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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

Presentació i balanç general 

D’acord amb el que diu el reglament i amb el meu deure com a Síndica Municipal de Greuges 
de Vilafranca del Penedès, un cop acabat el 2011 és hora de fer balanç, davant del Ple i davant 
de la ciutadania, de la que ha estat l’actuació de la institució que represento durant tot l’any. És 
moment de posar en valor la feina feta, els objectius assolits i les intencions de futur. I també és 
hora d’analitzar, sempre des d’un punt de vista crític-constructiu, l’actuació del Govern 
municipal. Sóc conscient que aquesta part sol ser delicada perquè és fàcil de malinterpretar, 
però suposo que a hores d’ara tothom té clar que la meva tasca no és fer oposició, sinó 
defensar els drets de la ciutadania quan l’actuació d’aquesta administració els hagi pogut 
vulnerar, per acció o per omissió, independentment del color del partit polític que ostenti el 
govern. 

Aquest any, però, no començaré parlant dels problemes i les mancances que hagi pogut 
detectar en l’Ajuntament, sinó explicant el meu mètode de treball i per què el considero el més 
adequat per obtenir els ja esmentats objectius de defensa dels drets de la ciutadania. El motiu 
d’aquesta voluntat de justificació és que, sense l’oportuna explicació, pot resultar difícil 
d’entendre que algun dels meus expedients s’arrossegui durant dos o tres anys, i seria fins i tot 
comprensible pensar que la Sindicatura de Greuges tampoc acaba de funcionar com caldria. 

En alguna ocasió, que un expedient passi d’un any al següent és del tot inevitable, ja que és 
evident que els casos que s’han presentat a les acaballes de l’any no s’han pogut resoldre 
abans de 31 de desembre i s’han de traslladar fins a l’any següent. En canvi, potser costa una 
mica més d’entendre que hi hagi casos que estiguin oberts durant dos o tres anys i encara no 
es tanquin, i és el que intentaré explicar tot seguit per oferir a tothom la màxima transparència 
en el funcionament de la institució. 

D’acord amb el que diu el reglament de la Sindicatura, la meva tasca consisteix en escoltar els 
ciutadans, instruir els expedients i emetre resolucions, però també diu que la Sindicatura pot 
“proposar fórmules de conciliació o d’acord amb els interessats”, que és el sistema que utilitzo 
habitualment i que és el que anomeno mediació. És evident que aquesta fórmula no facilita el 
tancament ràpid dels expedients, però l’experiència m’ha demostrat que és molt més eficaç a 
l’hora de trobar una solució per als problemes de la ciutadania que no pas la redacció d’una 
recomanació (que, un cop emesa, no tinc cap garantia que hagi de ser acceptada o tinguda en 
compte). 

És per aquest motiu que moltes vegades els expedients no es resolen en tan poc temps com 
ens agradaria a tots, sinó que les negociacions per aproximar posicions sovint s’allarguen 
perquè, entre altres coses, no depenen només de mi, sinó dels meus interlocutors (alcalde, 
regidors, caps de servei i personal tècnic), que no sempre estan, com és lògic, a la meva 
disposició en el mateix instant en què els busco, i als quals, si la discrepància és de criteri, no 
sempre resulta senzill de fer canviar de parer. 
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En aquests casos, en què veig possibilitats d’assolir una solució satisfactòria, però que també 
veig que no podré evitar que la resolució del problema s’allargui més del que voldria, sempre 
procuro mantenir a l’interessat o la interessada informats de com estic duent a terme la 
negociació i en quina fase està el cas, de manera que si un expedient s’allarga alguns mesos, o 
fins i tot alguns anys (que són circumstàncies especials però que també es produeixen), 
sempre és amb la informació puntual a la persona que hi ha al darrera i amb el seu 
consentiment, i amb el sa objectiu de trobar-li una solució mitjanament satisfactòria. 

Un altre dels motius pels quals prefereixo buscar una solució de consens en lloc de limitar-me a 
tancar els expedients per la via ràpida de la recomanació escrita, és el fet que l’Ajuntament no 
té cap obligació d’acatar les meves recomanacions, de manera que tancar un cas amb un 
suggeriment escrit és l’últim recurs que utilitzo un cop constato que ja no és possible acostar 
més les postures i considero esgotada la via de la mediació. 

És evident, doncs, que quan la Sindicatura emet un suggeriment o una recomanació escrita, és 
que ens hem topat amb un cas complicat, però penso que això no hauria de ser excusa per no 
respondre aquesta recomanació, ja que l’Equip de Govern ha de tenir present que darrera 
d’aquest expedient hi ha un ciutadà o una ciutadana que se sent agreujat/da i que fa temps que 
espera una resolució. I tampoc hi ha de veure cap altra intenció que la de resoldre el conflicte: 
com ja he apuntat més amunt, la Síndica mai no ha actuat ni actuarà per caprici ni amb cap 
interès polític, sinó des de la millor voluntat d’ajudar a la ciutadania d’una manera imparcial i 
objectiva. I crec que, quan el Govern rep un suggeriment de la Sindicatura, ha de ser valent i ha 
de prendre una decisió al respecte, sense deixar passar gaire temps, perquè això posa en 
qüestió la credibilitat del mateix Govern i la utilitat de la Sindicatura. 

En aquest aspecte, però, he de dir que la situació no ha variat gaire des de la darrera vegada 
que em vaig adreçar a aquest Ple per presentar-vos el meu anterior Informe, el de l’any 2010, 
que va tenir lloc durant la celebració del ple ordinari del passat mes de novembre de 2011. Ja 
llavors es va comentar, precisament, la poca velocitat amb què l’Ajuntament respon les 
recomanacions de la Síndica, i em sap greu haver de dir que aquest any la situació no ha 
millorat. 

Les recomanacions que encara esperen resposta són: 

- Exp. 11/09 
 Obert: abril de 2009 
 Intent de mediació: 18 mesos 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: octubre de 2010 
 Resposta a 31-12-11: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 14 mesos

- Exp. 21/10 
 Obert: juny de 2010 
 Intent de mediació: 9 mesos 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: març de 2011 
 Resposta a 31-12-11: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 9 mesos

- Exp. 60/08 
 Obert: desembre de 2008 
 Intent de mediació: 35 mesos 
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 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: novembre de 2011 
 Resposta a 31-12-11: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 1 mes

Recordo que a l’esmentat ple del passat mes de novembre, alguns d’aquests expedients van 
ser motiu de comentari per part de l’Equip de Govern, que va intentar justificar que no 
s’haguessin respost les meves propostes, però cal tenir present que l’Ajuntament es deu a la 
ciutadania, i que si bé és comprensible que s’hagin de prioritzar les polítiques i les actuacions 
de repercussió més general, també ho és que no es pot oblidar que la població de Vilafranca 
està formada per persones, que en alguns casos demanen i mereixen una atenció més 
individualitzada. 

En aquest sentit, també he de fer constar que l’Ajuntament no és un tribunal, i que un alcalde o 
un regidor no pot actuar com un advocat, que d’entrada sempre nega els fets o que defensa els 
interessos del seu client encara que no tingui raó. Tot al contrari, un càrrec electe ha de fer el 
possible per facilitar que cada ciutadà o ciutadana de Vilafranca trobi el seu encaix dintre de 
l’ordenament establert i pugui gaudir de tots els seus drets amb les màximes garanties. 

Quan es rep una queixa o una petició d’algú, així com si es tracta d’una recomanació de la 
Síndica, s’ha de ser valent i s’han de prendre decisions. Es pot estar d’acord amb la proposta o 
no, però s’ha de decidir. Quan el ciutadà o la ciutadana té raó, se li ha de donar; i si no la té, 
també se li ha de dir i se li ha d’argumentar. El que no es pot fer és mirar cap a una altra banda 
i fer com si aquella queixa o aquella recomanació de la Síndica no existissin. 

I encara és tant o més reprovable que, com ha passat en un parell de casos de responsabilitat 
patrimonial (que jo en tingui constància), es desestimin els arguments de la persona 
interessada sense haver fet les comprovacions necessàries, i que després es faci el mateix 
amb les peticions de revisió de la Síndica. 

____________________________ 

Voldria afegir encara un altre argument a la petició de valentia que faig al Govern municipal, ja 
que una de les febleses que li he detectat és que, en alguns dels expedients detallats en 
aquest Informe, l’Ajuntament ja havia comunicat la resolució del cas a la persona interessada i 
després se n’ha desdit. La conseqüència evident –a part de la indignació del ciutadà o la 
ciutadana– és que la imatge que es dóna que totes les parts implicades, des del mateix 
Ajuntament fins a la Sindicatura de Greuges que havia intentat mediar una solució, és força 
trista. I que ningú pensi que estic dient que no es pugui canviar d’opinió o que no es pugui 
modificar una postura si es veu que no era la millor. Tot al contrari: sempre s’ha dit –i és ben 
cert– que rectificar és de savis. I fins i tot puc entendre que algun d’aquests canvis d’opinió hagi 
estat causat per l’encara relativa inexperiència d’aquest Equip de Govern, o bé per la 
complicada situació econòmica que es viu avui dia i que pot haver fet replantejar algunes 
inversions que, en altres moments, s’haurien aprovat sense gaires problemes. 

Amb tot això vull dir que entenc algun d’aquests canvis d’opinió, però crec que també és lògic 
que demani que se sigui molt curós quan això hagi de tenir lloc, ja que és molt desagradable 
haver de comunicar a un ciutadà que allò que ahir era una solució, avui és una negativa. En 
aquest sentit, doncs, demano prudència i reflexió abans de prendre decisions. 
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____________________________ 

Un cop vistes i comentades algunes de les debilitats que crec que pateix aquesta administració, 
també voldria dedicar unes ratlles a comentar les dades estadístiques que fan referència als 
casos tractats durant l’any 2011, que estan recollides i reflectides en gràfiques a l’apartat 5.2. 
d’aquest Informe. 

Explicats els motius pels quals encara m’he hagut d’ocupar d’expedients de diversos anys 
enrere, cal esmentar que els 36 de expedients oberts l’any 2011 suposen un lleuger augment 
(d’un 6%) respecte als expedients oberts l’any anterior, el 2010. És cert que és un augment poc 
significatiu, cosa que es pot interpretar que vol dir que la situació no és gaire pitjor que durant el 
2010, però el que està clar és que no deixa de ser un augment, i el que ens diu és que la 
situació no ha millorat, de manera que la lectura que en faig com a Síndica de Greuges és que 
cal continuar treballant –tots plegats– per optimitzar els recursos d’aquesta administració i 
millorar-ne l’eficiència. 

En canvi, el que sí que trobo més significatiu i més necessari de comentar és el considerable 
augment de les consultes, ja que un increment d’un 15% respecte les del 2010 vol dir, com a 
mínim, que la ciutadania de Vilafranca –i de la comarca– sí que pateix força més problemes 
que l’any anterior. L’únic matís que fa que aquests problemes siguin classificats com a 
consultes i no suposin l’obertura d’un expedient és el fet que les matèries exposades no són 
competència d’aquest Ajuntament, però crec que això no vol dir que puguem estar tranquils i 
que no passi res: aquest augment reflecteix que la gent que ens envolta sí que té problemes, i 
que la situació de crisi econòmica general que viu la societat del nostre país també té 
repercussions en la qualitat de vida de la nostra vila. 

Assumptes com els problemes amb el pagament de la hipoteca, la no percepció de la renda 
bàsica d’emancipació (RBE), de la renda mínima d’inserció (RMI) o de les aportacions 
corresponents arran de Llei de Dependència, no poden ser solucionats per aquesta 
administració i, per tant, el que sempre es procura fer des de la Sindicatura és oferir a la 
persona interessada la millor orientació per tal que pugui buscar l’ajut adequat per resoldre el 
seu problema. Intentem donar-los la màxima informació sobre els serveis que els poden ser 
útils, tant si són del mateix ajuntament (Habitatge, Serveis Socials...) com si són d’altres 
instàncies (Síndic de Greuges de Catalunya, defensor del client de l’entitat bancària, Defensor 
del Pueblo...), però vull reivindicar que des d’aquesta Sindicatura sempre s’ha intentat oferir el 
millor ajut i assessorament de què hem estat capaços. 

I insisteixo en deixar constància d’aquesta activitat perquè, com que les consultes no impliquen 
l’obertura i la instrucció d’un expedient, el seu reflex en els Informes anuals de la Sindicatura és 
intencionadament breu, però això no vol dir, ni molt menys, que no reclamin una dedicació 
considerable i eficient, ja que cada consulta implica una atenció directa –presencial, telefònica 
o per correu-e–, la comprensió de la queixa, la seva valoració objectiva, en alguns casos la 
recerca d’informació, i, sempre, la millor derivació possible. Difícilment és un procés que es 
resolgui en deu minuts; i després, quan la persona interessada ja ha deixat l’oficina, s’ha de 
registrar l’atenció i deixar-ne constància. 

Per tot això, crec que tant a l’hora de valorar la tasca que es fa des de la Sindicatura Municipal 
de Greuges com a l’hora de fer un diagnòstic sobre el benestar real i objectiu de la societat 
vilafranquina, seria un error no valorar oportunament la informació que ens aporten les 
esmentades consultes (recollides al punt 5.1.2.). 
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____________________________ 

Pel que fa a la meva activitat, pot cridar l’atenció la secció quarta d’aquest Informe, la dedicada 
a les RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES, que reflecteix un notable augment de 
les reunions, trobades i actes diversos als quals he assistit. El motiu és el fet d’haver assumit, a 
partir de la XIII Trobada-Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals de Catalunya – FòrumSD, que es va celebrar el 10 de febrer de 2011 a Santa Coloma de 
Gramenet, la presidència de l’associació. 

Aquest fet va implicar, inexcusablement, la multiplicació dels actes a què he hagut d’assistir a 
fora de Vilafranca, ja que el FòrumSD manté una intensa activitat institucional, formativa i de 
promoció, tant a nivell nacional com a nivell estatal i europeu, que m’han obligat a desplaçar-
me freqüentment. 

Sobre aquesta activitat extraordinària, vull aclarir que gairebé mai no ha suposat una càrrega 
per als comptes municipals, ja que a tot arreu on he anat com a presidenta del FòrumSD, ha 
estat aquesta associació la que ha assumit les despeses generades. Per altra banda, pel que 
fa a la meva absència física de l’oficina de Vilafranca, també he procurat que això no suposés 
en cap cas un dèficit en el servei que ofereix la Sindicatura, ja que sempre he trobat les 
estones necessàries per reunir-me amb els interessats, amb els tècnics i amb els regidors, i per 
fer totes les gestions que han convingut, ja que per això també compto amb la col·laboració del 
meu secretari, que amb la seva presència continuada a l’oficina i amb la seva atenta manera de 
fer m’ha ajudat a mantenir la qualitat del servei davant la ciutadania de Vilafranca. 

Per altra banda, crec que tota aquesta activitat també ha estat útil per a la vila –sempre he 
intentat portar el nom de Vilafranca per tot arreu amb orgull i dignitat– i per al funcionament 
normal de la Sindicatura vilafranquina, ja que m’ha permès ampliar coneixements i saber de 
realitats i situacions similars a les que es viuen a Vilafranca però que s’han abordat de maneres 
diferents. 

____________________________ 

Objectius i agraïments 

Per acabar, també voldria dedicar unes ratlles a explicar que el meu principal objectiu per al 
2012 continuarà essent fer arribar la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges al màxim 
de gent possible. Per aconseguir-ho, a part de mantenir les xerrades als instituts i als centres 
de secundària, vull intentar reactivar les de les associacions de veïns, i m’agradaria fer una 
aproximació, per veure’n les possibilitats, a alguna altra entitat de caire social com ara els 
casals de la gent gran. 

L’altre gran objectiu deriva del fet que durant el 2012 desenvoluparé el meu segon i darrer any 
com a presidenta del FòrumSD, cosa que sens dubte tornarà a implicar que força sovint hauré 
d’acudir a diversos actes fora de Vilafranca. La meva intenció, però, és que aquestes absències 
tampoc redueixin la meva implicació en intentar millorar el funcionament d’aquesta 
administració i la seva relació amb la ciutadania, a la qual confio en poder continuar atenent 
amb independència i eficiència. 
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No cal dir que per a aquesta finalitat i per mantenir el nivell de servei habitual, necessito i 
compto amb la dedicació plena de l’administratiu que tinc adscrit al servei, a qui, com cada any, 
agraeixo la seva col·laboració. 

El meu agraïment, però, va especialment cap a la ciutadania de Vilafranca que ens ha fet 
confiança per a la resolució dels seus problemes amb l’Ajuntament, ja que ells són la nostra raó 
de ser i el nostre principal actiu. I com no potser d’altra manera, també agraeixo la col·laboració 
que he trobat en tot el personal de l’Ajuntament per a la resolució dels casos, ja que els 24 
expedients que s’han resolt per la via de la mediació (un important 48% del total) s’han 
solucionat gràcies a la bona voluntat trobada en els diferents nivells del personal de 
l’Ajuntament, tant polític, com tècnic, com administratiu. 

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

Vilafranca del Penedès, 5 d’abril de 2012. 
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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 

Arran de la bona experiència obtinguda en els darrers anys, durant el 2011 vaig continuar amb les 
xerrades als IES per donar a conèixer la Sindicatura de Greuges entre els estudiants de cicle 
secundari de Vilafranca. 

Vull destacar, un cop més, que la col·laboració dels centres educatius va ser determinant per a 
l’èxit de la proposta, ja que el treball previ fet amb els tutors feia que els alumnes acollissin 
l’activitat amb una certa base que permetia un desenvolupament més dinàmic de la sessió. 
L’actitud dels alumnes sempre va ser bona, i l’interès que van demostrar per conèixer els seus 
drets i com els podien defensar va ser, en general, força alt. 

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 2011 vaig dur a terme un total de nou sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 

Curs 2010-2011: 
- 4 de febrer de 2011: 1 sessió al Col·legi Montagut
- 6 de maig de 2011: 1 sessió al Col·legi Montagut 
- 11 de maig de 2011: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
- 12 de maig de 2011: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
- 7 de juny de 2011: 1 sessió al Col·legi del Carme 
- 9 de juny de 2011: 1 sessió al Col·legi del Carme 

Curs 2011-2012: 
- 3 de novembre de 2011: 1 sessió a l’IES Alt Penedès 
- 4 de novembre de 2011: 1 sessió a l’IES Alt Penedès 
- 9 de novembre de 2011: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 

3.1.2. Apropament a les associacions de veïns 

Tot i que al 2010 havia vist que les xerrades periòdiques a les associacions de veïns no tenien 
tota l’arribada a la població que buscava, durant el 2011 em vaig tornar a posar a disposició 
d’aquelles entitats que es van interessar per dur a terme l’activitat, ja que continuo pensant que 
és una bona manera d’apropar la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges a la 
ciutadania. 
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Les xerrades que es van organitzar, doncs, van ser tan sols dues, però cal dir que en totes 
dues vaig ser molt ben acollida i que la meva exposició va ser seguida amb interès, de manera 
que vaig decidir deixar la porta oberta a la realització de nous cicles en anys posteriors. 

Les dates en què es van fer les xerrades van ser: 
- 14 de març de 2011: barri de Sant Julià 
- 1 d’abril de 2011: barri de l’Espirall 

L’estructura de les xerrades va constar sempre d’una exposició inicial, amb conceptes teòrics i 
exemples pràctics, i una segona part en què obria el debat amb els assistents i que sempre va 
ser molt participada. 

En aquesta segona part va ser freqüent que es posessin sobre la taula problemes concrets 
d’alguns dels assistents que sempre vaig intentar orientar o assessorar segons fos més 
convenient: cap al Defensor del Pueblo, cap al Síndic de Greuges de Catalunya, cap a l’OMIC, 
cap a presentar la seva petició a l’Ajuntament per via administrativa o bé directament cap a 
l’oficina de la Sindicatura per tal de poder-ne obrir expedient. 

3.1.3. Publicitat 

Tot i que durant el 2011 no vaig dur a terme cap campanya de publicitat i promoció específica, 
sí que vaig observar que les diferents aparicions de la Sindicatura als mitjans de comunicació 
van contribuir a millorar la coneixença sobre l’existència i el funcionament de la institució per 
part de la ciutadania. 

En aquest sentit, considero que el reportatge sobre la Sindicatura Municipal de Greuges que 
Penedès TV va emetre en diferents ocasions durant el mes d’agost va ajudar considerablement 
a difondre i promoure la institució. 

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. 

El resum dels actes de la Sindicatura que han estat objecte de l’atenció dels mitjans escrits, 
audiovisuals i telemàtics locals i comarcals és el següent: 

El primer cop va ser arran del meu nomenament com a nova Presidenta del FòrumSD, que va 
tenir lloc durant la XIII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya – FòrumSD que es va celebrar a la Sala d’actes del Centre d’art 
Contemporani de Can Sisteré, a Santa Coloma de Gramenet, el dia 10 de febrer de 2011. Cal 
dir que, atès l’abast nacional de l’associació, no només es van fer ressò de la notícia els mitjans 
locals i comarcals del Penedès –als qual agraeixo especialment l’atenció–, sinó que també se’n 
va parlar a altres punts del país. 

____________________________ 
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La segona aparició, aquesta totalment involuntària, va ser a finals de febrer de 2011, quan 
l’associació Fem Pinya va fer pública una recomanació de la Sindicatura en què demanava a 
l’Ajuntament que resolgués el concurs que s’havia convocat per a la construcció d’una 
residència geriàtrica a l’antic edifici de l’INCAVI. D’acord amb la convocatòria pública, 
l’Ajuntament tenia un termini per resoldre el concurs i premiar-ne els finalistes, els quals em va 
semblar clar que estaven essent agreujats per l’incompliment de l’Ajuntament. 

Emesa la recomanació, ho vaig notificar també a Fem Pinya el 29 d’octubre de 2010, de 
manera que no puc sinó lamentar que aquesta recomanació es fes pública –per part d’aquesta 
associació– en plena precampanya electoral i de forma clarament tendenciosa. 

____________________________ 

A mitjan abril de 2011 el Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, FòrumSD, va posar 
a disposició de tots els associats un article que reflectia la nostra preocupació per un dels 
assumptes més polèmics i delicats del moment. Es tractava d’una reflexió en veu alta sobre el 
problema de les famílies que perden l’habitatge per causa de no poder pagar-ne la hipoteca i, 
per postres, han de continuar pagant el deute que tenien amb l’entitat financera, fins i tot quan 
aquesta ja se’ls ha quedat la llar. 

Aquest article, que anava acompanyat d’una moció que es podia presentar als ajuntaments, es 
va fer arribar a les més altes instàncies governamentals i també a tots els mitjans de 
comunicació (encara que no tots se’n van fer ressò). Pel que fa a la moció, no vaig considerar 
necessari presentar-la a l’Ajuntament de Vilafranca perquè en el seu Ple del mes de febrer 
l’assumpte ja havia estat debatut i havia donat lloc a l’adopció d’un acord unànime en què es 
demanava al govern espanyol, entre altres coses, que modifiqués la regulació hipotecària i 
preveiés la dació com a cancel·lació del deute hipotecari. 

____________________________ 

Durant el mes d’agost, Penedès TV va emetre –en diferents ocasions– un reportatge sobre la 
Sindicatura Municipal de Greuges que s’havia filmat durant els mesos de maig i juny de 2011. 
El seu objectiu era donar a conèixer la institució i presentar la tasca que s’hi fa amb una certa 
profunditat. 

A més de les explicacions teòriques, també es va incidir en la tasca de difusió que es fa als 
instituts i a l’atenció personalitzada que s’ofereix a la ciutadania quan acudeix a l’oficina. 

____________________________ 

La freqüència amb què la Sindicatura va ser motiu d’atenció als mitjans de comunicació va ser 
força més important durant el mes de desembre. El primer cop que hi va aparèixer va ser amb 
motiu de la presentació de l’Informe sobre l’actuació de la institució durant l’any 2010, que va 
tenir lloc durant el ple municipal ordinari del 29 de novembre de 2011. 

Uns dies després, alguns mitjans també van publicar el manifest que, des del FòrumSD, vam 
enviar simultàniament tots els síndics i defensors del país. Es titulava “10 de desembre de  
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2011: 63 anys amb la Declaració Universal de Drets Humans”, i tenia per objectiu reclamar-ne 
la vigència i cridar l’atenció sobre la seva vulnerabilitat, així com destacar la tasca que els 
síndics i defensors podem fer, des de la proximitat a la ciutadania, per defensar-los davant les 
administracions. 

I pocs dies més tard, el 14 de desembre va tenir lloc la presentació del III Recull d’Informes del 
FòrumSD, que es va realitzar al Parlament de Catalunya. Va ser un acte institucional de gran 
relleu que va tornar a ser motiu d’atenció per part dels mitjans, ja que va reunir importants 
personalitats del món polític i institucional del país i va posar en valor, de manera pública i 
notòria, la important tasca que es duu a terme en favor dels drets de la ciutadania des de les 
sindicatures i defensories municipals. 

Cal destacar que els mitjans de comunicació locals i comarcals, així com algun de nacional, es 
van fer un bon ressò d’aquests actes, i fins i tot una emissora de ràdio em va fer una entrevista 
força extensa. 

3.3. Participació en actes públics de la vila  

Amb l’objectiu de fer sempre visible la institució que represento i de demostrar interès i 
implicació en les activitats que tenen lloc a Vilafranca, durant el 2011 també vaig intentar 
assistir al màxim d’actes públics dels que es van convocar. Van ser el següents: 

3.3.1. Conferència “Europa pels Dret Humans” 

En el marc de les Festes de Sant Raimon vaig assistir, el divendres 21 de gener de 2011, a la 
conferència sobre els drets humans a Europa que va tenir lloc a l’Auditori del Vinseum. 

L’acte va ser organitzat per l’ONG Amnistia Internacional (AI) i l’Ajuntament de Vilafranca, i va 
comptar amb les intervencions de l’eurodiputat Raül Romeva i del president de la secció 
espanyola d’AI, Alfonso López, els quals van abordar diversos aspectes sobre el paper del 
Parlament Europeu, la Carta de Drets, el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, etc. i algunes 
qüestions de l’actualitat del moment. 

3.3.2. Conferència del Dia Internacional de les Dones

El dia 9 de març de 2011 vaig assistir, al saló de sessions de la Casa de la Vila, a la 
conferència “Maternitat, Dona i Treball, reptes de futur”, que va anar a càrrec de la Sra. Magda 
Oranich, en el marc del Dia Internacional de les Dones 2011. 

La ponent, advocada especialitzada en Dret de Família, de seguida va connectar amb una 
audiència que omplia la sala, i ens va oferir el seu punt de vista, sempre optimista, en matèria 
del progrés de la igualtat. 
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3.3.3. Pla Estratègic Penedès 

El dia 15 de març de 2011 vaig assistir, a la Fundació Vil·la Casals – Casa Pau Casals de Sant 
Salvador (El Vendrell), a la Jornada de Presentació de les Línies d’Actuació del Pla Estratègic 
Penedès, que diferents grups de treball havíem elaborat durant el 2010. 

