentat oferir una via de 
solució als ciutadans i ciutadanes que han vingut a demanar ajut. 

 - Consultes assessorades (46): reben aquesta classificació les consultes sobre 
assumptes que impliquen la manca d'actuació o la presumpta actuació irregular de 
l'Ajuntament, però que encara no li han estat exposats per via administrativa. En aquests casos 
el/la consultant és informat/da al respecte i/o adreçat/da al servei corresponent. 
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5.2.3. Resolució dels casos estudiats 

Els 64 expedients estudiats (el pendent de 2008, el pendent de 2009, el pendent de 2011, els 8 
pendents de 2012, i els 53 casos nous de 2013) han estat resolts de diferents maneres. 

En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a 
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Quan ha estat possible acostar les 
posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut adreçar cap 
recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació. 

Quan aquest acord no s’ha pogut assolir per la via de la mediació i he de recórrer, per defensar 
la postura de l’interessat davant d’un greuge que he considerat demostrat, a recomanar a 
l'Ajuntament la rectificació de la situació agreujant per escrit, l’expedient es resol A favor de 
l'interessat/la interessada, però durant el 2013 aquesta circumstància no es va produir. 

Hi ha un tercer grup de casos en què s'ha comprovat que l'actuació de l'administració municipal 
havia estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades i els expedients s'han 
tancat i classificat A favor de l'Ajuntament. 

Tan sols un dels expedients tractats va veure’s Desistit pels interessats, ja que els promotors 
de l’expedient van decidir no tirar endavant la seva reclamació. 

I, com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què 
es van obrir han fet que a 31 de desembre encara no s’hagin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts o Pendents de resolució. 

Mediació (solució de consens) 32
A favor de l'interessat 0
A favor de l'Ajuntament 16
Desistits pels interessats 1
Oberts i Pendents de resolució 15
TOTAL 64
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5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 

En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana. 

Com és habitual, durant el 2013 també em vaig trobar amb diversos expedients que, per la 
seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de diversos serveis 
municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. El seu abast, doncs, feia difícil 
“carregar-los” únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de manera que els he 
classificat com a Expedients de resolució Transversal. 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 7

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 18

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Habitatge 1

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 5

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Governació 3

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 8

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 9

SERVEIS A LES PERSONES - Ensenyament 1

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 6

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2

Expedients de resolució TRANSVERSAL 4

TOTAL 64
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6. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

L’articulat que regula el funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del 
Penedès, les seves competències i les seves atribucions, es troba recollit en el Títol IV del 
reglament orgànic de l’Ajuntament. El seu text és el següent: 

TÍTOL QUART

Síndic de greuges de Vilafranca 

 Art. 104. Definició del síndic de greuges

1. El síndic o la síndica de greuges de Vilafranca és una institució que té per missió defensar els 
drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi, especialment en relació amb l'actuació de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, 
supervisa l'actuació de l'administració municipal i investiga les queixes que li presenten, i pot 
actuar també d'ofici. 

2. El síndic o la síndica de greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, 
investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de particulars. 

3. L'administració municipal, i en general tots els organismes i les empreses que depenen de 
l'Ajuntament, està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic o la síndica de 
greuges en les seves investigacions. 

4. El síndic o la síndica de greuges informa anualment el Ple municipal de les seves actuacions 
presentant l'informe corresponent. 

 Art. 105. Nomenament i cessament del síndic de greuges 

1. El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes 
parts, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació; si no s’assoleix 
aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. El seu mandat és de cinc 
anys, però una vegada esgotat pot continuar exercint les funcions del seu càrrec fins al 
nomenament del seu successor. 

2. Per poder ser elegit com a síndic o síndica, la persona escollida ha de ser major d'edat, tenir la 
condició política de català i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. La condició de síndic de 
greuges és incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb qualsevol càrrec polític o 
funció administrativa al servei de l'Ajuntament. 

3. L'acord de nomenament del síndic o síndica determina el nivell de dedicació exigible a la seva 
tasca, els mitjans que li assignin i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. El 
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síndic només pot cessar per alguna de les causes següents: renúncia expressa, finalització del 
mandat de cinc anys, mort, incapacitat sobrevinguda o condemna ferma per delicte dolós. 

4. El síndic de greuges de Vilafranca no és subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions 
de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 

 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de greuges 

1. Pot adreçar-se al síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un 
interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes s’han de 
presentar per escrit i s'hi han d’acompanyar els documents que puguin servir per aclarir el cas. 

2. Totes les actuacions del síndic de greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és 
necessària l'assistència d'un advocat ni d'un procurador. 

3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que li formulin, que 
pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat mitjançant un escrit 
motivat. El síndic no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui 
pendent d'una resolució judicial. 

4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en temps i en forma 
adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat. 

5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de recurs de cap 
mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que convingui fer contra l'acte, 
la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la intervenció. 

6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el síndic ha de prendre 
les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot donar-ne compte al departament o 
dependència afectat per tal que dins de quinze dies el cap li'n trameti un informe escrit. 

7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic de greuges ho ha 
de comunicar al cap del servei i al regidor delegat corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li 
trameti l'informe i la documentació que necessiti. 

8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l'Ajuntament o afecte a 
un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la informació, l'assistència i l'entrada a totes les 
dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que el síndic 
cregui que són necessaris per dur a terme les seves investigacions. 

Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la discreció més absoluta. 

9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o òrgans que 
obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l'informe anual 
al Ple municipal. 

10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o 
s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar a l'òrgan competent o ho ha de 
fer avinent al ministeri fiscal. 
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11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el síndic de 
greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les advertències, les 
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, si bé no pot modificar o anul·lar 
actes o resolucions administratius. Igualment, el síndic de greuges pot proposar fórmules de 
conciliació o d’acord amb els interessats. 

12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de la queixa, la 
persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la 
queixa o iniciat l'expedient d'ofici. 

 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 

1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de greuges ha de presentar 
al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi dut a terme durant l'any complet anterior. 
En aquest informe, si més no, hi ha de constar: 

a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici. 

b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi investigat i el resultat 
que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a la seva intervenció. 

D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi convenients. 

2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la 
importància dels fets que motiven la seva intervenció. 


