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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

 
 
 
Presentació 
 
 
D’acord amb el meu compromís amb aquest Ajuntament i amb la ciutadania de Vilafranca, amb 
la presentació d’aquest Informe anual em disposo a fer un repàs públic i en profunditat de 
l’activitat duta a terme per la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
durant l’any 2015. 
 
Abans de passar a la valoració estadística de les dades objectives de l’any, però, m’agradaria 
fer, com també faig habitualment, alguna petita reflexió sobre la utilitat i la raó de ser de la 
institució que tinc l’honor de presidir. 
 
Les administracions públiques, totes i sense excepció, tenen l’obligació de treballar pel benefici 
de la ciutadania, i els càrrecs públics han de correspondre la confiança que s’ha dipositat en 
ells treballant amb dedicació i d’acord amb la llei, amb vocació de servei, amb la màxima 
transparència i sense perdre mai de vista l’interès general. 
 
Malauradament tot sovint ens assabentem de nous casos de corrupció, prevaricació, tràfic 
d’influències, malversació, frau i evasió fiscal que no fan altra cosa que contribuir al desprestigi 
general de la classe política. No em correspon a mi opinar sobre aquests casos a gran escala, 
però sí que observo que influeixen molt negativament en l’ànim de la ciutadania, que en 
algunes ocasions m’ha manifestat la seva escassa confiança en “els polítics”, en general, a 
l’hora de buscar solucions per als seus problemes amb l’administració. 
 
No puc dir que no entengui aquest desencís i aquesta desconfiança, però m’agradaria pensar 
que la política de proximitat és més dialogant, més ètica i més transparent que la política de 
més alt nivell. De fet, el tracte constant amb els nostres polítics em fa pensar que prenen les 
decisions pensant més en el bé comú i en l’interès general que no pas en interessos particulars 
o partidistes. 
 
Això no vol dir que les coses sempre es facin bé per a tothom, perquè és fàcil que l’interès 
general no coincideixi sempre amb tots els interessos particulars afectats, i aquí és on es 
rebel·la més útil una institució com la Sindicatura de Greuges. 
 
La nostra tasca es caracteritza pel tracte directe, per la proximitat, per la capacitat d’escoltar i 
per la vocació d’ajudar. En algunes ocasions he cregut necessari defensar els drets de la 
persona interessada davant de possibles errors o deficiències de l’administració municipal, i ho 
he fet tan bé com he sabut; però també han estat diverses les ocasions en què he arribat a la 
conclusió que l’administració havia actuat correctament, cosa que he explicat als interessats de 
manera planera i individualitzada per tal que ho poguessin entendre i acceptar. 
 
És per això que estic convençuda que la Sindicatura Municipal de Greuges és una eina molt útil 
per llimar les asprors que puguin sorgir en la relació entre l’administració municipal i la  
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ciutadania; un instrument que pot aportar un punt de vista més humà i més solidari a aquesta 
relació; una institució que, davant d’un conflicte, intenta anar una mica més enllà de l’estricta 
legalitat i busca aproximar posicions des de l’aplicació de conceptes com l’equitat, la 
proporcionalitat i l’oportunitat. 
 
En definitiva, la Sindicatura de Greuges treballa per a les persones i intenta, de manera 
imparcial i objectiva, ajudar-les a defensar els seus drets quan consideren que han estat 
vulnerats per l’administració municipal. 
 
Així i tot, com ja he matisat moltes vegades, la Sindicatura no s’ha de veure com a un flagell 
per a l’Ajuntament, sinó més aviat com a algú que hi col·labora per dotar-lo de major humanitat 
i consciència social. La meva funció no és ni la complicitat ni la crítica destructiva, sinó la 
col·laboració per aconseguir que l’administració municipal es vagi acostant, cada vegada més, 
a aquell concepte tan ideal i tan fugisser del que es coneix com a Bona Administració. 
 

____________________________ 
 
 
 
Balanç general i anàlisi estadística 
 
 
En comparar les dades del 2015 amb les del 2014, el primer que crida l’atenció és el gran 
augment de les Consultes que hi ha hagut, ja que han passat de 59 a 83 (+40%). Aquest 
increment vol dir, sens dubte, que la ciutadania –la de Vilafranca i també la de la comarca– 
coneix la Sindicatura de Greuges, però que en molts casos hi acudeixen en primera instància, 
sense haver ni tan sols presentat la seva queixa a l’administració corresponent per via 
administrativa, talment com si fóssim una oficina de queixes i reclamacions o una assessoria. 
 
Lògicament aquestes persones també són escoltades, ateses, orientades i/o derivades, però és 
curiós constatar que si bé ja es coneix la institució, encara es desconeix –en alguna ocasió, 
intencionadament– la seva funció específica. Caldrà continuar treballant en aquest sentit. 
 
I a l’altre costat de les xifres hi trobem el també sensible descens dels expedients tractats, que 
han passat de 80 al 2014 a 64 al 2015 (-20%), cosa que cal llegir com a una bona notícia per a 
l’Ajuntament, perquè es pot entendre que ha millorat en la seva gestió dels assumptes de la 
ciutat. 
 

____________________________ 
 
 
Des del dia a dia de la Sindicatura de Greuges també he pogut constatar que les persones, 
especialment les que tenen pocs recursos i les que se senten més desemparades, acudeixen a 
l’Ajuntament i/o a la Sindicatura per intentar resoldre tot tipus de problemes: econòmics, 
veïnals, sanitaris, judicials, mediambientals, de mobilitat... fins i tot per intentar solucionar errors 
propis. Malauradament, però, no sempre se’ls pot ajudar, perquè sovint es reclamen drets o 
serveis que o no tenen ben entesos o van més enllà de les competències municipals –o dels 
recursos de què es disposa– i les seves expectatives, dissortadament, no sempre poden ser 
satisfetes. 
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Em consta que des de tots els departaments que es fa atenció al públic, des de l’OAC fins a la 
mateixa Sindicatura de Greuges, passant pel Servei de Mediació, Habitatge, Escolarització, 
Serveis Socials, la Policia local, etc. sempre es fa el possible per ajudar la persona que es té al 
davant o per adreçar-la a la institució que ho podrà fer. És per això que sap greu que en algun 
cas –afortunadament són les excepcions– es detecti picaresca o, fins i tot, una certa voluntat 
de manipulació. I no em refereixo a aquelles persones que per causa d’un o altre problema, 
puguin tenir una visió de la realitat una mica distorsionada, sinó als casos d’aquelles persones 
que només reclamen drets i obvien que també tenen deures, o aquells que intenten implicar 
l’administració per tal que prengui part a favor d’un o altre bàndol en conflictes d’interessos 
particulars o en problemes de convivència. 
 

____________________________ 
 
 
Com cada any, també em toca parlar de manera una mica més explícita dels expedients que 
s’han hagut d’obrir arran de l’actuació de la Policia local, perquè un cop més han estat, amb 
diferència, els més nombrosos. 
 
En primer lloc, he de dir que sí que s’ha observat un cert descens en el nombre de casos 
pròpiament de la Policia, ja que de 28 al 2014 hem passat a 25 al 2015, però no és gaire 
representatiu perquè la variació és mínima i, si en lloc de mirar el nombre absolut de casos, 
mirem la proporció sobre el total dels expedients tractats durant l’any, resulta que el 
percentatge encara ha augmentat, ja que s’ha passat d’un 35% (28 sobre 80) a un 39% (25 
sobre 64). 
 
En canvi, els que sí que s’han reduït de manera important (han passat de 10 a 2) són els casos 
de Procediment Sancionador, que en el fons també tenen el seu inici en l’actuació de la Policia 
local. I així, si es mira la suma, el descens global queda ben confirmat: es passa de 38 a 27 i 
del 47% al 42%. 
 
Pel que fa a la resolució de tots aquests expedients, 13 –aproximadament la meitat– es van 
poder resoldre per la via de la mediació, i l’altra meitat es van tancar a favor de l’Ajuntament 
perquè va resultar que la multa estava ben posada. Malgrat això, hi va haver algun d’aquests 
expedients que vaig tancar a favor de l’Ajuntament en què ho vaig fer amb l’únic suport de la 
presumpció de veracitat dels agents actuants, perquè les versions dels fets d’un i altre bàndol 
presentaven discrepàncies tan grans que no vaig ser capaç d’aclarir què havia passat en 
realitat. 
 
En algun d’aquests casos, per exemple, ha resultat de molt poca ajuda que la fotografia que es 
fa abans que la grua retiri un vehicle s’hagués perdut o que ni tan sols s’hagués fet. No cal dir 
que als ulls del ciutadà un error d’aquest volum genera tota mena de suspicàcies, així que 
demano, un cop més, que es procuri ser molt curós en aquest tipus de detalls. 
 
Això no vol dir que no estigui segura que les actuacions policials són, en la immensa majoria 
d’ocasions, justes, proporcionals, oportunes i necessàries, però també insisteixo a demanar, 
com faig cada any, que la Policia, especialment quan la seva actuació no respongui a la 
urgència de resoldre un perill per a la ciutadania o per a la circulació, intenti prioritzar l’acció 
pedagògica per damunt de la sancionadora. 
 

____________________________ 
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Pel que fa a la resta d’àrees i serveis, no es pot dir que cap d’ells sigui especialment conflictiu, 
perquè les quantitats d’expedients que els afecten es manté força baixa i constant. 
 
Si calgués destacar alguna cosa, potser seria el descens dels expedients relacionats amb els 
Serveis Socials, que tot i ser d’un vistós 33%, tan sols vol dir que s’ha passat de 9 a 6, unes 
quantitats més que raonables si es té en compte que la crisi, per molt que les dades oficials 
diguin el contrari, encara no ha passat –ni molt menys– per als que estan a les capes més 
desafavorides de la societat. 
 
Malgrat aquest baix nombre d’expedients, però, he detectat que alguns d’aquests casos que 
s’han queixat dels Serveis Socials són extremadament complicats, i no només per la situació 
en què es troba la persona afectada, sinó per la seva manera d’interactuar amb el servei. 
Malauradament, he pogut constatar que en alguna ocasió la situació de l’interessat és tan 
crítica que ha arribat a distorsionar la realitat, cosa que l’instal·la en la desconfiança i dificulta 
molt la relació, de tal manera que és fàcil que les seves expectatives no es vegin mai satisfetes 
o que la seva col·laboració –sempre necessària per sortir del pou– no sigui l’adequada. 
 
Aquests casos d’insatisfacció permanent se solen autoalimentar i es poden cronificar, així que 
potser caldria intentar implementar alguna eina específica a Serveis Socials per treballar més 
intensament amb aquestes persones. Penso que en aquests casos, que són especialment 
sensibles i vulnerables, és imprescindible evitar que es pugui produir algun error o algun 
malentès en la seva gestió i tractament, perquè les conseqüències d’un endarreriment en la 
concessió d’una RMI, per exemple, pot ser devastadora per a la persona que té el problema i la 
podria abocar definitivament a l’exclusió social. 
 
En aquest sentit, potser caldria reforçar el servei en matèria de recursos humans, per tal de 
reduir llistes d’espera, de poder tramitar prestacions de manera més àgil i, especialment, per 
poder fer un seguiment més acurat dels casos més complexos. 
 

____________________________ 
 
 
La necessitat d’un equip humà suficient i competent no és una recomanació exclusiva per als 
Serveis Socials, sinó que la faig extensiva per a tots aquells departaments (Serveis Tècnics, 
Via Pública, Secretaria, Habitatge...) que darrerament s’han vist afectats per la reducció de les 
plantilles –per causa de la jubilació d’alguns dels seus membres– o per la reestructuració dels 
serveis. 
 
Tot i que l’esforç i la bona voluntat de la resta de treballadors fa que les mancances potser no 
siguin especialment greus, en l’estudi i instrucció d’alguns expedients he pogut comprovar que 
algunes resolucions s’han endarrerit per causa d’un cert col·lapse administratiu, cosa que 
caldria intentar solucionar tant per al bé de la ciutadania com per al bé de la pròpia 
administració i dels seus treballadors. 
 

____________________________ 
 
 
En aquest Informe també m’agradaria comentar, ja potser d’una manera més informal, un 
assumpte que he observat mentre l’elaborava, i que a cada legislatura i a cada canvi en l’equip 
de govern em crida l’atenció: el ball de noms de les àrees i serveis i la seva agrupació. 
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Arran de la darrera reorganització, per exemple, en aquest Informe ha entrat amb molta força 
l’àrea d’Alcaldia, que fins ara mai no havia estat objecte de cap queixa i que ara n’ha tingut 
moltes perquè és d’on penja el servei de la Policia local. 
 
També és curiós l’aparent joc de paraules amb què es denominen alguns serveis, que potser 
no ajuden gaire en la seva identificació i distinció: els antics Serveis Tècnics / Urbanisme ara 
són els Serveis Urbanístics, que és important no confondre amb els Serveis Urbans, que és la 
denominació que ara es dóna al que abans havia estat Via Pública / Serveis Urbans i Mobilitat. 
Si més no, és curiós. 
 
D’igual manera, també resulta una mica sorprenent que el Servei de Cultura pengi de l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior. La relació sembla una mica forçada. 
 
Malgrat aquestes observacions, però, entenc que l’organització de l’administració municipal 
respon a criteris polítics que s’escapen de les meves competències, de manera que no aniré 
més enllà d’aquests comentaris distesos i em limitaré a respectar i a aplicar, ja en aquest 
Informe, la nova nomenclatura. 
 

____________________________ 
 
 
 
Resposta a les recomanacions 
 
 
Em sap greu haver d’insistir en una petició que fa anys que adreço a l’equip de govern: que 
respongui les recomanacions que fa la Síndica de Greuges. 
 
Val a dir que aquest no és un dèficit exclusiu de l’actual equip de govern, sinó que m’hi he 
trobat amb tots els governs amb els quals he hagut de treballar, independentment del seu color 
polític. No sé quin és el motiu, perquè puc dir –sense perill d’equivocar-me– que sempre he 
mantingut bona relació amb tots els alcaldes i regidors/-res que han passat per l’Ajuntament, 
però la realitat és que la immensa majoria s’obliden de respondre adequadament les meves 
recomanacions. 
 
Suposo que a aquestes alçades és prou conegut que prefereixo resoldre els conflictes per la 
via de la mediació abans que per la via de la recomanació escrita. Malgrat això, aquest mètode 
una mica més burocràtic esdevé imprescindible quan el cas és complicat i no s’han acostat 
prou les postures o bé en els expedients d’ofici, perquè a l’altre costat no hi ha un interès 
particular, sinó general. 
 
Així doncs, demano, un cop més, que les recomanacions escrites que es fan des de la 
Sindicatura de Greuges es responguin per escrit o que, com a mínim, se m’informi 
periòdicament de la seva evolució. 
 
El que no pot ser, per exemple, és que la Sindicatura recomanés, a mitjan de l’any 2014 i arran 
de l’expedient d’ofici 39/14, l’habilitació de diversos espais d’esbarjo per a gossos, on es 
poguessin deixar córrer sense lligar, i que a hores d’ara encara no se m’hagi comunicat que ja 
n’hi ha dos en funcionament. 
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Més enllà de la lentitud en implementar aquests espais, perquè entenc que tot necessita el seu 
temps, el problema és que si durant el 2015 en vaig voler saber alguna cosa, vaig ser jo 
mateixa la que vaig haver d’anar trucant als Serveis Urbanístics per demanar informes. I 
malgrat el meu seguiment i la meva insistència, a primers de 2016 em vaig haver d’assabentar 
per la premsa que ja n’hi havia dos d’habilitats. 
 

____________________________ 
 
 
Una altra recomanació que vaig fer l’any 2014 (a mitjan novembre), arran de diverses 
discrepàncies detectades amb lleis de rang superior, va ser la immediata actualització i posada 
al dia de l’ordenança municipal de circulació. 
 
Em consta –perquè n’he fet seguiment– que des de la Policia, des de Serveis Urbans i des dels 
Serveis Jurídics s’hi ha anat treballant, però deixant a part que aquesta demora ha fet que 
l’ordenança municipal obsoleta continués causant problemes i malentesos, a hores d’ara 
encara ningú m’ha comunicat que la meva recomanació ha estat acceptada i que la nova 
ordenança ja va ser aprovada –inicialment– al ple ordinari del mes d’abril de 2016. 
 
És cert que ho he pogut veure en directe i que després ho he trobat publicat a la premsa, però 
m’hauria agradat rebre una comunicació una mica més personalitzada i concreta, d’acord amb 
la recomanació que vaig fer fa gairebé un any i mig. 
 

____________________________ 
 
 
M’agradaria pensar que aquestes demores i aquesta manca de notificació no es repetiran amb 
la recomanació escrita que vaig fer arran de l’expedient d’ofici 39/15, que vaig obrir quan vaig 
detectar que ni l’Ajuntament ni les empreses prestadores de serveis que treballen a Vilafranca 
complien les ordenances municipals en matèria de senyalització provisional. 
 
Evidentment, vaig demanar que es modifiquessin les ordenances i que, mentre això no tingués 
lloc, es respectessin. Que jo sàpiga, però, a hores d’ara no s’ha fet ni una cosa ni l’altra. 
 

____________________________ 
 
 
Amb tot això no estic dient que la meva comunicació amb l’Ajuntament sigui dolenta, perquè 
sempre que demano alguna reunió amb qualsevol tècnic o regidor se’m concedeix de seguida, 
però el que sí que m’agradaria és que les recomanacions que faig per escrit –que, insisteixo, 
són molt poques– se’m responguessin, per bé o per mal, també per escrit i tan aviat com sigui 
possible, tal com li recordo i li reclamo a l’alcalde en cadascuna de les reunions bimestrals que 
mantenim. 
 

____________________________ 
 
 
 
Activitat complementària 
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Com és habitual, en aquest Informe anual no hi relato només l’activitat duta a terme per a la 
resolució dels conflictes que els nostres conciutadans han tingut amb aquesta administració, 
sinó que també hi relaciono les activitats paral·leles que he dut a terme durant l’any. 
 
A la secció 3, per exemple, hi enumero totes les actuacions que he fet durant el 2015 
encaminades a la difusió i a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges, per tal de 
donar a conèixer la institució entre la població vilafranquina. 
 
Amb aquest objectiu, cada any intento dur a terme alguna xerrada o alguna conferència, amb 
diferents col·lectius, per explicar en primera persona la utilitat d’aquest servei. I també responen 
a aquesta intenció les diferents aparicions als mitjans de comunicació locals i comarcals, així 
com la meva participació i presència en diferents actes públics dels molts que se celebren 
anualment. 
 

____________________________ 
 
 
I en el punt quart d’aquest Informe hi detallo tota l’activitat que he dut a terme en el marc del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, el FòrumSD, que és 
l’associació que ens agrupa i que ens facilita el contacte a tots els que tenim el privilegi d’haver 
estat nomenats defensors de la ciutadania. 
 
És en aquest marc que podem organitzar jornades i tallers de formació, compartir experiències, 
ajudar-nos i assessorar-nos sobre assumptes concrets que després ens són de gran utilitat en 
el desenvolupament de la nostra feina diària a les respectives ciutats. 
 
Aquestes trobades, així com la relació amb el Síndic de Greuges de Catalunya i amb la resta 
d’institucions del país, no només ens formen i ens mantenen al dia en assumptes legals, sinó 
que ens donen visibilitat i ens ajuden a promoure la implementació de la institució. 
 

____________________________ 
 
 
 
Objectius i agraïments 
 
 
Els meus objectius, com no pot ser d’altra manera, són continuar exercint la meva tasca de 
defensa dels trets de la ciutadania amb la mateixa dedicació, la mateixa voluntat de servei i el 
mateix tarannà constructiu que he mantingut fins ara. 
 
Continuaré fent el possible per acostar la Sindicatura de Greuges a tota la ciutadania i seguiré 
treballant per difondre la seva existència i la seva utilitat. 
 

____________________________ 
 
 
Per acabar, voldria dedicar unes ratlles a agrair la seva col·laboració a totes les persones que 
fan possible que la Sindicatura Municipal de Greuges funcioni i sigui útil a la població. 
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En primer lloc, vull agrair precisament a la ciutadania de Vilafranca i de la comarca la confiança 
que ens fan quan vénen a demanar-nos ajut per resoldre els seus problemes. Independentment 
que un bon nombre dels assumptes consultats no puguin ser objecte d’expedient perquè 
quedin fora de les nostres competències (tal i com he explicat a l’inici d’aquesta presentació), 
ser la institució de referència és un orgull i un incentiu per continuar treballant amb la màxima 
dedicació en la tasca d’ajudar, orientar o assessorar totes aquelles persones que pensen que 
l’administració ha vulnerat els seus drets. És gràcies a la seva confiança que la Sindicatura té 
raó de ser. 
 
En segon lloc, he d’agrair ben sincerament la col·laboració que sempre trobo en tot el personal 
de l’Ajuntament quan els plantejo algun dels expedients que he obert. És cert que la seva 
col·laboració és obligada i recollida pel ROM, però he de dir que en cap cas he tingut la 
sensació que aquesta col·laboració se m’oferís a desgrat o per força, així que no puc fer altra 
cosa que agrair a tot el personal d’aquesta administració, tant administratiu com tècnic com 
polític, que sempre s’hagi posat a la meva disposició quan ho he demanat. 
 
En tercer i últim lloc també vull agrair l’aportació i la dedicació del Josep Maria, que des de fa 
anys és una peça clau per al bon funcionament de la institució. La seva col·laboració i suport, 
moltes vegades més enllà de les seves atribucions administratives, són per a mi d’un valor 
inestimable. 
 
Moltes gràcies a tothom! 
 
 
 
 
 
 
M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 12 de maig de 2016. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PAR TICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

 
 
3.1. Difusió. Xerrades i publicitat.  
 
 
3.1.1. Xerrades als IES 
 
Com ja fa anys que porto a terme, durant el 2015 vaig continuar amb les xerrades als IES per 
donar a conèixer la Sindicatura Municipal de Greuges entre els estudiants de cicle secundari de 
Vilafranca. 
 
Gràcies a la col·laboració dels tutors i a la bona predisposició dels alumnes les sessions van 
ser, en general, força dinàmiques i participades, de manera que el balanç de l’experiència, un 
any més, és molt positiu. 
 
Pel que fa a l’estructura de l’activitat, va ser sempre la mateixa: proposta a la direcció del centre 
educatiu, presentació al tutor/a i, finalment, xerrada-debat (exposició + exemples + torn de 
preguntes) amb la Síndica de Greuges. 
 
Durant el 2015 vaig dur a terme tres sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 
 
- 9 de gener de 2015: 1 sessió a l’IES Milà i Fontanals 
- 19 de març de 2015: 1 sessió a l’Escola El Carme – Sant Elies 
- 25 de març de 2015: 1 sessió a l’Escola El Carme – Sant Elies 
 

____________________________ 
 
 
Arran d’aquests contactes amb els alumnes d’ESO de la vila, a primers de maig de 2015 dues 
noies de l’Escola El Carme – Sant Elies van demanar-me col·laboració per elaborar un treball 
sobre els comportaments incívics als parcs i en els espais públics en general. 
 
Evidentment els vaig concedir l’entrevista que em demanaven, que es va allargar gairebé una hora 
i durant la qual em van demanar l’opinió sobre diferents supòsits pràctics. 
 

____________________________ 
 
 
Pocs dies més tard, a mitjan maig, un altre grup d’alumnes de la mateixa escola també em van 
venir a demanar l’opinió per incorporar-la al treball que estaven fent sobre el respecte al 
mobiliari urbà. 
 
El seu enfocament anava més enllà de la detecció dels problemes i pretenia aportar solucions i 
fet propostes de millora. Entre les seves idees hi havia la instal·lació de càmeres de  
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videovigilància, l’augment de la vigilància presencial, l’establiment d’un règim sancionador 
important i la realització d’una campanya de civisme. 
 
 
 
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 puc recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera indirecta– 
que la Síndica està al seu costat i a la seva disposició. 
 
Per aquest motiu, durant el 2014 vaig començar a participar, a Ràdio Vilafranca, en un 
programa breu, en directe i amb periodicitat bimensual, que tenia per objectiu la difusió de la 
Institució que represento. 
 
A cada programa, a més de repassar l’activitat més recent de la Sindicatura, tant dins com fora 
de Vilafranca, també es procurava recordar breument el funcionament de la Institució, els 
assumptes que pot tractar i la manera que té d’intentar ajudar la ciutadania. 
 
Les diferents sessions dutes a terme i els continguts abordats durant el 2015 van ser: 
 
- 8 de gener. Jornades de Formació del FòrumSD, celebrades a finals de novembre de 2014. 

Presentació del 6è recull d’informes del FòrumSD al Parlament de Catalunya. Tancament i 
primer balanç de l’any 2014. Continuació del cicle de xerrades els instituts. Propera celebració 
dels 25 anys de les sindicatures locals a Lleida. 

 
- 31 de març. Celebració, a Lleida, del 25è aniversari de les sindicatures municipals de 

Greuges a Catalunya. Celebració, a Vilafranca, de la darrera Junta del FòrumSD en què 
participo com a Vocal. Assemblea General del FòrumSD i elecció d’una nova Junta Directiva. 
Previsió de presentació al Ple del meu Informe 2014... 

 
- El programa del mes de maig es va suspendre arran de la proximitat de les eleccions 

municipals. 
 

- 27 de juliol. Entrevista en profunditat sobre la recent presentació al Ple (el dia 21-7-15) de 
l’Informe d’actuacions de la Sindicatura corresponent a 2014, fent especial èmfasi en els 
casos relatius a la Policia local i a Serveis Socials. 

 
____________________________ 

 
 
A finals de juliol, lògicament, la Sindicatura Municipal de Greuges va ser objecte de l’atenció de 
tots els mitjans de comunicació, locals i comarcals, arran de la presentació al Ple de l’Informe 
2014 sobre l’actuació de la Sindicatura durant aquell any, que va ser el primer punt de l’ordre 
del dia d’un Ple ordinari. 
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3.3. Participació en actes públics de la vila  
 
Amb l’objectiu de fer visible la institució que represento, i per l’interès i la implicació que tinc en 
les activitats que es fan a Vilafranca, durant el 2015 vaig intentar assistir al màxim d’actes 
públics dels que es van convocar. Van ser el següents: 
 
 
3.3.1. Commemoració del Dia Internacional de les Do nes  
 
Arran de la invitació rebuda de l’alcaldia, el dia 11 de març de 2015 vaig assistir a l’acte 
institucional que l’Ajuntament havia convocat per celebrar el Dia Internacional de les Dones. 
 