L’acte, al qual també van assistir diferents representants de les administracions municipals i del 
món econòmic i social de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf, 
es va desenvolupar d’acord amb aquest programa: 

Presentació de Línies d’Actuació del III Pla Estratègic Penedès 

11.00 h Presentació i Benvinguda 
 Sr. Pere Regull i Riba Sr. Benet Jané i Palau 
 President Fundació Pro Penedès Alcalde del Vendrell 
11.15 h Presentació de l’Objectiu Central Pla Estratègic i L1 
 Comunicacions previstes dels: 
 Presidents dels Consells Comarcals de l’ Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i 

Garraf i Alcaldes de les Capitals de Comarca. 
12.00h Comunicacions Línies Estratègiques 
 Moderadora: Sra. Gemma Sivill Coral 
 Directora Fundació pro Penedès 

L2– PENEDÈS , Sr. Xavier Montoliu 
L3, L4 - MODEL TERRITORIAL, Sr. Jaume Casanyes 
L5 - PAISATGE, Sr. Pere Guilera 
L6- ENOTURISME /TURISME, Sr. Joan Gil 
L7 - VITIVINICULTURA, Sra. Maria Rovira d’UP 
L8, L9-ACTIVITAT INDUSTRIAL i SERVEIS A LES EMPRESES, 
 ADEG, UEP, UEA, CCOO 
L10 - FORMACIÓ, Sr. Francesc Rica d’UGT 
L11 - COHESIÓ SOCIAL, Sr. Francesc Ferrer 
L12 - CULTURA, Sr. Ramon Arnabat 

13.00 h Conclusions de la Jornada 
 Sr. Jordi Cuyàs i Soler 
 Director Pla Estratègic Fundació Pro Penedès 
 Cap de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca 

3.3.4. Pregó de la Festa de la Gent Gran

El dilluns 22 de març de 2011 vaig assistir, al saló de sessions de la Casa de la Vila, al pregó 
inaugural de la Festa de la Gent Gran, Festa de l’Envelliment Actiu. 

Amb la xerrada Poesia i psicologia per a la vellesa com a base, el doctor en psicologia clínica, 
Frederic Cuscó Campllonch, va defensar la necessitat d’acceptar la vellesa en positiu i intentar 
aprofitar l’augment de l’esperança de vida de la nostra societat per gaudir d’una jubilació activa 
i plena. També va abordar temes com la malaltia, però sempre des d’una perspectiva positiva i 
optimista. 
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3.3.5. Inauguració de les Fires de Maig 

El dia 13 de maig vaig assistir, al recinte firal, a l’acte d’inauguració de les Fires i Festes de 
Maig o dels Enamorats, que va comptar amb la presència de la vicepresidenta del Govern i 
Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sra. 
Joana Ortega i Alemany. 

Després dels breus parlaments de protocol i de la tallada de cinta va tenir lloc el tradicional 
passeig pels estands de la fira. 

3.3.6. Ple de clausura i Ple d’investidura

El dimecres 8 de juny de 2011 vaig assistir al Ple que posava fi a la darrera legislatura, en què 
tots els regidors i regidores van poder fer una mica de balanç dels seus quatre anys de 
regidoria i es van poder acomiadar, en els casos que no repetien, de la ciutadania que els havia 
votat. 

Pocs dies després, l’11 de juny, també vaig assistir a la sessió constitutiva de l’Ajuntament 
sorgit de les eleccions municipals del 22 de maig. En un saló de sessions ple a vessar es van 
anar presentant els nous regidors i regidores, van manifestar les seves intencions per a la 
legislatura i van votar el seu candidat a alcalde. 

El resultat va ser que el Sr. Pere Regull va ser nomenat alcalde amb l’únic suport de CiU, tot i 
que no va descartar buscar suports puntuals per tirar endavant els projectes del nou Govern de 
Vilafranca. 

3.3.7. Rebuig a la sentència del TSJC contra la immersió lingüística 

L'Ajuntament de Vilafranca, arran de la crida feta per la coordinadora de la plataforma 
Somescola.cat i d'Òmnium Cultural, va convocar els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca a la 
mobilització per manifestar el rebuig a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que posava en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius del 
nostre país. 

Com que vaig considerar que l’acte de protesta estava més que justificat perquè aquesta 
sentència suposava una agressió a la nostra llengua, a la nostra cultura i a un sistema 
d’educació absolutament integrador i amb un funcionament molt satisfactori, el dilluns 12 de 
setembre de 2011, a les 19 h, vaig assistir a aquesta concentració, que va tenir lloc davant 
l’Ajuntament i que va tenir per lema “Per un país de tots, l’escola en català”. 

3.3.8. Acte patronal de la Policia Local 

El dilluns 3 d’octubre de 2011, arran d’una invitació de l’Inspector cap de Policia Local i de 
l’alcalde de Vilafranca, vaig assistir a l’acte institucional de celebració de la Diada Patronal de la 
Policia Local, que va tenir lloc a l’Auditori Municipal. 

L’acte, que va ser molt solemne, va comptar amb diferents parlaments i amb diverses 
interpretacions musicals a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música. També es va 
projectar un vídeo amb un recorregut històric de la Policia Local de Vilafranca, es van lliurar 
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reconeixements institucionals a alguns membres d’altres cossos de Policia i es van atorgar 
distincions a agents jubilats, a policies que havien destacat per les seves actuacions i a 
ciutadans i entitats que havien col·laborat amb el servei de la Policia. 

Va ser especialment emotiu el moment en què es va lliurar la medalla al mèrit policial, a títol 
pòstum, als familiars del caporal Jordi Garcia Hernández, mort de manera sobtada i 
desafortunada l’estiu passat. Va tancar l’acte el parlament de l’alcalde Pere Regull. 

3.3.9. Acte institucional del Solidaritats 2011 

El dimarts 4 d’octubre vaig assistir, al saló de sessions de la Casa de la Vila, a l’acte 
institucional del Solidaritats 2011, el conjunt de actes sobre la solidaritat i la cooperació que 
cada any tenen lloc a Vilafranca, durant tot el mes d’octubre, organitzats per l’Ajuntament i les 
ONG locals sota el paraigua de Vilafranca Solidària. 

Aquest acte institucional va consistir en la conferència “Crisi: Sostenir l’equitat”, que va anar a 
càrrec de Victòria Camps, presidenta del comitè català de l’ACNUR (l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats). 

3.3.10. Presentació del llibre Dones Invisibles 

El dijous 3 de novembre de 2011 vaig assistir, a la biblioteca Torres i Bages, a la presentació 
del llibre Dones Invisibles - 50 retrats de dones que han canviat la història sense que la història 
ho reconegui. 

L’acte va comptar amb la presència de la regidora Ramona Suriol i de la mateixa autora del 
llibre, Maria Lluïsa Latorre, que va explicar que aquest llibre intentava ser un homenatge a totes 
aquelles dones que no surten als llibres de text però que han fet molt, al llarg del temps, pels 
drets de la dona. 

3.3.11. Presentació al Ple de l’Informe 2010

El passat 29 de novembre de 2011 vaig presentar, davant del Ple de l’Ajuntament, la Memòria 
de l’actuació de la Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès durant l’any 2010. 

Per diversos motius –algun d’ells atribuïble a la mateixa Sindicatura, però d’altres, no– la 
presentació d’aquest Informe es va tornar a demorar molt respecte a les dates que indica el 
ROM, cosa que va complicar fer-ne una anàlisi adequada per la llunyania dels fets a què feia 
referència. 

Tot i que no es va poder entrar en un debat gaire profund, sí que vaig percebre que tots els 
grups havien llegit atentament l’Informe i el valoraven força positivament, cosa que agraeixo, 
així com el respecte i la confiança que majoritàriament van manifestar vers la institució de la 
Sindicatura Municipal de Greuges. 

Tan sols lamento que es minimitzessin algunes de les mancances i defectes d’aquesta 
administració que vaig posar de relleu perquè les havia detectat en el desenvolupament de la 



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

19

meva tasca, però entenc que les valoracions polítiques no sempre han de coincidir amb l’opinió 
de la Sindica, que només intenta aplicar criteris d’equitat, d’objectivitat i d’imparcialitat. 

3.3.12. Pregó de la Fira del Gall

El 14 de desembre de 2011 vaig assistir al pregó de la Fira del Gall, que va tenir lloc al saló de 
sessions de la Casa de la Vila i que va anar a càrrec del Sr. Ramon Francàs, periodista 
especialitzat en temàtiques vitivinícoles. 

En acabar, es va fer un acte de reconeixement al Dr. Amadeu Francesch, genetista, i al Sr. 
Antoni Jordà, veterinari, artífexs de la recuperació de la raça de la Gallina Penedesenca, de la 
qual es complia el vint-i-cinquè aniversari. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

Com cada any, durant el 2011 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals (la majoria amb motiu dels meus càrrecs de 
vicepresidenta –a primers d’any– i presidenta –a partir del 10 de febrer de 2011– del FòrumSD) 
que sempre em van ser útils per intercanviar coneixements i experiències i que, en definitiva, 
em van permetre millorar en el desenvolupament de la meva tasca al servei de la ciutadania 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 

Com a vicepresidenta (primer) i com a presidenta (després) de la Junta Directiva del FòrumSD, 
i d’acord amb el compromís que això suposa, vaig procurar assistir totes les reunions que 
s’anaven convocant per tal de garantir el funcionament, coordinació i desenvolupament de 
l’Associació de Síndics i Defensors Locals. 

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

10 de gener de 2011 

La primera reunió de Junta Directiva de l’any es va celebrar a la seu social del FòrumSD, a 
Santa Coloma de Gramenet, amb aquest ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 44) 
2.- Preparació assemblea FòrumSD - 10 de febrer de 2011 
3.- Propostes - establiment contactes amb síndics locals europeus 
4.- Campanya difusió – síndics i defensors locals – Diputació de Barcelona 
5.- Precs i preguntes 

____________________________ 

15 de febrer de 2011 

Després de la Trobada-assemblea que havia tingut lloc cinc dies abans, en què s’havia renovat 
la Junta Directiva del FòrumSD, aquesta va ser la primera ocasió en què els nous membres 
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ens vam trobar per mirar d’organitzar-nos i distribuir-nos les tasques de la millor manera 
possible. L’ordre del dia, doncs, va ser: 

1.- Organització de la Junta Directiva 
2.- Precs i preguntes 

____________________________ 

8 de març de 2011 

La reunió de Junta Directiva núm. 47 es va celebrar, com és habitual, a la seu de Santa 
Coloma de Gramenet. Vam treballar sobre aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 46) 
2.- Organització – grups de treball – comissions 
 - Comissió Estatuts 
 - Comissió Documentació 
3.- Calendari de contactes – entrevistes 
4.- Informació – contactes: Universitat de Barcelona – Facultat de Dret / Dret al Dret. 
5.- Convocatòria – Reunió Coordinadora Estatal. 
6.- Precs i preguntes 

____________________________ 

12 d’abril de 2011 

Durant la reunió de Junta corresponent al mes d’abril, també celebrada a Santa Coloma de 
Gramenet, vam desenvolupar aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió ( Junta núm. 47) 
2.- Seguiment - informació  
 2.1 Grups de treball – comissions 
 2.2 Calendari de contactes – entrevistes 
 2.3 Campanya difusió – Diputació de Barcelona – proposta final i calendari 
 2.4 Coordinadora Estatal – propostes continguts  
3.- Informació – propostes/acords: Universitat de Barcelona – Facultat de Dret / Dret al Dret. 
4.- IV Taller de Formació – 26 de maig - Dret a la bona administració 
5.- Document – 008 – Defensa del Dret a l'habitatge i contra la exclusió social 
6.- Gabinet premsa - publicacions 
7.- Butlletí – Punt de trobada – Núm. 6 
8.- Relacions Europees – Carta Bulgària 
9.- Publicacions - Recull d’Informes – Recull Formació 
10.- Jornada lúdica 
11.- Precs i preguntes 

____________________________ 
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10 de maig de 2011 

La reunió de Junta Directiva del mes de maig es va celebrar, de manera excepcional, a Girona, 
i hi vam desenvolupar l’ordre del dia següent: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 48) 
2.- Informació – grups de treball – comissions 
 - Comissió Estatuts 
 - Comissió Documentació 
3.- Informació / Calendari de contactes – entrevistes 
 - Parlament – GPPSC / GPPP 
 - Entrevista President de la Generalitat 
4.- Taller – IV Taller de Formació – Dret a la bona administració 
5.- Comunicació – proposta nou servei 
6.- Publicacions 
 - Butlletí – Punt de Trobada 
 - Recull de Formació 
7.- Precs i preguntes 

____________________________ 

14 de juny de 2011 

La cinquantena reunió de la Junta Directiva del FòrumSD es va tornar a celebrar a Santa 
Coloma de Gramenet, amb aquest intens ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió Junta núm. 49) 
2.- Informació – Comissió Documentació 
3.- Valoració entrevista President de la Generalitat 
4.- Valoració Taller – IV Taller de Formació – Dret a la bona administració 
5.- Publicacions (novetats comunicació) 

- Valoració Butlletí núm. 6 – Punt de Trobada / preparació núm. 7 
- Recull de Formació – revisió disponibilitat de textos 
- Recull d’informes – inici recopilació d’informació – redactors  

6.- Propostes: 
- Les sindicatures locals, davant el racisme i la xenofòbia. 
- Les cartes de serveis a les sindicatures locals 

7.- Sortida lúdica – Tarragona 
8.- Dret al Dret – signatura convenis 

- Proposta – dictamen – Futura Llei de governs locals 
9.- Campanya premsa – Diputació – proposta esmenes finals 
10.- Informació tresoreria – criteris despeses junta  
11.- Precs i preguntes 

- Correu Associació Transparència 
- Informació-pressupost calendaris 2012 
- Calendari reunions Setembre 

____________________________ 
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12 de juliol de 2011 

La reunió de Junta del mes de juliol, que també es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet, 
va servir per desenvolupar aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 50). 
2.- Publicacions:  

- Punt de Trobada 
- Recull Formació 
- Recull Informes 

3.- Informació seguiment Comissions:  
- Estatuts  
- Documentació 

4.- Proposta VI Jornades de Formació – Terrassa – 17/18 de novembre 
5.- Revisió Jornada de convivència – Tarragona 
6.- Actualització proposta FòrumSD – Llei Governs Locals 
7.- Preparació reunions territoris – setembre 
8.- Propostes eliminació – Defensor Autonòmic Castilla La Mancha 
9.- Precs i preguntes 

____________________________ 

13 de setembre de 2011 

Després de la pausa de l’estiu, la Junta del FòrumSD va reprendre l’activitat i el curs normal de 
les reunions ordinàries. La primera, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, va tenir aquest 
ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 51). 
2.- Valoració desenvolupament Pla de Treball 2011 
3.- Preparació reunions Territoris 
4.- Precs i preguntes 

____________________________ 

18 d’octubre de 2011 

A la reunió de Junta Directiva núm. 53, celebrada també a Santa Coloma de Gramenet, vam 
desenvolupar aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 52). 
2.- Valoració reunions Territoris 
3.- Valoració IV Encuentro Estatal – Granada 
4.- Economia – prioritats tancament exercici. 
5.- Publicacions: Quadern – Formació 2010 / Recull d’Informes – 2010 
6.- Butlletí – Punt de Trobada 
7.- VI Jornades de Formació – Terrassa – 17-18 Novembre 
8.- Contactes institucionals 

- Entrevista president Diputació de BCN, Salvador Esteve 
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- Entrevista Diputada Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona (Matadepera) 
- Ajuntaments: Palau de Plegamans, Parets, Palafrugell, Berga... 

9.- Precs i preguntes 

____________________________ 

8 de novembre de 2011 

L’ordre del dia que vam treballar durant la reunió de Junta Directiva del FòrumSD del mes de 
novembre, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, va ser: 

1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 53). 
2.- VI Jornades de Formació – Terrassa – 17-18 Novembre. 
3.- Publicacions: Quadern – Formació 2010 / Recull d’Informes – 2010 / Butlletí – Punt de 

Trobada. 
4.- Acte institucional – presentació Recull Informes – Celebració Dia dels Drets Humans 

(14/15 desembre ). 
5.- Jornada – Parlament de Catalunya – El Síndic de Greuges i el Món Local. 
6.- Economia – actualització dades tancament exercici. 
7.- Calendarització contactes institucionals – distribució assistents 

- Entrevista president Diputació de BCN, Salvador Esteve 
- Entrevista Diputada Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona (Matadepera) – 22/11 12 hores 
- Ajuntaments: Palau de Plegamans, Parets, Palafrugell, Berga... 

8.- Precs i preguntes 

____________________________ 

Al mes de desembre no hi va haver reunió formal de Junta. 

4.2. Presentació del Recull d’Informes 2009  

D’acord amb la voluntat de fer visible l’abast i la feina duta a terme pels Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, el dia 1 de febrer de 2011 va tenir lloc, al Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Girona, la presentació del Segon Recull d’Informes del FòrumSD, 
corresponent a l’any 2009. 

Aquest Informe aporta una visió global de la implantació, funcionament i tasques realitzades 
per les sindicatures de proximitat –que ja donem servei a un 54% de la població del país– 
durant tot el 2009, en què es van atendre un total de 6.045 consultes i es van obrir més de 
2.800 expedients. 

A més dels representants de la Junta del FòrumSD i de tots els síndics i defensors de les 
comarques gironines, van assistir a l’acte els respectius alcaldes i alcaldesses, representants 
de la Diputació de Girona i de la Delegació del Govern, diputats, regidors i altres autoritats de la 
demarcació. 
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4.3. XIII Trobada – Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 

El dia 10 de febrer de 2011 va tenir lloc, a la Sala d’actes del Centre d’art Contemporani de Can 
Sisteré de Santa Coloma de Gramenet, la XIII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya – FòrumSD. 

L’acta corresponent es pot consultar als arxius de la Sindicatura, però no l’he inclosa en aquest 
Informe per qüestions d’espai i per evitar un excés d’informació, sobre el funcionament intern 
de l’Associació, que tampoc té un especial interès. L’ordre del dia va ser el següent: 

0.- Inici Assemblea – salutació nous membres 
1.- Lectura i aprovació acta assemblea de Sant Cugat 2010 
2.- Presentació informe de gestió 2010 
3.- Presentació informe de tresoreria 2010 
4.- Elecció nova junta directiva 
5.- Nomenament càrrec administrador FòrumSD 
6.- Proposta pla de treball – pressupost 2009 
7.- Precs i preguntes 
8.- Elecció d'interventors d’acta 

Horaris: 
9.30 – 10 h 1a – 2a Convocatòria 
10 – 11.30 h Assemblea 1a part (punts 1, 2, 3 i 4) 
11.30 – 12 h Pausa – cafè 
12.00 – 14 h Assemblea 2a part (punts 5, 6, 7 i 8) 
14 – 14.30 h Cloenda 

Il·lma. Sra. Núria Parlón, Alcaldessa 
President/a del FòrumSD 
Sr. Fernando Oteros, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de 
Gramenet 

14.45 h Dinar – Ca n'Armengol 

Com a aspecte més destacat 
del que va acordar-se durant 
l’assemblea he d’esmentar el 
resultat de la renovació de la 
Junta Directiva de 
l’associació, ja que la Junta 
de la qual formava part com a 
vicepresidenta ja havia 
esgotat el seu mandat de dos 
anys i se n’havia d’escollir 
una de nova. 

Com que només s’havia 
presentat una candidatura 
que, després de setmanes de 
converses amb bona part dels 
companys i companyes 
síndics, havia accedit a 
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encapçalar, l’assemblea ens va fer confiança i vaig ser escollida –sense cap vot en contra– 
Presidenta del FòrumSD per un període de dos anys. 

Els membres de la nova Junta vam assumir l’encàrrec amb vocació de servei i compromís, amb 
ganes de continuar la tasca de fer créixer el FòrumSD, de facilitar-nos l’ajut i el suport mutu, de 
continuar millorant la nostra formació i d’avançar, en definitiva, en la defensa dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes davant les respectives administracions locals. 

En aquesta tasca, que suposa un honor però també un repte i una gran responsabilitat, 
comptaré amb la inestimable i valuosa col·laboració dels síndics Frederic Prieto (Cornellà de 
Llobregat), Josep Giné (Lleida), Josep Francesc Ferrer (Tarragona), Jordi Sistach (Palamós), 
Vicenç Vilà (Mollet), Fernando Oteros (Santa Coloma de Gramenet), Armand Soler (Badalona) i 
Ramon Llorente (Girona). 

4.4. Reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya 

Arran dels canvis en la Junta Directiva del FòrumSD que es van aprovar durant la XIII Trobada-
Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya – FòrumSD, els 
nous integrants vam considerar necessari presentar-nos formalment davant del Síndic de 
Greuges de Catalunya, qui ens va rebre a les seves oficines el dimarts 22 de febrer de 2011. 

La reunió, a la qual vam assistir el Sr. Frederic Prieto (en qualitat de nou vicepresident del 
FòrumSD) i jo mateixa (com a nova presidenta), es va desenvolupar en un clima de total 
cordialitat i ens va servir per renovar i reforçar la relació d’entesa i col·laboració que hi ha entre 
les respectives institucions. 

Tant el Síndic Ribó com el seu Adjunt General, en Jordi Sànchez (que també va assistir a la 
reunió), es van interessar per com havia quedat integrada la nova Junta del FòrumSD i ens van 
reiterar la seva total disponibilitat per a tot allò en què ens poguessin ser d’utilitat 
(assessorament, temes de formació, etc.). També vam fer un breu repàs de com havien anat 
darrerament les relacions institucionals entre el Síndic i el FòrumSD i vam coincidir en la 
voluntat mútua de millorar-les en tot allò que fos possible. 

4.5. Projecte dret al Dret de la UB  

El dilluns 28 de febrer de 2011 va tenir lloc una reunió entre una delegació de la Junta del 
FòrumSD i dos dels màxims responsables de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
(UB), el vicedegà Juli Ponce i el coordinador del projecte dret al Dret, Antonio Madrid. La 
trobada va tenir lloc a la seu de la facultat. 

Des del FòrumSD s’havia proposat aquesta reunió per compartir punts de vista i mirar 
d’establir, si s’esqueia, alguna mena d’acord o conveni de col·laboració entre la Facultat de 
Dret de la UB i el FòrumSD en matèria de drets humans. De seguida, però, es va fer palès que 
la nostra confluència d’interessos ens oferia un ventall de possibilitats més ampli, ja que ens 
van oferir la possibilitat d’elaborar estudis i informes sobre problemàtiques concretes com ara 
l’habitatge, la protecció de la infància, etc. i es van mostrar oberts a col·laborar en matèria 
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d’assessorament general i de formació, amb l’opció de participar activament en l’organització 
de xerrades i seminaris. 

En darrer lloc també es va abordar la possibilitat d’incorporar alumnes en pràctiques per a 
desenvolupar temes concrets del FòrumSD. 

Descripció del projecte dret al Dret: 

És un projecte compartit per persones de la Universitat, les organitzacions socials i les 
entitats públiques que es preocupa per millorar i fomentar els següents objectius: 
1. Millorar i afavorir la defensa i l’exercici dels seus drets per part de les persones i els 

col·lectius menys afavorits. 
2. Enfortir i millorar els serveis destinats als col·lectius amb major dificultat per accedir 

als recursos jurídic-socials necessaris per a la defensa dels seus drets. 
3. Millorar el servei que es presta a les organitzacions que treballen amb aquesta 

mateixa finalitat. 
4. Afavorir les relacions de col·laboració i treball conjunt entre la Facultat de Dret (UB) i 

les organitzacions públiques, socials i professionals. 
5. Millorar la formació dels estudiants de l’ensenyament de Dret de la Universitat de 

Barcelona 

____________________________ 

L’11 d’abril de 2011, els representants de la Facultat de Dret de la UB i del FòrumSD vam 
celebrar una nova reunió, ja per començar a concretar els termes del nostre conveni de 
col·laboració. 

Es va trobar oportú establir dues línies de treball. La primera podria ser la realització d’un estudi 
genèric sobre els òmbudsman (definició, història, formats...), i la segona podria suposar la 
incorporació d’un alumne destacat, sempre sota control tutorial, en alguna de les nostres 
sindicatures municipals per desenvolupar-hi tasques d’estudi i recerca sobre temes específics. 

____________________________ 

El 23 de maig, en una nova reunió amb els Srs. Antonio Madrid i Juli Ponce, vam analitzar un 
primer esborrany de Conveni, la proposta concreta de temes a treballar i les sindicatures que 
s’havien interessat en el projecte i s’havien ofert per acollir un estudiant. També es va valorar la 
possibilitat de convocar un acte públic per a la signatura del Conveni. 

____________________________ 

Finalment, el dilluns 17 d’octubre de 2011 va tenir lloc, a la Sala de Professors de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona, la signatura del conveni marc de col·laboració d’aquesta 
Facultat i el Projecte “Dret al Dret” amb el FòrumSD. Aquest conveni marc general estableix les 
línies per tal de desenvolupar un treball conjunt d'investigació i reflexió sobre la institució de 
l'ombudsman a l'àmbit local. En aquest sentit, el projecte "Dret al Dret" disposarà d'una nova 
clínica jurídica sota el títol de "Drets de les persones, sindicatures locals i bona administració”. 
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Es va aprofitar el mateix acte per signar 
els convenis particulars –els que ofereixen 
cobertura legal– amb les sindicatures que 
acollirien els primers alumnes en 
pràctiques: Mollet del Vallès, Figueres, 
Badalona i Cornellà de Llobregat. 

La fotografia és del moment de la 
signatura entre el Juli Ponce, vicedegà de 
la Facultat i jo mateixa, com a presidenta 
del FòrumSD. També hi ha la resta de 
síndics que van signar els respectius 
convenis i alguns dels alumnes que 
s’havien interessat per començar les 
pràctiques. 

4.6. Reunions amb la Diputació de Barcelona  

Una representació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir, el dia 3 de març de 2011, amb el 
Sr. Xavier Amor, Diputat delegat de Participació Ciutadana (Àrea d’Igualtat i Ciutadania) de la 
Diputació de Barcelona, per reeditar i replantejar el conveni de col·laboració que ja feia temps 
que havien signat la Diputació de Barcelona i el FòrumSD. La nostra intenció era buscar 
alternatives, en forma de publicacions, promoció, etc. a la reducció de les aportacions que la 
Diputació es veia obligada a fer, per causa de la crisi, com a subvencions als actes del 
FòrumSD. 