Va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escorxador i va consistir en la conferència Emprendre en clau 
femenina, a càrrec de la Sílvia Domènech Codorniu, de Dones d’Empresa, qui va oferir als 
assistents una visió general dels obstacles i prejudicis que han de superar les dones a l’hora 
d’iniciar una activitat econòmica. 
 
La lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones va anar a càrrec d’en Josep A. 
Esteban, d’Equalmon. 
 
 
3.3.2. Pla Estratègic Penedès 
 
El dia 7 de maig de 2015 vaig assistir, a la seu de la Fundació Pro-Penedès, a una reunió de la 
Comissió de Cohesió Social del III Pla Estratègic Penedès, que donava continuïtat a la tasca 
iniciada l’any 2010. 
 
En aquesta ocasió es tractava de revisar el text del Pla Estratègic i fer seguiment de les 
actuacions que s’havien dut a terme. També es va aprofundir sobre les mancances que 
s’havien detectat en el territori a l’hora de cohesionar-lo: deficiències en el transport públic, 
problemes de finançament de serveis comunitaris, necessitat de millorar els recursos destinats 
a infància, la lluita contra la pobresa i la manca d’habitatge, etc. 
 
Es va incidir en la necessitat d’optimitzar els recursos de què disposen les administracions, i 
una de les maneres que es va apuntar com a possible va ser la de mancomunar serveis. Es va 
posar com a exemple el bon funcionament de l’actual Mancomunitat Penedès-Garraf i el fet que 
l’any 2014 havia tingut 7 M€ de superàvit, cosa que permet acceptar que és un ens útil i eficient 
que també podria ser viable en un àmbit territorial més gran, que inclogués la comarca de 
l’Anoia. 
 
 
3.3.3. Pregó i inauguració de les Fires de Maig  
 
En resposta a la invitació de l’alcalde i de la regidora de Comerç i Turisme, el dimecres 13 de 
maig de 2015 vaig assistir, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, al Pregó de les Fires i 
Festes de Maig o dels Enamorats. 
 
L’acte va anar a càrrec del Sr. Ramon Novell Vivó, president del Consell d’Administració de 
Cafès Novell, SA, que va fer un repàs a la seva història personal al capdavant de l’empresa  
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familiar, regida sempre per les ganes de créixer i de prosperar. També va fer una lloança de 
l’aparador multisectorial que són les Fires de Maig de Vilafranca. 
 

____________________________ 
 
 
Dos dies després, el divendres 15 de maig, també vaig assistir a l’acte d’inauguració de les 
Fires, que va tenir lloc a les 12.00 del migdia, al recinte firal, i que va comptar amb la presència 
de l’economista i catedràtic de la Universitat de Colúmbia, el Sr. Xavier Sala i Martín. 
 
Després de la tallada de cinta inicial vaig acompanyar les autoritats en el tradicional passeig 
pels estands. 
 
 
3.3.4. Sessió constitutiva de l’Ajuntament  
 
El dissabte 13 de juny de 2015, a les 10.00 del matí, vaig assistir a la sessió constitutiva del 
nou Ajuntament sorgit de les eleccions del 24 de maig. 
 
Un cop constituïda la Mesa d’Edat i fetes les comprovacions oportunes, els regidors i regidores 
electes van prometre o jurar el càrrec –alguns per imperatiu legal– i van prendre possessió. 
Després es va declarar constituït el nou Ajuntament i es va procedir a l’elecció de l’alcalde. 
 
D’acord amb el que estava previst, els vots de CiU més els del PSC van fer alcalde en Pere 
Regull, cap de llista de CiU, la candidatura més votada, qui va prometre el càrrec i va rebre la 
vara d’alcalde. 
 
Seguidament hi va haver un torn de parlaments que el portaveu del PSC, Francisco Romero, 
va aprofitar per explicar que l’acord de govern amb CiU s’havia fet, bàsicament, pensant en el 
bé de Vilafranca. 
 
 
3.3.5. Festa de les Colònies per a Infants Sahrauís  
 
El diumenge 19 de juliol de 2015 vaig assistir a la festa central de les Colònies per a Infants 
Sahrauís a Catalunya, que es va celebrar a Vilafranca amb motiu de la seva Capitalitat Cultural. 
Va ser una trobada festiva i reivindicativa que va aplegar prop de 2000 persones, entre els 
infants sahrauís acollits a Catalunya, les famílies acollidores, amics i simpatitzants. 
 
La festa va ser organitzada per l’ACAPS Wilaia Alt Penedès i la delegació del Front Polisario a 
Catalunya, i va comptar amb la participació i les intervencions de diferents personalitats 
institucionals. 
 
Va ser en aquest marc, i arran de la invitació que em van fer arribar els responsables de 
l’ACAPS Wilaia Alt Penedès, que com a Síndica Municipal de Greuges i defensora dels Drets 
Humans, vaig llegir el manifest Vacances en Pau 2015 que s’havia preparat per a l’ocasió. 
 
La festa va comptar amb tot de tallers, exposicions, música, jocs infantils, etc. que van omplir 
des de les 9 del matí fins més enllà de les 6 de la tarda. 
 



 

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

17 

 
 
3.3.6. Presentació al Ple de l’Informe 2014 
 
En el transcurs del ple municipal ordinari que es va celebrar el dia 21 de juliol de 2015 vaig 
presentar, com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès i d’acord amb el 
meu compromís amb el Ple i amb la ciutadania, el meu Informe anual sobre l’actuació de la 
Sindicatura durant l’any 2014. 
 
Si bé des de l’equip de govern es van minimitzar les meves observacions sobre les possibles 
mancances detectades en alguna actuació –puntual– de la Policia local, en general tots els 
partits polítics del Consistori van fer una valoració positiva de les dades presentades en 
l’Informe, i van coincidir a destacar la necessitat de dedicar tots els esforços necessaris a 
ajudar aquelles persones que, generalment arran de la seva precarietat econòmica, es troben 
en una situació de gran vulnerabilitat que les podria abocar a l’exclusió social. 
 
 
3.3.7. Acte institucional de l’Onze de Setembre  
 
El dia 10 de setembre, a les vuit del vespre, vaig assistir a l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya que va tenir lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. 
 
L’acte va consistir en una conferència anomenada El nou país i la cultura, i va anar a càrrec de 
la coneguda productora, guionista i directora de cinema Isona Passola i Vidal. Tot i que van ser 
inevitables les referències a la seva pel·lícula L’endemà, va centrar la seva intervenció en 
exposar alguns dels elements de la història que, segons la seva opinió, ens han portat a la 
situació actual. La clau, però, és la nostra pròpia identitat i la voluntat de ser una nació, que ens 
porta inevitablement a la voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació. 
 
La posterior intervenció de l’alcalde, Pere Regull, també va fer alguna aportació històrica ben 
interessant, i va cloure el seu parlament fent una crida a votar el 27S. 
 
 
3.3.8. Diada de la Policia Local  
 
El dimecres 21 d’octubre de 2015 vaig assistir, a l’Auditori Municipal, a l’acte institucional de 
celebració de la Diada de la Policia local. 
 
L’acte va servir per fer un homenatge públic a diversos agents de la Policia, alguns per haver-
se jubilat i d’altres per haver complert 20 anys en el cos. També es van lliurar reconeixements a 
alguns membres d’altres cossos de seguretat i a diversos ciutadans, per la seva col·laboració 
amb la Policia. 
 
El regidor de Seguretat Ciutadana, Manel Montfort, va fer esment del canvi de cap que es va 
realitzar a primers de 2015, lloc que actualment ocupa l’Inspector Albert Romero, de qui va 
destacar la seva integració a Vilafranca i la seva implicació en la feina. 
 
Com és habitual, es va aprofitar l’acte –que també va comptar amb diverses actuacions 
artístiques– per fer balanç del darrer any d’actuacions del cos. 
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3.3.9. Presentació de la proposta final del III Pla  Estratègic Penedès  
 
El dia 2 de desembre de 2015 vaig assistir a l’acte que es va celebrar al castell de Sant Martí 
Sarroca per celebrar el vint-i-cinquè aniversari del naixement de la Fundació Pro Penedès, 
convocatòria que es va aprofitar per fer la presentació pública de la proposta final del III Pla 
Estratègic Penedès, en l’elaboració del qual vaig col·laborar des de la Comissió de Cohesió 
Social. 
 
La convocatòria va reunir els alcaldes de les capitals de comarca de l’Àmbit Penedès, que van 
fer pública la seva adhesió a la Fundació com a nous patrons i es van comprometre a treballar 
conjuntament en la promoció territorial i per la consecució de l’anhelada vegueria. 
 
Els diferents moments de l’acte van ser: 
 
10.00 h Reunió del Patronat de la Fundació Pro-Penedès.  
10.15 h Benvinguda de l’Il·lm. alcalde de Sant Martí Sarroca, Sr. Antoni Ventura.  
10.20 h En el marc del 25è aniversari de la Fundació Pro-Penedès, acceptació dels nous 

patrons de la Fundació, la Il·lma. Sra. Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, l’Il·lm. Sr. Martí Carnicer, alcalde d’El Vendrell i l’Il·lm. Sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada.  

 Presentació i conducció de l’acte, Sr. Francesc Olivella, president del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i vicepresident de la Fundació. 

 Acompanyament de la signatura per una peça de violí amb música de Händel.  
10.45 h Presentació de la proposta final del III Pla Estratègic Penedès a càrrec del 

coordinador del Pla Estratègic, el Sr. Jordi Cuyàs.  
11.05 h Presentació del Pla de Treball de Dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de 

l’Àmbit Penedès a càrrec de la directora de la Fundació Pro-Penedès, la Sra. Gemma 
Sivill.  

11.15 h Clausura de l’acte a càrrec del President de la Fundació Pro-Penedès, i alcalde de 
Vilafranca del Penedès, l’Il·lm. Sr. Pere Regull.  

 Tastet musical a càrrec d’una representació de la Jove Orquestra Simfònica Penedès-
Garraf i Anoia. 

11.30 h Copa de Cava. 
 
 
3.3.10. Pregó i inauguració de la Fira del Gall  
 
Arran de la invitació de l’alcalde i de la regidora de Promoció Turística de Vilafranca, el 
dimecres 16 de desembre de 2015 vaig assistir al Pregó de la Fira del Gall, que va tenir lloc al 
saló de sessions de la Casa de la Vila a les 8 del vespre. 
 
El pregoner va ser el Sr. Joan Cusiné Cusiné, gerent del celler Parés Baltà des dels anys 80, 
qui va fer una intervenció breu durant la qual va lloar les virtuts de la vinya, del bestiar autòcton 
i de l’alimentació ecològica. 
 

____________________________ 
 
 
El dissabte següent, 19 de desembre, a tres quarts de vuit del matí, vaig acompanyar el seguici 
d’autoritats en el tradicional recorregut per la Fira i durant la compra de l’aviram que 
l’Ajuntament lliura a les institucions benèfiques de la vila. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2015 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals, molt útils per intercanviar coneixements i 
experiències i que, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament en l’àmbit local. 
 
A més, com a membre de la Junta del FòrumSD –fins a la celebració de l’Assemblea General 
en què es va renovar aquest òrgan– encara em vaig mantenir molt activa en la representació 
de l’Associació de Síndics i Defensors locals de Catalunya, sempre procurant, però, que 
aquestes obligacions no entorpissin la meva tasca prioritària al servei de la ciutadania de 
Vilafranca. 
 
El detall de les reunions i trobades esmentades és el següent: 
 
 
 
4.1. Assistència a les sessions de la Junta Directi va de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalun ya-FòrumSD 
 
Com a vocal de la Junta Directiva del FòrumSD, i d’acord amb el compromís que això suposa, 
vaig procurar assistir a 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 
qüestions d’espai i de practicitat. 
 
 
12 de gener de 2015 
 
Reunió de Junta a Barcelona. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 87) 
2.- Presentació Recull d’Informes – Parlament, 12 de gener 
3.- Celebració 25 anys síndics locals 
4.- Informació tresoreria 
5.- Previsions Assemblea General 
6.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
10 de febrer de 2015 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
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1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 88) 
2.- Celebració XXV anys síndics locals – Lleida – 25-26 de febrer 
3.- Previsions Assemblea General – 26 de març 
4.- Informació tresoreria 
5.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
10 de març de 2015 
 
Reunió de Junta a Vilafranca del Penedès. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 89) 
2.- Avaluació de la Celebració dels XXV anys síndics locals – Lleida – 25-26 de febrer 
3.- Preparació Assemblea General – 26 de març 
4.- Informació tresoreria 
5.- Precs i preguntes 
 
Aquesta Junta va ser especialment intensa perquè es va haver de preparar tota la 
documentació que havia de ser presentada i aprovada a l’Assemblea General del FòrumSD, 
que tindria lloc dues setmanes més tard a Santa Coloma de Gramenet. 
 
En aquella assemblea, a més, havia de tenir lloc la renovació de la Junta Directiva del 
FòrumSD, perquè ja s’haurien complert els dos anys de mandat corresponents, cosa que 
també implicava la meva sortida d’aquest òrgan. Per aquest motiu, i atès que aquesta reunió de 
Junta havia de ser la darrera en què jo participaria com a Vocal, vaig proposar que se celebrés, 
a tall de comiat, a Vilafranca. 
 
Així vaig posar fi a un període de gairebé deu anys de col·laboració i treball al davant de 
l’Associació de Síndics i Defensors de Catalunya, dos dels quals vaig fer-ho com a presidenta i 
dos més com a vicepresidenta. Ara, però, i malgrat les peticions de continuïtat dels meus 
companys, vaig considerar que ja havia complert amb el compromís i la responsabilitat que 
havia assumit des dels inicis de l’Associació, de manera que vaig optar per deixar pas a altres 
síndics i defensors que ben segur que faran créixer l’Associació –en volum, prestigi i bon servei 
a la ciutadania– arreu del país. 
 
L’alcalde, Pere Regull, va tenir el bon detall d’entrar un moment a la sala de reunió a saludar 
personalment tots els membres de la Junta del FòrumSD. 
 
 
 
4.2. Presentació del VI Recull d’Informes del Fòrum SD  
 
El Parlament de Catalunya va ser el marc on el FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores locals de Catalunya, va presentar, el dia 12 de gener de 2015, el VI 
Recull d’Informes, corresponent a les actuacions de l’any 2013. El Recull d’Informes ofereix una 
visió global de les tasques realitzades per tots els síndics i defensors locals del país durant 
l'any, i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o 
ciutat. 
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L’acte de presentació es va celebrar 
sota la presidència de la M.H. Sra. 
Núria de Gispert, presidenta del 
Parlament, l'Il·lm. Sr. Miquel Buch, 
president de l’Associació Catalana 
de Municipis, l'Il·lm. Sr. Xavier Amor, 
president de la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Sr. Josep 
Giné Badia, síndic municipal de 
greuges de Lleida i president del 
FòrumSD. El Sr. Frederic Prieto, 
exsíndic municipal de greuges de 
Cornellà va presentar, dins del 
mateix acte, el llibre Síndic Municipal 
de Greuges: una proposta catalana 
en la defensa dels drets humans, de 
Frederic Prieto i J. Antoni Martínez. 

 
A més dels síndics municipals de greuges i del personal tècnic de les respectives oficines, van 
assistir a l’acte una important representació de Diputats i Diputades del Parlament, així com 
alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor local. 
 
El vicepresident del FòrumSD i síndic municipal de greuges de Girona, el Sr. Ramon Llorente, 
va ser l’encarregat de presentar la informació estadística del Recull, del qual va destacar que 
els síndics i síndiques locals havien fet, entre consultes, expedients i actuacions d'ofici, un total 
de 17.254 actuacions durant l’any 2013. 
 
Els expedients tramitats havien 
estat un total de 2.737, i 139 
s’havien iniciat com a actuacions 
d'ofici. El 52% dels expedients 
s'havien tancat amb una resolució 
favorable als interessos de la 
ciutadania, entre les resolucions 
estimades i les que s'havien resolt 
mitjançant una solució amistosa. 
També va destacar que un 60% 
de les recomanacions emeses 
havien estat acceptades totalment 
pels ajuntaments i un 22% havien 
rebut una acceptació parcial de la 
recomanació. Finalment, un 24% 
dels expedients s’havien pogut 
solucionar directament per mitjà 
d’una resolució amistosa. 
 
A tall de conclusions, Llorente va destacar que les principals actuacions dels síndics i defensors 
locals durant el 2013 havien estat sobre matèries que afectaven el benestar de les persones, ja 
que incidien en l’àmbit de l’habitatge, del treball, de les mancances dels serveis bàsics, 
demandes de serveis socials, etc. L’impacte de la crisi econòmica, doncs, encara afectava molt 
seriosament la qualitat de vida de bona part de la ciutadania. 
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4.3. 25 anys de sindicatures locals a Catalunya  
 
Els dies 25 i 26 de febrer de 2015 va tenir lloc, al Palau de Congressos de Lleida (La Llotja), la 
celebració dels primers 25 anys de les sindicatures locals a Catalunya, ja que va ser 
precisament aquesta ciutat la primera de tot el país en recuperar, per a l’àmbit local, aquesta 
institució encarregada de vetllar pels drets de la ciutadania. 
 

Les jornades van comptar amb la 
presència i participació de diferents 
personalitats de l’àmbit nacional, estatal i 
internacional, que van anar des del Sr. 
Carlos R. Constenla, president de l’Instituto 
Latinoamericano del Ombusdsman, fins a 
la M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta 
del Parlament de Catalunya, passant per 
tot d’alcaldes, representants de les entitats 
municipalistes del país, representants de 
diversos partits polítics, síndics i defensors 
municipals d’arreu de l’Estat espanyol i el 
Síndic de Catalunya, el Sr. Rafael Ribó. 

 
També cal esmentar l’assistència i, en alguns casos, la participació en les diverses ponències 
d’alguns exsíndics i exdefensors locals d’arreu del país, que es van mostrar molt contents 
d’haver estat convidats i molt orgullosos de formar part de la història d’aquesta institució. Al 
final de la segona jornada se’ls va fer un emotiu acte de reconeixement, al qual van assistir la 
Sra. Lourdes Sánchez i el Sr. Josep Bricullé com a exsíndics de Vilafranca. 
 

 
 Els exsíndics i defensors que van ser homenatjats 
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Les diferents ponències que hi va haver van fer un repàs als inicis de la institució, al present i el 
futur de les sindicatures locals, a la implementació de la institució a Espanya, a la transparència 
dels ajuntaments, als drets de la ciutadania i a la democràcia de proximitat. Tot plegat es va 
desenvolupar d’acord amb aquest programa: 
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4.4. Commemoració del Dia Internacional de les Done s  
 
El dia 10 de març vaig assistir, arran de la invitació rebuda de la M.H. Sra. Núria de Gispert, 
presidenta del Parlament de Catalunya, a l’acte que es va celebrar al Palau del Parlament amb 
motiu del Dia Internacional de les Dones. 
 
L’acte es va iniciar puntualment, a les set del vespre, amb una lectura a càrrec de la Sra. 
Montserrat Besses, periodista, que va precedir els testimonis de cinc dones de la Catalunya 
d’avui que, cadascuna des del seu àmbit, van explicar les seves experiències com a dones 
d’èxit i pioneres en assumir, des de la seva feminitat, rols i feines tradicionalment reservades a 
homes. Es va fer evident que encara avui –tot i que cada vegada menys– els clixés tenen molt 
de pes a l’hora d’assumir la presidència d’un club esportiu o de fer de taxista, així com la 
dificultat que suposa el fet de ser mare per a la promoció professional d’una dona. 
 
Seguidament va parlar l’H. Sra. Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, i va 
tancar les intervencions la M.H. Sra. Núria de Gispert. 
 
Un breu recital dedicat a les compositores noucentistes catalanes, a càrrec d’intèrprets del 
Conservatori del Liceu, va posar punt i final a l’acte. 
 
 
 
4.5. XVII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 
 
El 26 de març de 2015 es va celebrar, a Santa Coloma de Gramenet, la dissetena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD. 
 
Aquesta Trobada, dedicada exclusivament al funcionament intern de l’Associació de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya, serveix perquè la Junta Directiva passi comptes davant de tots 
els associats de totes les activitats que s’han portat a terme durant l’exercici anterior, així com 
per anunciar el Pla de Treball i de gestió previst per a l’exercici següent. 
 
En aquesta ocasió, però, i com cada 
dos anys, també es va abordar la 
renovació de la Junta Directiva de 
l’entitat, de la qual jo formava part 
com a Vocal. En aquest sentit he de 
dir que, malgrat la insistència dels 
companys, vaig decidir no 
incorporar-me a la nova candidatura, 
ja que després de deu anys formant 
part d’aquest òrgan de govern i 
d’haver-ne ocupat diversos càrrecs, 
vaig considerar complert el meu 
cicle de dedicació al FòrumSD i vaig 
pensar que calia deixar pas a altres 
síndics i defensors. 
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La nova Junta, encapçalada pel defensor de la ciutadania de Girona, el Sr. Ramon Llorente, va 
quedar ratificada per l’Assemblea perquè tan sols s’havia presentat la seva candidatura, així 
que no va caldre votar. 
 
En el seu discurs de presa de possessió, Llorente va presentar el seu projecte per als dos anys 
de mandat que tenia per davant. Va destacar que “les sindicatures locals no som instàncies 
jurídiques, però tampoc un apèndix més de la burocràcia municipal: en les nostres 
recomanacions, que no són sentències, es busca la justícia i l’aplicació de l’equitat”. També va 
defensar la necessitat que existeixi del FòrumSD com a “punt de trobada, d’intercanvi 
d’experiències, de col·laboració, de treball i formació en comú, per facilitar la nostra feina, 
millorar les nostres capacitats i fer més efectiva la defensa dels drets de les persones”. 

 
El president sortint, el Sr. Josep Giné, Síndic de Lleida, es va acomiadar del càrrec amb la 
felicitació de tots els membres de l’Assemblea pel bon treball desenvolupat durant la seva 
etapa. 
 
El detall de l’ordre del dia que es va desenvolupar és: 
 
09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 
10.00 – 11.30 h Assemblea 1a part: 

0.-  Inici Assemblea 
1.-  Donar compte – acta 2014 assemblea Igualada 
2.-  Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2014 
3.- Junta directiva: traspàs de funcions i presa de possessió 

11.30 – 12.00 h Pausa – cafè 
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12.00 – 14.00 h Assemblea 2a part: 

4.-  Proposta pla de treball 2015 
5.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2015 
6.-  Proposta pressupost 2015 
7.-  Precs i preguntes 

14.00 – 14.30 h Cloenda 
 Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Sta. Coloma de Gramenet 
 Sr. Ramon Llorente, nou president del FòrumSD 
 Sr. Fernando Oteros, defensor de la ciutadania de Santa Coloma de 

Gramenet 
14.30 h  Dinar a Can Armengol 
 
 
 
4.6. Jornada amb el Síndic de Greuges de Catalunya  
 
El dimarts 12 de maig de 2015 vam assistir a una sessió de treball organitzada pel Síndic de 
Greuges de Catalunya que es va celebrar a la sala d’actes de la seva seu, a l’avinguda Lluís 
Companys de Barcelona. 
 
El programa de la jornada, que es va centrar en la coacció administrativa, va ser el següent: 
 
La coacció administrativa i les actuacions més habi tuals del Síndic de Greuges i dels 
Defensors Locals  
 
12.00 h Inici de la sessió  
 Presentació de la jornada , a càrrec de Rafael Ribó , Síndic de Greuges  
12.10 h Problemàtica associada a l’inici del procés sancion ador  

- Presumpció de veracitat dels agents sancionadors i documentació probatòria 
complementària, a càrrec de Maria Trias , assessora del Síndic de Greuges  
- Manca de senyalització suficient dels fets punibles, a càrrec de Mar Aldeano , 
assessora del Síndic de Greuges  

12.40 h Debat  
13.00 h Afectació al dret al recurs  

- La problemàtica associada a la notificació i la modificació dels fets denunciats, a 
càrrec de Maria Trias , assessora del Síndic de Greuges  
- El pagament bonificat, a càrrec de Mar Aldeano , assessora del Síndic de Greuges  

13.30 h L’experiència de Barcelona. La Guàrdia Urbana i els  processos de coacció, a 
càrrec de Marino Villa , adjunt a la síndica de Barcelona  

13.45 h Debat  
14.00 h Conclusions i cloenda, a càrrec de Rafael Ribó , Síndic de Greuges  

Dinar 
 
 
 
4.7. Ciutats Defensores dels Drets Humans  
 
El dia 30 de setembre, en el marc dels actes organitzats per les “Ciutats Defensores dels Drets 
Humans”, una bona representació dels síndics i defensors del FòrumSD ens vam reunir, a 
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Santa Coloma de Gramenet, amb els activistes convidats com a defensors i defensores dels 
Drets Humans. 
 
Les converses van fer especial èmfasi en la difícil situació que es viu arreu, però especialment 
a la mateixa Europa, amb els refugiats que fugen de les guerres dels seus països d’origen. Els 
activistes convidats ens van explicar detalls de les seves vivències personals, sovint molt 
colpidores. 
 
Aquest projecte està impulsat per diversos ajuntaments catalans, la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat (CEAR), l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per 
la Pau, i compta amb la col·laboració de la Casa d’Amèrica de Catalunya, el Fons català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i el FòrumSD. 
 
En acabar la trobada es va publicar una declaració conjunta de suport a les actituds solidàries i 
acollidores dels pobles i ciutats de Catalunya davant la greu situació dels refugiats. 
 
El projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, que l’any 2015 va arribar a la seva tercera 
edició, té per objectiu donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels Drets Humans i 
ajudar a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’integrar la defensa dels Drets Humans 
en la nostra tasca quotidiana. 
 
 
 
4.8. Reunió de Territoris  
 
El dijous 1 d’octubre de 2015 va tenir lloc, a la seu de la Síndica Municipal de Greuges de 
Barcelona, la primera de les Reunions de Territoris que cada any celebra la Junta del FòrumSD 
amb els síndics i defensors locals de les diferents demarcacions del país. 
 
En aquesta ocasió vam ser convocats conjuntament els membres del FòrumSD de Barcelona, 
Tarragona i Lleida. 
 
Com cada any, els components de la Junta ens van informar, detalladament i des de la 
proximitat, del desenvolupament del Pla de Treball acordat per al 2015. Entre altres assumptes, 
es va parlar dels relatius a publicacions, formació, comunicació, treball en xarxa, relacions 
institucionals, subvencions i convenis. 
 
La trobada també ens va servir per compartir opinions, experiències i inquietuds. 
 
 
 
4.9. Sessió de treball amb el Síndic de Greuges de Catalunya  
 
El dia 6 d’octubre de 2015 els síndics i defensors locals del FòrumSD vam ser convocats pel 
Síndic de Greuges de Catalunya a celebrar, a la seu de la seva institució, una Sessió de Treball 
per parlar de les darreres reformes legislatives impulsades pel govern de l’estat espanyol, que 
semblen més orientades a reprimir i a criminalitzar que no pas a fomentar la democràcia, la 
participació ciutadana i les llibertats individuals. 
 
El programa de la jornada va ser el següent: 
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10.00 h Presentació de la jornada, a càrrec de Rafael Ribó, Síndic de Greuges  
10.15 h La ‘burorrepressió’ com a estratègia per a la crimi nalització de la protesta: un 

nou repte per als drets humans , a càrrec de David Bondia Garcia, professor titular 
de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i 
president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya  

10.45 h Reforma penal i regressió democràtica: la història interminable , a càrrec de 
Víctor Gómez Martín, professor titular de Dret Penal i cap d'Estudis dels 
Ensenyaments Criminològics i de la Seguretat de la Universitat de Barcelona  

11.15 h Descans  
11.30 h Debat  
12.15 h Resum i presentació de conclusions a càrrec de Jaume Saura, adjunt general del 

Síndic 
12.30 h Cloenda a càrrec de Rafael Ribó, Síndic de Greuges 
 
Tots dos ponents van coincidir que tant la Llei de 
Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a 
“Llei Mordassa”, com la nova reforma del Codi Penal, 
constitueixen retallades molt importants en els drets 
fonamentals i les llibertats de les persones, al mateix 
temps que confereixen als cossos i forces de 
seguretat unes capacitats gairebé il·limitades a l’hora 
d’actuar sobre la ciutadania. 
 
També van denunciar l’empobriment del principi de la 
presumpció d’innocència i la coacció que la llei pot 
exercir sobre les persones, ja que es crea un Registre 
Central d’Infractors, es penalitza molt la reincidència, 
els cossos de seguretat tenen total llibertat per 
identificar els ciutadans i comissar béns, les sancions 
econòmiques poden arribar fins als 600.000 €, i les possibilitats de desvirtuar la seva 
presumpció de veracitat seran mínimes en via administrativa. 
 
Queda clar, segons els ponents, que la ideologia que hi ha darrera d’aquesta legislació pretén 
prioritzar la seguretat de l’Estat per sobre de la seguretat dels ciutadans, de tal manera que 
limita molt l’exercici efectiu dels drets de reunió i de manifestació, així com de la llibertat 
d’expressió. Busca, en definitiva, coartar i castigar la dissidència i la protesta social. 
 
La seva conclusió va ser que aquests textos legals haurien de ser profundament reformats. 
 
 
 
4.10. Presència a la fira Municipàlia  
 
Del 13 al 16 d’octubre els síndics i defensors locals del FòrumSD vam poder participar, gràcies 
a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la fira Municipàlia, que es va celebrar al 
Recinte Firal de Lleida. 
 
Aquesta participació va ser en el mateix estand de la FMC, on ens van cedir un punt 
d’informació que vam poder personalitzar amb el logotip del FòrumSD i que ens va anar molt  
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bé per atendre els responsables 
polítics i tècnics dels ajuntaments 
que es van apropar a demanar 
informació. 
 
També va ser gràcies a la 
col·laboració de la FMC que el 
FòrumSD va organitzar, el 
dimecres 14 d’octubre, una sessió 
informativa que va portar per títol 
“Sindicatures Municipals. Defensa 
de les persones des de la 
proximitat i compromís per la 
transparència i bon govern”, a la 
qual va assistir, com a convidada 
especial, la Sra. Rita Passemiers, 
Síndica de Gant (Bèlgica). 
 
El programa de la sessió va ser: 
 
11.00 h Salutació 

- Sr. Xavier Amor – president de la FMC 
- Sr. Ramon Llorente – president del FòrumSD 
- Sr. Josep Giné – Síndic de Greuges de Lleida 

11.15 h Sindicatures i transparència 
- Sra. Rita Passemiers - Síndica de Gant 
- Sra. Isabel Marquès - Síndica de Terrassa 
Moderador: Sr. Josep Giné – Síndic de Greuges de Lleida 

12.15 h Pausa cafè 
12.30 h Implementació de les sindicatures locals als ajuntaments 

- Sr. Ramon Llorente - Defensor de Girona i President del FòrumSD 
- Sr. Carles Dalmau - Síndic de Sant Boi  
Moderador: Sr. Joan Barrera - Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat 

13.30 h Cloenda 
 
El punt d’informació del FòrumSD va ser força 
concorregut i hi vam atendre tota mena de 
responsables municipals, des dels que no 
tenien gaire clara la tasca d’una sindicatura de 
greuges i tan sols demanaven informació 
genèrica fins als que n’estaven molt ben 
assabentats i feien preguntes molt més 
concretes sobre com es podia posar en marxa 
la institució al seu municipi. 
 
No es pot descartar, doncs, que properament 
puguem veure el naixement d’alguna nova 
Sindicatura Municipal de Greuges. 
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4.11. II Congrés Internacional El Tiempo de los Derechos  
 
Els dies 29 i 30 d’octubre vaig assistir, com a membre del FòrumSD i a petició de la Junta de 
l’Associació, a la segona edició del Congrés Internacional anomenat El Tiempo de los 
Derechos, que es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa. 

 
El Congrés va ser organitzat per 
la Red Tiempo de los Derechos 
(Huri-Age), que aplega les 
facultats de Dret de la majoria 
d’universitats de l’estat i també 
diversos instituts de Drets 
Humans. El seu objectiu va ser 
abordar els principals reptes 
amb què es troben els Drets 
Humans en el nostre segle i 
proposar possibles vies de 
solució. 
 

Més de 100 investigadors en Drets Humans es van reunir 
en un congrés que s’ha constituït en un fòrum d’intercanvi i 
reflexió sobre la realitat dels Drets Humans i que, en 
aquesta ocasió, va girar principalment a l’entorn de dos 
eixos: el retrocés dels drets socials i les tensions entre 
llibertat i seguretat. 
 
El FòrumSD i les sindicatures locals ja havíem estat 
presents a la primera edició del Congrés (Cadis, 2014), i en 
aquesta edició hi vam tornar a participar activament amb la 
presentació, dijous 29 a la tarda, de la ponència “LA 
MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA Y/O SOCIAL. EL FUTURO 
DE LOS SÍNDICOS/AS, DEFENSORES/AS LOCALES. 
Propuesta de implementación de procesos de mediación, 
gestión alternativa de conflictos sociales y administrativos 
(Ayuntamiento-Ciudadania) como praxis habitual de los 
defensores locales en sus reglamentos y competencias”. 
 
Ell programa del congrés va ser: 
 
Jueves 29  
Mañana  
9.30-10.00 Entrega de documentación 
10.00-10.15 Acto inaugural 
 Juan Francisco Herrero, Secretario General de la Universidad de Zaragoza 
 Víctor Escartín Escudé, Secretario de la Facultad de derecho 
 Rafael de Asís Roig, Coordinador de la Red temática "El Tiempo de los 

derechos" 
 Teresa Picontó Novales (Comité organizador) 
 Manuel Calvo García (Comité organizador) 
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10.30-11.45 Conferencia: Javier de Lucas (Institut Universitari de Drets Humans, Universitat 

de València): Derechos sociales, justicia y exclusión. Un comentario a Honneth. 
12.15-14.00 Mesa redonda: Recuperar los derechos sociales. 
 Modera: José Ignacio Lacasta. 
 Intervienen: María Dolores Morondo (Instituto de Derechos Humanos, 

Universidad de Deusto); Mª Eugenia Rodríguez Palop (Instituto de derechos 
Humanos "Bartolomé de las Casas", Universidad Carlos III); Jaume Saura 
Estapà (Adjunto general al Síndic de Greuges/Institut de Drets Humans de 
Catalunya). 

 
Tarde  
16.30-17.45 Comunicaciones: 
 Sesión 1 (Aula Magna; modera: Mª José González) 
 Sesión 2 (Sala de Juntas; modera Manuel Calvo) 
 Sesión 3 (Salón de Grados; moderan: Mª José Bernuz, Teresa Picontó) 
 Sesión 4 (Sala de Reuniones; modera: Jorge Gracia) 
18.15- 19.30 Comunicaciones (continuación) 
 
Viernes 30  
Mañana  
9.30-11.00 Conferencia: Laura Clérico (Universidad de Buenos Aires y Universidad de 

Erlangen-Nuremberg): Género y cuestión social en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

11.30-13.15 Mesa redonda: Los nuevos contextos de la tensión entre seguridad y derechos. 
Modera: María José Bernuz. 

 Intervienen: José García Añón (Institut Universitari de Drets Humans, Universitat 
de València); Letizia Mancini (Università degli Studi de Milán); Miguel Revenga 
(Universidad de Cádiz); Raúl Susín (Universidad de La Rioja). 

13.30-14.00 Clausura. 
16.30 Reunión anual de la Red temática “El tiempo de los derechos”. 
 
 
 
4.12. X Jornades de Formació del FòrumSD  
 
Els dies 25 i 26 de novembre de 2015 vaig assistir a les X Jornades de Formació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya – FòrumSD, que es van 
celebrar a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona - UAB, 
a Bellaterra. 
 
Les sessions del dia 25 es van centrar en la llei de Transparència i Bon Govern, fent especial 
atenció al necessari equilibri que caldrà mantenir entre el nou i ampliat dret d’accés a la 
informació i els seus límits, bàsicament recollits a la llei de Protecció de Dades i el dret a la 
intimitat. 
 
El dia 26 es va dedicar íntegrament a l’anàlisi i al debat sobre l’actual crisi dels refugiats que 
està afrontant Europa, des de la definició de la condició de refugiat fins a l’obligació d’acolliment 
de les administracions, passant per la necessària planificació i coordinació amb les entitats. 
 
 



 

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

32 

 
 
 Les diferents ponències es van ajustar a aquest programa: 
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4.13. Assistència a nomenaments, preses de possessi ó i actes d’homenatge  
 
4.13.1. Síndic Personer de Mollet del Vallès  
 
El dimecres 25 de novembre de 2015 vaig assistir al ple municipal extraordinari en què el Sr. 
Lluís Martínez Camps va prendre possessió com a nou Síndic Personer de la ciutat de Mollet 
del Vallès. 
 
L’acte es va revestir de la màxima solemnitat i el nou Síndic, que havia estat nomenat pocs 
dies abans amb la unanimitat de tots els grups polítics del Consistori, va jurar el càrrec per cinc 
anys. 
 
 
 
4.14. Assistència a la presentació al Ple dels info rmes anuals d’altres sindicatures  
 
Com a membre de la Junta del FòrumSD (fins que a finals de març vaig deixar de ser-ho per 
final de mandat), però també per la bona relació personal que mantenim els membres de  
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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 2015 vaig assistir a: 
 
- 2 de febrer: Vilanova i la Geltrú 
- 27 de febrer: Barcelona 
- 13 de març: Reus 
- 9 de novembre: Mollet 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

 
 
Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i serveis, els casos que van 
ser atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2015. 
 
 
 
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 2015, 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 57/09 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan desembre de 2009 es presenta XXX i es queixa contra les moltes i continuades 
molèsties que el bar que hi ha instal·lat als baixos del seu immoble produeix a tot el veïnat. 
Parla de manca d’aïllament acústic, de manca de llicència d’obertura, d’instal·lacions en estat 
precari i d’ocupació de via pública amb taules i cadires sense autorització. Afirma que han 
presentat diverses queixes escrites que no han estat contestades per l’Ajuntament. 
 
Comento el cas amb el responsable de Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis de titular de 
l’activitat. També comprovo que Governació sí que havia concedit permís per posar terrassa al 
carrer. 
 
A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Serveis Urbans a la vorera, alguna 
mesura addicional adoptada pel titular de l’activitat i una resposta escrita de l’Ajuntament, van 
contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restava fer una sonometria 
que demostrés si l’aïllament era suficient o no. 
 
Realitzar aquesta sonometria, però, es va demorar molt per la falta de mitjans inicial de 
l’Ajuntament, per la meteorologia i, fins i tot, per la manca de disponibilitat dels interessats. 
Finalment la prova es va dur a terme a primers de juliol de 2011, i va posar de manifest que 
l’activitat encara produïa, de manera puntual, una mica més de soroll que el màxim permès. 
Així, es va notificar al responsable de l’activitat que tenia fins al 17 de novembre de 2011  
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(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 partir d’aquest moment s’inicia un llarg període de temps en què l’activitat canvia de mans, 
s’hi fan diferents actuacions per millorar l’aïllament del local, es prenen noves mesures –que 
continuen donant positives–, es fan requeriments als nous titulars i, fins i tot, es tanca el local 
durant alguns mesos. 
 
A l’abril de 2013 es modifica l’activitat i es converteix en un establiment de degustació, amb 
horari de 9.00 a 21.00 h. També s’instal·len gomes de neoprè a les neveres i es millora 
l’aïllament acústic del sostre, però encara resulta insuficient i el soroll nocturn continua essent 
excessiu. El local es torna a traspassar i, finalment, es torna a tancar. 
 
Ja entrat el 2014 es reobre l’activitat, amb un nou titular, i les molèsties es reprodueixen. 
Aquest nou titular, però, que té ganes de recuperar la llicència de bar (B2), decideix fer-hi la 
inversió necessària per aïllar acústicament el local de manera definitiva. Aquesta intervenció, 
de gran envergadura, es posa en marxa a primers de novembre i s’allarga durant un parell de 
mesos, de manera que el local torna a obrir a primers de 2015. XXX es torna a queixar. 
 
Després d’alguns entrebancs, la prova d’aïllament necessària per certificar l’efectivitat de les 
obres realitzades es porta a terme el 19 de febrer de 2015. De manera oficiosa (perquè no era 
necessari fer-ho en aquesta prova) i amb el consentiment de les parts, també es mesura el 
soroll de la persiana mecànica, que és l’element que els interessats consideren més sorollós. 
 
La prova surt correcta i l’activitat comença a funcionar com a bar-restaurant, però també es 
confirma que el soroll de la persiana metàl·lica supera els límits permesos, així que el titular hi 
realitza una nova intervenció per aïllar-la millor i presenta el certificat corresponent, de manera 
que el problema sembla solucionat. Malauradament, però, XXX encara es queixa del soroll que 
li arriba a la nit, així que per comprovar si té raó de queixar-se o no, a mitjan abril el 
departament de Medi Ambient demana una nova sonometria nocturna a la Generalitat. 
 
La passivitat de XXX fa que aquesta sonometria no es dugui a terme fins a mig novembre, cosa 
que fa que el 2015 s’acabi sense que hagin arribat els resultats i amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 29/13 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics  
 
Es presenta XXX, a primers de juliol de 2013, i explica que té diversos problemes amb el seu 
local d’oci nocturn. Afirma que fa uns anys, quan el volia obrir, va exposar-ho a diversos 
membres de l’equip de govern perquè sabia que les reduïdes mides del local li impedirien 
complir alguns punts de la normativa. Assegura que se li va dir que no patís, que li donarien 
totes les facilitats perquè calia dinamitzar la zona. Ara, quan la inversió ja està feta i el local en 
marxa, no se li concedeix la llicència corresponent per les mancances que ja havia previst. 
 
Evidentment, la situació és molt incòmoda i ja li ha provocat més d’un problema quan ha tingut 
inspeccions de la Policia Local. Assegura que ja ha fet tot el possible per mirar d’ajustar-se a 
l’ordenament i demana que la situació es regularitzi. 
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Consulto el cas amb els tècnics municipals, que em demostren que les mancances del local 
són diverses i, la majoria, esmenables, cosa que fa que no li puguin donar la llicència fins que 
els problemes s’hagin resolt. Sembla, fins i tot, que XXX va començar les obres sense tenir el 
projecte aprovat, de manera que quan va rebre els requeriments d’esmena que s’hi havien de 
fer, les obres ja estaven acabades i no els va complir. Malgrat això, hi ha fórmules per corregir 
la majoria dels defectes, cosa que se li exigirà si vol obtenir la llicència. 
 
També parlo amb alguns regidors i em confirmen que sí que se’l va animar a obrir el local i que 
hi ha voluntat de solucionar el problema, però que XXX ha de col·laborar una mica més. 
 
Durant tot el 2014 les postures es mantenen força invariables, ja que alguna de les actuacions 
que caldrien al local és físicament impossible i alguna altra seria molt costosa i complicada. Per 
altra banda, l’Ajuntament tampoc pot concedir la llicència al local perquè no compleix la 
normativa. A primers d’any el negoci, que continua obert, canvia d’orientació, de manera que 
deixa de dedicar-se a l’oci nocturn i comença a funcionar com a bar cafeteria. 
 
Tot i que es produeixen diversos contactes i diferents intents de mediació entre les parts, que 
donen lloc a nous documents de compromís i a nous requeriments, l’any s’acaba sense cap 
avenç significatiu. Tècnicament, el local s’hauria de clausurar, però des d’un punt de vista 
polític es voldria evitar una mesura tan dràstica perquè el local no genera problemes i els temps 
ja són prou difícils. 
 
Ni tan sols la reforma de l’ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència feta 
el 2015 facilita l’encaix del local a la normativa, així que tot sembla indicar que s’haurà d’enviar 
un nou requeriment a XXX que li indiqui que si no fa les reformes necessàries se li clausurarà 
l’establiment. 
 
A mitjan 2015, però, la persona que ara porta l’activitat ens comunica que el negoci no funciona 
i que té intenció de traspassar-lo, reconvertir-lo o tancar-lo. Finalment el local tanca el dia 30 de 
setembre, de manera que el conflicte queda automàticament resolt. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interessat  perquè, atès l’origen polític del problema, he intentat 
que l’administració busqués la manera de facilitar l’encaix de l’establiment a la norma i li 
concedís alguna mena de llicència, cosa que malauradament no s’ha aconseguit i que, al final, 
ja no ha fet falta. 
 
 
Expedient 28/14 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionado r 
 
A mitjan maig de 2014 XXX es presenta i explica que fa dies, en sortir de casa, una patrulla 
dels mossos d’esquadra que passava per allà el va aturar i li va demanar que s’identifiqués. Diu 
que arran del seu aspecte i de la seva procedència ja hi està acostumat, així que va col·laborar 
en tot moment. Malgrat això, mentre els agents comprovaven les seves dades ell va escopir a 
terra, cosa que va ser objecte de sanció d’acord amb l’ordenança de Civisme. XXX assegura 
que no va escopir “a la via pública”, com sanciona el text, sinó en un solar no edificat que hi 
havia més enllà de la vorera. Considera que la multa no és justa i va presentar recurs, però li 
ha estat desestimat. 
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Obro expedient per comprovar que el tràmit de Procediment Sancionador no contingui cap 
irregularitat, però també informo a l’interessat que si cal entrar a valorar l’adequació de 
l’actuació dels mossos d’esquadra, aquesta Sindicatura no hi té competències. 
 
Parlo amb Procediment Sancionador i veig que l’expedient s’han instruït de manera impecable, 
així que trasllado la queixa de l’interessat al Síndic de Greuges de Catalunya, qui sí que pot 
intervenir davant de les actuacions dels mossos. 
 
Arran de l’interès del Síndic, però, l’Inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Penedès 
parla amb mi i es posa a la meva disposició per comentar, encara que estigui fora de les meves 
competències, qualsevol queixa que pugui tenir relació amb l’actuació dels mossos d’esquadra 
de Vilafranca. Pel que fa a aquest cas concret, m’informa que ja ha enviat la resposta al Síndic 
i, tot i no donar-me’n detalls, observa que el fet que algú escupi quan està essent identificat va 
més enllà del matís de fer-ho a la via pública o en un altre lloc, perquè es pot interpretar 
fàcilment com un acte de menyspreu i de falta de respecte a l’autoritat. Per altra banda, també 
m’explica que la identificació de XXX es va dur a terme perquè coincidia força amb la 
descripció d’un delinqüent que feia dies que actuava a la zona. 
 
Trasllado aquestes explicacions a l’interessat i l’informo que, pel que fa a l’administració 
municipal, no he detectat cap anomalia en l’actuació de Procediment Sancionador, així que 
tancaré l’expedient a favor de l’Ajuntament . A petició seva, però, el mantindré en fase de 
seguiment fins que arribi la resposta del Síndic. 
 
A mig febrer de 2015 arriba la resolució del Síndic, que conclou que no hi ha hagut cap 
actuació irregular per part dels Mossos d’Esquadra. Hi afegeix una extensa explicació sobre la 
política d’identificació de joves immigrants i/o amb vestimenta de determinades tribus urbanes, 
actuacions que en tot cas van encaminades a la seva integració. 
 
 
Expedient 45/14 
 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Cul tura 
 
A mitjan juliol de 2014 es presenta XXX, com a representant d’una entitat vilafranquina, i 
exposa que ja fa temps que van presentar una moció a l’Ajuntament, sobre els Valors Socials 
del Fet Casteller, perquè fos debatuda i aprovada pel Ple. Es queixa que aquesta petició no ha 
estat ni atesa ni resposta. 
 
Se li observa que una entitat no pot presentar una proposta de moció al Ple –si no ho fa per 
mitjà del recolzament d’algun grup municipal que hi tingui representació–, però se li reconeix el 
dret a obtenir una resposta. 
 
Pocs dies després, XXX m’informa que s’ha reunit amb els màxims responsables del Servei de 
Cultura i que s’han compromès a estudiar i resoldre el cas, de manera que no cal que hi 
intervingui. Arran d’això, tanco l’expedient com a desistit. 
 
Mesos després, però, i a la vista que l’assumpte no s’ha mogut gens, XXX demana que reobrim 
l’expedient per mirar d’obtenir una resposta. També m’aclareix que si no van buscar el 
recolzament de cap grup municipal per presentar la moció va ser per evitar que cap partit polític 
se la fes seva, ja que la considerem prou important com per ser defensada pel Govern en ple. 
Suposen que no es tira endavant per l’oposició d’una de les colles locals. 
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Abans d’acabar l’any em poso en contacte amb l’alcaldia i m’interesso per l’assumpte. 
M’informen que va ser derivat de Cultura i em confirmen que XXX té dret a una resposta. 
 
A finals de febrer de 2015 té lloc una reunió entre els representants del Govern municipal i la 
nova Junta de l’entitat, en què se’ls explica la postura de l’Ajuntament: la moció no es portarà al 
Ple fins que hagin aconseguit el suport i el consens de les altres colles de la vila, ja que el seu 
contingut és genèric i les afecta a totes. 
 
Com que l’entitat va considerar resposta la seva petició i es va comprometre a buscar els 
suports requerits, la Sindicatura va tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 54/14 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan octubre de 2014 es presenta XXX i es queixa contra l’excés de rigor amb què alguns 
agents de la Policia apliquen la normativa, ja que la grua se li va endur el vehicle d’un lloc on 
considera que, tot i estar parcialment estacionat sobre un pas de vianants, no feia nosa. 
Presenta, com a factors atenuants, que era molt tard, que pràcticament no hi havia gent al 
carrer, que no impedia la circulació de les persones –perquè el pas de vianants és molt ample– 
i que només hi va estar els deu minuts necessaris per anar a recollir YYY, la seva esposa 
discapacitada. 
 
Després d’estudiar la documentació presentada, explico a XXX que, malgrat els seus 
arguments, tot sembla indicar que la sanció va ser correctament imposada, ja que la infracció 
era evident. En canvi, sí que observo que la discapacitat de la seva esposa podia fer 
recomanable que no es dugués a terme l’actuació de la grua. El problema és que YYY no té 
targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, queda clar que el 
vehicle no presentava cap distintiu que l’habilités mínimament a fer aquell estacionament. 
 
Malgrat això, observo que el temps transcorregut entre la presentació del seu recurs i el dia que 
li va ser respost supera els terminis establerts, així que informo a l’interessat que, tot i que 
considero que la sanció està ben posada, pot presentar recurs de reposició i demanar-ne la 
prescripció administrativa. L’aviso, però, que això li evitarà pagar l’import de la multa, però que 
no farà que se li retornin els diners de la grua perquè la seva actuació va ser correcta. 
 
Presentat el recurs de reposició, a finals de gener de 2015 es reconeix la prescripció i s’anul·la 
la multa, de manera que l’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 58/14 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mig novembre de 2014 es presenta XXX per veure si el podem ajudar amb una multa que se 
li va posar a l’estiu, al recinte de l’Hospital, per estacionar el vehicle en una plaça reservada per 
a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Presenta tot de documentació que demostra que té 
problemes de salut força greus i diversos, inclosa una malaltia cardíaca, i explica que el dia en 
qüestió va notar un dolor fort al pit, on ja feia dies que notava molèsties, es va espantar i va 
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córrer cap a Urgències. Reconeix que va deixar el cotxe al primer espai que va veure, que va 
resultar ser una plaça reservada per a PMR, i que no ho hauria d’haver fet, però temia per la 
seva vida i va considerar més important ser atès de seguida. Quan va poder, va trucar al seu fill 
i li va demanar que canviés el cotxe de lloc, però quan el noi hi va arribar la grua ja se l’havia 
endut. 
 
La documentació que presenta acredita que es va passar quatre hores a Urgències i que 
després va ser traslladat a planta, on va estar ingressat durant tres dies més. El motiu va ser la 
detecció d’un nòdul al pulmó que actualment li està essent tractat per mitjà de quimioteràpia, 
cosa que sembla justificar força la pressa de l’interessat. 
 
XXX reconeix en tot moment que l’actuació de la Policia i de la grua van ser correctes i 
ajustades a la normativa, perquè ell no disposa de targeta d’estacionament de PMR, però 
pensa que la Policia s’hauria d’haver mostrat més sensible quan va presentar al·legacions i va 
justificar la seva infracció. Pensa que li haurien d’haver retirat la multa. 
 