També vam demanar que s’estudiessin la possible cessió d’algun local de la Diputació, que 
estigués en desús, per utilitzar-lo com a seu del FòrumSD, i la manera d’incentivar els 
ajuntaments, potser via subvencions, perquè es continuïn implantant noves sindicatures 
municipals de greuges. 

____________________________ 

L’11 d’abril de 2011 els membres de la Junta del FòrumSD vam tornar-nos a trobar amb els 
representants de la Diputació de Barcelona, amb el seu President, el Sr. Antoni Fogué, al 
capdavant. 

La reunió havia de ser bàsicament de seguiment dels acords de col·laboració establerts, però 
també la vam aprofitar per deixar força lligada la coorganització de la Jornada de Formació que 
estàvem preparant per a finals de maig. 

____________________________ 

Arran dels canvis a la Diputació que van tenir lloc després de les eleccions autonòmiques del 
28 de novembre de 2010, el dia 22 de novembre de 2011 una representació de la Junta del 
FòrumSD ens vam reunir amb la Sra. Mirèia Solsona i Garriga, nova Diputada d’Igualtat i 
Ciutadania. La trobada va tenir lloc a la Biblioteca Bonne Messon, i l’objectiu de celebrar-la era 
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mantenir oberta la bona línia de diàleg i el bon nivell de col·laboració que s’havia assolit en 
etapes anteriors entre la Diputació de Barcelona i el Fòrum de síndics i defensors. 

La reunió va resultar molt profitosa i satisfactòria, i també ens vam estendre a parlar sobre la 
utilitat i necessitat que existeixin les sindicatures municipals de greuges. 

4.7. Eurobaròmetre sobre dones i lideratge

El dia 8 de maig de 2011, en el marc del Dia Internacional de la Dona, vaig assistir a la 
presentació dels resultats de l’Eurobaròmetre sobre dones i lideratge i al debat que va tenir lloc 
acte seguit, “Dones i Europa, lideratges femenins a Catalunya”. Tot plegat es va celebrar a 
l’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90). 

L’acte havia estat organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu, la Representació de la 
Comissió Europea i el Periódico de Catalunya, i va comptar amb les intervencions de la 
vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
Joana Ortega, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell, i la defensora 
de la Igualtat d’El Periódico de Catalunya, Eva Peruga. 

Més enllà del contingut de cada intervenció, que van oferir interessants punts de vista i 
comparatives entre els sous de les dones a Europa i a Catalunya, va resultar enriquidor el 
col·loqui final i la possibilitat de conèixer personalment a la Sra. Joana Ortega, amb qui la Junta 
del FòrumSD ja tenia intenció de concertar una entrevista per parlar de les referències als 
síndics i defensors locals en la futura Llei de Règim Local de Catalunya. 

4.8. Entrevista amb la Presidenta del Parlament 

El dimecres 16 de març de 
2011, després d’haver 
concertat entrevista prèvia, 
una bona part de la Junta 
Directiva del FòrumSD ens 
vam reunir amb la Sra. 
Núria de Gispert, Presidenta 
del Parlament de Catalunya. 

Aquesta trobada s’havia 
demanat en el marc de les 
relacions institucionals que 
el FòrumSD vol mantenir 
amb els diferents òrgans de govern de Catalunya (Parlament, Generalitat, diputacions...), i es 
va desenvolupar en un ambient de gran cordialitat. 

Durant el diàleg, franc i fluïd, ens vam presentar a la Presidenta com a nova Junta del 
FòrumSD i li vam fer un resum de les activitats que duem a terme i dels objectius que ens 
mouen. També vam constatar que podíem donar per garantida la bona relació que cal que 
existeixi entre el FòrumSD i el Parlament de Catalunya. 
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4.9. III Jornades sobre la Carta dels Drets a la Ciutat

El 17 de març de 2011 vaig assistir a la primera sessió de les III Jornades locals sobre la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que, organitzades pel Síndic de 
Greuges de Cornellà, la Creu Roja i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, van tenir lloc a la 
Sala d’Actes del Centre Cultural García-Nieto de la ciutat. 

Amb la pregunta La pau és només absència de guerra? com a punt de partida, les jornades 
volien convidar tothom a assumir compromisos de solidaritat, igualtat i cooperació al 
desenvolupament amb la nostra societat; a implantar, en definitiva, una autèntica “cultura de la 
pau”. 

4.10. Entrevista amb l’alcalde de La Seu d’Urgell

En resposta a la invitació del Sr. Àngel Rubio, Síndic Municipal de Greuges de La Seu d’Urgell, 
el divendres 18 de març de 2011 ens vam desplaçar, el Síndic de Greuges de Lleida i jo 
mateixa –en representació de la Junta Directiva del FòrumSD–, fins a La Seu d’Urgell per 
entrevistar-nos amb l’alcalde de la localitat. 

La intenció era fer una visita a les oficines de la Sindicatura i veure si el Síndic Rubio comptava 
amb els mitjans suficients per poder desenvolupar la tasca que se li havia encomanat amb prou 
garanties d’eficiència. 

La sensació que ens en vam endur va ser, a primer cop d’ull, que hi havia cert marge de 
millora, motiu pel qual, abusant una mica de la cordialitat i confiança que ens va oferir l’alcalde, 
i sempre des de la distància i el més absolut respecte institucional, vam gosar suggerir-li alguna 
millora per a la imatge i el funcionament de la institució, com ara que destinés a la Sindicatura 
algun dels espais disponibles a l’Ajuntament, que la dotés d’un equip informàtic adient, etc. 

4.11. Reunió de la Coordinadora Estatal FEDEL 

Una representació de la Junta Directiva del FòrumSD vam assistir, els dies 23, 24 i 25 de març 
de 2011, a la vila de Paterna (València), a una reunió de la Comissión Permanente del Forum 
Estatal de Defensores Locales (FEDEL). L’objectiu era preparar i donar forma al IV Encuentro 
Estatal del FEDEL, que havia de tenir lloc a Granada els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2011. 

El programa que es va desenvolupar va ser el següent: 

23-03-11 
20.30h Llegada participantes – Hotel Táctica, Paterna. 
21.00h Cena de bienvenida. 

24-03-11 
9.15h I Sesión de trabajo: Presentación del programa del IV Encuentro de Defensores 

a cargo del Defensor de Granada. 
11.30h Pausa – café 
12.00h II Sesión de trabajo: Propuestas de mejora del IV Encuentro. 
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14.00h Recogida autobús en el hall del Hotel y desplazamiento al Rte. Peñacañada 
(Parque Natural del Turia). 

14.30h Comida. 
16.30h Café tertulia de trabajo. 
18.00h Recogida autobús, parada en el Hotel y visita guiada por Paterna- Valencia. 
21.30h Cena (de tapas restaurante “IO” – Barrio del Carmen) 
24.30h Recogida autobús de Valencia al hotel. 

25-03-11 
9.15h Recogida de participantes en el Hall del Hotel. 
9.30h III Sesión de trabajo: Conclusiones. 
12.00h Recepción Alcaldía y tentempié con vino de honor. 
13.30h Despedida y cierre. 

Cal dir que les sessions de treball es van haver d’allargar sensiblement, ja que fins que es va 
haver concretat l’estructura i els horaris de l’Encuentro Estatal no vam poder començar a dotar-
los de contingut, cosa que va posar de manifest que cada zona de l’estat espanyol pateix 
problemes diferents, segons les diferents realitats de cada territori. Així doncs, no va ser difícil 
posar sobre la taula diverses i interessants temàtiques que es podrien abordar, d’entre les 
quals es poden destacar la immigració, l’oci nocturn i les molèsties que provoca, la integració 
dels discapacitats, etc. 

4.12. Entrevistes amb els diferents grups parlamentaris

A finals de març de 2011, la Junta Directiva del FòrumSD va iniciar una nova ronda 
d’entrevistes amb tots els grups polítics del Parlament de Catalunya. 

La nostra intenció, a més de presentar-nos com a nova Junta de l’Associació de Síndics i 
Defensors Locals, era continuar parlant de la inclusió de les sindicatures i defensories 
municipals a la Llei de Règim Local (en fase d’elaboració) i, principalment, demanar-los que 
incloguessin la creació i promoció d’aquesta institució en els respectius programes electorals 
de les properes eleccions municipals. 

Així, atesa la imminència de l’inici de la campanya electoral, vam concentrar al màxim les 
entrevistes i el dia 29 de març ens vam reunir amb el Sr. Jordi Turull, de CiU (10.00 h); la Sra. 
Anna Simó, d’ERC (12.00 h); i el Sr. Salvador Milà. d’ICV-EUiA (13.00 h). 

La segona tanda de reunions va tenir lloc el dimecres 4 de maig, quan ens vam reunir amb la 
Sra. Dolors López, del PPC (16.00 h) i amb la Sra. Marina Geli, del PSC (17.00 h). 

Totes les entrevistes van tenir lloc a la mateixa seu del Parlament de Catalunya, i tots els 
nostres interlocutors es van mostrar força sensibles i receptius a les nostres peticions. En 
general, van veure bé la proposta d’incloure la creació de sindicatures municipals de greuges 
als programes de les seves candidatures a les eleccions municipals, tot i que van reconèixer 
que ja estaven pràcticament tancats en els seus punts bàsics. 

Pel que fa a la tramitació de la Llei de Règim Local, els representants dels grups parlamentaris 
no només van acceptar les nostres propostes (algun ja les coneixia de reunions anteriors), sinó 
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que van obrir-nos la porta a una possible intervenció al Parlament, en el moment del debat, per 
exposar a tothom la nostra opinió al respecte. 

Algun dels diputats, fins i tot, va observar que podria ser interessant que el Parlament pogués 
escoltar els nostres punts de vista, avalats pel contacte diari que mantenim amb la ciutadania 
de Catalunya, en assumptes especialment sensibles i d’actualitat, com ara la defensa del dret a 
l’habitatge i la dació com a cancel·lació de la hipoteca, la manca de recursos en l’aplicació de la 
Llei de Dependència, etc. 

4.13. Reunió amb la Vicepresidenta del Govern

El dimecres 20 d’abril de 2011 bona part de la Junta Directiva del FòrumSD ens vam entrevistar 
amb la Sra. Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern de Catalunya i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 

La reunió s’havia concertat per procurar garantir la continuïtat de la bona relació institucional 
que el FòrumSD mantenia amb l’anterior Vicepresident del Govern, el Sr. Ausàs, ja que encara 
estava elaborant-se la nova Llei de Règim Local i ens interessava que es mantingués la 
predisposició a incloure-hi un esment favorable a les sindicatures i defensories locals. 

La Vicepresidenta Ortega es va mostrar molt sensible a la nostra petició i es va interessar per 
la tasca que desenvolupem des de les sindicatures municipals de greuges. Fins i tot es va 
estranyar que algunes grans ciutats no comptessin amb aquesta institució, que considera molt 
útil i convenient com a garantia de transparència de l’administració local. Pel que fa a la 
tramitació de la llei, ens va oferir la seva total col·laboració i ens va manifestar la seva intenció 
de facilitar la nostra compareixença al Parlament en el moment que es debatessin els articles 
que hi fessin referència. 

També vam tenir un moment per comentar altres aspectes prou importants, com ara la 
col·laboració, en forma de subvencions a publicacions, de la Generalitat amb el FòrumSD. 

____________________________ 

Poques setmanes més tard, com a continuació d’aquella primera reunió amb la Vicepresidenta, 
els representants de la Junta del FòrumSD vam ser convocats a una reunió amb el Sr. Joan 
Auladell, Director General de Relacions Institucionals, amb l’objectiu de concretar els termes 
d’una possible subvenció o conveni del seu departament amb el FòrumSD. 

El resultat de la reunió va ser molt satisfactori, ja que es va concretar que Relacions 
Institucionals de la Generalitat assumiria, un any més, la impressió dels llibrets del Recull 
d’Informes del FòrumSD. 

4.14. Celebració del Dia d’Europa

Arran de la invitació rebuda de l’Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, el dia 9 de maig de 2011 vaig assistir, junt amb altres membres 
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del FòrumSD, a l’acte de celebració del Dia d’Europa que va tenir lloc a la seu de les 
institucions europees a Barcelona, al Passeig de Gràcia, 90. 

Durant l’acte, i amb ocasió del vint-i-cinquè aniversari de l’adhesió d’Espanya a la UE, es va 
retre homenatge als primers eurodiputats catalans, que feia poc que havien estat guardonats 
amb la Creu de Sant Jordi. 

Els parlaments, molt breus, van anar a càrrec de la Vicepresidenta del Govern de Catalunya i 
de cadascun dels eurodiputats homenatjats. 

4.15. Seminari de Drets Humans al Vallès

El dijous d’12 de maig de 2011 vaig assistir, al Museu de Sant Cugat del Vallès (Claustre del 
Monestir), a la ponència Drets de la gent gran, que va tenir lloc en el marc del Seminari de 
Drets Humans que organitzen conjuntament les sindicatures municipals de greuges de 
Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. 

La ponència va anar a càrrec de la Mercè Mas Quintana, membre del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya, i de la Sílvia Vènia Trillo, Directora d’Afers Socials del Síndic de Greuges de 
Catalunya. Va moderar la Carmela Fortuny Camarena, directora de l’ICASS i regidora de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

____________________________ 

També en el marc d’aquest seminari dedicat als Drets Humans, el dijous 24 de novembre de 
2011 vaig assistir al seu acte de clausura, que va anar a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

En aquesta ocasió, la cita va tenir lloc a Terrassa, a la Casa Museu Alegre de Sagrera. 

4.16. VI Taller de Formació

Organitzat pel mateix FòrumSD i dut a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i del Síndic de Greuges de Catalunya, el dijous 26 de maig de 2011 va tenir lloc el VI 
Taller de Formació, que en aquesta ocasió va anar íntegrament dedicat al Dret a la Bona 
Administració. 

El taller, distribuït en sessions de matí i tarda, va tenir lloc a la sala d’actes de l’Edifici del Vagó, 
del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, i va desenvolupar el programa següent: 

10:00 h Benvinguda i presentació 
 M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD – Síndica municipal de Greuges de 

Vilafranca del Penedès. 
10:30 h El dret a una bona Administració 
 Ponent: Dr. Juli Ponce. Professor titular de Dret Administratiu. Facultat de Dret de la 

UB. 
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11:30 h Pausa – cafè 
12:30 h Dret ciutadà a la informació i accés a la documentació 
 Ponent: Sra. Sílvia Vernia, Directora Àrea Administració Pública i Serveis Socials del 

Síndic de Greuges de Catalunya. 
13:30 h Dinar 
15:00 h Principis d’actuació administrativa i mesures de simplificació administrativa 
 Ponents: Sr. Eugeni Castelló, Assessor del Síndic de Greuges de Catalunya; Sr. 

Carles Dalmau, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat; Sr. José 
Luís Mayo, Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols. 

16:30 h Pausa 
16:15 h Procediment administratiu, informació pública, pràctica de la notificació i silenci 

administratiu. La responsabilitat patrimonial de les Administracions. 
 Ponents: Sra. Mar Aldeano, Assessora del Síndic de Greuges Catalunya; Sr. Josep 

Escartin, Síndic Municipal de Greuges Sabadell; Sr. Vicenç Mazón, Síndic Municipal 
de Greuges de Viladecans. 

17:30 h Final del Taller 

4.17. Reunió amb el President de la Generalitat

Els membres de la Junta Directiva del FòrumSD vam mantenir, el 30 de maig de 2011, una 
trobada institucional amb el President de la Generalitat, el M. Hble. Sr. Artur Mas, que ens va 
rebre al Palau de la Generalitat. 
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La nostra intenció era explicar-li la raó de 
ser de les institucions que representem, la 
nostra funció i la nostra utilitat, així com el 
nostre compromís, individual i col·lectiu 
(des de l’Associació del FòrumSD), en la 
defensa dels drets de la ciutadania –en 
l’àmbit local– des de la promoció del bon 
govern i la bona administració. 

La conversa va ser molt distesa i es va 
allargar gairebé una hora, en què el 
President va mostrar molt d’interès en la 
institució dels síndics i defensors locals i 
en la nostra tasca, a la qual va valorar 
com a molt positiva com a garants dels drets de la ciutadania. També es va interessar per la 
nostra relació amb el Síndic de Greuges de Catalunya, en els actes que organitzem com a 
FòrumSD i en el nostre treball en xarxa, del qual va destacar el valor afegit que suposa la 
proximitat amb la ciutadania per a l’assoliment del nostre objectiu de defensar els seus drets. 

4.18. Congrés a la Universidad de Alcalá

A finals de març de 2011 vaig rebre un correu electrònic del Sr. Guillermo Escobar Roca, 
director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorias del Pueblo en Iberoamérica 
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(PRADPI), i Profesor Titular de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad de Alcalá, Facultat de 
Derecho (Alcalá de Henares, Madrid). 

En el correu m’explicava que la 
Universitat d’Alcalá desenvolupa, des 
de l’any 2000 i amb la col·laboració 
del Defensor del Pueblo d’Espanya, el 
programa PRADPI, que té com a 
objectiu ajudar a consolidar la figura 
dels Ombudsman a l’Amèrica Llatina, 
per mitjà de la investigació, la 
capacitació, la promoció i l’assistència 
tècnica. 

M’anunciava que el PRADPI estava organitzant, a la Universitat d’Alcalà, un Congrés 
Internacional per als dies 1, 2 i 3 de juny, al qual li agradaria que participés com a Presidenta 
del FòrumSD. Em proposava que oferís una ponència en què exposés una visió global sobre 
l’existència i la funció del FòrumSD, que pogués ser útil per millorar les relacions de 
col·laboració i treball en xarxa de les defensories locals llatinoamericanes que acudirien al 
Congrés. 

Després de comentar la proposta amb la resta de la Junta del FòrumSD, vam considerar oportú 
assumir l’encàrrec i participar, en nom de l’Associació, en l’esmentat Congrés (l’organització es 
va fer càrrec de les meves despeses). També es va considerar necessari facilitar l’assistència 
al Congrés d’altres membres del FòrumSD, despeses que es van assumir des del FòrumSD i 
des de les sindicatures que van poder. 

La meva ponència, El Síndic/a-
Defensor/a de la Ciudadanía. El 
ombudsman local y el Fòrum de 
síndics, síndiques, defensors i 
defensores locals de Catalunya – 
FòrumSD, va quedar inclosa a la 
Mesa 2, Derecho a la Ciudad y 
Desarrollo Local. 

Així, el programa del Congreso 
Internacional sobre la Protección de 
los Derechos Humanos por las 
Defensorías del Pueblo, al qual 
vam assistir íntegrament, va quedar 
configurat de la manera següent: 

Martes, 31 de mayo
18.00 h Recepción de los congresistas por el Alcalde de la Ciudad, en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes, 12). 
 Visita turística. 
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Miércoles, 1 de junio
Paraninfo de la Universidad de Alcalá, Plaza San Diego s/n. Alcalá de Henares 

10,00 h Acreditación de participantes 

10,30 h Inauguración
 Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá 
 Guillermo Escobar, Coordinador científico del Congreso 
 Manuel Guedán, Representante de la SEGIB para México y el Caribe 
 María Villota, Dirección de Cooperación para América Latina y el Caribe de la 

AECID 
 María Luisa Cava de LLano, Defensora del Pueblo de España (e. f.) 

11,30 h Ponencias generales
 La garantía de los derechos fundamentales y el papel de las Defensorías del 

Pueblo
 Miguel Sánchez Morón, Catedrático de la Universidad de Alcalá 
 Problemas actuales y retos de futuro de las Defensorías del Pueblo
 Carlos Constenla, Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman 

14,00 h Almuerzo para los inscritos en el Congreso, junto al Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá. 

De 16 a 19 horas 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, C/ Libreros 27. Alcalá de Henares 

Mesa 1 (Aula 15): Objetivos de Desarrollo del Milenio: avances desde las 
Defensorías del Pueblo

Presidente: Manuel Guedán, Representante de la SEGIB para México y el Caribe 
Relatora: Alejandra Celi (alejandra.celi@uah.es), Investigadora del PRADPI 
Ponencias 
 Alejandro Tiana, Director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la 

Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 Pablo José Martínez Oses, Coordinador de la Plataforma 2015 
 Vivian Lozano, Oficial de Instituciones Nacionales, OACNUDH, Ginebra 
 Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala 
 Patria Portugal, Defensora del Pueblo de Panamá 
 Carmen Lourdes Monroig, Coordinadora para América del Norte de la Red de 

Defensorías de las Mujeres de la FIO 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 2 (Aula 16): Derecho a la ciudad y desarrollo local
Presidenta: María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado 

de Asturias 
Relatora: Andrée Viana (aviana@der-pu.uc3m.es), Profesora de la Universidad Carlos III 
Ponencias 
 Juli Ponce, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona 
 Eduardo Vega, Defensor del Pueblo de Perú 
 Silvia Caprino, Defensora del Pueblo de La Matanza
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 Pilar Rueda, Coordinadora para la Región Andina de la Red de Defensorías de 
las Mujeres de la FIO 

 M. Glòria Valeri, Síndica municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès y 
Presidenta del Fórum de Síndics y Defensores locales de Catalunya, FòrumSD. 

Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 3 (Aula 17): Promoción de los derechos humanos e informes defensoriales
Presidenta: Isabel Garrido, Profesora Titular de la Universidad de Alcalá 
Relator: Manuel Fernández (mfgomez007@hotmail.com), Profesor del Máster del 

PRADPI 
Ponencias 
 Emilio Pajares, Profesor Titular de la Universidad Carlos III 
 Solvanny Rodríguez, Directora de Análisis e Investigación en Derechos 

Humanos de la Defensoría del Pueblo de Venezuela 
 Gabriela Moffson, Coordinadora para América del Sur de la Red de 

Defensorías de las Mujeres de la FIO 
 María Segurado, Responsable de la Red legal del Equipo de Migraciones de 

Cáritas española 
 Alfredo Abad, Secretario General de la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado 
Relatoria de las comunicaciones y debate 

Jueves, 2 de junio
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 

De 10 a 14 horas 

Mesa 4 (Aula 15): Derechos sociales: las Defensorías del Pueblo como instrumento 
para la cohesión social

Presidenta: Rocío Barahona, Vicepresidenta del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Relator: Ricardo García Manrique (garcia.manrique@ub.edu), Profesor Titular de la 
Universidad de Barcelona 

Ponencias 
 Manuel Terol, Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide 
 Christian Courtis, Oficial del ACNUDH, Ginebra 
 Gerardo Pisarello, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona 
 Manuel Páez, Defensor del Pueblo de Paraguay 
 Rolando Villena, Defensor del Pueblo de Bolivia 
 José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 5 (Aula 16): Participación ciudadana y relaciones con la sociedad civil
Presidente: Juan Carlos González, Catedrático de la Universidad de Alcalá 
Relator: Miguel Ángel Presno (presnolinera@gmail.com), Profesor Titular de la 

Universidad de Oviedo 
Ponencias 
 José Tudela, Letrado de las Cortes de Aragón 
 Josep María Castellà, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona 
 Fernando Rodríguez, Defensor del Vecino de Montevideo 
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 María Bueyo Díez, Defensora del Pueblo de la Rioja
 Jordi Sánchez, Adjunto del Síndic de Greuges, Cataluña 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 6 (Aula 17): Relaciones internacionales. El trabajo de las Defensorías del 
Pueblo en el ámbito internacional

Presidente: Jaime Marchán, Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

Relatora: Ana Salado (salado@us.es), Profesora Titular de la Universidad de Sevilla 
Ponencias 
 Carmen Comas-Mata, Directora de Gabinete de la Defensora del Pueblo de 

España 
 Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela 
 Jesús Orozco, Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 Luis Jimena, Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales 
 Luis Ortiz, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de México 
 Stefano Montanari, Jefe de la Unidad de Comunicación del Comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

14,00 h Almuerzo para los inscritos en el Congreso, en el comedor de la Facultad de 
Derecho (planta baja) 

De 16 a 19 horas 

Mesa 7 (Aula 15): Tutela antidiscriminatoria: La protección por las Defensorías del 
Pueblo de los grupos vulnerables

Presidente: Pablo Santolaya, Catedrático de la Universidad de Alcalá 
Relatora: Encarna Carmona (e.carmona@uah.es), Profesora Titular de la Universidad de 

Alcalá 
Ponencias 
 Carmen Navarro, Directora General de Igualdad en el Empleo y contra la 

Discriminación 
 José Manuel Fresno, Presidente del Consejo Estatal para la Promoción de la 

Igualdad de Trato y No Discriminación 
 Íñigo Lamarca, Ararteko
 Enrique Sanz, Profesor de la Universidad de Alcalá
 Raquel Caballero, Coordinadora para Centroamérica de la Red de Defensorías 

de las Mujeres de la FIO 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 8 (Aula 16): Acceso a la información, transparencia y lucha contra la 
corrupción

Presidente: Mario Martín Bris, Director de Relaciones con Latinoamérica y Cooperación 
de la Universidad de Alcalá 

Relator: Sergio Cámara (sergio.camara@uah.es), Investigador del PRADPI 
Ponencias 
 Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos 
 Lorenzo Cotino, Profesor Titular de la Universidad de Valencia 
 Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras 
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 Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de Costa Rica 
 José Luis Armendáriz, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de 

Chihuahua, México 
Relatoría de las comunicaciones y debate 

Mesa 9 (Aula 17): Organización y competencias de las Defensorías del Pueblo
Presidente: Alfredo José de Sousa, Provedor de Justiça de Portugal 
Relator: José Manuel Sánchez Saudinós (jms.saudinos@defensordelpueblo.es), Jefe de 

Gabinete del Adjunto del Defensor del Pueblo de España 
Ponencias 
 Volmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia 
 Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua 
 Oscar Humberto Luna, Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 
 José Julio Fernández, Vicevaledor do Pobo
Relatoría de las comunicaciones y debate 

19,30 h Traslado en autocar a la ciudad de Madrid. 

20,30 h Cocktail en la Defensoría del Pueblo ofreido por la Defensora del Pueblo (e. f.) 

Viernes, 3 de junio
Salón de Grados de la Facultad de Derecho 

10,00 h Mesa 10: Retos de futuro de las Defensorías del Pueblo
Presidente: Manuel Aguilar, Adjunto del Defensor del Pueblo de España 
Intervenciones: 
 Rolando Villena, Defensor del Pueblo de Bolivia 
 Volmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia 
 Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de Costa Rica 
 Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo de Ecuador
 Óscar Humberto Luna, Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador 
 María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo de España 
 Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala 
 Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras 
 Omar Cabezas, Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua 
 Patria Portugal, Defensora del Pueblo de Panamá 
 Manuel Páez, Defensor del Pueblo de Paraguay 
 Eduardo Vega, Defensor del Pueblo de Perú 
 Alfredo José de Sousa, Provedor de Justiça de Portugal 
 Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela 
Debate 

13,00 h Presentación del VIII Informe sobre Derechos Humanos de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman: Seguridad ciudadana

 Carlos García Valdés, Catedrático de la Universidad de Alcalá y Asesor del 
Informe 

 Ana Salado, Autora del Capítulo I del Informe 
 Cecilia Bernuy, Secretaria Técnica de la FIO 
 Guillermo Escobar, Director del Informe 
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 La seguridad ciudadana en el cine. José Luis Muñoz de Baena y José María 
Enríquez 

13,45 h Clausura
 Manuel Aguilar, Adjunto del Defensor del Pueblo de España 
 Alfonso García-Moncó, Decano de la Facultad de Derecho 

14,00 h Almuerzo de despedida para los inscritos en el Congreso, junto al Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho 

Val a dir que el Congrés va resultar força intens i esgotador, ja que hi havia programades un 
gran nombre de ponències i, a més, van ser de molt nivell, amb un gran interès i una gran 
utilitat. Aquelles jornades també ens van servir per fer coneixences molt interessants que ens 
van apropar a la figura de l’òmbudsman en altres indrets del món i en realitats molt diferents de 
la nostra. 

4.19. Presentació d’un llibre sobre la Llei de govern local

En representació del FòrumSD i arran d’una invitació del Dr. Frederic Adan i Domènech, degà 
de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 21 de juny de 2011 
vaig assistir a la presentació del llibre Estudis per a una Llei de governs locals de Catalunya 
2007-2011. 

L’acte va tenir lloc al Palau Centelles, seu del Consell de Garanties Estatutàries, i va ser 
presidit pel Sr. Joan Cañada, director general d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. La presentació del llibre va anar a càrrec del Dr. Enric Argullol Murgadas, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i autor del pròleg del llibre. 

Cal dir que el FòrumSD va ser convidat a l’acte arran del nostre interès en la manera com la 
futura llei de règim local pugui recollir la figura dels síndics i defensors locals, cosa que ja hem 
manifestat en diverses ocasions. També se’ns va informar que el debat parlamentari sobre 
aquesta reforma legal, al qual serem convidats, és a punt de començar. 

4.20. Preparació Jornades de Formació Terrassa 2011

El dia 6 de juliol de 2011 va tenir lloc, a Terrassa, una reunió de preparació de les Jornades de 
Formació 2011, que s’havien de celebrar en aquesta ciutat els dies 17 i 18 de novembre. 

Els membres delegats de la Junta del FòrumSD que ens hi vam desplaçar vam poder 
comprovar que la Síndica amfitriona i el seu equip ja havien avançat bona part de la feina, de 
tal manera que ja ens van mostrar l’espai on proposaven celebrar les Jornades i també ens van 
oferir diverses possibilitats d’allotjament per als assistents que s’haguessin de desplaçar des de 
més lluny. 

Vam aprofitar l’ocasió per començar a definir la distribució del temps i els assumptes que 
volíem que s’abordessin, així com també vam començar a proposar alguns possibles ponents. 
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____________________________ 

El dia 17 d’octubre de 2011 vam mantenir una nova reunió per anar perfilant els detalls sobre 
les Jornades de Formació. El principal punt que teníem sobre la taula era l’aspecte econòmic, 
ja que la manca de subvencions extraordinàries ens podria fer replantejar una mica el 
programa previst inicialment. 

4.21. Visita institucional a Ripoll

Arran de la recuperació de la Sindicatura Municipal de Greuges a la vila de Ripoll, la majoria 
dels membres de la Junta del FòrumSD vam assistir a una trobada institucional amb la nova 
Síndica i els representants polítics de la ciutat. 

Així, el dilluns 25 de juliol de 2011 vam ser rebuts per l’Alcalde i la Regidora de Participació i 
Comunicació, que es van mostrar convençuts de la utilitat d’aquesta institució com a eina de 
transparència i com a garantia d’una bona administració municipal. 

Enrere quedaven els dos anys en què Ripoll havia estat sense síndic de greuges per causa de 
la renúncia al càrrec de l’anterior síndic perquè, segons havia dit, considerava que aquesta 
figura era sobrera en un municipi de les dimensions de Ripoll. Afortunadament, tant el nou 
equip de Govern com la ja nomenada nova Síndica, Irene Payet, no pensaven igual i van fer el 
necessari per reimplantar la institució. 

Una mostra de la seriositat amb què s’iniciava aquesta nova etapa a la ciutat, va ser la 
solemnitat amb què vam ser rebuts, l’interès que van mostrar els nostres amfitrions en 
l’existència i la utilitat del FòrumSD i la roda de premsa que s’havia convocat, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, per fer-se ressò de la visita. 

Per part nostra, els vam oferir tot el nostre suport i la orientació que els pogués caldre per 
ajudar-los en les primeres passes d’aquesta nova sindicatura. També els vam facilitar un 
dossier amb documentació genèrica del FòrumSD, la llista de socis amb les seves dades de 
contacte, exemplars dels Reculls d’Informes i de les Jornades de Formació, etc. 

4.22. Reunions territorials de la Junta Directiva del FòrumSD  

La Junta del FòrumSD, d’acord amb el que preveia el pla de treball 2011 i atesa la positiva 
experiència dels darrers anys, durant el 2011 també va desplaçar-se pel país amb l’objectiu de 
celebrar diverses reunions de proximitat amb tots els síndics, síndiques, defensors i defensores 
locals. 

L’objectiu d'aquestes reunions era que la Junta pogués explicar a tots els associats les tasques 
que s'estaven duent a terme i en quin punt es trobaven, així com millorar i mantenir viu el 
contacte i el diàleg entre l'òrgan responsable del FòrumSD i tots els síndics i defensors. Cal dir, 
també, que aquestes reunions s’han revelat com una gran ocasió per compartir experiències en 
primera persona i recollir opinions i propostes de futur. 
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L’ordre del dia de les reunions sempre va ser, lògicament, el mateix, i va girar a l’entorn del 
document “2011 Reunió territoris Junta” que s’havia elaborat per a aquest efecte i que es 
desglossava en els apartats “Què hem fet”, “En què estem treballant”, “Presència en actes 
institucionals” i “Recordatori calendari”. També es van comentar tots aquells assumptes que 
van sorgir sobre la marxa (trobada estatal, economia, etc.). 

Les dates de celebració i les ciutats que les van acollir van ser: 
- 15 de setembre de 2011: províncies de Lleida i Tarragona, a Tarragona. 
- 20 de setembre de 2011: província de Girona, a Girona. 
- 27 de setembre de 2011: província de Barcelona, a Barcelona. 

Cadascuna de les convocatòries, principalment les de Tarragona i Girona, va aconseguir reunir 
la majoria dels titulars de les sindicatures de cada zona i van ser molt participades, de manera 
que la utilitat i l’interès d’aquestes reunions van quedar abastament demostrats. 

4.23. Jornades organitzades pel Síndic de Greuges de Catalunya

El 19 de setembre de 2011 vaig assistir a les Jornades sobre La prestació privada de serveis 
d’interès general i bones pràctiques corporatives, organitzades pel Síndic de Greuges de 
Catalunya en col·laboració amb el Parlament de Catalunya i celebrades a la seu del Parlament. 

L’objectiu de les jornades era reflexionar sobre els drets dels usuaris i dels consumidors en 
relació amb la prestació dels serveis que es consideren bàsics o essencials en la vida 
quotidiana de les persones. Alguns d’aquests serveis han evolucionat des de la seva 
configuració de servei públic reservat a l’Administració fins a la situació actual, en què els 
presten empreses privades en règim de lliure mercat, i cal garantir que la liberalització de la 
prestació d’aquests serveis essencials no comporti la disminució de drets i garanties per als 
usuaris. 

En aquest nou context, es pot considerar que el síndic o defensor també hauria de controlar, de 
manera directa, les activitats del sector privat que comportin l’exercici d’obligacions de servei 
públic. 

Entre els ponents que van intervenir en els diferents moments de la jornada cal destacar 
diversos alts càrrecs d’algunes de les principals empreses prestadores de serveis al nostre país 
(“La Caixa”, Gas natural, Telefònica, etc.). 

4.24. Visita institucional a Ulldecona 

A petició de la Síndica Municipal de Greuges de la vila d’Ulldecona, la Maria Rita Yvars, una 
part de la Junta del FòrumSD ens van desplaçar fins a aquella població i vam mantenir una 
interessant entrevista amb els membres del nou Consistori. 

La visita, que va tenir lloc el dimarts 27 de setembre de 2011, responia a la preocupació de la 
nostra col·lega davant la possibilitat que perillés la continuïtat de la institució de la Sindicatura 
Municipal de Greuges a Ulldecona. El cas era que ella feia mesos que havia esgotat el seu 
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mandat però encara estava exercint en funcions perquè els diferents partits del Consistori no 
eren capaços de consensuar un candidat que comptés amb l’aprovació de tothom. 

Malgrat aquests temors, però, tant l’alcalde com la resta de representants polítics ens van oferir 
garanties de la continuïtat de la institució, i també es van comprometre va buscar i trobar un 
candidat de consens que pogués ocupar la plaça que la Maria Rita havia de deixar per motius 
personals. 

4.25. IV Encuentro Estatal de Defensores Locales

Durant els dies 5, 6 i 7 d’octubre em vaig desplaçar, amb la majoria de membres de la Junta del 
FòrumSD i amb tot d’altres síndics i defensors de Catalunya, al IV Encuentro Estatal de 
Defensores Locales que va tenir lloc a Granada. 

Van ser dies intensos de ponències, debats i posades en comú en què els 59 representants de 
les 74 sindicatures que actualment funcionen a l’estat espanyol –la majoria d’elles a Catalunya– 
vam intentar plantejar, a partir de les nostres fortaleses i les nostres febleses, la millor manera 
d’adaptar-nos a l’actual situació econòmica i personal que viu la ciutadania. 

Sens dubte, l’atenció personalitzada que podem oferir, la proximitat de la institució, la nostra 
independència política i l’agilitat en el procediment són les principals eines que ens han 
permès, per exemple, haver atès en el transcurs del darrer any més de 16.000 queixes, un 65% 
de les quals es van poder resoldre favorablement. 
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També vam constatar que malgrat no tenir prou capacitat ni competències per solucionar els 
problemes derivats de l’actual crisi, sí que havíem d’intentar lluitar per protegir els drets de la 
ciutadania i ser capaços d’informar i orientar sobre els recursos socials amb què compten les 
nostres viles i ciutats. Com va comentar el Defensor del Poble andalús, José Chamizo, aquesta 
crisi no l’estan pagant els que l’han provocada, sinó aquells col·lectius que no inverteixen en 
borsa ni es dediquen a l’especulació, aquells que treballen honradament per poder arribar a 
final de mes. 

El manifest de conclusions de l’Encuentro es pot consultar a la pàgina web del FòrumSD 
(www.forumsd.cat/Noticies), i el programa d’actes va ser el següent: 
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4.26. Acte a l’Institut de Drets Humans de Catalunya 

Amb motiu de la presentació de la versió en català del Manual de legislació europea contra la 
discriminació, publicat conjuntament per l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea i 
el Tribunal Europeu de Drets Humans, el dia 24 d’octubre de 2011 es va celebrar, a la seu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’acte “Igualtat a Europa: el principi de no 
discriminació en la pràctica jurídica”. 

Atès l’evident interès de l’acte, i també en resposta a la invitació rebuda per part de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, vaig encapçalar la representació del FòrumSD que vam assistir a 
aquesta presentació. 

El Manual de legislació europea contra la discriminació és la primera guia general de dret 
europeu en matèria de no discriminació, basat en la jurisprudència del Tribunal Europeu de 
Drets Humans i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El principal objectiu d’aquest 
document és la millora de l’accés a la justícia de les víctimes de la discriminació a tot Europa. 
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4.27. 40è aniversari del discurs d’en Pau Casals davant l’ONU

Arran de la invitació de la presidenta del Parlament de Catalunya, el dilluns 24 d’octubre de 
2011 vaig assistir, al Palau del Parlament de Catalunya, a l’acte de commemoració del 40è 
aniversari del discurs que Pau Casals havia pronunciat davant l’Assemblea de les Nacions 
Unides. 

Aquest discurs, que inclou la famosa frase I’m a Catalan amb què Pau Casals va reivindicar la 
història del parlamentarisme i la cultura de pau de Catalunya, va tornar a ser escoltat per tots 
els assistents a un acte que també va comptar amb la participació de l’Orfeó Lleidatà, que va 
interpretar El cant dels ocells, peça que el violoncel·lista havia interpretat feia just quaranta 
anys i amb la qual trencava l’exili musical que s’havia imposat de no tocar en públic fins que 
Catalunya no recuperés les seves llibertats i en protesta per la situació política espanyola. 

Durant l’homenatge, el pare abat de Montserrat i president de la Fundació Pau Casals, Josep 
Maria Soler, va destacar que el violoncel·lista “posés la música al servei dels seus ideals i no 
dels seus interessos”. 

En el transcurs del mateix acte, el Parlament de Catalunya va rebre el premi ICIP Constructors 
de Pau, lliurat per l’Institut Català Internacional per la Pau, pel que “representa i simbolitza, com 
a màxim exponent de la sobirania que emana del poble de Catalunya”. 

4.28. VI Jornades de Formació del FòrumSD

Durant els dies 17 i 18 de novembre de 2011 vam celebrar, a la seu de la Síndica de la ciutat 
de Terrassa, la Masia Freixa, les VI Jornades de Formació del FòrumSD. 

Van ser unes jornades 
amb una temàtica de 
marcat caràcter social, en 
què vam buscar 
assessorament per oferir 
el millor ajut possible 
davant la situació de crisi 
que es viu. També vam 
dedicar una ponència a la 
contaminació acústica i 
una altra a la potestat 
sancionadora en matèria 
d’urbanisme. 

El programa que es va 
desenvolupar va ser el 
següent: 
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De totes les intervencions se’n pot destacar la gran qualitat i els coneixements aportats pels 
ponents, així com l’aplicabilitat en el dia a dia de la nostra tasca. 

4.29. Presentació del III Recull d’Informes del FòrumSD

Arran de l’oferiment de la Presidenta del Parlament de Catalunya, la M. H. Sra. Núria de 
Gispert i Català, de col·laborar en algun acte del FòrumSD i, fins i tot, de poder-lo acollir a la 
mateixa seu del Parlament de Catalunya, a primers de novembre de 2011 vam iniciar els 
contactes per intentar dur-hi a terme la presentació pública del III Recull d’Informes del 
FòrumSD. De seguida vam obtenir el seu vistiplau i també va ser molt senzill concertar una 
data per a l’acte, que es va concretar en el dia 14 de desembre de 2011. 

A fi de començar-lo a definir i d’anar concretant els diferents moments de què constaria, el dia 
22 de novembre vam mantenir una primera reunió de preparació amb els responsables de 
Protocol del Parlament. 

Els serrells que van quedar pendents es van anar tancant durant els dies següents per via 
telefònica o per correu electrònic. 

____________________________ 

També com a preparació de l’acte de presentació del III Recull d’Informes del FòrumSD, el dia 
2 de desembre em vaig reunir amb el Sr. Jordi Sánchez, Adjunt General i Coordinador amb les 
Sindicatures Locals del Síndic de Greuges de Catalunya. L’objectiu era informar-los de la 
celebració de l’acte i convidar-los, a ell i al Síndic Ribó, a assistir-hi en un lloc preferent. 

____________________________ 

Finalment, i d’acord amb les previsions, el dia 14 de desembre de 2011 l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya - FòrumSD, va presentar al Parlament 
de Catalunya el III Recull d’Informes, corresponent a l’any 2010. Es tractava de la tercera edició 
d’aquest recull, que aporta una visió global del funcionament, implantació i tasques realitzades 
per les sindicatures locals durant el darrer exercici. 

Entre les dades més representatives que presentava l’Informe hi havia que durant l’any 2010 
els síndics i defensors locals havien atès 11.679 consultes i havien tramitat un total de 2.990 
expedients. Un 65% havien estat tancats amb una resolució favorable als interessos dels 
ciutadans, i els ajuntaments havien acceptat un 71% de les recomanacions emeses. 

Les matèries més recurrents de les queixes de l’any 2010 havien estat: Trànsit i mobilitat 
(15%), Urbanisme (11%), Fiscalitat (10%), Medi Ambient (9%) i Serveis Socials (9%), tot i que 
va quedar constància que la tendència general, ja des de finals de 2010, havia estat d’un fort 
increment de les problemàtiques al voltant dels Serveis Socials, passant a primer pla els 
problemes de subsistència de molts dels nostres conciutadans i conciutadanes.  
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L’acte de presentació del III Recull d’Informes es va celebrar al Parlament de Catalunya i va ser 
presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, i per mi mateixa, com a síndica 
municipal de greuges de Vilafranca del Penedès i presidenta del FòrumSD. També va comptar 
amb la participació i intervenció del Sr. Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis 
de Catalunya i del Sr. Albert Batalla, membre de l’executiva de l’Associació Catalana de 
Municipis. Hi van assistir una representació de Diputats i Diputades del Parlament així com 
alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal. Cal 
destacar que, en representació del consistori vilafranquí, vam comptar amb la presència de la 
Sra. Maria Josep Tuyà, regidora de Comunicació i Participació. 

Moments de l’acte: 
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4.30. Actes de celebració de la Declaració Universal de Drets Humans

A primers de desembre, amb motiu de l’aniversari de la signatura de la Declaració Universal de 
Dret Humans que va tenir lloc a la seu de l’ONU fa 63 anys, diverses sindicatures municipals de 
Greuges van organitzar diferents actes de celebració i commemoració, a alguns dels quals vaig 
assistir en representació del FòrumSD. Van ser els següents: 

4.30.1. Cornellà de Llobregat 

El dia 1 de desembre de 2011, a les 19.00 h i a la sala d’actes del Centre Joan N. García-Nieto, 
va tenir lloc un acte públic que va comptar amb dos moments prou importants. En primer lloc hi 
va haver la presentació de l’Informe 2011 d’Amnistia Internacional / Espanya, que duia per nom 
“Derechos a la intemperie”. Va anar a càrrec de la professora Maria Cañadas, vocal d’Acció, 
qui va exposar amb força claredat els principals obstacles que es troben per fer valer els drets 
econòmics, socials i culturals a l’estat espanyol. 

Després de la seva intervenció, ja a les 20.00 h, el Síndic Municipal de Greuges de la ciutat va 
presentar la “Carta de Serveis i Bones Pràctiques del Síndic de Greuges de Cornellà de 
Llobregat”. 
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4.30.2. Sant Cugat del Vallès 

El dimarts 13 de desembre de 2011 va tenir lloc, a l’hotel Sant Cugat, el ja tradicional dinar-
col·loqui que organitza cada any el Jaume clavell, Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat. 

L’acte va comptar amb la presència i protagonisme del senyor Juli Ponce i Solé, Vicedegà de 
Relacions Institucionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 

4.31. Assistència a nomenaments, preses de possessió i actes d’homenatge 

4.31.1. Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada

Arran de la invitació rebuda de la Síndica Municipal de Greuges d’Igualada, l’Assumpta 
Sagristà, el dia 27 de setembre vaig assistir al Ple en què havia de presentar l’Informe sobre 
l’actuació de la seva oficina durant el 2010, però que també li havia de servir per acomiadar-se 
com a Síndica davant del Ple i davant de tota la ciutadania. El motiu era la finalització del seu 
mandat i que les seves circumstàncies personals no li permetien, malgrat la petició de l’alcalde, 
continuar en el càrrec. 

Així, també en el mateix Ple va tenir lloc el nomenament de la nova Síndica, la Rosa Sánchez, 
que, en opinió de la Síndica sortint, tenia una gran vàlua personal i segur que faria molt bé la 
tasca que se li encomanava. 

4.31.2. Sindicatura Municipal de Greuges de Reus

El dia 25 d’octubre de 2011 vaig assistir a l’acte de celebració del 10è aniversari de la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Reus, que va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament 
de la vila. 

L’acte es va desenvolupar amb les intervencions de l’alcalde i de la Síndica de la ciutat, que va 
fer un breu repàs històric a la institució i va esmentar els síndics que l’havien precedit. També 
hi vam intervenir de la Síndica de Barcelona, que va parlar sobre les problemàtiques més 
freqüents que arriben a la institució, i jo mateixa, com a presidenta del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals, que vaig parlar de l’associació i en vaig defensar la utilitat. 

També hi van assistir altres membres de la Junta del FòrumSD. 

4.31.3. Defensor del Ciutadà de Palafrugell

A finals d’any, després de diversos contactes i assessoraments previs, vam poder celebrar el 
nomenament d’un nou síndic municipal de greuges. Va ser a la vila de Palafrugell. 

A les 20.00 h del dimarts 20 de desembre, el Ple de l’Ajuntament, que anteriorment ja havia 
modificat el ROM per fer-ho possible, va nomenar el Sr. Bertrand Hallé com a primer Defensor 
del Ciutadà del municipi. 
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Atesa la transcendència del fet, vam assistir a l’acte una bona representació de la Junta i del 
FòrumSD. 

4.32. Expansió de la institució i del FòrumSD  

El dijous 13 de gener de 2011 em vaig desplaçar fins a Santa Margarida i Els Monjos, a petició 
del seu alcalde –Sr. Jordi Girona–, per parlar amb ell i amb la Sra. Imma Ferrer (que l’havia de 
substituir com a cap de llista del PSC i alcaldable a les eleccions de maig) sobre la possibilitat i 
viabilitat econòmica d’implantar una sindicatura local de greuges al seu municipi. 

Malgrat l’interès que van manifestar, vaig veure que la creació de la seva sindicatura encara es 
trobava en una fase d’estudi molt preliminar, ja que tan sols s’estaven plantejant incorporar-la al 
seu programa electoral. Tot i això, vaig valorar com a molt positiva aquesta intenció pel que 
implicava de voluntat de millora del servei que presta a la ciutadania la seva administració local. 

____________________________ 

Un punt molt més avançat va ser el que vaig trobar en la visita que vaig dur a terme, junt amb 
un altre membre de la Junta del FòrumSD, a la vila de Parets del Vallès, on vam ser rebuts per 
l’alcalde, Sr. Sergi Mingote, el dia 14 de novembre de 2011. 

Durant l’entrevista ens va mostrar el seu interès en la institució com a eina de garantia de 
qualitat per a la seva ciutadania, i ens va explicar que temps enrere ja havia intentat la creació 
de la figura del Síndic. En aquell moment, però, els diferents grups polítics amb representació 
al Consistori no es van posar d’acord a l’hora de triar la persona que podria ocupar el càrrec. 

Ara està disposat a tornar-ho a provar i a buscar aquesta persona capaç d’obtenir el vistiplau 
unànime, si fos possible, del Consistori. També ens va demanar si, quan fos hora de parlar 
amb la resta de grups municipals, podríem tornar-hi per explicar-los de primera mà les virtuts i 
la conveniència de comptar amb aquesta institució. 

No cal dir que ens vam posar a la seva disposició i restem a l’espera de la seva proposta. 

____________________________ 

Pocs dies després, el 24 de novembre de 2011, vam tenir una entrevista similar amb l’alcalde 
de la ciutat de Berga. Hi vam anar, a petició seva, dos membres de la Junta del FòrumSD 
perquè en aquell moment estaven en procés de redacció del seu reglament orgànic municipal 
(ROM) i s’estaven plantejant molt seriosament incloure-hi la creació del Síndic Municipal de 
Greuges. També ens va comentar, però, que tenia sobre la taula i estava valorant la possibilitat 
de signar un conveni de supervisió singularitzada amb el Síndic de Greuges de Catalunya. 

Des del màxim respecte cap a la institució del Síndic, nosaltres li vam observar que la relació 
de proximitat que estableix un síndic municipal de greuges, tant amb la ciutadania com amb el 
Consistori, sol contribuir a facilitar la recerca de camins de resolució amistosa. També ens vam 
oferir per si calia anar a exposar els nostres arguments a la Junta de Portaveus. 
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4.33. Assistència a la presentació al Ple dels informes anuals d’altres sindicatures 

Com a presidenta del FòrumSD, però també per la bona relació personal que mantenim els 
membres de l’associació, cada any intento assistir a les presentacions dels Informes al Ple que 
els síndics i defensors de les poblacions més properes fan davant dels consistoris respectius. 

Durant el 2011 vaig assistir a les presentacions de: 

� 22 de febrer: Granollers 
� 1 de març: Sabadell 
� 4 de març: Reus 
� 26 d’abril: Manlleu 
� 27 d’abril: Ulldecona 
� 21 de juliol: Rubí 
� 27 de juliol: Lleida 
� 27 de setembre: Igualada 
� 2 de novembre: Santa Coloma de Gramenet 
� 28 de novembre: Tarragona 

____________________________ 

En resposta a la invitació del Sr. Jordi Sánchez, Adjunt al Síndic, també vaig assistir a la 
presentació de l’Informe al Parlament 2010 del Síndic de Greuges de Catalunya, el Sr. Rafael 
Ribó, que va tenir lloc davant el ple de la Cambra el 4 de maig de 2011. 

Un esment especial mereix el bon tracte que vam rebre els membres del FòrumSD que hi vam 
assistir, ja que no només se’ns va reservar lloc a la tribuna de convidats de l’hemicicle sinó que, 
tant el mateix Síndic Ribó com alguns dels grups parlamentaris que van intervenir després de la 
seva exposició, van fer esment de la nostra presència, senyal inequívoc de la bona convivència 
i normalitat institucional amb què comptem. 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i departaments, els casos 
que han estat atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2011. 

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. 

Es pot observar que els primers casos exposats no corresponen al 2011, sinó que són 
expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara 
romanien oberts des d’anys anteriors. 

Expedient 46/07 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX, a finals de 2007, i explica que els veïns del seu immoble fa temps que 
demanen a l'Ajuntament que solucioni un problema que pateixen per causa dels arbres del 
carrer, les arrels dels quals han rebentat les parets de la seva cisterna. Això embruta l'aigua de 
consum i provoca fuites d’aigua que els han disparat la factura. Van posar el problema en mans 
de Via Pública, però només van treure les arrels de les cisternes i el problema es va reproduir. 

Aigües de Vilafranca, a qui també van demanar solucions, es va oferir a retornar-los l'import del 
sobreconsum d'aigua provocat per les filtracions, però només quan algú hagués solucionat el 
problema de fons. 

En comentar el cas amb el regidor de Via Pública em va informar que el problema també afecta 
altres immobles d'aquell carrer, i que s'estan estudiant diferents solucions, aplicables a tots els 
afectats, que anirien des d’eliminar les cisternes fins a mallar les arrels dels arbres o tallar-los. 