Com que considero demostrat que l’interessat no estava en condicions de fer tombs buscant 
aparcament, parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i li demano que reconsideri 
la sanció. En primera instància no hi sembla gaire disposat, perquè entén que si l’interessat va 
poder conduir fins a l’Hospital, també podia dedicar dos minuts a aparcar correctament. A més, 
observa que el fet que XXX ja hagi pagat la multa ha posat fi a la via administrativa. En estudiar 
la documentació presentada, però, accepta que l’interessat no va poder canviar el cotxe de lloc 
–malgrat la seva intenció de fer-ho– per un motiu de força major, de manera que si bé la multa 
és correcta, es podria considerar excessiva l’actuació de la grua. 
 
A primers de 2015, doncs, en atenció a les especials circumstàncies de l’interessat i d’acord 
amb el criteri de proporcionalitat, s’accepta parcialment el recurs de reposició de l’interessat, de 
tal manera que es dóna per bona la multa d’estacionament però es procedeix a fer-li devolució 
dels diners de la grua. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 62/14 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
A primers de desembre de 2014 es presenta XXX per denunciar el tracte discriminatori que rep 
el seu establiment, en comparació amb altres establiments propers, per part d’un inspector de 
Via Pública. Afirma que ja fa un cert temps que se sent assetjat per aquest funcionari. En 
aquesta ocasió el conflicte ha vingut arran de les cadires de la terrassa, que inicialment eren 
d’alumini i que ara, per evitar la fredor de l’hivern, ha substitut per unes cadires de plàstic. 
 
En un primer moment l’inspector li va fer notar que les cadires noves portaven propaganda, 
cosa que l’ordenança prohibia explícitament, així que ell de seguida va encarregar unes fundes 
i va tapar la propaganda. Afirma, però, que en una nova visita, l’inspector li va dir que les hauria 
de retirar igualment perquè eren d’un plàstic de mala qualitat. Com que, evidentment, això és 
una valoració subjectiva i arbitrària, XXX se sent discriminat i em demana empara. 
 
Demano informació sobre l’ordenança en qüestió i des de Governació se’m comunica que és 
cert que el material i la publicitat de les cadires de les terrasses ja ha estat objecte d’alguna 
petita esmena, i que properament es tornarà a retocar. Enlloc regula, però, la qualitat del 
material amb què han de ser fetes. 
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A primers de 2015, quan la queixa escrita de l’interessat encara no ha estat resposta per part 
de l’Ajuntament, XXX es torna a queixar contra el mateix inspector, que ara li ha qüestionat el 
fet de tenir pissarres publicitàries ocupant la via pública. XXX presenta un munt de fotografies 
que demostren que establiments de tota mena les fan servir sense cap problema. Un cop més, 
se sent assetjat i discriminat. 
 
Després de comprovar que les ordenances no regulen de manera explícita l’ús d’aquestes 
pissarres, i de saber que ningú no ha demanat mai permís per utilitzar-les, parlo amb el cap de 
servei de Serveis Urbans i li trasllado la queixa sobre el presumpte tracte discriminatori del seu 
inspector. També en parlo amb el regidor, qui m’avança que s’estan plantejant el relleu 
d’aquest funcionari. 
 
A mitjan març el regidor de Governació considera oportú resoldre el cas personalment, per tal 
de poder donar a l’interessat totes les explicacions necessàries i aclarir-li qualsevol dubte –tant 
sobre l’imminent relleu de l’inspector com sobre la normativa que regula el material i la 
publicitat de les cadires, que és força complicada–, de manera que hi concerta una reunió a la 
qual jo també sóc convidada. 
 
Un cop celebrada la reunió i amb tot aclarit, XXX es considera prou ben atès i puc tancar 
l’expedient com a mediació . La situació encara triga unes quantes setmanes a solucionar-se, 
però finalment es fa el relleu en qüestió i tot torna a la normalitat. 
 
 
Expedient 63/14 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan desembre de 2014 es presenta XXX i demana que l’ajudem a resoldre una injustícia 
de la qual es considera víctima. Explica que el dia en què se celebrava la Mitja Marató de 
l’Espirall va haver de circular uns metres en direcció contrària per causa dels talls de circulació 
fets al carrer de Guardiola i de la seva necessitat sobrevinguda d’acudir al seu lloc de treball –al 
sector de la restauració– més d’hora del que tenia previst. 
 
Explica que en sortir de casa, arran del sentit de circulació obligatòria del seu carrer, va anar 
cap al carrer de Guardiola, on va quedar bloquejat pel pas de la prova esportiva. Tot i que va 
esperar pacientment que passessin els corredors, va veure que el públic assistent tampoc li 
permetia entrar a la rotonda en el sentit habitual i prendre la sortida que utilitza habitualment, 
així que en lloc d’això va optar per circular uns metres en sentit contrari per la rotonda i agafar 
una ruta alternativa, sempre amb la precaució necessària per no provocar cap situació de risc 
per als vianants. Assegura que tampoc va suposar cap risc per a la circulació perquè el trànsit 
encara estava tallat. 
 
Considera que, ateses les circumstàncies del moment i la seva necessitat de presentar-se a 
treballar, va adoptar la solució més adequada. També afirma que no va veure cap agent de la 
Policia per allà, ja que si hagués estat així li hauria exposat la situació i li hauria demanat ajut. 
Malgrat això, és evident que sí que hi havia algun agent a prop, perquè va ser sancionat, per 
una infracció molt greu, amb 500 € de multa i 6 punts del carnet. XXX, que en tot moment 
reconeix que va cometre una infracció, demana que es valori la situació des del seu punt de 
vista i que se li redueixi la sanció. 
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A primers de 2015 presento el cas a l’Inspector en cap de la Policia, qui, en principi, no troba 
justificada la infracció de l’interessat. Considera que no va ser prou previsor. Malgrat això, però, 
i també gràcies a la intervenció del regidor de Seguretat Ciutadana, finalment es posen en valor 
els arguments de l’interessat i el justificant que ha presentat del seu lloc de treball, que certifica 
que se’l va requerir força abans del que estava previst per causa d’una urgència sobrevinguda. 
 
Així, es decideix anul·lar la multa inicial i se n’hi imposa una altra de menys greu i més ajustada 
a les circumstàncies del moment, de tal manera que no se li traurà cap punt del carnet i se li 
rebaixa força la quantitat econòmica a pagar. 
 
L’interessat accepta la solució proposada i agraeix la mediació  de la Sindicatura. 
 
 
Expedient 64/14 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es presenta, a mitjan desembre de 2014, i demana ajut per resoldre una multa que creu 
que li ha estat posada de manera injusta. Explica que està fent una obra en un edifici que fa 
cantonada amb una de les vies principals de circulació de Vilafranca, de manera que quan va 
demanar a Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) l’habilitació d’un espai per realitzar-hi tasques 
esporàdiques de càrrega i descàrrega, se li va concedir la possibilitat de fer-ho deixant el camió 
en un pas de vianants. Presenta la documentació rebuda de SUM que ho demostra. 
 
De seguida va començar a tenir problemes amb els agents de la Policia, que no havien estat 
informats d’aquesta autorització excepcional i que tot sovint li recriminaven que deixés el camió 
sobre el pas de vianants. Un dia, però, en què els operaris estaven acabant d’entrar material a 
l’immoble en construcció, en sortir es van trobar una multa per “estacionar en una zona 
destinada al pas de vianants”, cosa per a la qual –insisteix– tenia autorització. Va presentar 
al·legacions però li han estat desestimades, motiu pel qual demana la intervenció de la Síndica. 
 
Sembla evident que hi va haver una certa descoordinació entre SUM i la Policia, així que parlo 
amb tots dos serveis. Malgrat l’evidència del plànol de Via Pública, però, l’Inspector en cap de 
la Policia no es creu que XXX fos autoritzat a aparcar obstaculitzant completament el pas de 
vianants, de manera que no té intenció d’anul·lar la multa. 
 
Observo que el problema podria haver-se produït perquè en el plànol en qüestió no hi apareix 
pintat el pas de vianants, error que en cap cas seria imputable a l’interessat. Així doncs, parlo 
amb SUM, des d’on em confirmen l’autenticitat del plànol. 
 
Em desplaço fins al lloc de l’incident i contrasto el plànol, la foto de la Policia, la foto d’ubicació 
de SUM i les mides que prenc sobre el terreny. La conclusió és que l’interessat, d’acord amb 
les instruccions rebudes, no tenia altre remei que aparcar el vehicle al mig del pas de vianants 
A més, just a la part de dalt d’aquest pas hi ha un gual d’accés a un aparcament públic que 
calia respectar, de manera que no tenia opció. 
 
Considero demostrat, doncs, va ser Via Pública qui havia autoritzat a l’interessat a aparcar 
sobre el pas de vianants (potser perquè l’espai no oferia gaires alternatives); i que la Policia, tot 
i vetllar correctament pels drets dels vianants, havia estat injusta en sancionar-lo. Per aquest 
motiu recomano, fins i tot al regidor de Seguretat Ciutadana, que la multa sigui anul·lada. 
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Malauradament, i malgrat les evidències presentades, se’m comunica que la sanció es 
mantindrà perquè, segons l’informe de l’agent actuant –un informe que no se m’ha facilitat–, 
XXX havia tingut el vehicle més d’una hora en aquell lloc, cosa que fins ara ningú havia dit i que 
tampoc coincideix amb el precepte sancionat: “estacionar en una zona destinada al pas de 
vianants”. 
 
Malgrat les meves protestes, la postura de l’administració es manté ferma i no tinc altre remei 
que tancar l’expedient a favor de l’interessat , amb recomanació verbal feta i resultat de no 
acceptada . Penso que aquest és un bon exemple d’un error administratiu evident, que no és 
reconegut per l’Ajuntament i que perjudica clarament al ciutadà. 
 
 
Expedient 65/14 
 
SERCOM – Penedès TV 
 
A finals de desembre de 2014 es presenten XXX i YYY per veure si els podem ajudar a 
solucionar els problemes que tenen amb la recepció del canal de pagament Gol TV. 
 
Tot i que aparentment això no és competència de l’Ajuntament de Vilafranca, m’expliquen que 
el proveïdor del servei els ha dit que no reben el senyal per culpa del canvi d’orientació d’una 
antena repetidora que és propietat de l’Ajuntament. També m’expliquen que han exposat el cas 
a l’Oficina del Consumidor (OMIC), a Serveis Tècnics i a Penedès TV, però que no ho han 
aconseguit aclarir. La conclusió que n’han tret és que estan pagant per un servei que l’empresa 
que l’ofereix els està donant, però que ells no reben per culpa de l’Ajuntament. És per això que 
em demanen que hi intervingui la Sindicatura. 
 
Consulto el cas als responsables i tècnics de Penedès TV, que em confirmen que l’Ajuntament 
és propietari de l’antena i que la va instal·lar per facilitar que tot Vilafranca pogués rebre el 
senyal de tots els canals, perquè els repetidors genèrics deixaven alguns barris “a les fosques”. 
L’Ajuntament, però, en té l’ús cedit a tothom qui s’hi vulgui connectar i, en el cas que ens 
ocupa, és Gol TV-Mediapro-Abertis qui va decidir que no s’hi connectava. 
 
Queda clar, doncs, a l’Ajuntament no és responsable de la no arribada de Gol TV al domicili 
dels interessats, de manera que els trasllado aquestes explicacions i els recomano que 
exigeixin solucions a qui els cobra per un servei que no els dóna o bé que canviïn de proveïdor. 
L’expedient queda tancat, a primers de gener de 2015, a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 01/15 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es presenta XXX i explica que fa un any que va comprar un remolc agrícola de segona mà, del 
qual va fer el canvi de nom corresponent. El problema és que ell tenia entès que estava exempt 
de l’impost de circulació i que l’ORGT li va cobrar el primer termini de l’IVTM corresponent a 
2014. Ho va recórrer i se li va reconèixer l’exempció, però només a partir del moment de la 
petició, sense caràcter retroactiu. No ho troba just. 
 
També es queixa que se li ha cobrat un import superior al que paga un turisme, cosa que 
considera il·lògica. 
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Es comprova a l’ordenança i a la documentació facilitada per l’ORGT que aquesta exempció és 
de caràcter pregat, no automàtic, de manera que només es concedeix a petició de l’interessat i 
a partir d’aquell moment. En aquest sentit, l’actuació de l’Organisme ha estat correcta. 
 
En canvi, sí que detectem una possible anomalia en el càlcul de l’import a cobrar, ja que la 
càrrega útil del remolc en qüestió és molt inferior a la que se li ha facturat. Així doncs, se li 
recomana a l’interessat que presenti un nou recurs davant de l’ORGT. 
 
Mantenim l’expedient obert fins que XXX rep la resposta de l’Organisme, en què es reconeix 
l’error i se li anuncia la devolució dels diners cobrats de més. El cas es tanca com a mediació . 
 
 
Expedient 02/15 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
XXX es presenta i explica que va caure per culpa del mal estat d’una vorera, que va demanar a 
l’Ajuntament que li pagués les ulleres que se li van trencar i que la sol·licitud li ha estat 
desestimada. Afegeix que té problemes de salut que li afecten l’estabilitat. 
 
Estudio la documentació i les fotografies que consten al l’expedient i comprovo que els 
arguments que ha fet servir l’Ajuntament per desestimar la petició de la interessada són certs: 
al lloc on XXX diu que va caure la vorera no presenta cap mancança de manteniment 
important, és ampla i té bona visibilitat. Tampoc hi va haver cap testimoni de la caiguda. 
 
Torno a parlar amb XXX i detecto alguna incoherència en la seva descripció de l’accident, de 
manera que li proposo anar a fer una petita reconstrucció dels fets sobre el terreny, per acabar-
ho d’entendre. La interessada declina l’oferiment. 
 
Així, tot i no posar en dubte que la interessada pogués caure, admeto que no he pogut aclarir ni 
on va passar ni per quin motiu. També prenc en consideració l’abundant jurisprudència existent 
en casos similars, segons la qual la relació causa-efecte ha de ser molt més clara i els 
desperfectes del carrer molt més evidents que en el cas que ens ocupa. 
 
En aquest punt, doncs, accepto que no ha quedat acreditada la responsabilitat de l’Ajuntament 
en l’accident i no puc fer altra cosa que tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 03/15 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de gener de 2015 es presenta XXX i es queixa contra el preu que se li demana per 
fer un canvi de nom en el nínxol familiar. Considera que és excessiu. 
 
Consulto l’ordenança i tampoc obtinc la mateixa quantitat que se li ha dit a la interessada, així 
que parlo amb la persona responsable del cementiri i li demano si m’ho pot aclarir. 
 
Resulta que el preu que s’havia donat inicialment a la interessada corresponia a l’ordenança de 
2014, segons la qual la suma dels tres conceptes que es cobraven per fer un canvi de nom 
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donaven una quantitat certament elevada. Malgrat això, també se m’informa que el greuge 
havia estat detectat i que l’ordenança ja vigent per al 2015 l’havia resolt: els conceptes s’havien 
unificat en dos i l’import total era sensiblement inferior al de l’any 2014. 
 
Aquesta tarifa, molt més raonable, va ser oportunament comunicada a XXX, de manera que no 
va caldre la intervenció directa de la Sindicatura per resoldre el problema. Aclarit el malentès, 
tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 04/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i demana si se la pot ajudar a resoldre una multa que, tot i reconèixer que és 
correcta, considera justificada per les circumstàncies del moment. Explica que la família té dos 
vehicles, un dels quals tenien aparcat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda 
(PMR) gràcies a la targeta de la seva mare, YYY. El dia dels fets, la van haver de traslladar a 
un hospital de Barcelona, i van preferir fer-ho amb l’altre cotxe, més espaiós. En previsió de la 
manca d’aparcament de Barcelona, van agafar la targeta de PMR per utilitzar-la allà. 
 
El cas és que el vehicle que va quedar estacionat a Vilafranca, en una plaça reservada per a 
PMR i sense targeta, va ser sancionat i retirat per la grua. Tot i que es reconeix culpable, XXX 
demana comprensió per la preocupació que li suposava el delicat estat de salut de la mare. 
 
Tot i que comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia, convenim que no hi va haver 
greuge en l’actuació policial, sinó que va ser una distracció de la interessada que va tenir unes 
conseqüències que ha d’assumir. L’expedient, doncs, es tanca a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 05/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i explica que la seva economia és molt precària, que té deutes amb tothom i 
que un ajut extraordinari que li va fer la Generalitat per pagar el lloguer, li va ser embargat de 
seguida. Com que creu que des dels Serveis Socials no se l’ajuda prou fa més de tres mesos 
que va demanar entrevista amb la coordinadora de servei, però encara no se li ha concedit. 
 
Se li explica que la concessió de la RMI no depèn de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat, però 
que intentarem veure si se li fa el seguiment adequat. Tampoc podrem ajudar-la en l’assumpte 
de l’embargament, ja que se li practica arran d’una ordre judicial. Se li planteja la possibilitat de 
retornar al seu país d’origen, però ho descarta per no privar el seu fill de les oportunitats que 
podrà tenir aquí. 
 
Demano informes al cap de servei i, després de consultar l’expedient, m’explica que la petició 
d’entrevista s’havia fet verbalment, que es va intentar parlar amb ella en un parell d’ocasions i 
que no va ser possible. Ara ho han reactivat i ja li han donat dia i hora. 
 
Per la resta, però, veig que la periodicitat de les visites és correcta i que XXX ja gaudeix d’ajuts 
econòmics puntuals, d’accés al Rebost d’aliments, de joguines per al seu fill, etc. També veig 
que se li va tramitar la petició de la RMI com a prioritària i que ja s’ha reclamat en un parell  
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d’ocasions. Fins i tot se li va fer una carta per intentar evitar l’embargament, de manera que 
sembla difícil poder-la ajudar més. 
 
Al cap de dos mesos, i després de la intervenció directa del cap de servei, se’ns comunica que 
XXX ja gaudeix d’una RMI completa i que fins i tot se li han abonat endarreriments, cosa que, 
un cop confirmada per la interessada, em permet tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 06/15 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i explica que el pis de lloguer on viuen ha estat embargat, de manera que a 
partir d’ara no hauran de pagar la mesada a la propietat, sinó a l’ORGT. La seva queixa és que 
a l’Organisme li han dit que no li poden domiciliar el pagament, així que cada mes hi haurà 
d’anar a buscar la Carta de pagament i haurà d’anar al banc a pagar. Diu que té molta feina i 
que això li representarà una molèstia i una pèrdua de temps injusta i innecessària. 
 
Parlo amb la responsable de l’ORGT i em proposa diverses solucions lligades a les noves 
tecnologies, que van des de la tramesa de la Carta de pagament per correu-e (només caldria 
imprimir-la i anar al banc a pagar) fins al pagament per mitjà de banca electrònica. 
 
Trasllado les diferents possibilitats a XXX i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 07/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que una nit que tornava d’un sopar va donar positiu en un control 
d’alcoholèmia. Afirma que els agents li van dir que la multa era de 500 €, que es podrien 
quedar en 250 si anava a pagar de seguida que rebés la Carta de pagament de l’ORGT. 
 
Després de dos mesos d’espera, ha passat per l’Organisme a preguntar si hi havia hagut algun 
problema amb la notificació i ha resultat que, sense haver rebut res a casa, ja ha perdut la 
possibilitat del pagament bonificat i fins i tot ja hi té un recàrrec. Assegura que això no és el que 
li va comunicar l’agent actuant i reclama el seu dret a pagar amb bonificació. 
 
Demano informes a l’ORGT i em confirmen que ells no han notificat res, però que, d’acord amb 
les explicacions de la Policia, la butlleta de denúncia que es facilita al conductor en el moment 
de la infracció ja és la notificació. 
 
Em poso en contacte amb la Policia i em confirmen que només es fa una notificació posterior 
quan la persona denunciada no signa la recepció de la denúncia, però que quan sí que la 
signa, com és el cas, la butlleta de la denúncia esdevé notificació i ja serveix per anar a pagar. 
 
Reviso la butlleta i observo que es presenta com a una “Denúncia d’alcoholèmia”, no pas com a 
una “Notificació”, i que no hi queda prou clar que el fet de signar la denúncia la converteixi 
automàticament en notificació. 
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Parlo amb l’Inspector en cap de la Policia local i li faig notar que el redactat del requadre 
d’Informació de la butlleta de denúncia no és suficientment clar, cosa que pot donar lloc a 
confusió, però em fa veure que al revers de la butlleta la informació és molt més explícita. Pocs 
dies després, a més, em comunica que ha parlat amb l’agent actuant, qui sosté que ells sempre 
informen –verbalment– que la signatura de la denúncia ja implica la seva notificació. 
 
També comento el cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana i, tot i admetre que el redactat 
d’algun punt es podria millorar, defensa que la informació verbal i escrita que rep el ciutadà és 
suficient com per poder decidir objectivament si vol aprofitar la bonificació o presentar recurs. 
 
Tot i que accepto aquesta postura i tanco el cas a favor de l’Ajuntament , proposo que s’intenti 
millorar la informació que es dóna a l’anvers de la butlleta o que, com a mínim, s’hi esmenti que 
al revers n’hi ha més. XXX també ho accepta i reconeix que no s’havia adonat que a la part del 
darrera de la butlleta hi havia més informació. 
 
 
Expedient 08/15 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Després d’haver concertat entrevista per telèfon, a finals de febrer es presenta XXX, com a 
representant de la comunitat de propietaris del seu bloc, per queixar-se de les moltes i diverses 
molèsties que els provoca un taller mecànic que es va instal·lar als baixos de l’immoble fa pocs 
mesos. Han presentat diferents escrits a l’Ajuntament i reconeixen que s’ha adoptat alguna 
mesura per corregir la situació, però ho consideren insuficient. Es queixa de manca de resposta 
explícita a les seves instàncies, de sorolls, de manca dels permisos necessaris, de vehicles 
estacionats sobre la vorera, d’accessos improcedents al local, de manca de condicions de 
seguretat, de desperfectes a l’arbrat, de brutícia sobre la vorera... 
 
De seguida em poso al contacte amb Governació, amb Serveis Tècnics, amb la Policia i amb 
Serveis Urbans, i els demano tota la documentació i informes al respecte. Constato que ja 
s’han fet requeriments –alguns dels quals ja han estat atesos per l’activitat–, que ja s’han 
adoptat algunes mesures relacionades amb el mobiliari urbà i que n’hi ha d’altres que s’estan 
estudiant. 
 
Al llarg dels mesos següents es van corregint les mancances detectades i, gràcies a l’actuació 
coordinada de Serveis Urbans –que concedeix un nou gual a l’activitat i reordena l’espai de la 
via pública–, de la Policia –que intensifica el control per evitar possibles abusos–, de Medi 
Ambient –que realitza una sonometria que demostra que el soroll que genera l’activitat no 
supera els límits permesos– i de Serveis Tècnics –que certifica que l’activitat compleix tots els 
requisits d’aïllament i de seguretat, i que té la documentació en regla–, es pot afirmar que les 
anomalies detectades inicialment s’han corregit, de manera que el funcionament de l’activitat, 
que també ha col·laborat força, es pot considerar normalitzat i compatible amb el descans i el 
confort dels veïns. Una darrera inspecció ocular al taller ho confirma. 
 
Així doncs, com a resposta a les peticions dels interessats, el regidor els rep personalment i 
Governació els facilita els informes dels diferents serveis implicats, de manera que l’expedient 
queda tancat. Parlo amb XXX i a primers de novembre tanco el cas com a mediació . 
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Expedient 09/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i explica que, després d’haver treballat força temps a l’estranger, fa dos anys 
que va tornar i es va trobar sense feina, sense diners, i vivint en un pis de la família, però sense 
els serveis més bàsics. Va anar a Serveis Socials per demanar que li tramitessin la RMI, però li 
van dir que no complia el requisit de portar un mínim de dos anys empadronat a la vila. També 
va anar a la Seguretat Social a demanar la prestació per a aturats de llarga durada, però també 
la hi van denegar perquè tampoc portava el temps suficient inscrit com a demandant de feina. 
 
Ara, després d’haver passat un primer any força dolent i d’haver cobrat l’ajut de la Seguretat 
Social durant el segon, quan buscava informació per tornar a demanar la RMI ha trobat que la 
llei preveu un Ajut al Retornat, de tal manera que la concessió de la RMI és immediata per a qui 
acaba de tornat de treballar a l’estranger. La seva queixa és que l’assistenta que el va atendre 
fa dos anys l’hauria d’haver informat d’aquest dret i no ho va fer. 
 
Parlo amb el cap de servei i admet que potser sí que hi va haver algun error en l’atenció a 
l’interessat, però no pas el que ell denuncia: segons la documentació que va presentar, XXX no 
va tornar a Catalunya procedent de l’estranger, sinó d’una comunitat autònoma espanyola, de 
manera que no li corresponia l’Ajut al Retornat. També afirma que se’l va informar que, arran 
dels seus ingressos de l’any anterior, no reunia les condicions per optar a la RMI. 
 
Malgrat això, el cap de servei es mostra disposat a ajudar a XXX en tot allò que sigui possible. 
Per començar, accedeix a canviar-li l’assistenta de referència, que era una de les peticions de 
l’interessat. També se li tramitarà la RMI i se li facilitarà l’accés al Rebost. 
 
Paral·lelament, consulto la informació sobre el Pla d’Ajuda al Retorn de la web de la Generalitat 
i la llei que ho regula i, tot i detectar alguna discrepància en el seu redactat, constato que a tot 
arreu es diu molt clarament que la sol·licitud d’aquesta prestació s’ha de presentar a l’Oficina 
del Pla d’Ajuda al Retornat, a les oficines del departament de Benestar i Família i a qualsevol 
òrgan administratiu de la Generalitat o de l’administració de l’Estat, però en cap cas esmenta 
que la tramitació d’aquesta sol·licitud sigui competència dels Serveis Socials municipals. 
 
Malgrat això, considero que l’atenció que XXX va rebre dels Serveis Socials municipals fa dos 
anys no es va ajustar a la que ell necessitava en aquell moment, ja que ni l’orientació va ser 
l’adequada ni se li va oferir cap tipus d’ajut. Per aquest motiu, tanco l’expedient a favor de 
l’interessat  i recomano, verbalment, que es millori la formació de les persones que fan la 
Primera acollida i se’ls faciliti informació detallada sobre tots els recursos que ofereixen les 
administracions. Com és lògic, la recomanació va ser acceptada. 
 
 
Expedient 10/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX li exposa que, arran de la seva precària situació econòmica, ha de demanar 
una RMI, cosa que haurà de fer per mitjà dels Serveis Socials. La seva queixa és que la 
documentació que se li ha requerit excedeix, en molt, la que demana la Generalitat i es nega a 
facilitar, per exemple, la seva vida laboral i l’extracte bancari de l’últim any. Se li ha explicat que 
tota la informació que se li demana és perquè també la demana el formulari de la Generalitat, 
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encara que el text de la llei no ho concreti amb detall, però XXX apel·la al seu dret a la 
privacitat i es nega a facilitar més informació de la que ell considera estrictament necessària. 
Diu que es troba en situació de pobresa severa i que no hi està obligat. 
 
Parlo amb el cap de servei i m’explica que la Generalitat té delegat en els Serveis Socials 
municipals la comprovació de l’estat financer i la veracitat de la situació dels interessats, així 
que han de demanar la informació necessària per evitar fraus i picaresques. Malgrat això, 
també admet que la Generalitat no té actualitzada la informació de la seva web, de manera que 
entra en contradicció amb la documentació que després es demana en l’aplicatiu de les 
sol·licituds. En el fons, doncs, sembla que l’interessat té part de raó, tot i que solucionar 
aquesta discrepància no depèn de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat. 
 
Per mirar de trobar una solució ràpida al problema, proposo a l’interessat que presenti la 
documentació que se li requereix, perquè la Generalitat sí que la demana. També li observo 
que el fet de negar-s’hi sembla indicar que tingui alguna cosa a amagar, cosa que no l’afavoreix 
gens. La seva resposta, però, continua sent negativa. 
 
Arribats a aquest punt, recomano al cap de servei que quan l’interessat es negui a facilitar la 
documentació que se li demana, es tramiti igualment la seva sol·licitud i ja serà la Generalitat, si 
s’escau, qui li requerirà la informació que falti o bé li denegarà la prestació i li argumentarà per 
què. El cas és que trobo innecessari entrar en aquest tipus de confrontacions amb els usuaris. 
 
Malauradament, però, les postures s’enroquen i la relació entre XXX i la seva assistenta de 
referència es deteriora molt. Mentrestant, la situació de l’interessat, que tampoc compleix el seu 
deure de col·laborar, és cada cop més precària, així que se li concedeix l’accés al Rebost. 
 
De sobte, i sense motiu aparent, es presenta XXX i diu que ja podem tancar l’expedient, que 
desisteix de demanar la RMI. Malgrat alguns intents per reconduir la situació, la seva postura 
és ferma i no em queda altre remei que tancar l’expedient, a finals de maig, com a desistit . 
 
 
Expedient 11/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX, que diu que parla en nom de tot el veïnat, es presenta i es queixa que al seu carrer hi ha 
una de zona de càrrega i descàrrega que no considera necessària. Afirma que només la 
utilitzen puntualment dos establiments i que la major part del temps és buida, mentre a aquella 
zona hi ha mancança d’aparcament genèric. També assegura que no compleix els criteris del 
mateix Ajuntament, així que proposa un canvi d’ubicació o que se suprimeixi. Ha presentat 
aquesta proposta per escrit i fins i tot ha parlat amb el regidor de Mobilitat, però sempre se li ha 
desestimat. Demana que la Sindicatura emeti una valoració objectiva i imparcial. 
 
Estudio la documentació i les fotos presentades, i també faig una visita presencial al lloc en 
qüestió. Sembla que XXX té raó quan afirma que aquella zona de càrrega i descàrrega està 
infrautilitzada (i que potser en un altre lloc seria més útil), però tampoc veig que hi hagi 
mancança d’aparcament genèric en aquells carrers. També observo que la reserva no és de 
vint-i-quatre hores, sinó per horaris força acotats: la resta d’hores hi pot aparcar tothom. 
 
Plantejo el cas al cap de Serveis Urbans i em confirma que la zona en qüestió no pateix cap 
mancança d’aparcament, ans al contrari, perquè hi ha dos espais d’aparcament dissuasori ben  
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a prop –molt grans i gratuïts–. També m’informa que les zones de càrrega i descàrrega, tot i no 
ser nominatives, se solen posar al més a prop possible dels establiments que les demanen, i 
que en aquest cas la van demanar els dos establiments que la fan servir. No té massa sentit, 
doncs, desplaçar-la a un lloc on podria ser més visible però on cap establiment l’hagi demanat. 
A més, el lloc proposat per XXX està en una via d’alta densitat de circulació que no convé 
embussar amb vehicles que facin maniobres de càrrega i descàrrega. La seva postura, doncs, 
continua essent que no és recomanable tocar res. 
 
Trasllado tots aquests arguments a l’interessat i li exposo que la meva valoració coincideix amb 
la dels responsables de Serveis Urbans, de manera que no veig motius per allunyar aquell 
espai de càrrega i descàrrega dels comerços que el van demanar. Així doncs, tanco l’expedient 
a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 12/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i es queixa que el pla de treball traçat pels Serveis Socials, per ajudar-lo en la 
seva reinserció, no va ser adequat, perquè a l’empresa on va anar li van fer un contracte 
d’aprenent i després va haver de desenvolupar tasques d’oficial de primera, que és la seva 
categoria professional real. Se sent enganyat i explotat. També es queixa que, un cop acabada 
la feina, només va cobrar una prestació de la Seguretat Social, i està convençut que des de 
Serveis Socials se li hauria d’haver reactivat la RMI anterior. Li han explicat que això no pot ser 
i que cal demanar-ne una de nova, però no s’ho creu. 
 
Consulto el cas amb els Serveis Socials i em confirmen que XXX fa anys que està en 
tractament, que se l’ajuda a reincorporar-se a la vida laboral i que, en atenció als seus quatre 
fills, s’ha procurat que sempre gaudeixi d’alguna mena d’ingrés. Pel que fa a la reactivació de la 
RMI que reclamava l’interessat, m’informen que sí que es va demanar, però que li va ser 
denegada perquè ja havia superat el termini de 5 anys durant el qual es pot gaudir d’aquesta 
prestació. Així doncs, és cert que caldrà fer una nova sol·licitud i que pot trigar mesos a ser 
resposta per la Generalitat. També m’informen que la família ja gaudeix d’un pis de lloguer 
social de l’Ajuntament, del servei del Rebost d’aliments i del pagament puntual d’alguna factura, 
de manera que no es pot fer gaire més per ells. A més, em fan saber que XXX no sempre 
presenta la documentació que se li demana i que en alguna ocasió se li ha plantejat alguna 
opció laboral que ell ha rebutjat, així que el seu nivell de col·laboració tampoc és òptim. 
 
Davant de tota aquesta informació, tan sols puc demanar que se li avanci l’hora de visita per 
engegar la tramitació de la sol·licitud de la RMI, ja que té hora per d’aquí a un mes i sembla 
recomanable agilitar aquesta gestió al màxim. 
 
Un cop aconseguit això, parlo amb l’interessat i li demano una mica més de col·laboració amb 
els Serveis Socials. Li proposo que no es preocupi només dels seus drets, sinó també dels 
seus deures. Mantinc l’expedient obert fins que se’m confirma que l’interessat ja ha presentat 
tota la documentació i que la sol·licitud de RMI està en marxa (cosa que s’endarrereix una mica 
per evitar que superi el barem d’ingressos durant el darrer any i se li denegui). Tanco el cas 
com a mediació . 
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Expedient 13/15 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es presenta XXX i exposa que la manca de feina continuada l’ha abocat a una situació de 
precarietat econòmica insuportable. Explica que va poder renegociar la hipoteca, però que 
entre la RAI que cobra i una petita pensió de viduïtat, no en té prou per viure ella i el seu 
company (immigrant i sense feina) i pagar els subministraments més bàsics. Per això, va optar 
per deixar de pagar alguna cosa, com ara les quotes de la comunitat de veïns i els impostos 
municipals. La seva queixa és que ara, després dels avisos corresponents, l’ORGT li ha 
començat a embargar una part dels diners que li queden al compte corrent. 
 
Busco informació sobre els mínims inembargables i els barems que s’hi apliquen i tot indica 
que la quantitat que cobra XXX no s’hauria de poder tocar. Vaig a consultar-ho a l’ORGT i m’ho 
confirmen, però també em diuen que sí que es pot embargar una part del que li quedi al compte 
corrent cada mes, perquè s’entén que allò, per poc que sigui, és estalvi. Això es pot evitar no 
deixant diners a la llibreta. 
 
La responsable de l’ORGT s’ofereix la explicar-ho personalment a la interessada i, durant 
l’entrevista, també la informa sobre la possibilitat de demanar la bonificació de l’IBI, l’aigua i la 
brossa, així com de la possibilitat de demanar un ajornament per al seu deute tributari, ja que 
durant el temps que el tingui concedit no haurà de patir per nous embargaments. 
 
Des de la Sindicatura, a més, se li proposa que també demani ajut als Serveis Socials, ja que 
des d’allà podran fer una valoració global de la seva situació familiar i econòmica i els podran 
oferir alternatives que potser ella desconeix. Amb aquesta visita ja concertada, tanco 
l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 14/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX es presenta i es queixa que el seu establiment s’ha vist perjudicat per les darreres 
reformes urbanístiques aplicades al seu carrer. Explica que fins fa poc va mantenir i pagar el 
gual que tenia el seu local abans d’instal·lar-s’hi el seu negoci, de manera que era ben visible i 
tothom hi podia accedir sense problema. Fa poc, però, arran de la conversió del carrer en zona 
blava, es va regularitzar la situació i se li va treure el gual, cosa que ha suposat que ara els 
vehicles poden aparcar davant del seu establiment i les persones que van en cadira de rodes o 
bé amb cotxet no hi poden accedir, perquè les voreres són irregulars i molt estretes. Va 
presentar una petició escrita en aquest sentit i des de Serveis Urbans li van respondre que 
aquell carrer s’havia de convertir, sense concretar quan, en illa de vianants, de manera que no 
es considerava oportú fer-hi cap intervenció a les voreres. Demana que l’Ajuntament li ofereixi 
alguna solució més immediata. 
 
Parlo amb Serveis Urbans i em confirmen que el gual de l’interessat no es podia mantenir 
perquè la utilitat actual de local fa que no li correspongui. El greuge, precisament, estava en el 
fet que ell gaudís d’aquest gual (tot i que el pagava puntualment) sense que l’utilitzés com a 
entrada i sortida de vehicles, ja que concedia al seu establiment una visibilitat que els altres 
negocis no tenien. 
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Es té constància de la situació i se sap que és comuna a altres establiments del nucli antic de 
Vilafranca, situats en carrers estrets i amb voreres antigues, però el problema és que el tipus 
d’intervenció que hi caldria necessita una partida econòmica molt important que actualment no 
es té. I tampoc es pot buscar una solució a mida per a aquest establiment, com proposa XXX, 
perquè suposaria un greuge per a tots els que es troben en situació similar. 
 
Consulto la situació del carrer amb Urbanisme i em confirmen que fa temps que està sobre la 
taula la conveniència de convertir tota aquella zona en illa de vianants, cosa que eliminaria 
l’aparcament i solucionaria el problema de l’interessat. Malauradament, però, és cert que l’obra 
–tot i que es reconeix necessària– no es podrà fer de manera imminent. 
 
A més dels arguments exposats, també prenc en consideració que quan XXX es va establir en 
aquell local ja sabia com eren les voreres, i fins i tot havia de preveure que no podria mantenir 
el gual que hi havia, així que no considero que l’Ajuntament hagi comès cap greuge vers el seu 
negoci, sinó que senzillament ha normalitzat una situació que era irregular. 
 
Trasllado aquestes explicacions a l’interessat i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 15/15 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A finals de març de 2015 es presenta XXX, com a representant de la comunitat de veïns del 
seu immoble, per queixar-se contra l’existència i el funcionament d’una associació cannàbica 
que es va instal·lar en un local dels baixos del seu bloc a finals de 2013. Els veïns de seguida 
s’hi van posar en contra i van parlar amb el regidor i l’Inspector de Policia, però els van dir que 
aquest tipus de locals no es podien prohibir ni clausurar perquè no hi havia normativa que els 
regulés. Són al·legals però no il·legals. No està d’acord amb aquesta resposta. 
 
Inicialment la queixa és molt genèrica: soroll, olors, horaris, cartells... però aviat es concreta en 
arguments més consistents: l’Ajuntament no ha respost les diverses instàncies que els veïns 
han presentat; la xemeneia de sortida de fums no compleix la normativa; està massa a prop de 
centres educatius, centres de salut i pacs infantils... Sap que l’Ajuntament de Vilafranca té en 
marxa la regulació d’aquest tipus d’establiments i demana que es faci de manera restrictiva. 
 
Reconeix que la relació amb els titulars de l’activitat està molt deteriorada i que estan fent tot el 
possible per impedir-los de continuar funcionant. Han desestimat la intervenció del servei de 
Mediació (perquè diu que no tenen res a negociar) i fins i tot han emprès alguna actuació, per 
evitar que puguin regularitzar la xemeneia, que frega els límits de la legalitat. 
 
Comprovo que l’Ajuntament regularà aquest tipus d’activitat per mitjà d’una modificació de 
l’ordenança dels Establiments de Pública Concurrència que ja es troba en període d’exposició 
pública, i a la qual els interessats ja han presentat al·legacions. També busco si la Generalitat 
ha publicat alguna directiva al respecte, però trobo que només han publicat una sèrie de criteris 
i recomanacions... que el text de l’ordenança ja inclou. 
 
Parlo amb el regidor i veig que coneix el conflicte perfectament. M’informa que els que porten 
l’activitat són molt seriosos i professionals, que estan ben assessorats i que ho tenen tot molt 
correcte, de manera que no hi ha motius per tancar el local. Respecte del seu funcionament, 
diu que en tot un any no hi ha hagut cap incident significatiu. 
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Mentre es compleixen els terminis reglamentaris i espero que es resolguin les al·legacions que 
han de permetre aprovar el text definitiu de l’ordenança, demano que es responguin les 
instàncies dels interessats, cosa que té lloc a mitjan abril. També se’ls informa que s’ha requerit 
a l’activitat per tal que regulin l’alçada de la xemeneia, amb l’avís que mentre no ho facin 
només podran obrir com a local social, sense poder-hi exercir l’activitat de club de fumadors. 
 
Mantinc l’expedient obert fins que al Ple del mes d’octubre s’aprova l’ordenança i, poc després, 
es contesten les al·legacions dels interessats. Observo que el text definitiu incorpora alguna de 
les al·legacions presentades, i que també resol alguns aspectes delicats, com ara la distància 
mínima amb els equipaments sensibles o la seva retroactivitat. En canvi, no s’hi va incloure la 
possibilitat de prohibir aquest tipus de locals perquè la llei no ho preveu. 
 
En aquest punt, considero que l’Ajuntament ha fet el que calia per regular aquestes activitats i, 
en aquest cas concret, ha respost els escrits dels interessats, ha actuat quan ha calgut i ha 
atès bona part de les seves peticions. Tan sols resta pendent de solucionar l’assumpte de la 
xemeneia, però depèn de l’entesa entre ells i això ja és qüestió de dret privat. Trasllado 
aquestes consideracions a l’interessat i li recomano que intentin arribar a un acord, ja que 
possiblement serà millor per a tothom. També li recordo que poden trucar a la Policia si 
detecten algun incompliment. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 16/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li va ser imposada quan anava a recollir la 
seva esposa a un centre mèdic on cada dia anava a fer rehabilitació. Reconeix que ell solia 
parar-se davant de la porta del centre, obstaculitzant una mica la circulació i trepitjant un pas de 
vianants, però al·lega que normalment era poca estona i que mai no abandonava el cotxe. El 
dia dels fets, un agent de Policia li va demanar que marxés d’allà si no volia ser sancionat, però 
ell li va dir que s’esperaria fins que sortís la seva esposa i que després ja marxaria, així que 
l’agent el va multar. Va presentar al·legacions i li han estat desestimades. 
 
Estudio el cas i el comento amb l’Inspector en cap de la Policia, però coincidim que el vehicle 
estava realment mal estacionat, que feia nosa i que no hi havia una justificació suficient com 
per fer aquella maniobra, ja que l’esposa de l’interessat anava en cadira de rodes i això no li 
impedia desplaçar-se des del centre mèdic fins on el cotxe estigués correctament aparcat. 
 
Malgrat això, observo que XXX va rebre la desestimació a les seves al·legacions més enllà del 
termini establert, de manera que pot al·legar prescripció i la multa se li retirarà. 
 
Quan se’m confirma que la multa s’anul·larà, truco a l’interessat per comunicar-li-ho, però 
aprofito l’ocasió per recomanar-li que eviti aquest tipus d’actuacions, perquè, en el fons, la 
multa estava ben posada. Tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 17/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
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Es presenta XXX i exposa que la seva muller, YYY, fa anys que té una floristeria dins de l’illa 
de vianants. Explica que la seva activitat, i així ho recull el seu conveni col·lectiu, sovint ve 
condicionada pels horaris dels seus clients (esglésies, tanatoris, restaurants, etc.), cosa que els 
fa imprescindible poder accedir al seu establiment els caps de setmana, festius i fora dels 
horaris habituals de càrrega i descàrrega. Per aquest motiu van demanar un comandament per 
abaixar les pilones automàtiques, però des de Serveis Urbans se’ls ha denegat perquè no 
compleixen els requisits i perquè els horaris d’obertura pública es consideren suficients. Com 
que no hi estan d’acord, demanen la intervenció de la Sindicatura. 
 
Comento el cas amb el cap de Serveis Urbans i amb el regidor, i tots dos defensen que cal un 
cert rigor amb la concessió dels comandaments, perquè són molts i diversos els comerciants 
que apel·len a suposades urgències per demanar una concessió extraordinària. També em fan 
notar que abans, que no s’era tan rigorós, el pas de vehicles per l’illa de vianants era excessiu i 
perillós. Pel que fa a aquest cas concret, consideren que els horaris en què els interessats 
poden accedir al seu establiment són prou amplis com per poder, amb un mínim de previsió, 
atendre qualsevol esdeveniment. No es veu necessari, doncs, fer excepcions ara que els 
criteris vigents tenen una acceptació majoritària. 
 
Estudio a fons el document de criteris que aplica l’Ajuntament i constato que els horaris en què 
els accessos a l’illa estan oberts, fins i tot durant el cap de setmana, són considerables, així 
que dono per bo el criteri aplicat i considero correcta i no agreujant la denegació del 
comandament. Tot i que l’interessat no hi està d’acord, tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 18/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que el seu bar ha estat sancionat per permetre que un xicot fumés 
marihuana a la terrassa. Els agents actuants afirmen que la olor que desprenia era evident, de 
manera que el cambrer, que entrava i sortia de l’establiment constantment, ho havia de sentir i 
ho havia d’evitar. I si no ho va fer, és que ho consentia, que és el que van sancionar. XXX 
al·lega que el fumador ni tan sols era client del seu bar, perquè no prenia cap consumició, i que 
tothom sap que el bar on es ven i consumeix marihuana és un de proper, però no el seu. 
Afegeix que té instal·lades càmeres de videovigilància per intentar evitar problemes, però que 
és impossible controlar-ho tot. 
 
Comento el cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana i reconeix que XXX té l’establiment en 
una zona complicada, de manera que podria ser que la seva versió fos certa. Li consta, per 
altres actuacions, que l’interessat procura complir la normativa i col·laborar sempre. El fet que 
el consumidor estigués a la terrassa i no a l’interior del local és un atenuant que caldrà valorar. 
 
També parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia i amb el responsable de Procediment 
Sancionador. Finalment es decideix anul·lar la sanció perquè l’acta policial es basava en 
opinions que no s’havien contrastat, de manera que no es podia considerar demostrat el factor 
de permissivitat, tolerància o promoció del consum de drogues que es pretenia sancionar. 
 
Comunico aquesta resolució a l’interessat, però també li recomano que extremi la vigilància en 
aquest sentit, perquè la sanció econòmica hauria pogut ser molt elevada. XXX observa que és 
molt difícil treballar servint taules i, alhora, vigilar què fuma cadascú, però es reitera en el seu 
compromís de tolerància zero en el consum de droga. L’expedient es tanca com a mediació . 
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Expedient 19/15 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i explica que viu gràcies a una RMI, però en una situació molt precària. Ara 
l’ORGT li acaba d’embargar més de 200 € per uns impostos de circulació que deu –de dos 
cotxes que ja no té–. Afirma que no li han deixat diners ni per menjar. 
 
Ell mateix hi ha anat a demanar explicacions i han detectat un error en el càlcul, de manera que 
li han embargat massa diners. El problema és que la devolució pot trigar un o dos mesos i ell 
necessita aquests diners de seguida. 
 
L’endemà mateix, però, sense haver tingut temps de fer-hi res, es presenta l’interessat i 
demana un altre tipus d’ajut. Explica que temps enrere havia treballat en una empresa de 
construcció que va fer fallida. Com que aquesta empresa devia molts diners als treballadors, 
ells van contractar un advocat i van presentar una reclamació col·lectiva per via judicial. Fa poc 
que ha sortit la sentència i els és favorable, de manera que cobrarà força diners. El problema 
és que tot això li ho ha dit un antic company amb qui s’ha trobat casualment, però quan ha anat 
a buscar l’advocat, no l’ha pogut localitzar. Demana que l’ajudem. 
 
Se li explica que no tenim competències per intervenir-hi, però com que casualment conec el 
lletrat en qüestió, i en atenció als importants problemes idiomàtics de l’interessat, l’ajudo a 
localitzar l’advocat i a entendre-s’hi. 
 
Tot i que la documentació facilitada per l’advocat sembla correcta, XXX encara es queixa que la 
quantitat final que ha rebut és molt inferior a la que s’esperava, però li explico que ja no puc 
anar més enllà en la meva actuació i que, en tot cas, això ho hauria de parlar amb l’advocat. Li 
explico que té dret a demanar-li una còpia de la sentència i de la resolució de FOGASA, de 
manera que no hi hauria d’haver major problema. 
 
Solucionada la precarietat econòmica de l’interessat, accepta que ja no cal que intervingui per 
accelerar la devolució dels diners que l’ORGT li havia embargat de massa. A més, també 
aconsegueix pactar amb l’Organisme el pagament fraccionat de la resta de deute, de manera 
que puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 20/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX exposa, per correu-e, que la grua li va retirar el vehicle d’un lloc on està convençut que 
estava ben estacionat. Al·lega una interpretació parcial i interessada de l’article aplicat de 
l’ordenança de circulació. A més, en la desestimació del seu recurs es torna a utilitzar un 
argument que tampoc recull l’article en qüestió, i afegeix que quan va rebre aquest document i 
la Carta de pagament, ja li havia vençut el termini per pagar. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia local i coincidim que l’al·legació de 
l’interessat sembla força correcta. També observem que el dia dels fets era dia de mercat 
setmanal, de manera que el vehicle potser dificultava el muntatge d’alguna parada. Quedem 
que buscarà la fotografia de la grua per confirmar aquesta possibilitat. 
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Faig una visita ocular al lloc en qüestió, també en dia de mercat, i observo que l’interessat 
havia deixat el vehicle arran de l’espai senyalitzat com a reservat per al mercat, però sense 
envair-lo, en un punt on la vorada ni tan sols estava pintada de color groc. En canvi, també 
observo que hi ha parades instal·lades en el lloc on tenia el cotxe XXX, fora dels límits del 
mercat. Entenc que hi podia haver conflicte, però també considero que la sanció i l’actuació de 
la grua potser no van ser prou justificades. 
 
Pocs dies després l’Inspector em comunica que no hi ha foto de la grua, però que l’operari 
assegura que el vehicle destorbava la visibilitat del trànsit i, a més, estava estacionat en sentit 
contrari a la circulació del carrer. Ho consulto a XXX i m’assegura que cap d’aquestes 
afirmacions és certa. També concreta que hi havia deixat el cotxe la nit anterior, quan la 
senyalització provisional per al mercat no estava posada, així que no va incomplir res. 
 
Finalment l’Inspector accepta fer una visita sobre el terreny amb l’interessat i, després, tenint en 
compte que la manca de fotografia aboca un dubte raonable sobre l’objectivitat de l’actuació de 
la grua, considera que aquesta va ser excessiva i accedeix a anul·lar tota l’actuació, de manera 
que l’expedient queda resolt com a mediació . 
 
 
Expedient 21/15 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
Es presenta XXX i exposa que li ha arribat una factura d’aigua, corresponent a un pis que tan 
sols utilitza com a segona residència, per valor de més de 1.600 €. Presenta factures anteriors 
–i d’altres serveis– que confirmen uns consums habituals mínims. Descarta que hi pogués patir 
una fuita perquè ni en cap moment va veure-hi cap inundació ni hi ha hagut de fer cap 
reparació. Com que ell manté que aquest consum és impossible, va presentar recurs, però se li 
ha respost que la lectura del comptador és inequívoca. Per altra banda, es descarta una 
disfunció del comptador perquè la lectura del mes següent va tornar a ser normal. 
 
Parlo amb Aigües i recorden perfectament el cas. Fins i tot accepten que una factura així no és 
gens normal, però repeteixen que han de facturar el que diu el comptador. M’expliquen que els 
comptadors són elements mecànics que, si s’espatllen o es desajusten, sempre compten de 
menys, però mai de més. També han repassat que no hi hagués un error en les lectures i s’han 
refet els càlculs per trams, per comprovar que no hi hagi hagut cap problema en aquest sentit, 
però tot està correcte. L’única explicació raonable que hi veuen és que potser l’interessat es va 
deixar alguna aixeta oberta o alguna vàlvula de vàter li va quedar mal tancada, de manera que 
l’aigua potser no va inundar l’immoble sinó que va marxar amb normalitat. Tot i que descarten 
la condonació del deute, li facilitaran el pagament i en cap cas li tallaran el subministrament. 
 
Trasllado totes aquestes explicacions a XXX i li observo que la lectura del comptador és un fet 
objectiu difícil de desvirtuar. Sobre la possibilitat que es deixés una aixeta oberta o li quedés 
una vàlvula de vàter mal tancada, no ho veu probable, però tampoc ho pot descartar. També 
reconeix que això mateix li podia haver passat al veí que li fa el manteniment al pis. I tenint en 
compte que en aquell pis no s’hi viu habitualment, la pèrdua d’aigua hauria estat molt gran. 
 