A petició de la Sindicatura, l'Ajuntament va buscar antics convenis de servitud, va demanar una 
analítica per comprovar la salubritat de l'aigua (que no va detectar res incorrecte) i va estudiar, 
juntament amb Aigües, l'adopció de diferents solucions tècniques, però l'aprovació de la Llei de 
Barris que afectava aquella zona va obrir noves possibilitats d’actuació. 

Per aquest motiu, els afectats van acceptar demorar la possible intervenció fins que s’aprovés 
tot el projecte i s’executés, motiu pel qual l’any 2008 es va acabar sense avanços significatius. I 
a primers de 2009 encara es va considerar una altra possibilitat: la imminent renovació de la 
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xarxa de subministrament d’aigua potable a la zona, que podria solucionar els problemes de 
pressió dels veïns afectats i podria permetre la supressió definitiva de les cisternes de la 
vorera. La demora en l’aprovació dels pressupostos i la lentitud de les obres, però, van fer que 
passés un altre any sense cap intervenció concreta.

El 2010 va aportar una mica de definició al projecte: Aigües milloraria la xarxa d’abastament de 
la zona i duria aigua en bones condicions fins a la façana de l’immoble, les intervencions a 
l’interior de l’edifici serien a càrrec dels veïns i, posteriorment, l’Ajuntament assumiria la 
supressió de les cisternes i l’arranjament de la vorera. 

A finals d’abril va quedar feta l’escomesa fins a la façana i l’Ajuntament va parlar amb els veïns 
per concretar les passes següents. Després de diversos intents i ajornaments, la reunió va tenir 
lloc a finals de desembre de 2010, però a finals de gener de 2011 van manifestar que no tenien 
intenció de fer cap despesa. La seva intenció era que l’Ajuntament ho assumís tot o que els 
reparés la cisterna de la vorera (la seva petició inicial). 

Des de Llei de Barris, a finals de juliol, s’elabora un informe en què s’explica que l’Ajuntament 
ha fet el necessari per oferir la millor solució als veïns afectats (encara que no fos la que ells 
demanaven) i reitera que continua disposat a assumir la supressió dels dipòsits del carrer quan 
ja no siguin necessaris, cosa que depèn de la comunitat. També s’hi deixava constància que, 
atès que els actuals interessats eren tot el veïnat i que les seves peticions havien canviat, se’ls 
havia demanat que les concretessin i argumentessin per escrit, i que, mentre això no es fes, 
l’expedient es donaria per tancat. 

Com que això no va tenir lloc i tampoc van tenir èxit els intents de la Sindicatura per posar-nos 
en contacte amb els interessats, a finals d’octubre de 2011 vaig tancar aquest expedient com 
mediació, ja que tot i que la solució del problema no s’havia fet efectiva, sí que s’havia posat a 
l’abast dels veïns la millor opció possible. 

Expedient 13/08 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – 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 d'Acció Territorial també se m’informa de 
com avança l'assumpte de les esquerdes i les vibracions, així com de les relacions amb l’ADIF. 
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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. 

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. Mantinc l’expedient obert, en fase de seguiment. 

Expedient 59/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals de novembre de 2008 XXX es queixa per un problema de sorolls que pateix des de fa 
temps per causa d'un supermercat que hi ha al costat de casa seva. Ho va notificar a 
l'Ajuntament i ha parlat amb Medi Ambient, amb la Policia, amb Urbanisme i amb Sancions, 
però les mesures adoptades no són suficients i l'actuació municipal sembla encantada. 

El responsable de Procediment Sancionador considera que s’han produït prou canvis a 
l’establiment (nova maquinària, canvis de nom, etc.) com per demanar un nou projecte 
d’activitat i fer-hi, si cal, una nova inspecció tècnica. Calia, doncs, enviar un requeriment al 
responsable del comerç, però una coordinació deficient entre els departaments implicats va 
demorar aquest requeriment. Quan va arribar, en canvi, el seu efecte va ser immediat i els 
sorolls van cessar a mig abril de 2009. 

Com que la documentació presentada per l’establiment semblava correcta i les molèsties 
s’havien resolt, la inspecció i l’emissió de l’acta de comprovació favorable no es van considerar 
prioritàries, fins al punt que a primers de juliol, quan XXX va presentar-se a informar que les 
molèsties s’havien reproduït, encara no s’havien fet. 

A partir d’aquest moment la Sindicatura va intentar reactivar el cas, però primer les vacances 
d’estiu i després la manca de voluntat política per encomanar a algú la realització de 
sonometries, van fer que el 2009 s’acabés sense novetats. 

Durant el 2010, malgrat el compromís de l’alcalde, tampoc semblava que s’hagués d’aclarir si 
l’Ajuntament de Vilafranca volia fer sonometries (i qui les hauria de fer) o no, de manera que 
em vaig plantejar fer una recomanació escrita en aquest sentit. A partir de mig juliol, però, 
intervenen en el cas el Coordinador de Recursos Interns, el servei de Via Pública i, 
posteriorment, el de Medi Ambient, el qual aporta una possible solució per mitjà d’un servei de 
la Generalitat. 
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Gràcies a aquesta aportació, la sonometria es va dur a terme a primers de desembre de 2010, 
però els resultats, que van ser negatius, no van arribar fins a finals de gener de 2011. 

XXX accepta que la immissió sonora està dintre dels marges legals i que no pot anar més enllà 
en la seva reclamació. Agraeix el seguiment i la constància de la Sindicatura i tanquem 
l’expedient com a mediació. 

Expedient 60/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals de 2008 XXX demana el recolzament institucional de l'Ajuntament de Vilafranca per 
tirar endavant un projecte d'edició d'un llibre amb rutes, per fer en bicicleta, per tot el país. 
Demana explicitar aquest recolzament per mitjà d'una fotografia amb tot el Consistori i de 
l’aprovació d'una moció que li faciliti el ressò mediàtic i l'obtenció de subvencions de la 
Generalitat. Afirma que fa temps que ho ha demanat a Vilafranca però que només n'obté 
evasives. Assegura que té peticions i respostes escrites (però que no les troba), i amenaça que 
si Vilafranca no li dóna suport, en traurà totes les referències del seu llibre. També voldria 
entrevistar-se amb els regidors de Turisme, Esports i Medi Ambient. 

Em comprometo a interessar-me pel tema, però també l'informo que no està reclamant cap dret 
legítim i que el Consistori –que pot triar la manera de promocionar Vilafranca que consideri més 
oportuna– no està obligat a accedir a la seva petició, de manera que no hi ha ni greuge ni gaire 
marge de maniobra. 

Comento el cas amb el regidor i recorda que aquesta foto ja s'havia intentat fer algun cop, però 
que part dels regidors no ho havien considerat necessari i s'hi havien negat. Ara (finals de 
2008), amb un Consistori diferent, es va oferir a tornar-ho a proposar, passades les festes de 
Nadal, quan s’haguessin aprovat els pressupostos i es gaudís d'una major estabilitat política. 

Com era previsible, tot el procés de la moció de censura al govern de l’Ajuntament va paralitzar 
l’atenció a aquest tipus de peticions, i la Sindicatura tampoc va creure oportú plantejar 
l’assumpte al govern entrant fins que hagués tingut ocasió de posar-se al dia. L’interessat, 
però, em va informar que els regidors de CiU l’havien rebut i li havien donat tot el seu 
recolzament quan estaven a l’oposició, de manera que esperava que ara li concedissin el que 
demanava amb relativa celeritat. 

Per aquest motiu, abans de l’estiu de 2009 ja vaig parlar de l’assumpte amb l’alcalde, qui es va 
mostrar disposat a satisfer les peticions de XXX abans de finals d’any. Se li va demanar, tan 
sols, que presentés al Registre una petició concreta i ben formulada que es pogués presentar 
com a moció. 

Amb aquest escrit presentat –i no respost dintre de termini, cosa que ara sí que ja fa que hi 
hagi un greuge–, em vaig passar el 2010 reclamat a l’alcalde una decisió sobre el cas en 
cadascuna de les reunions mensuals que vam mantenir, però només en vaig obtenir bones 
intencions i compromisos ajornats. Finalment, l’any va acabar amb la concertació, per a primers 
de 2011, d’una reunió entre l’alcalde i l’interessat per mirar de solucionar l’assumpte; però tant 
aquesta com una altra que van concertar per a mitjan febrer, van ser ajornades per l’alcaldia. 
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Encara vaig dedicar bona part de 2011 a reclamar mensualment a l’alcalde que decidís com 
volia resoldre el cas, cosa que, després de molts mesos d’excuses, justificacions i ajornaments, 
finalment vaig entendre que no passaria. Això em va obligar a emetre una resolució escrita en 
què vaig demanar a l’Ajuntament de Vilafranca que adoptés una decisió clara i definitiva sobre 
les peticions de l’interessat, i que la hi comuniqués per escrit al més aviat possible. 

Així doncs, a finals del mes de novembre de 2011 el cas va ser tancat a favor de l’interessat. 
A 31 de desembre, el meu suggeriment encara està pendent de resposta. 

Expedient 02/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals de gener de 2009 XXX es queixa de les molèsties, bàsicament per sorolls, que li 
provoca el restaurant dels baixos del seu immoble. Ha demanat informació a l’Ajuntament 
sobre la llicència i les condicions d’obertura del local (horaris, aïllament acústic, etc.) però no 
n’ha obtingut resposta ni ha observat cap actuació al respecte. 

La Sindicatura es posa en contacte amb Governació, la Policia Local, Urbanisme i Procediment 
Sancionador, des d’on s’entoma el cas i s’obre un període de mediació amb els responsables 
del local que condueixen a l’adopció d’una sèrie de mesures correctores (complementàries a 
les mesures d’aïllament amb què ja comptava el local) que suposen la virtual solució de les 
molèsties ocasionades. 

En acabar el 2009, però, encara restava pendent la sonometria i/o l’informe tècnic que 
constatés que les emissions sonores no superaven els límits permesos, situació que es va 
allargar durant tot el 2010 perquè, tot i el compromís de l’alcalde, no semblava clar que 
l’Ajuntament de Vilafranca volgués fer sonometries (ni qui les hauria de fer). 

Sí que vaig poder comprovar i aclarir, en canvi, que els horaris d’obertura del local s’ajustaven 
escrupolosament a la legalitat, motiu pel qual em vaig plantejar tancar el cas amb una 
recomanació escrita sobre el tema de les sonometries. A partir de mig juliol, però, intervenen en 
el cas el Coordinador de Recursos Interns, el servei de Via Pública 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 el 
2011 també va començar amb alguns entrebancs i dates ajornades. Finalment, la sonometria 
es va dur a terme a primers d’abril i els resultats, que van arribar a mig maig, van ser negatius. 

XXX va al·legar que no els considerava prou representatius, perquè el dia en què es van fer les 
mesures no hi havia prou gent. Li explico, però, que després d’haver aconseguit l’adopció de 
diverses mesures correctores i d’haver constatat el compliment escrupolós dels horaris, el 
resultat negatiu de la sonometria ens obligava a tancar l’expedient com a resolt per mediació. 

Expedient 51/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 
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A mitjan novembre de 2009 XXX presenta una notificació de l’Ajuntament en què, un any 
enrere, se li anunciava l’obertura d’una comunicació entre dos espais de l’illa de vianants del 
centre que estalviaria, als vehicles dels veïns, una volta molt molesta i que sempre causa molta 
incomoditat als vianants. La mesura implicava la instal·lació d’una pilona automàtica de sortida 
sense comandament. Malgrat l’anunci, però, encara no s’hi ha fet res. Denuncia deixadesa. 

Comprovo el contingut i la data de l’escrit en qüestió i, atès que l’exposició de l’interessat 
sembla del tot correcta, demano explicacions al cap de Serveis Viaris. En pocs dies confirma 
que no s’ha fet per manca de pressupost i perquè no es considera una intervenció prioritària, 
però reconeix que s’hauria d’haver dit alguna cosa als veïns afectats. 

Malgrat la sensibilitat manifestada pel regidor i el compromís adquirit (novament) d’instal·lar la 
pilona, l’escassetat de recursos econòmics i la poca amortització que tindria la intervenció 
(beneficiaria a pocs veïns) van tornar, a primers d’agost de 2010, a paralitzar el procés. 

Tot i que es tracta d’una decisió política, sobre les quals sé que no tinc competència, sí que 
trasllado a l’alcalde l’opinió que caldria buscar una solució, ja que per dues vegades 
l’Ajuntament ha trencat el compromís que havia adquirit amb els ciutadans. 

A finals de 2010 se’m comunica que la Taula de Mobilitat ha estudiat el cas i ha dissenyat una 
solució alternativa que esperen que resolgui el problema dels veïns amb un cost molt inferior. A 
primers de 2011 la proposta es modifica lleument d’acord amb les observacions de XXX. 

Tot i que l’interessat té dubtes sobre l’eficàcia real de la solució aprovada, accepta que és 
l’única econòmicament viable i esperarà a veure’n el resultat. Tanquem el cas com a mediació. 

Expedient 57/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan desembre 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. Per 
altra banda, sembla 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 Via Pública a la vorera, alguna mesura 
addicional adoptada pel responsable 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 les emissions sonores superen els límits permesos i l’aïllament, per tant, és 
suficient. 

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 servei de Via 
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Pública 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, però l’any va acabar sense haver rebut el 
certificat corresponent. L’expedient resta encara obert. 

Expedient 06/10 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX es presenta i es queixa de l’estat d’abandó amb què l’Ajuntament té el camí rural que duu 
a casa seva. Explica que fa anys que demana una solució definitiva (que s’asfalti) però, tot i 
que tenen classificació de zona urbana i paguen com a tal, no se’ls donen els mateixos serveis 
que als altres vilafranquins. Tampoc se li concedeix l’entrevista amb l’alcalde que ha demanat. 

Reviso la documentació aportada i observo que l’Ajuntament s’havia compromès, al 2009, a 
donar prioritat a l’asfaltatge del camí en qüestió, però que el canvi de Govern que hi havia 
hagut arran d’una moció de censura havia donat un gir desfavorable a la situació. També 
observo que Aigües de Vilafranca ja els ha fet arribar la xarxa de subministrament, que era un 
altre dels serveis reclamats, però encara no hi arriba el clavegueram. 

Una consulta al servei d’Intervenció i al Cadastre, però, desmunta el principal argument de 
XXX, ja que es posa de manifest que els impostos i taxes que se li cobren ja fa anys que 
gaudeixen d’una bonificació important pel fet de ser construccions urbanes en terreny rústic 
(disseminat) i no comptar amb els mateixos serveis que un polígon urbà desenvolupat. Tant 
sols resta, doncs, el tema de l’asfaltatge del camí, que sóc conscient que depèn d’una decisió 
política (i econòmica). Malgrat això, comento l’assumpte amb el regidor i l’alcalde, que 
finalment es comprometen a fer-ho i al mes de maig de 2010 s’aprova per Junta de Govern. 

Encara té lloc, però, un altre canvi d’opinió de l’Ajuntament, segons el qual no és ni convenient 
ni econòmicament viable asfaltar aquest tipus de camins. Davant d’aquesta actuació erràtica, 
proposo a l’alcalde i al regidor que, com a mínim, i atès el pendent que té el camí en qüestió, 
s’hi faci un manteniment acurat i durador que el conservi transitable, cosa que –en principi– sí 
que s’assumeix. L’alcalde també accedeix a entrevistar-se amb XXX i explicar-li personalment 
els motius –bàsicament econòmics– pels quals no pot satisfer la seva petició. 

L’arranjament del camí va quedar enllestit a finals de gener de 2011 i vaig poder tancar 
l’expedient com a mediació, ja que s’havia aclarit l’aspecte tributari del problema, XXX s’havia 
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entrevistat amb l’alcalde i el camí ja comptava amb el manteniment adequat. Calia tenir 
present, per altra banda, que la decisió d’asfaltar-lo –o no– era purament política i quedava fora 
de les meves competències. 

Expedient 07/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A mig març de 2010 es presenta XXX i demana ajut perquè se li ha denegat una sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial que, des del seu punt de vista, és del tot legítima. Explica que, en 
horari d’accés lliure a l’illa de vianants, quan hi entrava amb el seu vehicle particular, una pilona 
automàtica que ja havia donat més d’un problema es va accionar i li va causar desperfectes 
considerables als baixos del cotxe. 

Durant la instrucció de l’expedient observo una discrepància d’horaris entre les versions de 
l’interessat, de l’atestat de la Policia Local i de l’escrit de desestimació de l’Ajuntament que 
caldria aclarir per saber, exactament, si l’hora en què va tenir lloc l’accident era d’accés lliure o 
restringit. També observo algun possible error o incoherència en els arguments de la 
desestimació i que l’Ajuntament no s’ha posat en contacte amb cap dels testimonis aportats per 
XXX, de manera que intento aclarir aquests punts. 

Parlo amb el cap de Via Pública i amb l’Inspector Cap de la Policia Local, així com amb el 
Secretari i l’instructor de l’expedient. Com que no aconsegueixo, però, ni tan sols que es 
rectifiquin els errors evidents, decideixo plantejar l’assumpte l’alcalde. 

L’any s’acaba sense haver pogut aconseguir cap avenç significatiu en el cas i amb la 
possibilitat, cada vegada més ferma, d’haver-lo de tancar amb una recomanació escrita. A 
primers de 2011, però, l’Ajuntament em comunica que XXX ha presentat un recurs contenciós 
administratiu contra l’Ajuntament, cosa que m’obliga a tancar l’expedient com a desistit. 

Expedient 09/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A primers de març de 2010 telefona XXX per denunciar que una antena de telefonia mòbil 
propera a casa seva funciona sense llicència. 

Consulto l’assumpte al personal d’Urbanisme, als quals els sembla recordar que aquest tipus 
de llicències es concedien per silenci administratiu positiu (després d’una comprovació 
mínima). També ho comento amb el regidor i amb l’alcalde, qui es compromet a demanar un 
informe extern i actualitzat (ja n’hi havia un de 2008) sobre les emissions de l’antena i a 
informar-ne els veïns. 

A finals de març de 2011 se’m comunica que l’empresa contractada per l’Ajuntament perquè 
prengués mesures va obtenir, des de les cases de tres veïns diferents, uns resultats molt 
inferiors als límits permesos per la llei. En canvi, encara no s’havia emès la llicència explícita 
per a la instal·lació. 
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Finalment, a primers de maig de 2011 l’Ajuntament concedeix la llicència municipal ambiental a 
la instal·lació i emet un informe en què aclareix tots els dubtes urbanístics que plantejava XXX, 
tant els que podien tenir cert fonament legal com els que no se sustentaven en cap normativa 
ni ordenança en vigor. 

Tot i que la interessada no es dóna per satisfeta amb aquesta actuació (volia que es 
desballestés l’antena), considero que el greuge que existia ha quedat solucionat, cosa que em 
permet tancar l’expedient com a mediació.

Expedient 21/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

XXX es queixa que se li ha desestimat una sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada 
a conseqüència d’una caiguda, patida a la via pública, per causa del seu mal estat. Afirma que 
la Policia la va atendre en l’accident, que va proposar testimonis que no han estat consultats i 
que, dues setmanes després de la caiguda, el desperfecte ja estava arreglat. 

Consulto aquesta afirmació a Via Pública i em confirmen que és certa. També observo que s’ha 
desestimat la reclamació en base a arguments dubtosos, com ara quan es diu que XXX no ha 
especificat el lloc exacte de la caiguda, quan sí que l’especifica clarament en els seus escrits. 

Per altra banda, reviso la documentació mèdica aportada per XXX, on comprovo que exagera 
força en les conseqüències de la caiguda, i també trobo desproporcionada la indemnització que 
demana. Malgrat això, però, proposo a l’Ajuntament que consideri la possibilitat de revisar la 
desestimació, ja que crec que hi ha discrepàncies importants entre els seus arguments de 
desestimació i els fets demostrats. 

A primers de 2011 l’alcalde es compromet a demanar la revisió de l’expedient, però després de 
gairebé tres mesos d’espera i de peticions, a finals de març assumeixo que prefereix que XXX 
vagi al contenciós abans que rectificar una denegació aparentment molt arbitrària. 

Així, adreço un suggeriment escrit a l’Ajuntament en què demano la revisió del cas i proposo 
que es negociï amb XXX una indemnització raonable. També demano, com és habitual, que 
se’m notifiqui allò que es decideixi al respecte i tanco l’expedient a favor de la interessada. 

Malauradament, malgrat el meu recordatori mensual a les entrevistes periòdiques que mantinc 
amb l’alcalde –i malgrat els seus compromisos també mensuals–, en els nou mesos que 
restaven per acabar l’any l’Ajuntament no va ser capaç d’adoptar cap decisió al respecte, cosa 
que lamento pel menyspreu que significa tant per a la persona interessada com per a la 
institució de la Sindicatura de Greuges. 

Expedient 27/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A primers d’agost de 2010, XXX es queixa, en nom propi i de diverses comunitats de veïns, 
contra la imminent instal·lació d’un bar als baixos del seu edifici. 
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Comprovo, per mitjà de la documentació que ell mateix em facilita, que les obres van ser 
aturades per l’Ajuntament mentre no tinguessin el permís necessari. Després, però, l’informe 
urbanístic i el permís municipal ambiental havien estat convenientment demanats i concedits, 
d’acord amb les ordenances i sempre que es complissin unes condicions, força restrictives, 
destinades a garantir que el funcionament de l’activitat no molestaria el veïnat. 

L’Ajuntament també els havia informat, com a resposta a les seves al·legacions durant el tràmit 
d’exposició pública, que no pot denegar la llicència a una activitat que compleixi els requisits 
que preveu la normativa, però ells no ho veuen clar i demanen que la Sindicatura ho supervisi. 

Estudio el cas i considero que l’Ajuntament sí que procura pel compliment de les ordenances i, 
per tant, per la bona convivència i el descans dels veïns. També confirmo que no es pot impedir 
l’obertura d’un local si compleix tota la normativa, de manera que només mantinc l’expedient 
obert una temporada per confirmar que tot es continua fent com cal. 

Ja entrat el 2011, parlo amb XXX i comprovo que la situació ha canviat positivament: el local ha 
canviat de propietari, la seva voluntat d’entesa amb el veïnat és molt bona i l’orientació del 
negoci també ha variat sensiblement. Per aquests motius, i atès que l’Ajuntament havia fet –i 
continuava fent– un seguiment adequat de les obres, vaig considerar que no hi havia una 
situació de greuge manifest i vaig tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 29/10 

SERVEIS A LES PERSONES - Cultura 

XXX i YYY es queixen contra una decisió del Consell de la Festa Major, presidit pel regidor de 
Cultura: no veuen bé que s’encarregui una rèplica de l’Àguila vella de Vilafranca que hagi de 
suposar l’arraconament de la nova. Van presentar al·legacions amb arguments històrics, 
simbòlics, folklòrics i sentimentals que havien estat respostos i desestimats, segons ells de 
manera insuficient, pel regidor. També hi afegeixen arguments econòmics. 

Demano al Servei de Cultura tota la documentació relativa al cas, així com les actes de les 
reunions del Consell de la Festa Major, cosa que se’m facilita de manera immediata. 

Durant la seva lectura no detecto irregularitats en les reunions de la Comissió de la Festa Major 
ni en l’adopció dels seus acords, que és l’únic aspecte en què la Sindicatura podria demanar 
que es corregís algun error o manipulació que pogués ser l’origen d’un greuge manifest. Per 
altra banda, confirmo que els escrits dels interessats han estat debatuts i tinguts en compte, i 
considero que els motius estètics o de gustos personals al·legats són arguments subjectius que 
no són motiu de greuge i que difícilment es poden rebatre de manera convincent. 

Exposo la meva opinió als interessats amb la intenció de tancar el cas, però ells denuncien ara 
una presumpta adjudicació arbitrària de la feina a un altre taller. També diuen que volen parlar-
ne amb l’alcalde, cosa que té lloc a finals de gener de 2011 però que tampoc aclareix res. 

Per part meva, atès que no he detectat greuge en l’adopció de la decisió, em limito a vetllar que 
l’adjudicació de la feina no sigui arbitrària, sinó que es convoqui un concurs obert a tothom. 
Com que això té lloc a primers de març, tanco l’expedient com a mediació, ja que hem pogut 
aclarir els dubtes sobre la legalitat dels acords adoptats i s’ha garantit la convocatòria pública 
del concurs. 
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Expedient 33/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A mig octubre de 2010 XXX es queixa contra les molèsties que els produeix el funcionament 
d’un bar que hi ha als baixos del seu immoble. Concreta que el problema principal és la mida 
de la xemeneia d’extracció de fums, que és clarament inferior a allò que estableix l’ordenança. 
Van demanar una inspecció a l’Ajuntament fa cinc mesos i encara no s’ha actuat. 

A Urbanisme em confirmen que tenen la inspecció com a pendent, però que no l’han pogut 
atendre per manca de personal. Quan es duu a terme, també detecten que la sala dels 
comptadors no està ben acabada i no té l’aïllament que li correspondria, cosa que afecta a tots 
els veïns i permet que les olors i els fums del bar arribin al vestíbul. 

El veïnat assumeix aquesta reparació i demana que es requereixi el responsable del bar 
perquè solucioni el tema de la xemeneia. El Servei d’Urbanisme fa aquest requeriment, de 
manera verbal, al responsable de l’activitat a primers de gener de 2011, i a primers de febrer 
Urbanisme ens confirma que la xemeneia ja puja dos metres per damunt de l’edifici, de manera 
que les molèsties han estat eliminades. 

Confirmo aquest extrem amb una trucada a XXX i tanquem el cas com a mediació. 

Expedient 01/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

Es presenten XXX i YYY i denuncien que per causa d’unes obres que s’han fet a prop de casa 
seva, que han inclòs la reurbanització de l’avinguda i que presumptament han quedat mal 
acabades, cada vegada que plou amb certa intensitat es col·lapsa el clavegueram i els entra 
aigua per les banyeres i els lavabos. La situació és desesperant. Han demanat solucions a 
Urbanisme i a l’empresa municipal d’Aigües, però no veuen que ningú els faci gaire cas. 

Comprovo que el problema està localitzat (hi ha una connexió defectuosa) i que per això 
Aigües encara no ha fet recepció de les obres, de manera que és l’Ajuntament qui ha de 
requerir l’empresa constructora perquè ho solucioni. 

El procés de negociació i requeriments a l’empresa s’allarga uns mesos (tant per culpa de la 
poca fermesa de l’Ajuntament en la seva reclamació com per culpa de la mateixa empresa), 
fins al punt que l’Ajuntament arriba a plantejar-se executar les obres de manera subsidiària, a 
càrrec de la fiança dipositada per la constructora. Finalment, però, això no va ser necessari i 
l’empresa va realitzar la intervenció que calia durant els mesos de setembre i octubre, de 
manera que vam poder tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 02/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

Es presenta XXX i exposa que un vehicle de neteja viària va topar contra la façana de casa 
seva i li va provocar desperfectes, però no s’havia aturat ni els havia facilitat les dades per a 
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l’assegurança. Ella mateixa s’havia posat en contacte amb l’empresa i els havia demanat que 
assumissin la reparació, cosa a què van accedir sempre que els fes una petició escrita i els 
presentés les factures de la reparació i un informe de la Policia Local que acredités l’accident. 
Afirma que va fer aquesta petició a la Policia de paraula, i també per escrit, mesos enrere, però 
que encara no n’havia rebut cap resposta. Demana que la Sindicatura la reclami. 