En aquest punt, acceptant que el comptador funciona bé i atès que hi han pogut intervenir 
terceres persones, no considero que hi hagi hagut cap greuge per part d’Aigües, així que, tot i 
que XXX no hi està gaire d’acord, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 22/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i exposa un problema que recentment ha tingut a l’aparcament de l’Hospital. 
Explica que la seva mare té mobilitat reduïda (PMR) i que, com a tal, disposa d’una targeta 
d’aparcament per a usuaris no conductors, una targeta que utilitza ella quan la porta a algun 
lloc. Malauradament, això li ha causat més d’un problema. 
 
En aquesta ocasió, la seva mare estava ingressada a l’Hospital i el metge els va dir que el dia 
D li donaria l’alta. El dia assenyalat ella s’hi va presentar i va utilitzar la targeta de la seva mare 
per deixar el cotxe tant a prop com va poder de la porta. El problema és que no li van donar 
l’alta fins l’endemà, cosa que la inhabilitava per estacionar en una reserva de PMR. Presenta 
un informe mèdic que acredita que l’alta estava prevista per al dia D. 
 
El vehicle va ser sancionat i les seves al·legacions, desestimades, així que demana la 
intervenció de la Síndica per defensar el seu recurs de reposició. També es queixa que hi deu 
haver algun agent que coneix el seu vehicle i que el multa sistemàticament, perquè aquesta 
sanció i alguna altra de molt recent, no són gaire lògiques. Troba bé que s’empaiti el frau i l’ús 
abusiu, però ella s’està sentint injustament assetjada. 
 
Comento el cas a l’Inspector en cap de la Policia i em confirma que s’empaita el frau, però 
admet que en casos que ofereixin un dubte raonable, com aquest, s’estudiarà l’anul·lació de 
l’expedient. Pocs dies després l’Inspector em comunica que ja ha parlat amb la interessada i 
que no només li solucionarà la multa en qüestió, sinó una altra que tenia pendent i també ha 
trobat massa rigorosa. A més, es compromet a parlar amb l’agent actuant, que gairebé sempre 
és el mateix, i li demanarà una mica més d’empatia. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 23/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que l’obesitat mòrbida que pateix li dificulta la conducció i li impedeix 
cordar-se el cinturó de seguretat. Ho acredita amb un informe mèdic. El problema és que va ser 
sancionada per conduir sense cinturó i que les seves al·legacions, malgrat anar acompanyades 
per l’informe mèdic, han estat desestimades. 
 
Tot i que em comprometo a parlar amb l’Inspector en cap de la Policia local, li observo que 
l’informe que presenta no és de cap especialista, sinó de la seva doctora de capçalera, i que 
circular sense el cinturó pot ser molt més perillós que dur-lo cordat i que la molesti molt. 
 
Consulto el Reglament General de Circulació i confirmo que una de les circumstàncies en què 
es pot eludir l’ús del cinturó és per “malaltia greu”, així que tan sols cal veure si el certificat que 
presenta és suficient per acreditar-la. 
 
Presento el cas a l’Inspector i observa que el certificat no és prou precís, ja que diu que el 
cinturó no li arriba, no pas que no el pugui portar per motius de salut. La desestimació, doncs, 
seria correcta. Malgrat això, es mostra disposat a revisar el cas i, tot i que la infracció va existir, 
tenir en compte les especials circumstàncies de la interessada. 



 

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

58 

Pocs dies després em comunica que acceptarà el recurs de reposició de XXX i anul·larà la 
sanció, però diu que també hi parlarà personalment per explicar-li què hauria de dir un certificat 
mèdic ben fet i, sobretot, que l’hauria de portar sempre a sobre. 
 
L’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 24/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i demana ajut per resoldre una multa que està convençut que se li va posar 
de manera injusta. Les al·legacions se li han desestimat i no hi està d’acord. 
 
La multa li va ser imposada per excedir el límit de temps en un aparcament per a veïns on 
només s’hi pot estar 20 minuts. XXX pot demostrar, amb un tiquet de compra, que 20 minuts 
abans de l’hora de la multa estava comprant (productes de força pes i volum) a l’altra punta de 
Vilafranca, de manera que, descomptant el temps que podia trigar a arribar a l’aparcament en 
qüestió, és evident que la multa no era merescuda. Suposa que l’agent actuant devia confondre 
el seu vehicle amb un de similar que sortia quan ell arribava. Afirma que no té cap altre vehicle. 
 
Comento el cas amb l’Inspector de Policia i accepta que la línia temporal demostra que la multa 
li va ser imposada abans dels 20 minuts reglamentaris, així que es compromet a revisar el cas. 
 
Després de parlar amb l’agent actuant, l’Inspector conclou que l’interessat devia haver tingut el 
vehicle en aquell aparcament durant dos períodes diferents –és evident que el va treure, com a 
mínim, per anar a comprar– que van dur a equívoc l’agent. Si hagués estat així, la multa es 
podria considerar un malentès i per això s’estimarà el recurs de reposició de XXX. L’expedient, 
doncs, es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 25/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i exposa que el seu fill YYY, en el passat, ha tingut certs problemes –potser 
merescuts– amb els agents de l’autoritat. Ara, però, que intenta deixar enrere aquella etapa, se 
sent víctima d’un cert assetjament policial. Explica que un dia que estava dins del seu cotxe, 
que tenia mal aparcat, un agent s’hi va adreçar i, en lloc de demanar-li que circulés, va 
començar una discussió en què va provocar i amenaçar greument el noi. Afirma que l’altre 
agent de la patrulla i diversos testimonis que hi havia al carrer poden confirmar aquesta versió. 
Assegura que l’agent es va excedir molt i que va actuar de manera impròpia. 
 
Expliquen que es van entrevistar amb el regidor de Seguretat Ciutadana i que li van exposar 
que tenien intenció de denunciar l’agent actuant, però que el regidor els va demanar que li 
donessin l’oportunitat de solucionar-ho. Entre això i que l’agent actuant no va donar a 
l’interessat cap butlleta de sanció, no veuen just que ara li arribin dues multes de Procediment 
Sancionador per desobeir ordres de l’autoritat i per falta de respecte. 
 
Demano a XXX les dades dels testimonis, per contrastar les versions, però diu que prefereix no 
posar-los en risc i que només hi recorrerà si han d’arribar a la via judicial. 
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Mantinc diversos contactes amb el regidor i amb l’Inspector en cap de la Policia local, els quals 
m’informen que l’anterior Inspector ja havia pres les mesures necessàries perquè es reduís la 
pressió policial sobre YYY. També s’havia determinat que no fos sancionat com a reincident. 
 
A primers d’octubre de 2015, quan ja fa més d’un any de l’incident, es comprova que YYY no 
ha tingut cap multa ni cap altre problema amb la Policia, de manera que el seu canvi d’actitud i 
la seva voluntat de reformar-se semblem creïbles. Finalment, a mitjan novembre, quan encara 
no s’ha decidit si s’acceptarà el recurs de l’interessat o no, es constata que l’expedient ha 
prescrit, de manera que les multes han quedat sense efecte. 
 
Gràcies a aquesta resolució inesperada, l’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 26/15 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
Es presenta XXX i explica que, arran de la seva precarietat econòmica i d’acord amb la seva 
condició de família nombrosa amb un membre discapacitat, ha demanat la bonificació del 90% 
de la quota de l’IBI. El problema és que l’ORGT li ha requerit una documentació que no podrà 
presentar, perquè l’ordenança vilafranquina demana, per concedir aquesta bonificació, que se 
sigui família nombrosa i que un dels fills sigui discapacitat. La queixa de XXX és la discrepància 
de criteris amb la Generalitat, perquè precisament ella té el carnet de família nombrosa pel fet 
de tenir dos fills i que un dels membres de la família (sense ser necessari que sigui un dels fills) 
sigui discapacitat. Veu que l’Ajuntament de Vilafranca li denegarà una bonificació que, si 
apliqués els criteris de la Generalitat, li correspondria. 
 
Tot i que em sembla una petició legítima, li avanço que cada administració, dintre de les seves 
competències, pot establir els criteris que consideri oportuns, de manera que no tenim cap 
garantia d’aconseguir l’equiparació que demana. En qualsevol cas, li explico que si cal 
demanar la modificació del text de l’ordenança, podria ser que no fos d’aplicació immediata 
sinó que seria a partir de l’exercici següent. XXX ho entén, però diu que necessita la bonificació 
per a aquest any, així que mirarà de parlar amb algun regidor. 
 
Comprovo l’ordenança (OF26) i detecto que els punts 4 i 5 de l’article 5 semblen contradir-se. 
També parlo amb la responsable de l’ORGT, que em fa notar que la taula d’ingressos no 
preveu la possibilitat de famílies nombroses amb només dos fills, de manera que XXX no entra 
en el barem. 
 
Un cop confirmada aquesta discrepància amb els criteris de la Generalitat, es trasllada la 
consulta de l’Interventor, qui ja ha rebut la consulta d’un regidor. Manifesta que considera 
oportú adoptar els criteris de la Generalitat i recomana, pocs dies després, concedir la 
bonificació de l’IBI a la interessada en atenció a la seva condició de família nombrosa. 
 
L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 27/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
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Entra per Registre un escrit dels germans XXX en què s’exposa un conflicte entre familiars, en 
un immoble de propietat compartida, arran d’algunes intervencions fetes sense el consentiment 
de tothom, sense permís i posant en perill l’estructura de l’edifici. Es queixen que l’Ajuntament 
no ha respost els escrits presentats ni ha actuat per fer restablir la legalitat urbanística. 
 
Em poso en contacte amb els Serveis Tècnics municipals per intentar aclarir les possibles 
responsabilitats de l’Ajuntament en el conflicte, tant pel que fa a la realització d’obres sense 
llicència ni projecte com pel que fa a possibles irregularitats en matèria de divisió de propietat 
horitzontal, ja que tinc entès que aquest assumpte correspon a l’àmbit del dret privat. 
 
Després de diverses converses amb els tècnics implicats i amb els responsables del Servei, i 
atès que les seves explicacions verbals no eren suficients per als interessats, els demano un 
informe escrit i concret que resolgui totes les seves qüestions i aclareixi les competències de 
cadascú, per tal d’evitar malentesos sobre les responsabilitats de cada part. 
 
Fruit d’aquesta petició, els Serveis Tècnics emeten un informe que, un cop rebuda l’aprovació 
dels Serveis Jurídics municipals i del cap de Serveis Urbanístics, s’envia als interessats i a la 
Sindicatura. En aquest informe es deixa molt clar que la responsabilitat de la conservació de 
l’edifici no és en cap cas municipal, sinó dels seus propietaris, de manera que malgrat algun 
error comès a l’inici del tràmit de l’expedient, ara queda ben clar que qui ha d’emprendre les 
accions necessàries per garantir la integritat de l’immoble no és l’Ajuntament, sinó els seus 
legítims propietaris que, si és el cas, hauran de resoldre les seves diferències a través de la 
justícia ordinària. 
 
Així, havent aconseguit que l’Ajuntament informi de manera detallada de les competències i les 
responsabilitats de cadascú, i no havent detectat altre greuge que calgui corregir, tanco 
l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 28/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li van posar a finals de 2014. Explica que va 
ser en una via de quatre carrils, dos per sentit, amb aparcament a cada costat. Mentre hi 
circulava, va veure que un dels vehicles estacionats al carrer anava a marxar, així que es va 
esperar un moment darrera seu, en doble fila, per aparcar al lloc que deixés. Afirma que tenia 
l’intermitent posat i que, ateses les condicions de la via, en cap moment va constituir un 
obstacle per a la circulació. La maniobra, a més, va ser molt ràpida. També es queixa que 
l’agent actuant ni li va dir res ni li va donar la multa en mà. 
 
Com que quan li va arribar la multa no hi estava d’acord, va presentar recurs, però l’explicació 
que se li va donar per desestimar-li, encara la troba més estranya: se li diu que sí que 
obstaculitzava la circulació perquè s’havia aturat en el carril esquerre. Afirma que això és fals. 
 
Presento el cas a l’Inspector en cap de la Policia i, atesa la gran discrepància entre la versió de 
la interessada i la de l’escrit de desestimació, es compromet a parlar amb l’agent actuant. Pocs 
dies després m’informa que, segons l’agent, XXX circulava en sentit contrari al del costat on 
volia aparcar, de manera que es va aturar al seu carril esquerre per fer un canvi de sentit no 
autoritzat. Les indicacions de l’agent van fer que la interessada no fes la maniobra prohibida, 
però va decidir sancionar-la perquè va provocar alguna situació de perill. 
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És evident que la manca de notificació en el moment de la presumpta infracció, i especialment 
atès que XXX aparcava, és una mica irregular, però detecto una altra circumstància que em 
permetrà resoldre el cas sense necessitat de saber la veritat: entre la presentació del recurs de 
la interessada i la notificació de la resposta han passat més dels tres mesos preceptius, de 
manera que les actuacions han prescrit. La multa s’anul·la i puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 29/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
Es presenten XXX i YYY i demanen que l’Ajuntament arregli, de manera definitiva, el camí de 
La Serreta. Afirmen que el fang, quan plou, i la pols, quan no plou, fan que sigui impossible 
passar-hi sense embrutar-se. A més, la grava que s’hi aboca quan s’hi fa manteniment dificulta 
el fet de passar-hi a peu. Diuen que l’any 2014 ja es va fer la pujada del darrer tram, però 
demanen que es pavimenti tot el camí. En aquest sentit, fa gairebé tres mesos que van 
presentar una instància amb més de 200 signatures, però com que no en tenen resposta, em 
demanen que contribueixi a fer que la petició prosperi. Saben que la postura de l’Ajuntament és 
no asfaltar els camins, però afirmen que aquest es fa servir molt i demanen solucions. 
 
Parlo amb el regidor de Serveis Urbanístics i reconeix que és un assumpte que tenen sobre la 
taula, en el qual han de valorar les opinions i les necessitats de tots els usuaris, que no són 
coincidents, i també la disponibilitat econòmica. Li observo que les opinions dels veïns, que no 
tenen alternativa d’ús, s’haurien de ponderar més que les dels usuaris ocasionals. 
 
Pocs dies després el regidor es reuneix amb els interessats i els anuncia que el camí 
s’arreglarà, de manera definitiva, al més aviat possible, tot i que segurament no serà, per 
motius pressupostaris, fins al 2016. 
 
A finals d’any, a petició dels interessats i atès que la intervenció encara no s’ha dut a terme, 
pregunto si els pressupostos per al 2016 preveuen aquesta actuació. Des de Medi Ambient 
se’m confirma que sí que s’ha proposat, però que la decisió és política. Quan, poc després, el 
regidor d’Hisenda em confirma que l’obra sí que està pressupostada, ho faig saber als 
interessats i, confiant que es durà a terme durant el 2016, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 30/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX es presenta i es queixa que els conductors no respecten el seu gual, situat en una zona 
amb poc aparcament i amb un espai per a càrrega i descàrrega poc útil. Es queixa que tant els 
particulars com els vehicles comercials fan servir el seu gual com a zona de càrrega i 
descàrrega, i que quan demana la intervenció de la Policia, els agents li demanen tolerància. 
Afirma que quan ha cridat l’atenció a algun dels conductors infractors s’ha vist insultat i 
amenaçat, així que demana que l’Ajuntament faci respectar la senyalització que paga. 
 
Diu que ha presentat petició escrita i que ha parlat en diverses ocasions amb el regidor de 
Serveis Urbans, però que les solucions proposades no han donat resultat. 
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Parlo amb aquest regidor i amb els tècnics de Serveis Urbans, els quals em confirmen que la 
zona de càrrega i descàrrega més propera no es fa servir perquè està en un carrer amb 
pendent que no va gens bé als repartidors, així que s’estan plantejant canviar-la d’ubicació. 
S’aprofitarà l’ocasió per remodelar una mica tot l’aparcament de la zona, corregir alguna 
irregularitat que s’ha detectat en algun establiment i distribuir i optimitzar millor els espais. 
 
Mantinc l’expedient obert fins que la reordenació de l’espai es porta a terme i rep el vistiplau de 
XXX, que assumeix que des de Serveis Urbans no s’hi pot fer més. A partir d’ara, si el 
problema persisteix, només es podrà recórrer a l’actuació de la Policia. L’expedient queda 
tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 31/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Ensenyam ent 
 
Es presenta XXX i es queixa que a l’escola on van les seves filles hi ha una proporció 
excessiva d’alumnes immigrants, cosa que influeix negativament en el ritme d’aprenentatge 
dels infants. Assegura que en algunes classes s’arriba al 80%, mentre que en altres escoles de 
Vilafranca la proporció és molt inferior. Assumeix que el sistema educatiu ha de vetllar per la 
integració de tots els infants, però demana que totes les escoles assumeixin aquest esforç per 
igual i que es respecti el percentatge recomanat pel Síndic de Greuges de Catalunya (25-30%). 
Demana una major implicació de l’Ajuntament davant la Inspectora de Zona, que no nega la 
desproporció però tampoc fa res per solucionar-la. 
 
Pocs dies després YYY, com a representant de l’AMPA, s’afegeix a la queixa i explica que la 
Comissió de Garanties va acordar limitar l’accés de més immigrants a aquella escola, perquè 
l’efecte crida a altres famílies immigrades podria convertir-la en un gueto. 
 
Els explico que la capacitat d’intervenció de l’Ajuntament (i, per tant, d’aquesta Sindicatura de 
Greuges) en l’assumpte és mínima, però m’ofereixo a traslladar la seva queixa a la regidora 
d’Ensenyament i a vetllar que s’hi faci el que es pugui. 
 
Quan parlo amb la regidora, veig que està informada del desequilibri i que té sobre la taula 
alguna mesura, a aplicar de cara al curs que ve, per fer més atractiva la inscripció en aquella 
escola per a la gent de Vilafranca. També té demanada una reunió amb el nou Inspector de 
Zona i amb els Serveis Territorials. M’informa també que per a l’any que ve es preveu un 
descens d’alumnes al barri, cosa que es voldria aprofitar per abaixar la ràtio de cada classe. 
 
A finals d’any té lloc una reunió entre la regidora, l’alcalde i l’AMPA de l’escola, en la qual es 
van acordar diferents línies de treball per revertir la situació, amb mesures a adoptar tant a la 
mateixa escola com davant de les instàncies superiors. 
 
En aquest punt, constato que la implicació de l’Ajuntament en el cas, tot i que la solució no és a 
les seves mans, va fins i tot més enllà de les seves competències, així que no considero 
necessari continuar la meva intervenció. L’expedient, doncs, queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 32/15 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionado r 
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XXX es presenta i exposa que va ser multat per deixar el cotxe en una plaça reservada per a 
persones amb discapacitat, a l’Hospital de Vilafranca, fent ús de la targeta de persona amb 
mobilitat reduïda (PMR) de la seva mare. Un agent de la Policia local ho va veure, li va 
demanar explicacions i ell reconeix que va intentar-lo enganyar. Admet que es va equivocar, 
però al·lega que es trobava molt malament i que anava a Urgències. No troba just que l’agent 
els sancionés i li confisqués la targeta d’aparcament de la seva mare. 
 
Diu que va presentar al·legacions i que, gràcies a la documentació mèdica que va presentar, se 
li va retirar la multa, però que ara n’ha rebut una de Procediment Sancionador per haver fet ús 
fraudulent d’una targeta de PMR i ho troba excessiu. Exposa una situació econòmica precària i 
demana que se li permuti l’import econòmic per la realització de treballs a la comunitat. 
 
Consulto el cas amb l’Inspector en cap de la Policia local i, després de contrastar la versió de 
l’interessat amb la de l’agent actuant, concloem que XXX no va reconèixer l’engany fins que es 
va veure descobert. També consulto el cas amb Procediment Sancionador, on m’informen que 
les mesures reparadores només s’apliquen a les sancions de l’ordenança de Civisme, però que 
la sanció per ús fraudulent de targeta de PMR s’imposa d’acord amb la Llei d’Accessibilitat 
13/2014 de la Generalitat, que no preveu l’adopció d’aquest tipus de mesures. 
 
Comento a XXX que considero que el fet d’haver-li retirat la multa d’aparcament és una mesura 
de gràcia suficient en atenció a la seva urgència mèdica, però que la seva reconeguda voluntat 
d’engany i l’ús fraudulent la targeta de la seva mare fan que també trobi adequada l’actuació de 
Procediment Sancionador. Així, i atès que no hi ha acumulació de sancions per una mateixa 
infracció, tan sols li explico com ho ha de fer per recuperar la targeta d’aparcament i com pot 
demanar el pagament fraccionat a l’ORGT, però tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 33/15 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i demostra, amb tot de documentació, que a finals de l’any 2014 va obrir una 
activitat econòmica en un local de 82 m2, amb tots els permisos necessaris. A primers de 2015, 
però, li va arribar la taxa pel servei d’intervenció en les activitats i instal·lacions calculada sobre 
una superfície de 170 m2. Fa dos mesos que va presentar al·legacions davant de l’ORGT i tan 
sols li acaben de dir, de paraula, que ells han facturat d’acord amb les dades de l’Ajuntament. 
Li han recomanat que pagui si vol evitar recàrrecs, però XXX afirma que no té prou diners. 
 
Consulto el cas amb la responsable de l’Organisme i m’informa que ells treuen les dades del 
Cadastre, on consta que aquell local té 170 m2. No descarta que el propietari l’hagués dividit 
en dos, però com que això no consta enlloc, caldrà enviar-hi una inspecció. Pel que fa al recurs 
de l’interessat, observa que encara tenen un mes per respondre, i que el fet d’haver recorregut 
no atura el procediment: l’interessat ha de pagar el que se li diu i, si després es demostra que 
el local és més petit, ja es regularitzarà. 
 
Com que no trobo coherent que davant d’un possible error o malentès l’Ajuntament hagi de 
cobrar de més (i després pugui haver de tornar els diners) en lloc de congelar el procediment 
fins que s’hagi resolt l’al·legació, consulto la Llei General Tributària 58/2003, però trobo que, 
contra tota lògica, és cert que la presentació de recurs no implica la suspensió de la liquidació. 
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Quan es compleixen els tres mesos des que XXX va presentar el seu recurs i constato que ni 
tan sols s’ha dut a terme la inspecció presencial necessària, considero evident que 
l’administració està actuant de manera agreujant, ja que es fan pagar a l’interessat uns diners 
que no té i, en canvi, no es té cap pressa a fer la inspecció que podria aclarir l’assumpte. 
 
Malgrat el meu seguiment, la inspecció al local en qüestió no es porta a terme fins al setembre, 
cinc mesos després que l’interessat presentés el seu recurs. I el resultat, tal i com assegurava 
el titular i demostraven els plànols presentats, confirma que el local només té 82 m2. 
 
XXX no rep la resposta al seu recurs fins a mitjan novembre, però finalment tot queda clar. 
S’anul·len les cartes de pagament anteriors i s’emet la correcta, així que tanco l’expedient com 
a mediació . 
 
 
Expedient 34/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Ensenyam ent 
 
Arran de la consulta 15040, rebuda a finals de maig, en què XXX es va equivocar en omplir el 
formulari de Preinscripció i matrícula a les llars municipals d’infants, decideixo obrir aquest 
expedient d’ofici per estudiar una possible millora en la seva redacció. 
 
Observo que el darrer punt de les Dades a efectes de barem potser no sigui prou clar i concret 
com per recollir totes les casuístiques possibles sense oferir cap dubte, així que ho comento a 
la cap del servei d’Ensenyament i fins i tot li facilito una proposta de redactat alternatiu perquè li 
serveixi, si ho considera oportú, com a punt de partida per buscar la fórmula més adequada. No 
es tracta, doncs, d’una qüestió de fons, sinó de forma. 
 
La responsable del servei afirma que tot el que sigui clarificar i ajudar a fer més fàcil la 
comprensió dels impresos és benvingut, i es compromet a parlar amb el servei d’Informàtica 
per introduir les millores en el formulari de cara al procés de preinscripcions de l’any 2016. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interès general , amb recomanació feta i acceptada. 
 
 
Expedient 35/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa que la grua municipal se’ls va endur el vehicle, d’un lloc on estava 
correctament estacionat, per tal que es poguessin podar els arbres de la zona. Assegura que 
quan l’hi van deixar no hi havia cap senyalització, ni permanent ni provisional, que ho prohibís, i 
no troba just haver de pagar la multa, el servei de grua i quatre dies de custòdia. Reconeix, 
però, que com que no tenen plaça d’aparcament, sovint deixen el vehicle al mateix lloc durant 
diversos dies. 
 
Em comprometo a comprovar si la senyalització provisional es va col·locar amb l’antelació 
suficient i a parlar amb l’Inspector de Policia per valorar si la mesura va ser adequada o n’hi 
hauria hagut prou amb canviar el cotxe de lloc. 
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Des de Serveis Urbans m’informen que la senyalització es va col·locar quatre dies abans de la 
poda, i comprovo que l’ordenança OM16, de Vehicles i vianants a la via pública, diu que es pot 
retirar qualsevol vehicle de la via pública, encara que no estigui en situació infracció, quan 
s’hagin de realitzar treballs relacionats amb el manteniment de l’arbrat. Malgrat això, també diu 
que en aquest cas la retirada no comporta cap despesa per al titular si la senyalització 
provisional no s’ha posat amb més de 14 dies d’antelació. 
 
Entenc, doncs, que la senyalització no es va posar amb la previsió necessària, així que 
l’actuació de la grua s’hauria d’haver limitat a canviar el vehicle de lloc, sense que això suposés 
cap cost ni cap sanció per a l’interessat. 
 
Parlo amb l’Inspector en cap de la Policia local i reconeix que, tot i que normalment es 
considera suficient una antelació de 48 hores, l’ordenança vilafranquina exigeix quinze dies, de 
manera que caldrà anul·lar tota l’actuació i tornar a XXX els diners de la grua i la custòdia. 
Accepta, també, que caldrà aplicar la mateixa rectificació a qualsevol altre vehicle que fos 
sancionat i retirat en aquella actuació. 
 
Mantinc l’expedient obert fins que s’han tornat els diners i després el tanco com a mediació . 
 
 
Expedient 36/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX per queixar-se contra l’actuació de la Policia local arran d’un conflicte veïnal. 
Explica que té un veí molt conflictiu que la sotmet a assetjament físic i psicològic, i que el dia 
dels fets ell i dos veïns més van estar colpejant la porta del seu pis durant una bona estona. 
Ella es va espantar i va trucar al 112, des d’on es va passar la trucada a la Policia local. El 
problema és que la patrulla s’hi va presentar massa tard, de manera que ja no va presenciar 
l’incident i, si ella hagués estat agredida, no ho haurien pogut evitar. També critica l’actitud d’un 
dels agents, de qui diu que no li va oferir l’ajut i la comprensió que ella n’esperava. 
 
Afegeix que ella i aquest veí s’han denunciat mútuament, i que per fonamentar la seva defensa 
ha demanat l’acta de la intervenció de la Policia d’aquell dia, que se li confirmi la identitat del 
denunciant i que se li concreti el motiu de la denúncia. El problema és que ni se li facilita res de 
tot això ni se li concedeix l’entrevista que també ha demanat amb l’Inspector de Policia, el 
regidor de Seguretat Ciutadana i l’alcalde. 
 
Li explico que no podré entrar en l’arrel del problema perquè les relacions veïnals, un cop 
rebutjat per part dels interessats l’ajut del Servei de Mediació, s’han de resoldre –tal i com ja 
tenen en marxa– per la via judicial. En canvi, sí que demanaré informació sobre l’actuació de la 
Policia d’aquell dia, sobre per què no se li facilita la documentació que demana i sobre per què 
no se li concedeix l’entrevista. 
 
Comprovo que la petició d’entrevista no va arribar al regidor, cosa que es vol esmenar de 
seguida amb la proposta, a XXX, d’una data per reunir-se amb ell, amb l’inspector, i amb mi 
mateixa. No es considera necessari que també hi sigui l’alcalde. 
 
La reunió va tenir lloc a mitjan juliol i va servir per explicar amb detall el problema i per aclarir 
tots els dubtes i malentesos que s’havien anat generant. 
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Pocs dies després XXX demana que se li traslladin per escrit les explicacions que se li van 
oferir durant la reunió, així com l’informe policial sobre l’actuació del dia dels fets, cosa que se li 
concedeix. D’aquesta manera, la resolució definitiva del conflicte queda en mans del jutge. 
 
En aquest punt, i també tenint en compte que el recent canvi de domicili del veí problemàtic 
pràcticament ha resolt la situació, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 37/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 
 
XXX es presenta i explica que al seu carrer pateixen una plaga de mosquits tigre que fa que no 
puguin obrir les finestres ni sortir de casa sense anar plens de repel·lent. Afirma que fa tres 
anys van patir una situació similar i que el servei de Salut de l’Ajuntament va actuar amb força 
eficàcia, però pensa que ara no s’ho prenen prou seriosament. Diu, per exemple, que no s’han 
de fer les inspeccions oculars a les 12 del migdia, sinó al vespre, que és quan n’hi ha més. 
 
Demano informació a Salut i m’expliquen que ja s’han dut a terme les intervencions habituals 
en els embornals, però que les intensificaran. Durant els dies i setmanes següents em van 
informant que s’ha visitat la zona i s’han detectat dos possibles focus de cria dels mosquits, 
sobre els quals es començarà a actuar de seguida;  que s’ha demanat l’ajut del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat, de la Diputació; i que es farà una campanya informativa 
perquè els veïns col·laborin a dificultar la reproducció dels mosquits. En canvi, s’ha descartat 
fer-hi una fumigació intensiva, perquè podria tenir conseqüències per a les persones. 
 
Tot i que el seguiment és intens, la millora és escassa fins que a primers de novembre la 
temperatura nocturna ja és prou baixa com per impedir la reproducció dels mosquits, així que el 
problema es va solucionant tot sol. Malgrat això, des de Salut no tanquen el cas i em fan saber 
que s’ha signat un conveni amb l’entitat de Control de Mosquits del Baix Llobregat segons el 
qual es durà a terme, si pot ser l’any 2016, una supervisió molt més exhaustiva del problema. 
Entenc, doncs, que l’Ajuntament està fent tot el que pot per solucionar el cas, tot i que també 
veig que una solució definitiva és impossible d’assolir. Demano a la cap de servei que informi 
per escrit de totes aquestes actuacions a la interessada i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 38/15 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
Es presenta XXX i exposa que a sota de la seva finestra hi ha una tapa de claveguera que no 
s’ajusta bé, de tal manera que quan la trepitgen els cotxes fa molt de soroll. Com que es tracta 
d’un carrer amb molt de trànsit, diu que la molèstia és constant, fins i tot a la nit. Explica que 
després de queixar-se a l’Ajuntament i no rebre’n resposta, es va queixar a Aigües, on li van fer 
una mica més de cas i hi van posar gomes. El trànsit constant, però, les va fer malbé de 
seguida i el problema es va repetir. Ara ha presentat un nou escrit a Aigües, però demana que 
la Sindicatura també hi intervingui per aconseguir una solució ràpida i definitiva. 
 
Em poso en contacte amb Aigües i em confirmen que sí que tenen previst tornar a actuar sobre 
el problema, però que atesa la poca durada de la primera intervenció, la solució no serà fàcil i 
requerirà una actuació molt més seriosa. 
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En qüestió de poques setmanes obtenen el permís d’obres i el permís per tallar temporalment 
el carrer, així que l’obra es porta a terme i el problema queda resolt. La interessada ho confirma 
i l’expedient es tanca com a mediació . 
 
 
Expedient 39/15 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Arran de la instrucció i estudi de l’expedient 35/15, obert a instància de part, vaig detectar que 
la senyalització provisional que s’utilitza habitualment a Vilafranca, tant per part de les 
empreses prestadores de serveis com pel mateix Ajuntament, no s’ajusta a allò que estableix 
l’ordenament vigent. 
 
Comprovo que l’ordenança de circulació OM16, de Vehicles i vianants a la via pública no 
concreta com ha de ser aquesta senyalització provisional per a les vies urbanes, de manera 
que entenc que els requisits que han de complir aquests senyals són, per a tothom, els que 
estableix l’OM08, d’Obres d’empreses de serveis. 
 
Aquesta ordenança sembla que indiqui, en el seu article 16, que la senyalització provisional ha 
de complir els mateixos requisits que la permanent, cosa que és evident que resultaria poc 
pràctica i gairebé impossible de complir. De fet, he pogut constatar que la senyalització 
provisional que utilitzen, tant les empreses de serveis com el mateix Ajuntament de Vilafranca, 
és molt més pràctica del que indica l’ordenança, però això fa que sigui irregular. 
 
Per aquest motiu, i també per evitar que qualsevol actuació policial derivada de l’incompliment 
de la senyalització provisional pugui ser fàcilment recorreguda i/o impugnada, recomano que es 
modifiqui el text de l’ordenança i es faci més coherent, de tal manera que tant les empreses 
prestadores de serveis com la mateixa administració municipal el puguin complir. 
 
Mentre això no es dugui a terme, però, i per tal de garantir la igualtat en el compliment de les 
ordenances, demano que tothom, començant pel mateix Ajuntament, compleixi l’ordenament. 
En cas contrari, caldrà deixar sense efecte qualsevol mesura restrictiva o sancionadora 
imposada arran d’una senyalització provisional o excepcional que no s’ajusti a la norma. 
 
Aquesta recomanació , feta d’ofici i a favor de l’interès general , va ser enviada per escrit, als 
màxims responsables polítics municipals, a finals de setembre de 2015, però en el moment 
d’elaborar aquest Informe encara no n’he rebut cap resposta . 
 
 
Expedient 40/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una sanció que li ha estat imposada, a un dels seus 
vehicles comercials, per utilitzar incorrectament una zona de càrrega i descàrrega. Al·lega que 
és impossible que s’hi hagués estat més temps del permès, així que troba injusta la multa i 
l’actuació de la grua. Va presentar al·legacions i se li ha reconegut la prescripció del 
procediment, però no en té prou amb l’anul·lació de la multa i vol que se li tornin els diners de la 
grua. 
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Li observo que la multa no és per excés de temps, sinó per ús inadequat, cosa que podria voler 
dir que el vehicle va quedar estacionat a l’espai de càrrega i descàrrega sense que s’hi 
estiguessin fent aquest tipus de tasques. El fet que l’agent tingués temps d’avisar la grua, que 
la grua arribés, enganxés el vehicle i tothom marxés sense que l’operari se n’adonés, sembla 
confirmar-ho. Amb tot, em comprometo a parlar amb l’Inspector de Policia i a aclarir el cas. 
 
Comento el cas amb l’Inspector i pocs dies després m’explica la versió de l’agent actuant: va 
sancionar el vehicle a les 9.34 h, després d’haver-hi passat dos cops i no haver-hi vist cap 
moviment. Va cridar la grua, que va trigar entre 20 i 30 minuts a arribar, va enganxar el vehicle i 
el va entrar al dipòsit a les 10.30h, segons consta a la documentació del cas. Durant tota 
l’estona que va durar l’operació, gairebé una hora, el conductor del vehicle no va aparèixer. 
 
Atès que ha quedat demostrat que l’operari no estava fent tasques de càrrega i descàrrega, 
considero que l’actuació policial ha estat correcta i justificada, de manera que tanco l’expedient 
a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 41/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa que la seva esposa, YYY, va ser sancionada mentre s’esperava, 
dins del vehicle, que ell baixés de cal dentista. Sabia que allà no s’hi podia estar perquè era 
una zona de càrrega i descàrrega, però va ser poca estona i demana comprensió. Reconeix 
que l’agent actuant li va dir que allà no hi estava bé, però ella li va respondre que era una 
urgència i que s’esperaria. Llavors l’agent la va fotografiar i la va sancionar. 
 
Com que les al·legacions els van ser desestimades, van pagar la sanció per evitar recàrrecs, 
però em demanen que hi intervingui perquè no estan d’acord ni amb l’actitud de l’agent ni amb 
el concepte sancionat: va ser multada per impedir el pas de vianants, quan assegura que no 
estava sobre la vorera ni trepitjava cap pas de vianants. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia local i li demano la fotografia. Es 
compromet a fer-me-la arribar i m’avança que no veu cap incorrecció en l’actuació de l’agent. 
 
Rebo la fotografia i s’hi observa clarament que el vehicle sí que estava estacionat sobre la 
vorera, així que entre això i que el motiu de l’estacionament incorrecte no era un cas de primera 
necessitat, considero que no hi ha cap greuge que calgui esmenar. 
 
Parlo amb els interessats i els ensenyo la fotografia. Els presento les meves conclusions i, 
malgrat les seves protestes, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 42/15 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
XXX presenta un escrit en què exposa el seu desacord amb la denegació d’un permís d’obres 
menors que havia sol·licitat. Demanava poder actuar sobre la vorera –per facilitar l’accés al seu 
local comercial– i poder posar dues jardineres a la façana, a banda i banda de la porta. 
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Observo que el problema és que l’Ajuntament no va respondre la primera sol·licitud de 
l’interessat i que ell, comptant que el permís li seria concedit, ja ha dut a terme la intervenció i 
ara exigeix que se li legalitzi. Ha presentat un extens document amb tot d’altres llocs de 
Vilafranca on s’ha permès el mateix tipus d’alteració del domini públic que ell havia demanat. 
 
Parlo amb els responsables i el personal tècnic de Serveis Urbanístics, els quals m’informen 
que no se li ha concedit el permís d’obres perquè no es poden posar obstacles a la via pública i 
perquè l’eliminació de les barreres arquitectòniques s’ha de fer per la part interior dels 
immobles, no pas modificant la via pública en benefici d’un interès particular. La seva intenció 
és fer-li deixar la vorera tal i com estava. 
 
Tot i que és evident que XXX s’ha pres una llibertat que no li corresponia, poso en consideració 
que l’Ajuntament tampoc ha actuat amb la diligència necessària, que l’obra està molt ben feta i 
que és cert que a altres punts de la vila s’han permès intervencions d’aquest tipus. Així, i per 
evitar que el conflicte adquireixi dimensions desproporcionades, proposo que es concedeixi el 
permís d’obres a l’interessat i se li regularitzi la intervenció. 
 
Des de Serveis Urbanístics es considera una solució acceptable i es procedeix a tramitar la 
documentació, però també s’obre un expedient sancionador a l’interessat i se li imposa una 
multa per infracció urbanística, per fer-li evident que la seva actuació no ha estat adequada. 
XXX ho assumeix i tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 43/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que una nit, tornant de veure un partit de futbol, va donar positiu en 
un control d’alcoholèmia. Reconeixent el seu error, va voler pagar al moment, però els agents li 
van dir que no patís, que rebria una notificació a casa i que podria pagar amb un 50% de 
descompte. En lloc d’això, al cap de tres o quatre mesos li ha arribat una notificació de 
recàrrec, sense possibilitat de pagament bonificat. 
 
Es queixa que la butlleta que li van donar els agents diu que és una Denúncia d’alcoholèmia, 
no pas una Notificació ni una Carta de pagament. Afirma que la va signar perquè des del primer 
moment ha reconegut i acceptat la seva culpa, però no perquè es donés per notificat. Ara ha 
vist que al revers de la butlleta les instruccions són força clares, però denuncia que a l’anvers 
no ho són tant, i que les indicacions dels agents actuants tampoc van ser correctes. Reclama el 
seu dret a pagar amb descompte. 
 
De seguida observo que la descripció dels fets de l'interessat és idèntica a la de l’expedient 
07/15, cosa que em confirma que el redactat de les butlletes de denúncia potser no és el més 
adequat, i que és possible que algun agent no doni la informació de manera prou precisa. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia local i accepta que la informació de les 
butlletes no és prou clara, tot i que defensa que és suficient. També veiem que és difícil saber 
quines instruccions van donar els agents actuants, tot i que m’explica que els que fan els 
controls d’alcoholèmia solen ser sempre els mateixos i tenen el procediment molt clar. 
 
Faig una proposta de redactat alternatiu per al text de les butlletes i el poso la disposició de 
l’Inspector amb la intenció que, si també hi donessin el vistiplau els serveis jurídics de 
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l’Ajuntament, es destruïssin les butlletes antigues i se’n fessin de noves. L’Inspector també es 
compromet a emetre una circular interna per recordar a tots els agents que cal ser molt curosos 
i precisos en la informació que es dóna als ciutadans. 
 
Malgrat això, l’informe intern dels agents actuants afirma que l’interessat va ser informat, de 
paraula i sense cap mena de dubte, dels drets i obligacions vers la infracció comesa, la 
denúncia, la notificació i la bonificació, així que entre aquesta explicació i el fet que la butlleta sí 
que ofereix, d’una manera o altra, la informació necessària, no tinc altra opció que tancar 
l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 44/15 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX, com a representant de l’entitat YYY, i exposa que té problemes per inscriure-
la al Registre Municipal d’Entitats. Explica que YYY és una entitat que ja funciona, que està 
registrada al Registre de la Generalitat i que té la seu a Barcelona, però que ara voldria obrir 
una delegació a Vilafranca. Diu que van buscar els requisits a la pàgina web de l’Ajuntament i 
que, en veure que els complien, van presentar la sol·licitud i la documentació corresponent. El 
problema és que se’ls ha denegat la inscripció al Registre per uns motius que troba arbitraris, 
perquè no consten com a requisits ni al Reglament Orgànic Municipal ni a la pàgina web. 
 
Parlo amb el Servei de Cultura i em confirmen que, a més dels requisits detallats a la pàgina 
web, cal complir-ne un altre que està regulat per la Generalitat: que l’entitat li comuniqui per 
escrit la seva voluntat d’obrir una secció o delegació, que informi de qui en serà president o 
responsable i que faciliti una adreça física de contacte. També em faciliten l’adreça d’Internet 
on hi ha la informació i els impresos necessaris. El cas és que fins que es tingui el vistiplau del 
Departament de Justícia de la Generalitat no es pot demanar la inscripció al Registre Municipal. 
 
Trasllado aquestes explicacions a XXX i també demano a Secretaria que s’actualitzi la 
informació que es facilita des de la pàgina web, cosa que es posa en marxa de seguida. 
 
Quan l’interessat acredita que ha tramitat la comunicació corresponent davant del Departament 
de Justícia de la Generalitat, des de Secretaria s’agilita la inscripció de YYY al Registre 
Municipal d’Entitats Ciutadanes, de manera que l’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 45/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i explica que la grua se li va endur el cotxe d’una zona de càrrega i 
descàrrega més enllà de l’horari reservat per als vehicles comercials. Entén que llavors ja hi 
podia estacionar, tal i com se sol fer arreu, de manera que troba injusta l’actuació policial. 
Afegeix que la multa conté irregularitats relacionades amb l’adreça de l’incident i amb el 
precepte presumptament infringit, i que no se li ha notificat correctament. 
 
Contrasto les fotografies que l’interessat havia presentat en la seva al·legació amb una visita 
presencial que faig al lloc en qüestió i observo que la senyalització ha estat modificada, de 
manera que abans indicava una franja horària i ara no. 
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Presento el cas a l’Inspector de Policia i admet que la senyalització ha estat canviada, però 
defensa la multa i l’actuació de la grua perquè la que hi havia el dia dels fets deia clarament 
que allà només hi podien estacionar els vehicles comercials, durant vint minuts i només dins de 
l’horari autoritzat dels dies laborables, per fer tasques de càrrega i descàrrega. Durant la resta 
d’horaris, ningú no hi podia estacionar. Reconeix que aquest senyal era l’únic de tota la vila que 
funcionava així i que va ser canviat per evitar aquest tipus de confusions. Malgrat això, defensa 
que les indicacions del senyal eren clares i que l’interessat no les va seguir. 
 
Considero demostrat que l’excepcionalitat de la senyalització d’aquell espai, en contraposició 
amb la resta de senyalització de Vilafranca, podia portar a confusió, cosa que segurament va 
passar a XXX, de manera que demano l’anul·lació de l’actuació i la devolució dels diners de la 
grua. L’Ajuntament, però, desestima la meva recomanació perquè comprova que durant tot un 
any només hi havia hagut l’incident de l’interessat, així que considera demostrat que les 
indicacions eren suficientment clares. 
 
El cas queda tancat a favor de l’interessat , amb recomanació verbal feta però no acceptada. 
 
 
Expedient 46/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX presenta un escrit en què demana ajut per aclarir una multa que se li havia imposat per no 
respectar la fase vermella d’un semàfor. Al·lega que ell va passar en verd i que l’agent 
sancionador, que estava aturat en sentit contrari, no podia veure la presumpta infracció. Va 
presentar recurs, però li ha estat desestimat i no hi està d’acord. 
 
Estudio la documentació presentada i, davant del dubte, em desplaço fins al semàfor en 
qüestió, on comprovo que la fase carabassa és força curta, de manera que sembla possible 
que algú que hagi iniciat la maniobra de gir en verd o carbassa, l’hagi acabat en vermell. 
 
Exposo el cas a l’Inspector en cap de la Policia local i li comento que considero que la fase 
carabassa del semàfor (d’entre 2,8 i 3 segons) és escassa per fer la maniobra de gir. Ell es 
compromet a parlar amb l’agent actuant i a veure també el semàfor sobre el terreny. 
 
Al cap d’uns dies m’informa que ja ha comprovat el semàfor i que la fase carabassa és 
estàndard i suficient, ja que també cal comptar el que s’anomena temps de buidatge, que són 3 
o 4 segons addicionals en què tots els semàfors estan en vermell. Així, es considera que hi ha 
prou temps com perquè qui hagi passat en verd –o fins i tot en carabassa– hagi tingut temps 
d’acabar el gir quan s’obre el pas al sentit contrari. La seva conclusió, doncs, és que si l’agent 
actuant va tenir temps de veure el verd en el seu semàfor i el vehicle de XXX encara no havia 
acabat de girar, va deduir, encertadament, que el conductor s’havia saltat el semàfor en 
vermell. A més, l’agent actuant assegura que va veure bé la infracció i es ratifica en la multa. 
 
Com que no tinc arguments per contradir la versió de l’agent actuant, i el correcte funcionament 
del semàfor ha quedat acreditat, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 47/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
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A finals d’octubre de 2015 es presenta XXX i es mostra preocupada per YYY, un dels seus 
germans, discapacitat, que està a càrrec del seu germà gran, l’hereu. Pensa que no està prou 
ben cuidat i que fins i tot podria tenir problemes de salut. Diu que, per intentar-ho demostrar, fa 
mesos que va demanar la intervenció dels Serveis Socials, però afirma que no hi han fet res. 
 
Com que sembla evident que el conflicte de fons és de caire familiar, se li explica a XXX que ni 
l’Ajuntament ni aquesta Sindicatura hi podran intervenir, tot i que podem preguntar per què els 
Serveis Socials no van respondre la seva petició. 
 
Parlo amb la tècnica de Serveis Socials i amb l’assistenta que s’ocupa de fer el seguiment de 
YYY, qui m’explica que no va fer l’informe que li havia demanat la interessada perquè havia 
revisat el cas i no hi havia vist res d’estrany, així que no podia posar-hi el que ella volia. També 
em comenta que recentment ha tornat a rebre la interessada i que s’ha compromès amb ella a 
parlar amb les entitats i les persones que tenen relació amb YYY, principalment amb el germà 
que en té la tutela, a fi de valorar quina mena d’informe pot fer. 
 
L’any s’acaba amb alguna d’aquestes entrevistes encara pendent de realitzar, així que 
l’expedient resta obert . 
 
 
Expedient 48/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i exposa que se li va imposar una multa per no haver respectat la fase 
vermella d’un semàfor. Ell afirma que això no és cert, que tot just va veure el carabassa quan ja 
l’estava superant. També es queixa que el va aturar i sancionar un agent, en un altre carrer, 
que era impossible que veiés la presumpta infracció. Recorda que en el moment de superar el 
semàfor hi havia un vehicle policial a la zona i suposa que aquests agents van donar 
instruccions a l’altre. Pregunta si això és correcte i es queixa de l’actitud de l’agent sancionador. 
 
L’interessat presenta al·legacions i també em porta una gravació de vídeo que demostra que la 
fase carabassa del semàfor (és el mateix de l’expedient 46/15) no dura gaire, de manera que si 
ell va veure que es posava carabassa quan passava, podria ser que els agents veiessin que 
acabava de girar quan ja havia saltat al vermell. 
 
Presento el cas a l’Inspector, però les seves explicacions són, lògicament, les mateixes que a 
l’esmentat expedient 46/15. Amb tot, també es compromet a parlar amb els agents actuants. 
 
Pocs dies després l’Inspector m’informa que ja ha parlat amb els agents, els quals asseguren 
que circulaven darrera del vehicle de XXX i que van veure que va passar quan el semàfor ja 
estava en vermell, de manera que la infracció no presenta dubtes i la denúncia és correcta. 
Que l’agent que posi la multa no sigui el que va veure la infracció tampoc és cap irregularitat. 
 
Davant d’aquestes afirmacions i de la manca de proves que desvirtuïn la versió dels agents, no 
tinc altre remei que tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 49/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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Es presenta XXX i es queixa contra una multa que se li va posar per aparcar sobre la Rambla 
de Sant Francesc. Al·lega que la seva targeta de discapacitat li permet aparcar on vulgui, 
sempre que no destorbi ni a vehicles ni a vianants, cosa que assegura que no feia perquè la 
rambla és molt gran. Assegura que havia de ser poca estona i que va posar els quatre 
intermitents. Explica que va poder parlar amb l’agent actuant, el qual el va informar que no 
podia estacionar sobre la rambla i li va observar que, per entrar fins allà ho havia hagut de fer 
pel pas de vianants, cosa que també és irregular i perillosa. XXX l’acusa d’insensible. 
 
Se li explica que la targeta de discapacitat li permet estacionar a molts llocs, però no sobre les 
voreres ni els llocs destinats als vianants. XXX reconeix que això és el que se li ha dit en la 
desestimació del seu recurs, però no hi està d’acord. També li observo que el motiu del seu 
estacionament (visitar una carpa d’un partit polític) no era una urgència de primera necessitat. 
 
Malgrat això, plantejo el cas a l’Inspector en cap de la Policia local i ell, en atenció a l’edat i a la 
condició de l’interessat, es compromet a consultar-ho amb l’agent actuant. Poc després 
m’informa que el dia dels fets era dissabte –dia de mercat–, que quan XXX va parlar amb 
l’agent la denúncia ja estava posada, i que, tot i no ser determinant, la targeta de discapacitat 
de l’interessat estava caducada. No considera doncs, que hi hagi cap motiu per retirar la multa. 
 
Per major seguretat també consulto el cas al Síndic de Catalunya, qui em confirma que l’article 
94.2.e del Reglament General de Circulació diu que aparcar sobre voreres, passejos i altres 
zones destinades al pas de vianants està prohibit sempre i per a tothom, sense cap excepció. 
 
Trasllado totes aquestes explicacions a l’interessat i, tot i el seu desacord, tanco l’expedient a 
favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 50/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i explica que se li va imposar una multa per haver estacionat el vehicle en una 
parada d’autobús. Diu que va ser mentre treballava com a cuidadora de YYY, un senyor gran i 
amb una discapacitat important que gaudia d’una targeta d’estacionament per a titular no 
conductor. Afirma que va deixar la targeta ben visible al cotxe i que no feia nosa, i també 
assegura que no hi hauria aparcat si hagués trobat qualsevol altre lloc. 
 
Se li explica que les targetes d’aparcament permeten estacionar a les zones blaves i als espais 
de càrrega i descàrrega, però no pas a les parades d’autobús. A més, quan el titular no és 
conductor, les parades han de ser ràpides, el temps just per deixar a la persona discapacitada 
al lloc on vagi i marxar. També observo que a la resposta que ha rebut al seu recurs se li 
explica que ella i els altres vehicles que ocupaven la parada de l’autobús van ser sancionats 
perquè l’autobús va passar en aquell moment i va haver-se d’aturar en doble fila, cosa que va 
provocar molèsties importants a la circulació. 
 
En parlo amb l’Inspector i ell ho consulta amb l’agent actuant, el qual afirma que, a més del que 
ja se li va explicar per escrit, a prop del lloc de la infracció hi havia algunes places de zona 
blava lliures, de manera que no troba motius per anul·lar la sanció. 
 
Explico a la interessada que, d’acord amb les explicacions rebudes, tampoc considero que 
l’actuació de la Policia fos agreujant, de manera que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 51/15 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
A primers de desembre de 2015 es presenta XXX i explica que vol donar d’alta l’aigua en un pis 
que fins ara tenia desocupat. Té intenció de posar el comptador a dins del vestíbul, on ja hi ha 
el comptador de l’altre habitatge de l’immoble, però a Aigües li han dit que no ho pot fer, que els 
ha de posar tots dos a la línia de la façana per facilitar-ne la lectura. Considera que això li 
suposarà unes despeses innecessàries i no ho troba just. A més, ha consultat el reglament i ha 
vist que, efectivament, es recomana instal·lar els comptadors a la façana, però que també es 
pot fer a l’interior de l’edifici. Reclama el seu dret a fer-ho com vulgui. 
 