Em poso en contacte amb l’Inspector cap de Policia i es compromet a agilitar l’emissió de 
l’informe, tot i que observa que, en no tenir la matrícula del vehicle, es podrà afirmar que 
l’estructura dels desperfectes es correspon amb la del vehicle en qüestió, però que no es podrà 
assegurar al 100%. 

XXX va rebre l’informe al cap de pocs dies, cosa que ens va permetre tancar el cas com a 
mediació. Malgrat això, en vam fer una mica més de seguiment fins a saber que la interessada 
havia pogut cobrar la indemnització sense més problemes, ja que, en cas de complicacions, la 
reclamació es podia haver repercutit en l’Ajuntament com a responsable subsidiari. 

Expedient 03/11 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A mitjan gener de 2011 es presenta XXX i explica que, arran d’una requalificació urbanística 
feta per l’Ajuntament a la zona esportiva, una parcel·la de la seva propietat va passar de ser 
rústica a ser urbana, cosa que li va suposar veure multiplicat per 20 l’IBI anual que pagava. 
Després de set anys sense poder-hi fer res (excepte pagar), va demanar a l’Ajuntament que 
l’expropiés, d’acord amb el DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovava el text refós de la Llei 
d’Urbanisme. Fa més d’un any que ho demana per via administrativa (ha presentat fins a tres 
instàncies) i encara no ha rebut cap resposta. 

Com que el greuge per manca de resposta és evident, obro expedient i començo les converses 
amb els regidors i responsables dels departaments oportuns per intentar que l’Ajuntament li 
digui alguna cosa. Sembla que la proposta de l’Ajuntament pot sortir a primers de febrer. 

Malgrat la intenció inicial, la manca de liquiditat de l’Ajuntament endarrereix la proposta i s’obre 
un període de negociació amb XXX en què s’intenta arribar a un acord a la baixa o trobar una 
solució alternativa (permuta, rebaixa de l’IBI...). En aquesta fase, la meva intervenció es redueix 
a intentar que l’assumpte no s’adormi, cosa que també resulta complicada perquè sembla força 
evident que la manca de diners fa que l’Ajuntament no tingui pressa. 

Al llarg dels mesos següents em consta que hi ha diversos contactes i algunes reunions entre 
les parts, però no és fins a finals d’octubre que sembla que les postures es comencen a 
acostar. A finals d’any es concreta una proposta que sembla viable, però s’acaba 2011 que 
XXX encara no ha respost si l’accepta o no i l’expedient resta obert. 

Expedient 04/11 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX telefona i es queixa que l’Ajuntament li cobri taxa d’escombraries d’activitat econòmica per 
un local que té buit. Ho troba injust i abusiu. Fa gairebé tres mesos que se n’ha queixat per 
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escrit però l’ORGT no respon. També exposa que discrepa dels m2 que se li cobren, però 
observo aquesta queixa no havia estat inclosa en el seu escrit inicial. 

Comprovo que el regidor d’Hisenda ha intercanviat correus electrònics amb l’interessat, en els 
quals li ha explicat que tant els pisos com els locals buits han de pagar per un servei que se’ls 
ofereix i que té un cost fix, tant si s’utilitza com si no. Per a casos de locals buits com el seu, 
però, s’aplica una quota força reduïda (no paga el cost de l’abocador) que sembla prou justa. 

D’acord amb aquest argument, la meva intervenció, a partir d’ara, se centrarà en la manca de 
resposta de l’ORGT i en la discrepància sobre els m2 del local. 

Comprovo que l’ORGT de Vilafranca va emetre la resposta dintre de termini, però que el seu 
complicat protocol intern d’autoritzacions i signatures va fer que la resposta a XXX li arribés 
fora de termini. Potser caldria que l’Ajuntament pressionés per evitar aquestes demores, però el 
cas és que finalment la resposta arriba en els termes avançats pel regidor i el cas queda tancat 
com a mediació. 

En relació al conflicte pels m2, la fitxa cadastral sembla confirmar que les liquidacions són 
correctes, de manera que es demana a XXX que presenti l’escriptura del local o un plànol on es 
vegi la seva totalitat. Si es comprova l’error, l’ORGT es compromet a corregir-ho d’ofici. 

Expedient 05/11 

PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ – Relacions Internacionals i Cooperació 

Es presenten XXX i YYY, en nom de l’ONG ZZZ, per queixar-se contra la denegació de la 
subvenció que havien demanat a l’Ajuntament. Afirmen que el projecte s’ajustava al reglament 
de la convocatòria i que la denegació no està justificada. 

L’estudi de la documentació aportada sembla demostrar que l’ONG no havia presentat tota la 
documentació que es demanava a la convocatòria, i que tampoc va respondre el requeriment 
de l’Ajuntament en què se’ls demanava que ho esmenessin. També es fa evident un conflicte 
entre l’Ajuntament i ZZZ, que mantenen postures discrepants sobre la classificació del projecte 
a subvencionar, la seva necessitat i la manera de desenvolupar-lo. 

Després de parlar en diverses ocasions amb la responsable del Servei i la regidora 
corresponent, així com amb XXX i YYY, arribo a la conclusió que, a part de diferències de 
criteri (de caràcter subjectiu –tècnic/polític– i en les quals, per tant, no puc entrar), hi ha hagut 
diversos malentesos que han augmentat la distància entre l’ONG i l’Ajuntament, però no 
detecto que s’hagi produït cap greuge que calgui corregir. 

Intento que acostin postures en vistes a noves convocatòries, però tanco l’expedient a favor de 
l’Ajuntament.

Expedient 06/11 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 
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Es presenta XXX i es queixa contra la denegació d’una llicència d’activitat que pretenia 
convertir un bar musical en un cafè-teatre. Explica que fa anys que fa un concert de música en 
viu al mes i que ara tan sols volia legalitzar l’oferta. Fins i tot va reformar i insonoritzar el local. 

Comprovo que el projecte havia despertat una forta oposició veïnal, ja que el canvi de llicència 
hauria permès l’obertura del local fins a les cinc de la matinada. També observo que 
l’Ajuntament havia denegat de llicència perquè el local no s’ajustava als criteris que s’exigeixen 
a aquest tipus d’establiments, ja que hi havia contigüitat amb un habitatge. 

Tot i que queda clar que la denegació de l’Ajuntament s’ajusta a les ordenances, sembla que hi 
pugui haver una llei de la Generalitat que hauria de facilitar la concessió de la llicència, cosa 
que estudio. Per altra banda, XXX s’entrevista amb l’alcalde, qui es compromet a realitzar una 
sonometria a casa dels veïns i a concedir-li la llicència si realment el local està tan ben 
insonoritzat que no se superen els límits permesos. Afortunadament, passen els mesos i XXX 
no demana formalment la realització de la sonometria, condició a la qual s’havia compromès, 
així que aquesta no es duu a terme i el compromís de l’alcalde no té conseqüències (si li 
hagués concedit la llicència tot i la contradicció clara amb les ordenances, hauria pogut incórrer 
en prevaricació, a part d’agreujar a tots els locals que sí que compleixen la normativa). 

Així, i atès que els contactes amb XXX també se m’han fet pràcticament impossibles, 
assumeixo la reducció de la seva voluntat de col·laboració i de diàleg inicials i, a finals de 
setembre, em veig obligada a tancar l’expedient com a desistit. 

Expedient 07/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es presenta i que es queixa contra l’excessiu rigor d’una multa que li va ser imposada per 
deixar el vehicle en un lloc on, en principi, no podia fer-ho. Al·lega que ho ha de fer relativament 
sovint per carregar i descarregar material per a la seva botiga, situada a l’illa de vianants, però 
que sempre procura no fer nosa i estar-hi el mínim de temps possible. També denuncia que la 
multa conté un possible error en la butlleta i un conflicte amb les dates de pagament. 

Comento el del cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i es mostra disposat a investigar-lo, 
principalment el possible error administratiu. 

Pocs dies després em confirma que la multa sembla ben posada, i que els antecedents de XXX 
indiquen que és reincident. També aclareix el possible conflicte amb les dates de pagament. En 
canvi, però, no s’esvaeixen els dubtes sobre el possible error en l’adreça de la infracció, ja que 
els arguments lògics de la interessada costen de rebatre. Per aquest motiu, davant del dubte, 
decideix acceptar el recurs de reposició de XXX i l’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 08/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Habitatge 

Es presenta XXX i exposa els problemes que pateix la seva germana, afectada per una gran 
discapacitat, per causa de la lentitud de l’Ajuntament en la gestió de la instal·lació d’un 
ascensor subvencionat al seu edifici i en la modificació del mobiliari urbà que cal a la zona. 
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Parlo amb el servei d’Habitatge i constato que, malgrat la percepció de XXX, les feines no 
estan aturades, sinó que, precisament en atenció a la situació de la seva germana, s’està 
avançant en la construcció de la cabina de l’ascensor (al taller del proveïdor) malgrat no haver 
rebut encara la subvenció de l’Ajuntament. 

Tot i que sembla que tot està seguint els seu curs, demano a l’alcalde que agiliti la concessió 
de les subvencions, i també demano a Habitatge que faci desplaçar el fanal que fa nosa i que 
es reformi la vorera tan aviat com es pugui. 

Finalment, l’obra s’inaugura a mitjan juny i puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 09/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX i exposa que, possiblement per causa del pas de la claveguera per sota de la 
vorera del seu edifici, aquesta es va ensorrar i va provocar la desconnexió del desaigüe del seu 
immoble al clavegueram general. L’Ajuntament va reparar la vorera però no va refer la 
connexió que s’havia desempalmat, cosa que fa que de tant en tant s’embussi i la porqueria els 
surti per l’interior de l’edifici, per l’aparcament. Afirma que l’Ajuntament i Aigües es passen la 
pilota mútuament i que ningú no resol el problema. 

Consulto el cas amb el responsable de Serveis Urbans i Mobilitat i el seu informe aporta un 
punt de vista totalment oposat: suposa –perquè és el més habitual– que va ser el fet que la 
canonada de l’immoble no estigués ben connectada al clavegueram el que va erosionar el 
subsòl, va fer que aquest cedís i va causar que s’ensorrés la vorera. S’ofereix a demanar un 
peritatge, però adverteix que si es demostra que la “culpa” és de l’immoble, l’Ajuntament els pot 
arribar a reclamar les despeses de reparació de la vorera afectada. 

Amb aquesta informació, XXX reconeix que podria ser que el problema no tingués un 
responsable clar, ja que aquella és una zona amb molta aigua i totes les voreres estan mig 
ensorrades. No descarta, doncs, que la culpa fos de la constructora de l’edifici, que potser no 
va compactar prou bé el terreny i no va aïllar o reforçar prou l’edifici. Acordem que traslladarà 
tota la informació la comunitat de propietaris i que ells mateixos decidiran el camí a emprendre. 

Tot i que l’Ajuntament, en el fons, no ha variat la seva posició, la intervenció de la Sindicatura 
ha aconseguit unes explicacions tècniques i una concreció de postures que fins aleshores no 
s’havia produït, motiu pel qual tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 10/11 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan abril el 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 al carrer, s’han reproduït. Truca 
a la Policia però creu que no actuen prou. 
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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 mitjan 
desembre i són positius: el soroll 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 sense suposar cap gran despesa per al 
local. Prepararan un requeriment, però s’acaba l’any amb l’expedient encara obert. 

Expedient 11/11 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

Es presenta XXX i explica que no consta al cens electoral perquè no surt al Padró. Va 
presentar un escrit en què demanava que es reparés l’error –que atribueix a l’Ajuntament– i no 
està d’acord amb la resposta que ha rebut, ja que diu que hi consten incorreccions, tant en el 
contingut com en la forma, que encara agreugen més l’error inicial. 

Consulto el cas al Secretari de l’Ajuntament, qui m’informa que la responsabilitat d’estar 
empadronat és del ciutadà. Suposa que XXX no va complimentar els impresos durant la 
darrera renovació de Padró i que, al cap d’un temps, la seva baixa devia ser automàtica. 
També ho consulto a l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, on només hi afegeixen que 
si l’Ajuntament té molts indicis que aquesta persona viu a la ciutat, li pot enviar un requeriment 
perquè s’empadroni –similar a la carta que li va enviar fa uns dies–, però que serà ell qui ho 
haurà de fer perquè el fet d’empadronar-se a un municipi o a un altre és decisió individual. 

Un nou escrit de l’interessat sembla indicar que necessita acreditar la seva residència efectiva 
en territori espanyol per poder cobrar una pensió, de manera que proposo a l’Ajuntament que 
se li ofereixi la certificació que necessita. Aconseguit això, també li demano a ell que vagi a 
l’OAC, s’empadroni, aconsegueixi el certificat que li cal i no hi doni més voltes. 

Malgrat això, ell afirma que no s’ha actuat d’acord amb el procediment (parla de falsedat 
documental i prevaricació) i que no ho pot permetre. Accepta que tanquem el cas com a 
mediació, però no descarta acudir a la via judicial perquè l’Ajuntament esmeni els seus errors. 

Expedient 12/11 

SERVEIS A LES PERSONES – Serveis Socials 

Es presenta XXX per queixar-se que a Serveis Socials no l’han atès correctament i se l’han tret 
de sobre sense gaires miraments. Va presentar una reclamació i tampoc està d’acord amb la 
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resposta, ja que no incloïa cap disculpa i atribuïa el seu descontentament a una senzilla 
discrepància de criteris. 

Contrasto la seva versió dels fets amb la cap de Serveis Socials i confirmo que la situació 
personal i familiar de XXX és força complicada, amb problemes de salut, d’ingressos, de 
convivència, etc. però considero que des del servei s’actua amb professionalitat i d’acord amb 
les seves necessitats i possibilitats reals. Malgrat això, em proposo mediar en la recerca 
d’algun punt de trobada que pugui millorar la relació amb el servei i la col·laboració de XXX. 

Pocs dies després, però, es presenta XXX i diu que pensa que la intervenció de la Sindicatura li 
pot ser perjudicial, ja que pot provocar que des de Serveis Socials encara se la perjudiqui més, 
de manera que em demana que no intervingui més en el cas i que no en parli més amb ningú. 
Tot i que em comprometo a vetllar que això no passi, insisteix en la seva petició i em veig 
obligada a tancar l’expedient com a desistit. 

Expedient 13/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Habitatge 

A primers de maig de 2011 es presenta XXX i explica que fa un any que va comprar el pis de 
protecció oficial on viu, però que de seguida es va adonar que estava molt mal acabat. Les 
reparacions petites les va fer i assumir ell mateix, però va presentar una reclamació a Habitatge 
perquè se li solucionessin les coses més grans. En poc temps es van arreglar els problemes 
amb els radiadors, es va arreglar el sostre i hi va anar el pintor, però encara no s’han canviat 
les portes que s’havien bufat. 

Em poso en contacte amb Habitatge i el seu informe posa de manifest que s’ha donat prioritat a 
les reparacions importants, i que de l’assumpte de les portes, que no es considera greu ni 
urgent, potser no se n’ha fet el seguiment adequat.

Demano que s’agilitin els tràmits amb l’empresa instal·ladora, però durant els mesos següents 
no es produeix cap avenç en el cas; la majoria de les vegades per causa de l’empresa, altres 
per causa de l’interessat i altres per malentesos entre les parts. 

A finals d’any m’assabento que hi ha hagut canvis de personal al servei d’Habitatge, cosa que 
complica el seguiment i la resolució del cas i fa que el 2011 s’acabi amb l’expedient encara 
obert, tot i que la visita d’inspecció, en presència d’una tècnica de l’Ajuntament, finalment sí 
que s’havia pogut dur a terme. 

Expedient 14/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa que li van imposar per no haver respectat, 
presumptament, el semàfor que regulava el trànsit en una cruïlla. Aporta, com a prova, una 
gravació de vídeo que demostra clarament que el semàfor no funcionava bé. La seva 
al·legació, però, tot i que també l’havia presentat amb aquest vídeo, li havia estat desestimada. 
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Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i m’informa que els agents actuants van 
considerar que XXX havia aprofitat el possible mal funcionament del semàfor per saltar-se la 
prioritat, però reconeix que l’avaria és més que evident i, per tant, cal concedir a l’interessat el 
benefici del dubte i retirar-li la sanció. L’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 15/11  (Expedient d’Ofici) 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Arran de la instrucció de l’expedient 14/11, observo que la duplicitat de semàfors que hi ha en 
algun punt de la vila no sembla prou justificada i que, fins i tot, poden induir a error a 
conductors que no estiguin familiaritzats amb la via per la qual circulen. Poden fer pensar, per 
exemple, que un carrer amb doble sentit de circulació és un carrer de sentit únic però amb dos 
carrils. Per aquest motiu, i també per raons purament econòmiques (menys semàfors impliquen 
menys despeses en consum i en manteniment), vaig proposar a Serveis Urbans i Mobilitat la 
supressió d’algun semàfor dels situats al cantó esquerre del carrer. 

Malgrat una primera valoració favorable del cap de servei, finalment l’opinió dels tècnics va ser 
que totes les duplicitats que hi ha la vila queden plenament justificades per motius de seguretat, 
i que els meus arguments lògics no podien prevaldre per damunt dels seus arguments tècnics. 
Van desestimar el meu suggeriment i l’expedient va ser tancat amb recomanació feta però no
acceptada. 

Expedient 16/11 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX i exposa que fa mesos que va presentar una petició, amb la signatura de tot 
el veïnat, que no ha rebut resposta. Demanaven que es posés una pilona automàtica o una 
barrera a l’entrada del seu carrer (que no té sortida per l’altre cap) per evitar que els vehicles 
comercials hi parin “un moment” per fer operacions de càrrega/descàrrega i obstaculitzin la 
sortida dels veïns. Explica que és un assumpte que ja havia demanat en anteriors ocasions i 
que se li havia desestimat per criteris polítics i econòmics, però que recentment l’alcalde li havia 
assegurat –verbalment– que ara sí que hi faria alguna cosa. Malgrat això, ningú hi fa ni els 
respon res. 

Consulto el cas amb el cap de Serveis Urbans i Mobilitat i reconeix que, tot i entendre el 
problema, no hi veu una solució clara: la instal·lació d’una pilona automàtica té un cost massa 
elevat (actualment inassumible) en proporció als pocs ciutadans que se’n beneficiarien. També 
descarta les barreres i les pilones manuals perquè generen més problemes que solucions. 

Per intentar corregir la situació, però, comentem el cas amb la Policia Local i es posa en marxa 
una campanya d’actuació informadora i sancionadora per acabar amb els estacionaments 
indeguts. També es demana la col·laboració dels locals comercials de la zona. 

Al cap d’un temps, l’Inspector cap de Policia ens informa que sembla que les mesures 
adoptades estan donant fruits i la situació es normalitza, ja que han deixat de rebre trucades 
dels veïns. En aquest punt, i tenint també en compte que aquestes mesures s’ajusten a les 
possibilitats reals i econòmiques de l’Ajuntament, tanquem el cas com a mediació. 
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Expedient 17/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A mitjan juliol de 2011 es presenta XXX i explica que tot sovint no pot entrar i sortir del garatge 
de casa seva per causa dels vehicles que hi estacionen al davant. Diu que la casa fa xamfrà i 
que, arran de la darrera reforma de la vorera, en què es va fer més accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda, els vehicles la utilitzen per parar-hi “un moment” per anar, principalment, 
a un forn molt proper. Denuncia que aquests vehicles fan una infracció triple, ja que aparquen 
parcialment damunt la vorera, parcialment en un pas de vianants, i ignoren la seva placa de 
gual, que té al corrent de pagament. 

En dues ocasions, ha demanat per escrit que es protegeixi aquell espai amb la instal·lació de 
pilones, però se li han desestimat perquè són cares i ara es tendeix a no posar-ne. 

Comprovo les afirmacions de l’interessat sobre el terreny i observo que, efectivament, en 
aquella zona l’anarquia en qüestió d’aparcament és total. També comprovo que el xamfrà 
següent, que té una distribució similar, sí que gaudeix de pilones que impedeixen 
l’estacionament irregular dels vehicles, de manera que el greuge comparatiu és manifest. 

Així, amb la convicció que les evidències del cas facilitaran la resolució de l’expedient, 
m’entrevisto amb els responsables de Serveis Urbans i Mobilitat per defensar els drets de XXX 
i de la resta de vianants que no poden utilitzar lliurement aquella vorera. La meva sorpresa, 
però, va ser important quan vaig veure que ni el cap de servei ni el regidor corresponent tenien 
cap intenció de fer res per normalitzar la situació en aquella zona, i encara va ser més gran 
quan van dir-me que estaven més predisposats a retirar les pilones del xamfrà que ja les tenia 
que no pas a posar les que reclamava XXX. 

A mitjan novembre, però, se’m confirma (i també a l’interessat) que finalment s’ha aprovat la 
col·locació de les pilones demanades, de manera que em disposo a tancar l’expedient. Però les 
sorpreses no s’han acabat: al cap de dos dies el cap de servei m’informa que ha rebut 
directrius polítiques que li impedeixen complir el compromís, de manera que la situació esdevé 
encara més rocambolesca. 

Tot i que en continuem parlant en reunions successives, s’acaba l’any amb l’expedient encara 
obert i sense cap acostament de posicions significatiu. 

Expedient 18/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Medi Ambient 

A mitjan juliol de 2011 XXX es presenta i exposa que fa tres mesos que va presentar una 
instància en què es queixava contra els sorolls i les molèsties que li ocasiona un establiment 
veí, i encara no ha rebut resposta. 

Em poso en contacte amb Medi Ambient i m’informen que fa poc que Governació els va derivar 
el cas, però que ja hi estan treballant i ja em poden aclarir que han comprovat que l’establiment 
no excedeix els horaris d’obertura. En canvi, sí que sembla excessiu el soroll que fa el 
compressor de la premsa de cartró, motiu pel qual ja han parlat amb els responsables de 
l’activitat i sembla que estan disposats a solucionar-ho. 
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Durant els mesos següents em mantinc en contacte amb Medi Ambient, on m’informen que la 
bona voluntat inicial de l’establiment no s’ha traduït en fets i tot segueix igual, de manera que ja 
han demanat una sonometria a la Generalitat. 

La sonometria es fa a primers d’octubre i els resultats, que arriben a mitjans de novembre, 
confirmen que les immissions sonores al pis de XXX superen els límits legals. 

El 2011 s’acaba que el problema encara no està resolt, però amb el compromís per part de 
l’establiment d’adoptar les mesures correctores necessàries en el termini d’un mes. Obert. 

Expedient 19/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX telefona i explica que fa gairebé un any que va demanar a l’Ajuntament i a Aigües de 
Vilafranca que solucionessin uns problemes d’inundacions que patien al seu edifici per causa, 
possiblement, d’un clavegueram deficient. Aigües es va comprometre a fer millores als 
embornals, però triguen a fer-ho i cada vegada que plou se’ls inunden els baixos de l’edifici. La 
situació s’ha fet insostenible i els desperfectes són nombrosos. 

Em poso en contacte amb els responsables d’Urbanisme i de Serveis Urbans i Mobilitat, i 
sembla que l’assumpte estigui encallat a Aigües, però també per causa de l’escàs seguiment 
fet des de l’Ajuntament. Insisteixo en la gravetat de les conseqüències que pateixen els 
interessats i demano que es reactivi el tema. 

En qüestió de setmanes, se m’informa que ja s’ha detectat que no n’hi ha prou amb millorar els 
embornals, sinó que caldrà ampliar la capacitat de la xarxa. Es fa el projecte, s’adjudiquen les 
obres i s’hi comença a treballar a primers de novembre. 

La intervenció s’acaba abans de finals d’any, però mantenim l’expedient obert fins a constatar, 
quan plogui, que les obres realitzades són suficients. 

Expedient 20/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A primers d’agost de 2011 es presenta ZZZ i exposa el mateix problema que ja està essent 
abordat en l’expedient 01/11, promogut per XXX i YYY, veïns de ZZZ. La posem al corrent de 
les gestions que s’han dut a terme i dels progressos que s’estan fent, de manera que aquest 
expedient i el 01/11, a partir d’aquest moment, progressen i es resolen en paral·lel. 

El cas és que, per causa d’unes obres que s’han fet a prop de casa seva, que han inclòs la 
reurbanització de l’avinguda i que presumptament han quedat mal acabades, cada vegada que 
plou amb certa intensitat es col·lapsa el clavegueram i els entra aigua per les banyeres i els 
lavabos. La situació és desesperant. Han demanat solucions a Urbanisme i a l’empresa 
municipal d’Aigües, però no veuen que ningú els faci gaire cas. 
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Comprovo que el problema està localitzat (hi ha una connexió defectuosa) i que per això 
Aigües encara no ha fet recepció de les obres, de manera que és l’Ajuntament qui ha de 
requerir l’empresa constructora perquè ho solucioni. 

El procés de negociació i requeriments a l’empresa s’allarga uns mesos (tant per culpa de la 
poca fermesa de l’Ajuntament en la seva reclamació com per culpa de la mateixa empresa), 
fins al punt que l’Ajuntament arriba a plantejar-se executar les obres de manera subsidiària, a 
càrrec de la fiança dipositada per la constructora. Finalment, però, això no va ser necessari i 
l’empresa va realitzar la intervenció que calia durant els mesos de setembre i octubre, de 
manera que vam poder tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 21/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

Es presenta XXX i es mostra molt indignada amb la manca d’actuació de l’Ajuntament. Explica 
que fa temps que el veí va fer unes obres a la seva finca que provoquen que, sempre que plou, 
l’aigua vagi cap a casa seva. Quan es va queixar, l’Ajuntament li va respondre que havia 
concedit llicència d’obres al veí amb la condició que “no suposessin cap perjudici cap a les 
finques veïnes ni modifiquessin l’escorrentia de l’aigua de pluja” i que, per tant, l’Ajuntament no 
hi té cap responsabilitat i ha de reclamar per via judicial. XXX argumenta que si el veí va 
incomplir la condició que l’Ajuntament li havia posat per fer les obres, és el mateix Ajuntament 
el que li ha de reclamar que ho corregeixi. 

Com que considero lògica i raonada la postura de XXX, em poso en contacte amb el Servei 
d’Urbanisme i els demano explicacions. La seva resposta inicial també és que es tracta d’un 
tema de Dret Civil, però demano que no declinin la responsabilitat sense haver-se estudiat el 
cas a fons i que s’ho plantegin com un assumpte d’incompliment de llicència: si les obres s’han 
fet sense complir les condicions de la llicència, s’han de fer rectificar. 

Abans de finals d’any també comento el tema amb l’alcalde, per veure si hi pot intervenir, però 
no tinc cap novetat abans del 31 de desembre i l’expedient roman obert. 

Expedient 22/11 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX i YYY demanen la intervenció de la Síndica perquè l’Ajuntament ha tancat, de manera 
presumptament arbitrària, un pati interior d’una illa de cases que fins aleshores havia estat d’ús 
públic. El motiu era que algunes persones l’utilitzaven per passejar-hi els seus gossos i alguns 
veïns s’havien queixat que això els molestava i que, a més, embrutaven la plaça. Els 
interessats defensen l’ús públic i no restrictiu de la plaça i proposen que només es tanqui, de 
manera pactada i controlada, en horari nocturn. 

Obro expedient i comprovo que les relacions veïnals estan força deteriorades ja que, per una 
banda, era cert que algun dels propietaris dels animals els treien sense lligar, cosa que 
efectivament podia provocar molèsties a altres usuaris i que, a més, és il·legal. Per altra banda,  
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però, també considero que la mesura de tancar la plaça durant tot el dia causa un perjudici 
excessiu als veïns que en fan un ús responsable, i concedeix un ús privatiu de l’espai a les 
poques persones que disposen de clau d’accés que no considero justificat. 

Comento el cas amb el cap de Serveis Urbans i Mobilitat i el de la Policia Local, així com amb 
els respectius regidors. Coincidim que cal buscar una solució mediada. 

En els dies i setmanes següents aclarim la propietat de la plaça i convenim que cal recuperar 
l’ús públic –però controlat– de l’espai. S’estableixen uns horaris consensuats d’obertura i 
tancament i es demana la col·laboració del Servei de Protecció Civil per resoldre el problema. 
La seva tasca consistirà en programar que un agent cívic obri la plaça cada matí a una hora 
determinada (a la nit la tancarà la Policia) i en fer una certa campanya d’informació i civisme al 
veïnat. Convenim que també s’intentarà arreglar una mica la plaça. 

Després de resoldre alguns problemes i malentesos en el cartell dels horaris d’obertura i 
tancament, i també en si s’havia de permetre l’accés de gossos o no, es posa en funcionament 
el protocol dissenyat i mantinc l’expedient obert fins a comprovar que tot funciona correctament. 
Comprovat aquest extrem, a finals d’any puc tancar el cas com a mediació. 

Expedient 23/11 

SERVEIS A LES PERSONES - Cultura 

XXX i YYY ens envien un correu-e amb dos documents adjunts en què demostren que fa tres 
mesos que van presentar dues sol·licituds a l’Ajuntament que encara no han estat respostes. 
Demana que la Sindicatura hi intervingui per aconseguir-les. 

Sense necessitat d’entrar en el fons de les peticions dels interessats (que és molt subjectiu i la 
part objectiva del qual ja va ser aclarida en l’expedient 29/10), el greuge per manca de resposta 
és evident, motiu pel qual obro expedient i em poso en contacte amb el cap del Servei de 
Cultura per reclamar-li les respostes pendents. 

També comento el cas amb l’alcalde, a qui els interessats han adreçat una nova instància. Ell 
lamenta haver fet comentaris que després no ha pogut complir perquè la seva opinió no 
sempre coincideix amb les decisions del Patronat i del Consell de la Festa Major, que són 
òrgans independents i que van decidir de manera legítima. 

En qüestió de poques setmanes el Servei de Cultura emet la resposta pendent. Informa que 
s’ha atès la petició dels interessats i que el procés ha estat revisat, però ratifica que les 
decisions es van adoptar d’acord amb criteris professionals. També aclareix altres dubtes que 
s’havien plantejat. 

Tot i que els interessats continuen sentint-se enganyats i pensen que les decisions que s’han 
pres no són justes, accepten que la Sindicatura no pot anar més enllà en la seva intervenció, ja 
que no té competències sobre les decisions polítiques ni sobre les del Consell de la Festa 
Major, com tampoc en té sobre les opinions subjectives o emocionals de cadascú. El cas queda 
tancat com a mediació. 
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Expedient 24/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que a prop de casa seva hi ha dos bars que tenen una clientela que 
sol cometre actes d’incivisme i d’alteració de l’ordre públic. També denuncia manca d’higiene i 
la presència de rosegadors. Fa un mes que el veïnat se’n va queixar per escrit i no s’hi fa res. 

Tot i que l’assumpte encara es troba en via administrativa, comento el cas amb l’Inspector cap 
de la Policia Local, qui coneix perfectament el tema i m’informa que ja s’han dut a terme 
diverses actuacions, com ara limitar els horaris de tancament dels locals i reforçar la presència 
policial a la zona. També em demostra que sí que s’ha respost la instància dels veïns, així que 
el problema és de comunicació interna entre l’Associació de Veïns i els afectats. 

Comento les novetats a XXX i li facilito una còpia de la resposta de la Policia. Ella reconeix que 
ara sí que hi veu millores, tant en presència policial com en respecte als horaris de tancament 
dels locals. Per tot l’exposat, considero que la l’actuació municipal va ser adequada i suficient 
abans de la meva intervenció, i tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 25/11 

SERVEIS A LES PERSONES - Educació 

XXX es presenta i exposa que va demanar, dintre de termini i amb tota la documentació que 
calia, una beca per a l’escolarització del seu fill. Durant el procés d’estudi va rebre una trucada 
d’Educació en què se li demanava algun aclariment, però afirma que en cap cas se li van 
demanar més dades i diu que ara se li ha denegat l’ajut per documentació insuficient. 

Comprovo que el Servei d’Educació li va demanar per escrit, a ella i a altres famílies, que 
portessin documentació addicional (perquè hi havia dubtes raonables en l’apartat d’ingressos, 
despeses i propietats), però també observo que XXX no va signar la recepció de la petició. 

Com que no tinc manera de comprovar si la comunicació es va frustrar per manca de voluntat 
de XXX o perquè es va extraviar l’avís corresponent, proposo a Educació que, malgrat trobar-
se ja fora de termini, se li doni una nova oportunitat per presentar els documents que falten. Jo 
mateixa m’ofereixo per fer aquesta tasca de contacte, explicació i recopilació. 

Després de diversos intents no reeixits, amb compromisos no complerts per part de la 
interessada, arribo a la conclusió que potser ja no té interès en presentar la documentació que 
faltava ni, per tant, en optar a cap beca. I com que sense la seva col·laboració no puc continuar 
amb la instrucció de l’expedient, l’he de tancar com a desistit. 

Expedient 26/11 

SERVEIS A LES PERSONES - Educació 

Es presenta XXX i es queixa contra la presumpta mala atenció que va rebre d’un treballador, 
del Servei d’Educació, que la va atendre en una reclamació sobre la denegació d’una beca. 
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Afirma que la va tractar amb prepotència i que no es va voler identificar. XXX va presentar la 
queixa per via administrativa, però demana que la Sindicatura vetlli que se li doni resposta. 

Parlo amb el cap de servei i m’explica que XXX no hauria hagut d’accedir al Servei d’Educació, 
on no fan tasques d’atenció al públic (es fan des de l’OAC) sinó que resolen per escrit els 
problemes que els arriben per aquesta via. Reconeix que el treballador s’hauria d’haver 
identificat, però justifica que no ho fes perquè considera que XXX el va voler pressionar per 
obtenir un tracte avantatjós. Es compromet a respondre per escrit la queixa de la interessada, 
però avança que serà en aquests termes. 

Poques setmanes després XXX rep el document i el cas queda tancat com a mediació. 

Expedient 27/11 

SERVEIS A LES PERSONES – Serveis Socials 

XXX es presenta i explica que ha demanat el retorn voluntari al seu país, però que els tràmits al 
Departament de Convivència i Ciutadania s’estan endarrerint. Explica que la seva situació 
econòmica és insostenible i que no els queden diners per pagar el pis, ni per comprar bolquers 
al seu fill, ni per menjar, i diu que a Serveis Socials només la van enviar a Càrites. 

Em poso en contacte amb la cap de Serveis Socials i estudiem l’expedient de XXX. M’adono 
que té un cert historial d’intents d’engany que em fan dubtar de la credibilitat de la seva versió. 
També m’aclareix que és cert que se la va adreçar a Càrites pel tema dels aliments, i a la Creu 
Roja per l’assumpte dels bolquers. La cap de servei també es compromet a preocupar-se pel 
seu retorn voluntari, de manera que no considero que hi hagi una situació de greuge. 

Ho exposo a la interessada i comprovo que, possiblement, no havia entès del tot les 
instruccions de Serveis Socials, però accepta que el suport rebut és suficient. Tanco el cas a 
favor de l’Ajuntament. 

Expedient 28/11 

SERVEIS A LES PERSONES – Serveis Socials 

Es presenta XXX i es mostra molt sensibilitzada amb la situació de les dones maltractades i de 
les que es troben sense sostre i sense recursos. Considera que l’Ajuntament no se n’ocupa 
prou i demana que s’obri, per a aquests usos d’emergència, l’alberg municipal, del qual afirma 
que actualment està infrautilitzat. 

Em poso en contacte amb el responsable de l’alberg i m’informa que només s’utilitza quan hi ha 
intercanvi amb ciutats agermanades o quan el lloguen clubs o entitats esportives amb motiu 
d’alguna activitat col·lectiva i organitzada. Reconeix que el seu ús té força marge per créixer, 
però observa que ara funciona amb costos mínims i que destinar-lo a qualsevol altra utilitat 
suposaria una inversió considerable en personal. 

Posteriorment em poso en contacte amb la responsable del Pla per la Igualtat, qui ja s’ha 
entrevistat amb XXX i li ha explicat el funcionament i els mitjans amb què compta l’Ajuntament 
(assessoria jurídica, suport psicològic, cases d’acollida, etc.) i que, de moment, són suficients. 
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A més, treballen de manera coordinada amb els Serveis Socials i procuren d’ajustar-se a les 
necessitats de cada cas. 

Comunico a XXX que considero que l’atenció que actualment dóna l’Ajuntament és suficient, i li 
proposo que adreci a totes les dones maltractades que cregui que necessiten ajuda a Serveis 
Socials, on estudiaran cada cas i les ajudaran de la millor manera possible. L’expedient queda 
tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 29/11 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

Es presenta XXX i explica que fa gairebé tres mesos que va sol·licitar la renovació del seu 
permís d’armes de classe B (d’aire comprimit). Passa cada setmana per l’OAC a preguntar i 
només li saben dir que encara no ha arribat. Té por que no se li vulgui renovar. 

Parlo amb l’OAC i amb Governació i m’expliquen que aquest tràmit, que no és gaire habitual, 
depèn d’un d’informe d’antecedents que ha de fer la Policia. Casualment, però, l’informe ha 
arribat fa un parell de dies i la renovació del permís ja està en marxa, però reconeixen que, en 
general, aquests temes no solen ser prioritaris. 

Demano que, atesa la preocupació i la insistència de l’interessat, mirin de fer-lo aviat. Com que 
la petició s’accepta i es porta a terme immediatament, el cas queda tancat com a mediació. 

Expedient 30/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

XXX es presenta i es queixa que quan passen els operaris que netegen el carrer amb els 
bufadors que duen a l’esquena, a part d’aixecar molta pols, li fan entrar la porqueria a casa 
seva. Ja s’havia queixat anys enrere, però la solució mai no és definitiva. Ara ha presentat una 
altra d’instància i demana que es canviï el sistema de neteja. 

Comento la queixa amb el cap de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) i admet que periòdicament 
arriben queixes sobre els bufadors, que és cert que fan molt de soroll, que suposa una càrrega 
considerable per a l’esquena dels treballadors, que alcen molta polseguera... Reconeix que no 
és el millor sistema, però és el que tenen i l’han de fer servir, especialment en època de moltes 
fulles. Es compromet a demanar als operaris que vagin més amb compte. 

Li proposo que li expliquin, per escrit, els criteris d’ús a l’interessat, així com la necessitat 
d’utilitzar aquestes màquines (principalment a la tardor) i el compromís de demanar als 
treballadors que vagin amb compte. 

Com que XXX es dóna per satisfet amb aquestes explicacions i aquestes mesures, l’expedient 
queda tancat com a mediació, però també comento a SUM que trobo un greuge entre barris 
que aquests bufadors només s’utilitzin determinades zones, i que en altres tota la neteja es faci 
amb altres mètodes menys sorollosos i menys bruts. 
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Expedient 31/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que se li va imposar davant de casa seva. 
Explica que viu a l’illa de vianants i que va deixar el cotxe un moment per pujar el seu fill, que 
dormia, al pis. Suposa que va trigar tan sols deu minuts, però reconeix que no va deixar els 
quatre intermitents en marxa. 

Comento el cas amb l’Inspector cap de Policia Local i coincidim que el comandament i el 
distintiu habiliten per entrar a l’illa de vianants per accedir al garatge, però no pas per aparcar, 
de manera que entenem que la multa està ben posada. Es poden entendre les circumstàncies 
personals de XXX, però també és clar que no constitueixen un motiu de primera necessitat. Per 
altra banda, com que la sanció no conté cap defecte de forma, concloem que està ben posada i 
tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 32/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX es presenta i exposa els problemes que genera una presumpta ubicació incorrecta de la 
cisterna d’aigua de l’immoble on viu. En considera responsable l’Ajuntament perquè, segons 
creu, no hauria d’haver concedit la llicència de primera ocupació fins que s’hagués esmenat 
aquest defecte. Se’n va queixar per via administrativa i se li va respondre que la cisterna estava 
situada en terreny privat, d’acord amb el que preveia el projecte executiu de la llicència d’obres, 
de manera que la llicència d’ocupació i ús estava ben concedida. XXX, però, no hi està d’acord. 

Un cop recopilada i contrastada la documentació relativa al cas, consulto l’assumpte amb el 
cap del servei d’Urbanisme i amb un assessor extern que em garanteixi una opinió imparcial, i 
tots dos coincideixen que la normativa no regula la ubicació dels dipòsits d’aigua de consum en 
relació a les conduccions de les aigües residuals. En conseqüència, si alguna cosa s’ha trencat 
i hi ha filtracions, i encara més si les instal·lacions es troben en terreny privat, la reparació ha 
d’anar a càrrec dels propietaris de l’immoble (com a tasca de manteniment). Pel que fa a la 
distribució d’espais i la construcció de l’immoble, m’informen que la responsabilitat és de la 
promotora, de la constructora, de l’arquitecte o de l’aparellador de l’obra, però en cap cas de 
l’Ajuntament. Seria a aquestes instàncies, doncs, i per la via del dret privat, a les quals XXX pot 
demanar responsabilitats, cosa que se li desaconsella atesa l’antiguitat de l’immoble. 

Trasllado tota aquesta informació a XXX i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 33/11 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX i YYY es presenten i expliquen que fa gairebé un any que van presentar una Sol·licitud de 
Subsanació de Discrepàncies a l’ORGT, per aclarir un dubte sobre la superfície d’una nau de la 
seva propietat i un possible error en la quota de l’IBI. 
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Comento el cas amb la responsable de l’ORGT i m’aclareix que en aquests assumptes de 
Cadastre, l’Organisme només fa d’intermediari, ja que la competència és del Ministerio de 
Hacienda espanyol. Ells no poden, per tant, garantir cap termini. Avança, però, que si es 
demostra un error no hi haurà problema en retornar-los els diners, però també explica que 
l’increment de quota que han patit en els darrers deu anys pot ser l’augment diferit que va sortir 
de la revisió de l’any 2000, que no es va repercutir de cop sinó que s’ha anat incrementant un 
10% anual (fet que va ser oportunament comunicat als interessats). 

En pocs dies, el personal de l’ORGT em confirma que la resposta als interessats ja està en 
camí i s’ofereixen a explicar-los-la si hi ha algun concepte que no vegin clar. 

Al cap de dues setmanes passen els interessats i diuen que ja han rebut la resposta de la 
Diputació; acaben de parlar amb l’ORGT i ja han aclarit l’únic dubte que els quedava. Diuen 
que sí que hi havia un error i que ja ha quedat corregit de cara l’any que ve, cosa que els és 
suficient i que ens permet tancar el cas com a mediació. 

Expedient 34/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

Es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li va ser imposada per deixar el vehicle 
(deu minuts) en un pas de vianants. Exposa diversos atenuants, com ara que pateix una 
discapacitat del 75% i que va deixar visible la targeta d’aparcament. També va deixar la seva 
senyora al vehicle per si hi havia cap problema mentre ell era a fer una gestió comercial. 

Parlo amb l’Inspector cap de Policia Local i valorem que el fet de tenir una discapacitat i la 
targeta d’aparcament l’autoritza a aparcar on no faci nosa, però que no se li pot permetre 
aparcar en un pas de vianants perquè si ha de creuar el carrer una persona amb cadira de 
rodes, és evident que sí que faria nosa. Per altra banda, acceptar la seva al·legació es podria 
entendre una autorització implícita que algú amb targeta de discapacitat pot aparcar en els 
passos de vianants, cosa que és del tot inadmissible. Per altra banda, també veiem que la 
gestió comercial que havia anat a fer no era de primera necessitat, de manera que no es 
considera que l’actuació de l’agent fos agreujant. 

Recomano a XXX que pagui la sanció abans que s’esgoti el període de descompte i tanco el 
cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 35/11 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A finals d’octubre de 2011 rebem un correu-e de XXX amb la còpia del document que acaba de 
rebre, del Servei de Governació, com a resposta a una sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
que havia presentat un mes enrere. És un document en què se l’informa que s’han detectat una 
sèrie de defectes en la seva petició inicial i se li demana que els esmeni, ja que, si no ho fa, 
s’arxivarà la petició. Demana que la Sindicatura l’ajudi a defensar els seus drets. 
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Tot i que obro expedient, la meva primera intervenció només consisteix en explicar-li de 
manera més entenedora el que li demana el Servei de Governació, i l’animo a recopilar tota la 
documentació i presentar-la dintre de termini. Quedem que ens mantindrà informats. 

Després d’algunes setmanes sense novetats, i amb el termini ja esgotat, parlo amb XXX per 
saber si ja ha presentat la documentació que se li reclamava. En lloc d’això, i arran de la 
comunicació de tancament de l’expedient per part de l’Ajuntament (per desistiment), m’informa 
que acaba de presentar una sol·licitud de pròrroga, ja que encara no ha pogut recopilar tota la 
documentació. Ara espera resposta de l’Ajuntament. 

S’acaba l’any sense altra novetat i amb l’expedient encara obert. 

Expedient 36/11 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A mitjan desembre de 2011 es presenta XXX i denuncia que darrerament ha presentat fins a 
tres instàncies (la més antiga és de fa gairebé un any) i l’Ajuntament no n’hi ha respost cap. 
Concretament, demanava explicacions per la demora en concedir-li un certificat que havia 
demanat temps enrere i també sol·licitava, en el seu tercer escrit, una indemnització per 
compensar les possibles pèrdues que li havia provocat aquesta demora. 

L’any es va acabar amb l’expedient tot just obert i encara sense haver-hi pogut intervenir. 
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5.1.2. Consultes sense expedient 

A més dels expedients detallats, 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 11001 

XXX, que viu en una zona de nova urbanització, es queixa que fa més d’un any que intenta 
contractar una línia de telefonia fixa i ADSL, però que no ho aconsegueix. Va demanar la 
intervenció de l’OMIC però Telefònica va respondre que estaven “pendents d’infraestructures”. 

Tot i que sembla clar que no tenim competències sobre l’assumpte, se li proposa que presenti 
la seva petició a l’Ajuntament per si pot pressionar l’operadora, ja que entenc que avui dia la 
connexió telefònica i l’ADSL es poden considerar serveis essencials. Consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 11002 

XXX es queixa, per correu-e, que la cursa de BTT de les Festes de Sant Raimon es va fer 
sense demanar permís als propietaris dels terrenys per on passava. 

Se li explica com ho ha de fer per presentar la seva queixa per via administrativa i es tanca la 
consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11003 

XXX explica que els veïns “de sempre” del seu carrer tenen problemes d’aparcament per causa 
dels costums i poc respecte dels nous veïns de la part acabada d’urbanitzar, així com pel criteri 
presumptament erràtic de l’Ajuntament, que no té clar si s’hi pot aparcar ni a quin costat. 

Com que no ha presentat la seva queixa ni els seus arguments per via administrativa, se 
l’informa de com ho ha de fer i la consulta queda tancada com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11004 

Truca XXX per consultar què ha de fer per donar-se de baixa del gas, ja que ha trucat a la 
companyia i li han dit que no ho podrà fer fins al cap de nou mesos. 

La informem que aquest assumpte no és competència de la Sindicatura de Greuges sinó de 
l’OMIC, i derivem la trucada cap a l’OAC perquè li donin dia i hora. Consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 11005 
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Es presenta XXX i exposa que és treballadora autònoma però que actualment està a l’atur. 
Pregunta si pot deixar de pagar els rebuts dels autònoms a la Seguretat Social. 

Se li explica que aquest tipus d’assessorament no entra dintre de les nostres competències, 
però se li faciliten les dades del Síndic de Catalunya per si li ho vol preguntar a ell. La consulta 
queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11006 

XXX es presenta i explica que està buscant les arrels i els orígens dels seus besavis. 

Se li explica que des de la Sindicatura no el podem ajudar, però se li proposa que comenci per 
demanar informació als parents vius que tingui localitzats. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 11007 

XXX es queixa que els seus sogres han estat expropiats sense cap mena d’avís ni negociació. 
Aporta documentació que indica que l’assumpte és competència de la Generalitat i que, 
possiblement, no van assistir a la primera cita que van rebre. 

Se li recomana que assisteixin a la propera reunió i que demanin les explicacions oportunes. Si 
no el semblen suficients, ho hauran d’exposar davant del Síndic de Catalunya, ja que la nostra 
Sindicatura no hi té competències. Se n’hi donen les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 11008 

Es presenta XXX i exposa que li han posat una multa per haver aparcat el cotxe en doble fila i 
obstaculitzant la circulació en una via d’alta densitat. Considera que el seu estat de salut 
l’habilitava per fer-ho i troba la multa injusta. 

Se li comenta que té dret a presentar recurs per via administrativa, però que la multa sembla 
correctament imposada i se li recomana pagar-la. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11009 

XXX explica que fa temps que va comprar un cotxe de segona mà a un particular de València. 
Es queixa que no hi ha manera que li enviï la documentació amb el canvi de nom. 

Se li explica que aquest cas no és competència de la Sindicatura, però que a l’OMIC sí que el 
podran ajudar. Se l’hi adreça i la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11010 

XXX es presenta i explica que la seva companyia de telefonia mòbil li vol cobrar les trucades 
fetes des de dos telèfons que no són seus. Suposa un robatori d’identitat i ho té en mans dels 
Mossos. 
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Tot i que algun punt de la seva explicació resulta incoherent, se li explica que des de la 
Sindicatura no el podem ajudar i se l’adreça a l’OMIC. La consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 11011 

XXX es presenta i exposa que l’Ajuntament no ha atès ni respost una instància en què ell i els 
seus veïns demanaven una pilona automàtica a l’entrada del seu carrer. 

Comprovem que encara no s’han complert els tres mesos des de l’inici de la via administrativa, 
de manera que proposem a XXX que torni si, transcorregut aquest període, tot continua igual. 
De moment, però, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11012 

XXX es presenta i explica que l’Ajuntament ha posat, sense avís previ, uns contenidors de 
brossa davant de la porta del seu garatge, i n’ha delimitat l’espai amb arcs de ferro grocs fixos. 
Fa anys que paga gual i no entén aquesta manca de consideració. 

Se li recomana que presenti la seva queixa per escrit i també se li facilita el contacte amb Via 
Pública, ja que entenem que la necessitat de solució és urgent. La consulta es tanca com a 
assessorada, però no descarto obrir expedient si la solució triga gaire. 

Consulta sense expedient 11013 

XXX i YYY exposen que van realitzar la compravenda d’un l’immoble i que ara, cinc anys més 
tard, han descobert que el canvi de nom de la hipoteca no es va fer correctament. 

Se’ls explica que no tenim competències en el cas, però els orientem que es poden adreçar a 
l’OMIC del Consell Comarcal (no són de Vilafranca), al Defensor del Client de l’entitat, al 
general del sector bancari o, en darrera instància, demanar assessorament a un advocat. 

Consulta sense expedient 11014 

XXX exposa que fa mesos que va comprar un local comercial i que té problemes amb la 
comunitat de propietaris i la quota de l’escala. Pregunta pels seus drets i les seves obligacions. 

Tot i que és un tema entre particulars, es consulta a l’OMIC i, atesa la seva resposta positiva, 
se l’hi envia. També se li comenta que el Servei de Mediació els podrà ajudar si la relació es 
deteriora massa. La consulta queda tancada com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11015 

Telefona XXX i explica els problemes que pateixen amb una moto que van comprar fa poc. La 
marca ha reconegut que és un defecte de fàbrica i els l’ha “reparat” en diverses ocasions, però 
el problema sempre es reprodueix. Tenen el cas en mans de l’OMIC del Consell Comarcal. 
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Se li explica que la Sindicatura no hi pot intervenir, però que les passes que han fent són 
correctes. Sobre la possibilitat d’iniciar la via judicial, els recomanem que ho consultin a un 
advocat. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 11016 

XXX truca per queixar-se contra un establiment i els problemes que hi té amb uns càrrecs 
incorrectes a la seva targeta client. No aconsegueix ni aclarir-ho ni que la donin de baixa. 

Se li explica com ho ha de fer per demanar hora per ser atesa a l’OMIC, que és el servei que la 
pot ajudar, i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11017 

Es presenta XXX per queixar-se dels problemes que té amb la seva companyia de telefonia, 
que li cobra unes factures molt elevades i uns serveis que ell no ha contractat. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències en el cas, però que l’OMIC sí que el podrà 
ajudar. L’informem de com ha de demanar-los hora i tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11018 

XXX, d’un altre municipi, exposa que el pintor que han contractat no fa bé la seva feina. 
Demana informació sobre els seus drets i les obligacions del contractista. 

Se li explica que no li podem facilitar aquest assessorament, però que l’OMIC del seu municipi 
(o del Consell Comarcal) sí que ho podrà fer. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11019 

Telefona XXX i es queixa contra els Mossos d’Esquadra, de qui diu que no li fan cas quan els 
demana protecció contra un home amb qui manté denúncies creuades. 

Se li explica que no tenim competències sobre aquest cos de l’ordre, i que s’hauria de queixar 
(millor per escrit) a la mateixa caserna o bé adreçar-se al Síndic de Catalunya. La consulta es 
va tancar com a orientada. 

Consulta sense expedient 11020 

XXX exposa que li van robar el moneder al mercat. Ho va denunciar i el moneder va aparèixer 
poc més tard, però sense diners. Va demanar a l’assegurança que els hi abonessin, però li van 
dir que no li corresponia perquè el robatori no havia estat amb força. Demana que la defensem. 

Se li explica que qui la podrà ajudar a interpretar les condicions de la seva assegurança no és 
la Sindicatura sinó l’Oficina del Consumidor. Li expliquem com ho ha de fer per demanar hora i 
tanquem la consulta com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 11021 

XXX es queixa contra un establiment veí que, segons ell, no respecta ni els horaris de càrrega i 
descàrrega ni els límits de soroll permesos. 

Com que XXX encara no ha presentat aquesta queixa per via administrativa, se li indica com ho 
ha de fer i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11022 

XXX es presenta per queixar-se contra les molèsties que els provoca, durant el cap de 
setmana, un local d’oci nocturn. Fa anys que se’n queixa però les solucions mai són definitives. 
Considera que la Policia, quan els demana que hi vagin, tampoc hi fa prou. 

Com que fa anys que XXX no es queixa per via administrativa, se li proposa que ho faci per 
donar l’oportunitat a l’Ajuntament d’actuar sense que calgui la nostra intervenció. De moment, 
doncs, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11023 

Es presenta XXX i es queixa dels acabats del seu pis de protecció oficial. Ell va reparar les 
coses menors i va demanar a Habitatge que s’ocupés de les de més envergadura. Ara ja està 
gairebé tot fet però no hi ha manera que li canviïn unes portes bufades. 

Observem que la seva petició encara es troba en període de via administrativa, de manera que 
li proposem que s’esperi una mica més per veure si la intervenció es duu a terme. Si no és així, 
sí que obrirem expedient, però de moment la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11024 

XXX es queixa de la presumpta poca professionalitat de la treballadora familiar que els Serveis 
Socials li han enviat per a ajudar-la a tenir cura del seu fill, amb TDAH. Considera que la seva 
assistenta social tampoc la recolza prou. 

Se li proposa que intenti aclarir l’assumpte amb la cap de servei i, si no en queda satisfeta, que 
presenti la seva queixa per escrit. De moment, la consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11025 

Telefona XXX i explica que fa temps que la seva filla es va comprar un pis, però encara no han 
aconseguit que el constructor els en faciliti els plànols. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències en el cas, però que l’OMIC sí que els podrà 
ajudar. Passem la trucada a l’OAC perquè li donin dia i hora i la consulta queda assessorada. 
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Consulta sense expedient 11026 

XXX telefona per queixar-se contra el Consell Comarcal, a qui culpa per la denegació de la 
Renda Bàsica d’Emancipació que havia sol·licitat. 

Se li explica que no tenim competències sobre el Consell Comarcal, que en aquest cas actua 
com a “sucursal” de la Generalitat. És, doncs, el Síndic de Greuges de Catalunya qui la podrà 
atendre en la seva reclamació. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11027 

Es presenta XXX i exposa que vol presentar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
davant l’Ajuntament de Vilanova per causa d’una caiguda al carrer. 

Se li explica que ho ha de fer per via administrativa i que ha d’aportar tota la informació que 
pugui (testimonis, informes mèdics, factures de despeses, etc.). A més, se li comenta que a 
Vilanova també hi ha Síndic M. de Greuges, per si li vol demanar ajut. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 11028 

Telefona XXX i explica que la situació laboral i econòmica de la seva família és desesperada, 
fins al punt que el banc els ha notificat que executarà la hipoteca i es quedaran al carrer. 
També tenen despeses mèdiques que no poden afrontar. 

Se li explica que el servei de l’Ajuntament que els pot ajudar són els Serveis Socials, que els 
poden oferir ajuts puntuals i orientació per aconseguir alguna prestació i reconduir la situació. 
L’hi adrecem i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11029 

Telefona XXX i explica que, arran de la seva separació, el seu exmarit li va agafar el cotxe, que 
està a nom d’ella, i es va dedicar, per perjudicar-la, a acumular multes de zona blava. 

Se li observa que l’Ajuntament ha actuat correctament i que el problema de fons és de tipus 
personal. Malgrat això, se li proposa que notifiqui qui era el conductor en el moment de les 
infraccions i les multes se li enviaran a ell. Tampoc descarta assumir les sancions i pagar-les 
fraccionadament per evitar més enfrontaments. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11030 

Telefona XXX, d’un altre terme municipal, i exposa un problema que pateix amb el seu 
ajuntament per causa d’una sèrie d’impostos i taxes pendents de pagament, i del procés 
d’embargament que han iniciat sobre la seva nòmina.

Se li explica que no tenim competències més enllà de Vilafranca, però se li facilita el contacte 
amb el Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es considera orientada i es tanca. 
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Consulta sense expedient 11031 

Es presenta XXX i exposa que la Generalitat li reclama uns diners que, presumptament, va 
rebre de manera fraudulenta en concepte de RBE. XXX afirma que la documentació que va 
presentar era correcta i verídica, i que la Generalitat no ha respost les seves dues al·legacions. 

Se li explica que el Síndic competent per ajudar-la en el seu problema és el de Catalunya. N’hi 
facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11032 

XXX es presenta i exposa que la seva germana, d’un altre municipi, té problemes per donar-se 
de baixa d’una mútua de salut, on ignoren les seves cartes i cada mes li reclamen la quota. 

Li proposo que pregunti al seu l’Ajuntament si té Oficina del Consumidor, però també li facilito 
les dades del Síndic de Catalunya per si li vol demanar ajut. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 11033 

Es presenta XXX i exposa que té un problema amb una entitat d’estalvi. Diu que fa anys que va 
contractar un producte i que ara, que necessita els diners, li posen pegues per recuperar-los. 
Suposa que li van donar la informació a mitges, però reconeix que ha perdut el contracte. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències en aquest cas, però se l’informa de com ho 
ha de fer per ser atès a l’OMIC. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 11034 

XXX es presenta i explica que fa temps que intenta resoldre un conflicte de propietats entre 
veïns per la via judicial, però ara ha sortit la sentència i sospita que no és del tot imparcial. 

Se li explica que no tenim competències en matèria judicial, però que deu poder recórrer la 
sentència o, si creu que s’hi han barrejat altres interessos, pot demanar l’ajut del Defensor del 
Pueblo. Se n’hi faciliten les dades i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11035 

Es presenta XXX per queixar-se contra el desproporcionat augment de preus de les llars 
d’infants previst per al curs 2011-12. 

Com que tant ell com altres pares ja se n’han queixat per escrit, li proposo esperar a veure la 
resposta de l’Ajuntament abans d’obrir expedient. De moment la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 11036 
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XXX demana la intervenció de la Síndica per resoldre un problema que pateix per culpa de la 
lentitud del Jutjat, que li ha de convalidar un divorci en un altre país de la UE abans de poder 
casar-se a l’estat espanyol. 

Se li explica que aquests assumptes estan centralitzats al Registre Civil de Madrid i se li 
recomana que la seva advocada els truqui per intentar agilitar-ho. En darrera instància, es 
podria adreçar al Defensor del Pueblo. Tanco la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11037 

Es presenta XXX i demana ajut per resoldre un problema amb l’empresa Aigües de Vilafranca. 
De la seva exposició es desprèn que s’ha equivocat d’oficina i que, en realitat, tenia hora per 
ser atesa a l’OMIC. 

Desfem el malentès i li oferim el nostre servei per si, un cop assessorada, decideix presentar 
una reclamació i no la satisfà la resposta. 

Consulta sense expedient 11038 

Rebem un correu-e de XXX en què es queixa contra l’augment de preus previst a les llars 
municipals d’infants de Vilafranca. 

Se li explica que en fem seguiment i ens consta que l’Equip de Govern té prevista una 
rectificació, però se li proposa que, si ho creu necessari, presenti la seva queixa per via 
administrativa i així rebrà una resposta directa. De moment, la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 11039 

XXX telefona i explica que sap que hi ha dues menors que són obligades a pidolar pel carrer 
per la seva mare. Pregunta què pot fer per protegir les nenes. 

Se li proposa que acudeixi a Serveis Socials, on avaluaran la situació i veuran si cal informar-
ne a altres organismes més específics (EAIA, DGAIA). XXX, però, no va haver d’actuar perquè 
dos dies després els Mossos d’Esquadra van trobar les nenes captant pel carrer i, un cop fetes 
les investigacions oportunes, van denunciar la mare. La consulta es tanca com a assessorada.

Consulta sense expedient 11040 

XXX es presenta i demana si li podem donar garanties d’una empresa (d’un altre municipi) on 
ha trobat feina però que, segons afirma, no està registrada a l’Ajuntament. 

Se li explica que no tenim competències en altres municipis, però que per a aquest assumpte, 
qui millor el podrà assessorar és un advocat laboralista. Tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11041 
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Es presenta XXX i exposa que té problemes amb una canonada del veí. 

Se li explica que els problemes de veïnatge no són competència de l’Ajuntament ni d’aquesta 
Sindicatura, sinó del Dret Civil. Se li proposa, però, que abans de denunciar el veí esgoti la via 
del diàleg. Si cal, amb l’ajut del Servei de Mediació. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 11042 

XXX es presenta i diu que al seu barri els vehicles no respecten les illes de vianants i aparquen 
a tot arreu. Truquen a la Policia i els diuen que no poden sancionar. 

Se li proposa que presenti la seva queixa per via administrativa i demani explícitament que es 
reforci la senyalització i que la Policia actuï. Si passa el temps i no s’adopta cap mesura, la 
Sindicatura obrirà expedient. De moment, però, tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11043 

Telefona XXX i pregunta com es pot queixar d’un rentavaixelles que no funciona correctament. 

Se li explica que el servei que la pot ajudar és l’OMIC i es passa la trucada a l’OAC perquè li 
donin dia i hora. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11044 

Es presenta XXX i es queixa contra el soroll que produeix un establiment comercial veí. Diu que 
no recorda si ja se n’ha queixat per via administrativa. 

Quedem que ho comprovarà i, si fos així, ens en durà còpia i obrirem expedient. Si no l’hagués 
feta, li proposem que ho faci i, de moment, tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11045 

Arran de la resolució d’un concurs i de l’adjudicació d’una feina, XXX ens envia un correu-e en 
què es queixa de poca objectivitat i manipulació. Demana que es revisi tot el procés. 

Com que tot just acaba d’iniciar la via administrativa, li proposo que esperi la resposta del 
servei corresponent. Si no la rep dintre de termini o no està d’acord amb el seu contingut, sí 
que obrirem expedient, però de moment la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11046 

XXX es presenta i demana que se li prorrogui la validesa d’un permís d’obres, i que se li 
notifiqui per escrit, ja que ho necessita perquè Fecsa li mantingui el comptador d’obres. 

Se li proposa que ho demani a l’Ajuntament per via administrativa i se li ofereix l’ajut de la 
Sindicatura en cas que se li denegui. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 11047 

XXX i YYY, d’un altre municipi, expliquen que arran d’un petit endarreriment en el pagament del 
lloguer, la propietària del pis on viuen els en vol fer fora. També denuncien una sèrie 
d’irregularitats comeses per ella i demanen que algú els informi dels seus drets. 

Se’ls explica que no tenim competències en el cas i se’ls recomana demanar assessorament a 
l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal (el seu l’Ajuntament no té). En darrera instància, 
podrien demanar assessorament legal a un advocat. Tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11048 

XXX i YYY demanen la intervenció de la Síndica per evitar que l’Ajuntament tanqui, de manera 
presumptament arbitrària, un pati interior d’una illa de cases que fins aleshores havia estat d’ús 
públic. 

Tot i que ja han exposat la seva queixa a través de “L’Ajuntament t’escolta”, de la web 
municipal, se’ls proposa que també es queixin per via administrativa, amb registre, per facilitar 
el seguiment i la resposta de l’Ajuntament. De moment la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 11049 

XXX explica que la seva germana rep un ajut de la Llei de Dependència, però que la seva 
situació ha empitjorat i fa temps que ha demanat una revisió de grau, però triguen molt a fer-li. 

Se li explica que aquest assumpte és competència de la Generalitat i que el Síndic que la podrà 
ajudar serà el de Catalunya. Li’n facilitem les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 11050 

XXX telefona i denuncia que hi ha un empresari vilafranquí que fa mobbing a les seves 
treballadores. 

Se li proposa que busqui assessorament legal (en un sindicat o amb un advocat) i presentin 
denuncia al jutjat, però no s’atreveix a fer-ho perquè vol mantenir l’anonimat. Diu que s’ho 
pensarà i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11051 

Es presenta XXX i es queixa que un arbre del parc Tívoli està malalt i perjudica l’activitat 
comercial de la terrassa del seu bar. També exposa altres problemes que l’afecten i que, 
malgrat d’haver estat exposats per via administrativa, no han obtingut resposta. 

Pocs dies després torna a passar XXX i explica que part dels problemes han estat solucionats 
gràcies a la intervenció del regidor corresponent, de manera que no cal obrir expedient i la 
consulta es tanca com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 11052 

Rebem un correu-e en què XXX es queixa dels problemes que té per deixar córrer lliurement el 
seu gos pels espais públics de Vilafranca. 

Se li aclareixen alguns malentesos al respecte i se li explica que la responsabilitat de mantenir 
en bones condicions físiques i psíquiques un animal domèstic, sense contravenir l’ordenament 
municipal, és del propietari de l’animal, no pas de l’Ajuntament. Amb tot, l’animem a presentar 
les seves propostes per via administrativa i tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11053 

Es presenta el propietari d’un pis i explica que el seu llogater no li paga ni a ell ni als serveis 
que té contractats (llum, aigua, etc.), cosa que veu que també l’acabarà perjudicant a ell. 
Demana informació sobre els seus drets i si el pot fer fora. 

Tot i que es tracta d’una relació comercial, és clar que ell és l’empresari, de manera que 
tampoc és matèria de l’OMIC. Se li proposa que demani orientació a Habitatge o que busqui 
l’ajut d’un advocat i presenti denúncia al jutjat. La consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11054 

Es presenta XXX i explica que vol queixar-se contra una companyia d’assegurances que 
presumptament li està estafant les prestacions que li corresponen. 

Se li explica que el servei que el podrà ajudar no és la Sindicatura, sinó l’OMIC. L’hi adrecem i 
tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11055 

XXX es presenta i es queixa contra el col·lapse permanent que hi ha al jutjat de Vilafranca. Li 
han explicat que han reduït personal i que no el podran atendre fins al cap d’un mes. 

Se li proposa que presenti la seva reclamació, per escrit, al mateix jutjat. Es tanca la consulta 
com a orientada. 

Consulta sense expedient 11056 

XXX es presenta i es queixa contra el suposat abús d’autoritat d’algun agent de la Policia vers 
alguns ciutadans marroquins que presumptament vulneren l’ordenança de civisme. 

Se li proposa que presenti la seva queixa per via administrativa i m’ofereixo a fer-ne seguiment. 
De moment, però, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11057 
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Es presenta XXX per queixar-se contra la mala atenció rebuda al jutjat de Vilafranca i contra el 
seu mal funcionament general. 

Se li explica que no tenim competències sobre l’administració judicial i se li faciliten les dades 
del Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11058 

Es presenta XXX i exposa una situació econòmica molt precària per causa de la manca de 
feina i d’ingressos de la seva unitat familiar. 

Comprovem que temps enrere ja havia anat a Serveis Socials i havia estat atesa, però 
l’animem a tornar-hi perquè és evident que la seva situació ha canviat cap a pitjor i segur que la 
podran ajudar. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11059 

XXX es presenta i es queixa de l’escola que se li ha adjudicat al seu fill, molt allunyada del seu 
domicili. Diu que la seva activitat laboral li impedirà dur el nen a classe. 

Tot i que l’assumpte no és competència d’aquesta Sindicatura, comprovem que el nen sí que 
havia estat preinscrit a escola que volien, però que els pares van badar i no van formalitzar la 
matrícula. L’adrecem a Inspecció d’Ensenyament, però li observem que el problema va venir de 
la seva distracció, no del mal funcionament de cap administració. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 11060 

Es presenta XXX i explica que té problemes de goteres per causa del veí. Ho ha intentat 
solucionar a través del Servei de Mediació (que no ha estat suficient) i de la via judicial, de la 
que ha desistit perquè la considera massa cara i la seva economia és força precària. 

Se li explica que no tenim competències en problemes entre veïns i que, si el diàleg no ha 
funcionat, només li queda la via judicial. Se li proposa que demani un advocat d’ofici. En 
matèria econòmica, se la orientada perquè, si la situació s’agreuja, vagi a Serveis Socials. 

Consulta sense expedient 11061 

XXX es queixa, per correu-e, que ha tingut problemes amb la gratuïtat en el bus urbà per dur el 
nen a l’escola. 

Per evitar-li haver de fer via administrativa, traslladem la incidència al servei de Via Pública i 
després li comuniquen a ell la resolució del malentès. Consulta tancada com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11062 
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Telefona XXX i explica que el fanal de l’enllumenat públic de la seva façana no els deixa dormir 
per causa de l’excés de llum i de calor que els entra a l’habitació. La resposta del Servei de Via 
Pública a la via administrativa que va fer no li sembla satisfactòria. 

Concertem fins a dues entrevistes perquè ens dugui la documentació i ens faciliti les seves 
dades, però no es presenta. No arribem a obrir expedient i es considera consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 11063 

XXX es presenta i es queixa contra una sentència judicial desfavorable per causa d’un 
atropellament. Diu que no pot pagar ni el que se li mana ni la factura del seu advocat. 

Se li proposa que no presenti recurs i que intenti negociar, si cal per mitjà del Servei de 
Mediació, el pagament fraccionat del total que se li demana. També li facilitem les dades del 
Síndic de Greuges de Catalunya per si es vol queixar contra el funcionament del Jutjat, que no 
li va voler facilitar un advocat d’ofici. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11064 

Telefona XXX i exposa un incident que ha patit amb la Policia Local per haver aparcat en una 
reserva per a discapacitats i tenir la targeta caducada. Denuncia poca sensibilitat. 

Com que el tema estava en via administrativa, XXX rep una trucada de la Policia amb la qual 
se soluciona tot l’incident i, per tant, desisteix d’obrir expedient. Tot i que parlo amb l’Inspector i 
li demano que investigui els fets, el cas queda com a consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 11065 

XXX es presenta i es queixa contra l’ús dels bufadors manuals per netejar la via pública. Diu 
que en lloc de netejar, només alcen pols i llencen la porqueria a les cases. 

Se li proposa que expliqui els seus arguments i concreti la seva petició per escrit, ja que la seva 
queixa de fa set anys ja no es pot defensar. La consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 11066 

Es presenta XXX i exposa una sèrie de problemes força greus que pateix el seu veïnat per 
causa d’un veí molt conflictiu. 

Consulto el cas amb l’Inspector de Policia i em confirma que la millor opció és que el veïnat 
presenti una denúncia comunitària contra aquesta persona, cosa que trameto a XXX però que 
no és competència d’aquesta Sindicatura i m’obliga a tancar la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11067 



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

96

XXX es presenta i es queixa contra el fet que el carnet de família nombrosa caduqui 
automàticament quan el fill més gran compleix 21 anys (si no es demostra que encara depèn 
de la unitat familiar). Considera que s’hauria de fer alguna mena de recordatori. 

Se li explica que aquest assumpte, igual que la presumpta mala atenció rebuda al Consell 
Comarcal a l’hora de renovar el carnet, són competència de la Generalitat. L’oriento perquè 
se’n queixi per escrit davant d’aquest ens i, si cal, acudeixi al Síndic de Greuges de Catalunya. 

Consulta sense expedient 11068 

XXX es presenta i es queixa que fa set mesos que li van aprovar el cobrament de la PIRMI, 
però que encara no ha rebut res. A Serveis Socials li han dit que a la Generalitat no hi ha fons. 

Se li explica que des dels Serveis Socials municipals només es facilita la tramitació, però que la 
concessió i el pagament depèn de la Generalitat, cosa que fa que el Síndic competent sigui el 
de Catalunya. L’hi adrecem i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11069 

Telefona XXX i exposa un problema familiar relacionat amb la mala relació entre ell i la seva 
germana i amb la cura del seu pare. 

Com que l’incident té lloc en un altre municipi, se li proposa que acudeixi als Serveis Socials o 
bé al Servei de Mediació del Consell Comarcal. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11070 

XXX telefona i pregunta si podem atendre un problema que té a Olèrdola. 

Se li explica que no, que el Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i 
tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11071 

XXX es presenta i explica que té problemes per cobrar la pensió de jubilació per causa del 
temps que va fer el servei militar. Demana que aquells mesos se li comptin com a cotitzats. 

Se li explica que no tenim competències en aquests assumptes, i que tant pel que fa a l’INSS 
com al Ministerio de Defensa, es pot adreçar al Defensor del Pueblo. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 11072 

XXX, d’un altre municipi, telefona per queixar-se contra els Serveis Socials del Consell 
Comarcal. Considera que no l’han atès prou bé i que s’equivoquen en les seves decisions. 
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Se li explica que ha de presentar la seva queixa al mateix Consell Comarcal i, si cal, adreçar-se 
al Síndic de Greuges de Catalunya. Per part nostra, la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 11073 

XXX i YYY es queixen que l’ORGT els pretén cobrar, de cop, la taxa d’escombraries de quatre 
anys enrere, quan elles havien comunicat el canvi de domicili correctament i, per tant, el no 
cobrament va ser un error de l’Organisme, no seu. No volen pagar els endarreriments. 

Se’ls proposa que exposin la seva queixa i la seva petició per escrit, tot i que no descartem que 
el cobrament retroactiu sigui legal. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11074 

Es presenta XXX i es queixa que el Síndic de Greuges de Catalunya, en lloc de resoldre-li un 
conflicte judicial, tan sols l’ha adreçat al Consejo General del Poder Judicial espanyol. 

Se li aclareixen els àmbits competencials de cadascú i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 11075 

Rebem un correu-e en què XXX exposa un incident amb un caporal de la Policia Local i es 
queixa d’una possible mala praxi. 

Com que el correu també ha arribat l’Inspector cap de Policia, li demano com el pensa resoldre. 
Com que la seva intenció em sembla correcta, mantinc la consulta oberta fins que em consta 
que la interessada ha rebut la disculpa i es dóna per satisfeta. La tanco com a assessorada. 

Consulta sense expedient 11076 

XXX es presenta i es queixa contra els reglaments de concessió d’ajuts per al lloguer de 
l’habitatge i de concessió d’un hort urbà. No troba just que calgui portar empadronat a 
Vilafranca 3 i 5 anys respectivament. 

Se li expliquen els motius d’aquestes limitacions i que les bases han estat oportunament 
exposades i aprovades, però que pot presentar qualsevol proposta de millora, per escrit, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. De moment, la consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 11077 

XXX ens envia un correu-e en què es queixa de les pràctiques abusives i monopolistes de les 
autoescoles de Vilafranca. 

Com que no tenim clares les competències de l’Ajuntament en aquest cas, proposem a XXX 
que presenti la seva queixa per via administrativa, i m’ofereixo a obrir-ne un expedient i fer 
seguiment de la resposta que se li doni. De moment, però, la consulta queda assessorada. 
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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 
la nostra Sindicatura de Greuges durant el 2011. 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. 

TRACTAMENT DELS 
CASOS ATESOS

1 3 3 7

36
77

Expedients pendents 2007

Expedients pendents 2008

Expedients pendents 2009

Expedients pendents 2010

Expedients oberts 2011

Consultes 2011

Cal esmentar que un dels expedients tractats al llarg de 2011 no es va iniciar a instància de 
part, sinó que correspon a una actuació d'ofici. 

Expedients pendents 2007 1
Expedients pendents 2008 3
Expedients pendents 2009 3
Expedients pendents 2010 7
Expedients oberts 2011 36
Consultes 2011 77
TOTAL 127
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5.2.2. Classificació de les consultes 

Les 77 consultes sense expedient registrades al 2011 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 

 - Consultes orientades (32): 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 (45): reben aquesta classificació les consultes sobre 
assumptes que impliquen la manca d'actuació o la presumpta actuació irregular de 
l'Ajuntament, però que encara resten fora de la competència de la Sindicatura per no estar 
esgotada (en algun cas ni tan sols iniciada) la 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 50 expedients estudiats (els 14 pendents d’anys anteriors i els 36 casos nous de 2011) han 
estat resolts de maneres diferents. 

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. 

En altres ocasions aquest acord no s’ha pogut assolir per la via de la mediació i he hagut de 
recórrer, per defensar la postura de l’interessat davant d’un greuge que he considerat 
demostrat, a recomanar per escrit la rectificació de la situació agreujant a l'Ajuntament. Aquests 
expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada. 

Per altra banda, hi ha un tercer grup de casos en què he considerat 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. 

Encara hi ha un altre grup d’expedients que van veure’s Desistits pels interessats. Són 
aquells en què el/la promotor/a del cas va decidir cessar la seva relació amb la Sindicatura, bé 
perquè va intentar resoldre el conflicte per la via judicial, perquè va deixar d’estar localitzable, 
per voluntat personal explícita, etc. 

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

Mediació (solució de consens) 24
A favor de l'interessat  3
A favor de l'Ajuntament 8
Desistits per l'interessat 4
Oberts i pendents de resolució 11
TOTAL 50
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5.2.4. Acceptació dels suggeriments 

Dels tres suggeriments que la Sindicatura ha adreçat a l’Ajuntament, com a resultat dels 
expedients tancats a favor dels interessats (sense comptar, per tant, els molts casos resolts pel 
sistema de la mediació), n’hi ha hagut un que no ha estat acceptat i dos que, fins a 31 de 
desembre, no havien obtingut resposta. Demostren, en certa manera, l’eficàcia del sistema de 
la mediació i avalen que el recurs del suggeriment només es reservi per a aquells expedients 
en què no ha estat possible acostar posicions. 

Considero, però, que la discrepància de postures no justifica la manca de resposta. 

Suggeriments acceptats 0
Suggeriments no acceptats 1
Suggeriments pendents de resposta 2
TOTAL 3
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5.2.5. 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 2011 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. 

Acció Territorial i Via Pública – Habitatge 2

Acció Territorial i Via Pública – Medi Ambient 1

Acció Territorial i Via Pública – Policia Local 6

Acció Territorial i Via Pública – Serveis Urbans i Mobilitat 5

Acció Territorial i Via Pública – Urbanisme 9

Promoció i Participació – Relacions Internacionals i Cooperació 1

Serveis a les Persones – Cultura 2

Serveis a les Persones – Educació 2

Serveis a les Persones – Serveis Socials 3

Serveis Centrals – Secretaria i Governació 8

Serveis Centrals – Hisenda 2

Expedients de resolució Transversal 9

TOTAL 50
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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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 