Com que tot just acaba de presentar la seva petició per via administrativa, em comprometo a 
interessar-me pel cas, però sense intervenir-hi directament fins que Aigües hagi resolt. 
 
Quan parlo amb Aigües m’informen que ja han tractat altres casos similars, i que l’experiència 
els demostra que en edificis amb pocs veïns han d’intentar evitar que els comptadors es posin 
a dins, perquè és fàcil que quan passin a llegir-los no hi hagi ningú per facilitar-los l’accés. A 
més, el reglament també diu que l’abonat ha de facilitar un accés fàcil i segur al comptador, i 
que s’han de complir certes mesures de seguretat que en aquest cas no estan garantides. 
 
Quedem que ens enviaran còpia de la resposta que remetin a l’interessat, però ja m’avancen 
que anirà en aquest sentit. L’any s’acaba amb la resposta encara pendent i l’expedient obert . 
 
 
Expedient 52/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li van imposar quan anava a recollir els seus 
néts a l’escola Montagut. Com a usuari habitual, és perfectament conscient de les particularitats 
i dels horaris que hi regeixen, però al·lega que el dia dels fets els nens van arribar tard d’una 
sortida que havien fet, i que per això va superar l’horari d’aparcament autoritzat. Presenta un 
certificat de l’escola que acredita aquesta demora i denuncia la poca tolerància de l’agent 
actuant. Afirma que segur que hi haurà altres vehicles sancionats que també es queixaran. 
 
Consulto el cas amb l’Inspector i reconeix que l’escola Montagut és un punt difícil de gestionar. 
Es compromet a parlar amb l’agent actuant i a buscar si es van posar gaires multes. 
 
Pocs dies després m’informa que el vehicle de l’interessat va ser l’únic cotxe denunciat. L’agent 
actuant ha explicat que a l’hora pactada va retirar la tanca i va començar a sancionar, però 
afirma que ja només quedaven dos vehicles, el de XXX i un altre, davant seu, al qual no va 
tenir temps de multar perquè va marxar de seguida. Per aquest motiu, tot i que el col·legi 
justifica que els alumnes van arribar tard, sembla evident que devia ser per molt poc, perquè 
tota la resta de familiars havien tingut temps de recollir els infants i marxar a temps. 
 
Davant d’aquesta evidència, i malgrat el desacord de l’interessat, tanco l’expedient a favor de 
l’Ajuntament . 
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Expedient 53/15 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
XXX es presenta i exposa una situació econòmica molt precària, arran de la qual fa mesos que 
viu, amb la seva filla, en un pis ocupat que no té ni llum ni aigua. Es queixa que fa temps que 
està inscrita com a demandant d’habitatge a Serveis Socials, però que no hi ha manera que li 
adjudiquin pis. Reconeix que fa un cert temps que n’hi van oferir un, però diu que estava tan 
malament que no hi van poder anar. Li pregunto si té algun familiar que la pugui ajudar, però 
diu que aquí no: el seu germà viu lluny i fa molts anys que no es veuen. Ara, XXX treballa en un 
pla d’ocupació i sembla que tenen les necessitats bàsiques mínimament cobertes. 
 
Parlo amb el responsable de Serveis Socials i recorda la interessada. Confirma que el pis que 
se li va oferir necessitava reformes, però que també se li va dir que l’Ajuntament les assumiria. 
Malgrat això XXX el va rebutjar perquè es veu que tampoc era al barri que ella volia. La 
conseqüència d’aquesta negativa va ser que XXX continua en llista d’espera, però el seu cas 
no es tornarà a valorar fins al cap d’un any (que està a punt de complir-se). A més, tot i que els 
Serveis Socials no intervenen en pisos ocupats, sempre han fet seguiment del cas i, per 
exemple, són els que li han aconseguit el pla d’ocupació on treballa actualment. 
 
La conclusió, doncs, és que els Serveis Socials s’ocupen del cas de manera adequada i amb 
criteris professionals, tot i que limitats pels pocs recursos que té l’Ajuntament en comparació 
amb la gran demanda que hi ha. Ho explico a XXX i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 54/15 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A finals de desembre de 2015 es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li va ser 
imposada per deixar el cotxe a la zona blava i sense treure tiquet. Reconeix que això és cert, i 
que el va deixar ocupant dues places, però al·lega que havia de ser poca estona perquè només 
havia de fer un encàrrec ràpid per allà a prop. Diu que ni tan sols va tancar el vehicle. Acusa la 
vigilant de poca tolerància i de no fer bé la seva feina. Va presentar al·legacions però li han 
estat desestimades. Demana ajut perquè se sent assetjat per les administracions. 
 
Tot i que la infracció va ser evident, en parlo amb l’Inspector en cap de la Policia local, per si 
pot esbrinar com van anar els fets. Ell revisa l’expedient i confirma que el vehicle, sense tiquet, 
ocupava dues places, i que quan la vigilant ja havia posat la denúncia (per això va escriure 
“conductor absent”) va arribar l’interessat i hi va discutir intensament. L’actuació es considera 
correcta. 
 
L’any s’acaba sense haver-ho pogut explicar a l’interessat i amb l’expedient encara obert . 
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5.1.2. Consultes sense expedient 
 
A més dels expedients detallats en el punt anterior, aquesta Sindicatura de Greuges va atendre 
totes les altres persones que se'ns 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 15001 
 
Es presenta XXX i demana ajut per a la seva filla YYY, que pateix importants problemes 
econòmics i que ja acumula sis mesos de deute de lloguer. Diu que ja està en mans dels 
Serveis Socials i que cobra una RMI, però que no arriba a cap de mes. 
 
Parlo amb Serveis Socials i resulta que fa temps que YYY no els parla de la seva situació 
econòmica –que creien estabilitzada– perquè la seva principal preocupació són els problemes 
del seu fill. Com que es comprometen a intervenir de manera immediata per evitar el 
desnonament, no veig motiu per obrir expedient i tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15002 
 
XXX es presenta i exposa una sèrie de problemes que pateix arran d’haver ofert com a lloguer 
turístic, sense la llicència corresponent, una casa en un altre terme municipal. Considera que la 
sanció imposada per la Generalitat és excessiva i que el seu Ajuntament no l’ajuda prou. 
 
Se li explica que el Síndic competent en aquest assumpte és el de Catalunya. N’hi facilitem les 
dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15003 
 
Es presenta XXX i exposa que Hisenda, arran d’una multa imposada per viatjar sense bitllet, li 
embarga diners en nom dels Ferrocarrils de la Generalitat. Tot i que nega els fets, no descarta 
que la infractora fos la seva filla. La seva situació econòmica és precària i no pot fer-hi front. 
 
Se li explica que no tenim capacitat per supervisar l’acció de la Generalitat, però li facilitem les 
dades del Síndic de Catalunya perquè pugui demanar-li ajut. La consulta queda orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15004 
 
XXX es presenta i demana orientació per a una amiga que va avalar, amb el seu pis, un negoci 
que va obrir el seu fill. Ara, que el negoci ha hagut de tancar i tot són deutes, té por de perdre’l. 
 
Se li explica que no hi podem intervenir perquè es tracta d’un assumpte entre ells i l’entitat 
bancària, però que l’Ajuntament els pot oferir l’ajut d’Ofideute per mitjà del servei d’Habitatge 
municipal. Se li diu com s’hi pot posar en contacte i la consulta es tanca com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 15005 
 
Es presenta XXX i exposa que ha estat embargat per l’ORGT arran d’una taxa d’escombraries 
no pagada. Suposa que correspon a una propietat que ja no té i que es tracta d’un error de 
l’Organisme. Acaba de parlar-hi i li han dit que, si és així, ho solucionaran d’ofici. 
 
Se li proposa que esperi la seva resposta, ja que si realment esmenen l’error d’ofici no caldrà la 
intervenció de la Sindicatura. La consulta es tanca com a assessorada  i poques hores més 
tard XXX ens comunica que l’error ha estat localitzat, reconegut i esmenat. 
 
 
Consulta sense expedient 15006 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa que li va ser imposada, durant la nit de Cap 
d’Any, en un lloc on sempre s’hi aparca i cap senyal ho prohibeix. La considera incorrecta. 
 
En estudiar la documentació per obrir l’expedient, observem que XXX ja ha pagat la sanció per 
aprofitar la bonificació del 50%, cosa que ha posat fi al procediment. Se li explica aquest fet a 
l’interessat i es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15007 
 
Es presenta XXX i pregunta si una multa que li ha estat imposada recentment és correcta. 
 
D’acord amb la documentació que presenta i amb la seva descripció dels fets, queda clar que 
el vehicle estava parat en doble fila en una via d’alta densitat de circulació, motiu pel qual 
l’actuació policial sembla justificada. Tot i que se li explica com ho ha de fer per presentar 
recurs, se li recomana que no ho faci i que la pagui amb bonificació. La consulta es considera 
assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15008 
 
XXX es presenta i exposa que una amiga seva va donar positiu en un control d’alcoholèmia de 
fa gairebé dos mesos. Diu que accepta la seva culpa i que està disposada a pagar la sanció, 
però encara no l’ha rebut i té por que li passi el termini per pagar amb el 50% de bonificació. 
 
Se li proposa que la seva amiga passi per l’ORGT a comprovar la seva adreça i, si cal, que 
demani un duplicat de la Carta de pagament. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15009 
 
Es presenta XXX i exposa que la seva filla pateix importants problemes de psicomotricitat que li 
dificulten seguir el ritme del curs escolar, de tal manera que ha perdut la motivació i ni tan sols 
vol anar a l’escola. Acusa l’escola de no dedicar-li prou atenció. 
 
Després d’una breu consulta telefònica al servei d’Ensenyament, on encara no coneixien el 
problema d’aquesta família, indiquem a XXX com ho ha de fer per exposar-los el cas i demanar 
la seva intervenció. Amb aquesta derivació, la consulta queda assessorada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 15010 
 
Es presenta XXX i es queixa que fa dos anys, per culpa de la ineficàcia dels Serveis Socials, va 
perdre la possibilitat de gaudir d’un ajut econòmic al qual tenia dret. Demana una compensació. 
 
Se li explica que hauria de presentar aquesta petició per escrit, però també se li recomana que 
acudeixi novament a Serveis Socials per demanar-los ajut, ja que la seva situació econòmica 
continua sent precària. Tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15011 
 
XXX es queixa que a Serveis Socials li han demanat, per tramitar-li la sol·licitud de la RMI, 
molta més documentació de la que diu la llei. Ho troba abusiu i arbitrari. 
 
El cap de servei m’informa que només demanen el que requereix l’aplicatiu de la Generalitat. 
Malgrat això, admet que el procediment es pot millorar i es compromet a fer pública la llista de 
condicions que cal complir en cada cas. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15012 
 
Es presenta XXX per queixar-se del sistema judicial espanyol, al qual acusa d’estar dissenyat 
per explotar econòmicament els immigrants i no ajudar-los gens. 
 
Se li explica que el funcionament de la Justícia espanyola queda fora de les competències 
d’aquesta Sindicatura Municipal de Greuges, però se’l deriva cap al Defensor del Pueblo. Es 
tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15013 
 
Es presenta XXX i explica que, arran d’un problema amb la facturació de l’electricitat, va anar a 
demanar explicacions a l’oficina de la companyia subministradora, on considera que va ser molt 
mal tractada per la persona que la va atendre. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir-hi, però se li recomana que 
presenti una queixa escrita a la mateixa oficina i, si cal, que demani ajut a l’Oficina del 
Consumidor. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15014 
 
XXX es presenta i es queixa que l’entrada de l’aparcament comunitari del seu bloc, tot i tenir 
gual, s’utilitza habitualment com a espai per fer-hi petites parades, tant per part de particulars 
com per part d’una empresa propera. Són parades curtes que fan difícil l’actuació de la Policia. 
 
Com que encara no ha presentat la seva queixa per via administrativa, se li recomana que ho 
faci i, de moment, la consulta es tanca com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 15015 
 
Es presenten XXX i YYY i es queixen que un Banc reclama a XXX uns diners que ell no 
reconeix com a deute. Sospiten que sigui una estafa o un deute de la seva exparella. 
 
Se’ls recomana intentar-ho aclarir amb el banc, presencialment i/o per escrit. També poden 
demanar ajut al Defensor del Client de la mateixa entitat o, en darrera instància, acudir a 
l’OMIC. La consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15016 
 
Es presenten XXX i YYY, d’un altre municipi, i es queixen que el seu Ajuntament vol posar 
mobiliari urbà en un lloc on els farà nosa. Creuen que la intenció de l’alcalde, que no vol 
rectificar, és fer-los la punyeta per motius personals i polítics. 
 
Se’ls explica que no tenim competències en altres termes municipals i els recomanem que es 
queixin per escrit al seu l’Ajuntament. Si consideren que la seva resposta no és satisfactòria, 
podran demanar ajut al Síndic de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15017 
 
XXX es presenta i exposa que, arran d’una possible notificació incorrecta, l’import de dues 
multes –rigoroses però correctes– s’ha multiplicat. Ho troba injust. 
 
Se li explica com pot recórrer i quins arguments pot utilitzar. També se li recomana, atès que el 
conflicte no va ser a Vilafranca, demanar la intervenció del Síndic de Greuges local. La consulta 
queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15018 
 
Es presenta XXX i exposa que, arran de diversos talls de llum recents, se li han espatllat alguns 
electrodomèstics. És gran i no té cap assegurança que li ho cobreixi, així que demana ajut. 
 
Se li suggereix que es posi d’acord amb un altre veí que també va patir desperfectes i demanin 
l’ajut de l’Oficina del Consumidor, ja que la Sindicatura no té competències en el cas. La 
consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15019 
 
XXX i YYY es queixen de la manca d’accessibilitat dels trens de rodalies. El seu fill va en cadira 
de rodes i Renfe no li facilita l’accés als trens. 
 
Se’ls explica que, arran d’un cas similar atès l’any 2014, ens consta que la sensibilitat del 
Consistori en el tema és màxima, però que la competència és de la Generalitat i la manca 
d’inversió és de l’estat espanyol. Se’ls facilita el contacte amb Entre Tots Penedès i amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
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Consulta sense expedient 15020 
 
Es presenta XXX i reclama el seu dret d’ús sobre un camí rural –d’un altre terme municipal– 
que es va veure afectat pel pas d’una via de nova construcció. L’alternativa no li semblava bona 
i ho va dur a la via judicial, però tampoc n’ha quedat content. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre altres municipis, però l’adrecem al Síndic de 
Greuges que Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15021 
 
XXX es presenta i exposa que la seva família viu una situació econòmica molt precària i aviat 
seran desnonats. Reconeix, però, que es neguen a presentar la documentació bancària que els 
demanen els Serveis Socials per ajudar-los. 
 
Se li explica que és habitual demanar aquesta informació i se li recomana col·laboració, ja que 
no voler-ho presentar pot induir a pensar que amaguen alguna cosa. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15022 
 
Es presenta XXX i explica que al bloc de la seva mare volen posar ascensor, però són gent 
gran i amb pocs recursos que, malgrat les subvencions, no poden assumir-ne el cost. A més, 
un veí no hi vol col·laborar. Demana més ajut de l’Ajuntament. 
 
Se li explica que l’Ajuntament no pot assumir el total del cost, perquè llavors el greuge el 
cometria vers la resta d’immobles. Com que el problema de fons és veïnal, l’adrecem al Servei 
de Mediació i la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15023 
 
XXX es queixa que la Policia li multa el vehicle d’empresa quan el deixa a la zona de càrrega i 
descàrrega. Reconeix, però, que per treballar –és autònom– utilitza el seu vehicle particular, 
que no compleix els requisits (ni documentals ni físics) per ser considerat un vehicle comercial. 
 
Se li explica que la Policia no l’està agreujant, sinó que és ell qui intenta gaudir d’uns privilegis 
que no li corresponen. Se li recomana pagar les multes i regularitzar el vehicle. Consulta 
assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15024 
 
XXX i YYY es queixen contra una presumpta atenció negligent prestada, al seu pare, pel servei 
d’Urgències de l’Hospital de Vilafranca. S’han queixat per escrit però demanen l’ajut del Síndic. 
 
Tal i com ja suposaven, aquesta Sindicatura no té competències per ajudar-les, però els 
facilitem les dades del Síndic de Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 15025 
 
XXX es queixa que a Serveis Tècnics li han dit que no li donaran permís per reconstruir un 
cobert al pati de casa seva. N’hi havien tingut anys enrere però el van enderrocar. 
 
Se li proposa que demani el permís d’obres per escrit, a fi que li justifiquin la denegació i 
puguem veure si hi ha greuge. De moment, la consulta queda assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15026 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra el servei de transport col·lectiu de Sanitat. Va presentar 
reclamació escrita, però també demana la intervenció del Síndic de Greuges. 
 
Se li explica que el Servei Català de Salut depèn de la Generalitat, així que el Síndic que el pot 
ajudar és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15027 
 
Es presenta XXX i es queixa que a Serveis Socials no li han volgut donar el xec-nadó. 
 
Se li explica que aquesta prestació, que oferia la Generalitat, ja fa temps que va ser suprimida. 
Actualment només existeix el taló Proinfància, que no procedeix de cap administració i que no 
és de concessió universal. Comprovo que, d’acord amb els seus ingressos, no els correspon, 
així que li ho explico i tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15028 
 
XXX es presenta i explica que té problemes de convivència amb les persones amb qui 
comparteix un pis de la Fundació Amàlia Soler. Demana un apartament per a ell sol. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre aquesta fundació, que la borsa d’habitatge 
social és limitada i que tenen prioritat les famílies amb fills petits. Se li recomana parlar amb la 
Fundació i seguir els seus consells. La consulta es considera orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15029 
 
Es presenta XXX i explica que el seu local ha estat sancionat per consentir-hi el consum de 
drogues. Al·lega que el consumidor estava a la terrassa exterior i que ni tan sols era client. 
 
Com que encara no ha presentat al·legacions, se li proposa que ho faci i, de moment, la 
consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15030 
 
Es presenta XXX i demana ajut per solucionar els problemes que el seu fill té amb la Policia. 
Afirma que està essent víctima d’assetjament (amenaces, provocacions, multes...). 



 

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

82 

 
Se li recomana que es queixi per via administrativa i que, si ho considera necessari, també 
presenti al·legacions a les multes. Mentre no ho faci, la consulta es considera assessorada  i es 
tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15031 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta i es queixa d’una taxa que li cobra el seu ajuntament. Els 
ha demanat explicacions però només li han dit que era correcta. 
 
Se li explica que no hi tenim competències, però també la informem de com s’aplica aquesta 
taxa a Vilafranca perquè és probable que el funcionament sigui similar. XXX veu aclarit el 
malentès i es dóna per satisfeta. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15032 
 
Es presenta XXX, d’un altre terme municipal, i es queixa de manca de manteniment en el pis de 
lloguer social on viu, que és propietat d’ADIGSA. Diu que el seu l’Ajuntament se la va treure de 
sobre i que el Consell Comarcal la va adreçar al Síndic. 
 
Se li explica que el Síndic competent en aquest cas és el de Catalunya, perquè nosaltres 
només podem intervenir a Vilafranca. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15033 
 
XXX es presenta i exposa que la seva mare va ser multada per viatjar en tren sense bitllet. 
Al·lega que, per un imprevist, s’havia quedat sense diners, així que troba la multa excessiva. 
 
Se li explica que, independentment del motiu, la infracció va existir, de manera que la sanció 
sembla correcta. Pot presentar al·legacions a la companyia ferroviària, però per part nostra la 
consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15034 
 
Es presenten XXX i YYY i expliquen que ZZZ va ser sancionat pels Mossos d’Esquadra, en una 
altra població, per conduir sense punts al carnet. Al·leguen que encara no li havia arribat la 
notificació i, per tant, continuava conduint perquè no ho sabia. 
 
Se’ls explica que aquesta Sindicatura no té competències en l’assumpte, però els facilitem les 
dades del Síndic de Catalunya, que sí que n’hi té. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15035 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, per queixar-se que se li va denegar l’assistència jurídica 
gratuïta perquè té diverses propietats. Afirma que no li donen cap benefici i que no té diners. 
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Com que ja se n’ha queixat al Jutjat i considera que no l’han atès bé, se li explica que no tenim 
competències en l’assumpte i li facilitem les dades del Defensor del Pueblo, per si li vol 
demanar empara. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15036 
 
Es presenta XXX i es queixa que el tribunal mèdic de Martorell li va denegar –tot i haver-li 
assegurat de paraula que se li concediria– la invalidesa al seu fill, que pateix una discapacitat 
important. També demana una residència on se’l pugui atendre amb dignitat quan ella falti. 
 
Se li explica que aquests assumptes no són de competència municipal, sinó de la Generalitat. 
Li facilitem les dades del Síndic de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15037 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte laboral que atribueix a una mala gestió de la Fundació 
Pro-Penedès i del seu programa d’inserció laboral. 
 
Tot i que aquesta fundació no depèn de l’Ajuntament, en atenció a la vulnerabilitat de XXX hi 
truco i aclareixo el malentès. Les professionals de la Fundació de seguida es posen en 
contacte amb l’interessat i recondueixen la situació. La consulta queda orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15038 
 
XXX es presenta i exposa un conflicte generat per haver acceptat una oferta d’una companyia 
telefònica aliena i, posteriorment, una contraoferta de la seva companyia habitual. 
 
Se li explica que el servei que el pot ajudar no és la Sindicatura, sinó l’Oficina del Consumidor, 
així que se li indica com pot demanar-los dia i hora i es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15039 
 
XXX pregunta, per correu-e, si les entitats bancàries tenen l’obligació de disposar d’un lavabo a 
disposició dels clients, ja que una tercera persona el va voler utilitzar i se li va denegar. 
 
Tot i no ser competència de la Sindicatura, consulto el cas a l’Oficina del Consumidor, on 
m’informen que només hi estan obligades les grans superfícies, però les petites botigues i les 
entitats bancàries, no. L’hi podien deixar anar per amabilitat, però no per obligació. Trasllado 
les explicacions a XXX i tanco la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15040 
 
Telefona XXX i es queixa que el formulari de preinscripció a les llars d’infants no és prou clar. 
Ella es va equivocar i ara no se li deixa corregir l’error. Des d’Ensenyament ja se li ha explicat 
que el període d’esmenes actual és per corregir errors de l’administració, però ho troba injust. 
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Se li proposa que presenti la seva queixa per escrit, tot i que se li observa que l’assumpte dels 
períodes depèn de la Generalitat i que l’error en introduir les seves dades va ser seu. Com que 
finalment XXX desisteix de fer-ho, la consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15041 
 
Telefona XXX i es queixa que la Policia se li va endur el vehicle d’on estava correctament 
estacionat. Feia alguns dies que l’hi tenia i no va veure que s’hi havia posat senyalització 
provisional que hi restringia l’estacionament per tal de poder podar els arbres. 
 
Com que XXX encara no ha presentat recurs per via administrativa, se li indica com ho ha de 
fer. Després, si cal, obrirem expedient per fer-ne seguiment, però de moment la consulta es 
tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15042 
 
XXX telefona i pregunta com es pot queixar contra la RENFE. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no hi té competències, però se li recomana que primer ho 
faci per escrit davant la mateixa companyia. Si no n’obté el resultat desitjat, es podrà adreçar al 
Síndic de Greuges de Catalunya. N’hi oferim les dades i es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15043 
 
Telefona XXX i exposa un problema que té amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
arran de l’ajornament d’una beca que tenia concedida i que ara li diuen que no pot recuperar. 
 
Se li explica que el SOC no depèn de l’Ajuntament de Vilafranca, sinó de la Generalitat, motiu 
pel qual el Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta queda 
orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15044 
 
XXX telefona i exposa un problema amb una companyia d’assegurances d’un altre país, arran 
de la defunció d’un familiar en aquell país. 
 
Se li explica que ni aquesta Sindicatura ni l’OMIC tenim competències per ajudar-la. Se li 
proposa que consulti si la Generalitat hi té alguna Delegació o, si no fos així, si el govern 
espanyol hi té alguna Ambaixada o Consolat. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15045 
 
Es presenta XXX i exposa problemes greus amb uns okupes del seu bloc. Exigeix solucions. 
 
Se li explica que la capacitat d’intervenció de l’Ajuntament és escassa, perquè es tracta d’un 
problema entre particulars (que, pel que diu, ja està en via judicial), però se li proposa que 
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demani la mediació del Servei de Convivència. Se li indica com ho ha de fer i la consulta es 
tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15046 
 
XXX es presenta i es queixa que la Generalitat va cridar el seu fill discapacitat a revisió i que li 
va retirar la prestació econòmica que rebia arran de la Llei de Dependència. No li sembla just. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre la Generalitat, però l’adrecem al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15047 
 
Es presenta XXX i es queixa que se li ha denegat la RMI. Reconeix que cobra altres 
prestacions, però creu que també hi té dret. 
 
Se li explica que aquesta prestació no depèn de l’Ajuntament de Vilafranca, sinó de la 
Generalitat, així que el Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la 
consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15048 
 
Es presenta XXX per queixar-se de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), arran d’un 
problema que ha patit amb la domiciliació d’impostos després d’una de funció. 
 
Se li confirma que les explicacions que li han donat a l’ORGT són correctes, i que el problema 
s’hauria pogut evitar si ella hagués fet cas de les notificacions que li van enviar. Malgrat això, 
se li explica com ho ha de fer per queixar-se per escrit i que després, si calgués, ja hi podria 
intervenir la Sindicatura. De moment, la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15049 
 
XXX es presenta i es queixa del mal estat de conservació del pis de lloguer on viuen. A la 
immobiliària li han dit que no ho arreglaran fins que pagui els mesos de lloguer que deu. 
 
Consulto el cas a l’Oficina del Consumidor, on m’informen que no s’hi podrà fer res fins que ell 
estigui al corrent de pagament, perquè ara l’incompliment de contracte és per ambdues parts. 
Li proposo que intenti eixugar el deute (ara té feina) i que després, si el problema persisteix, 
demani ajut a l’OMIC. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15050 
 
Telefona XXX i diu que arran d’un atropellament o una agressió (ella no ho recorda i la Policia 
no ho ha pogut aclarir) va haver de passar força temps a l’hospital, durant el qual el seu vehicle 
va ser considerat abandonat i retirat per la grua. No té feina ni diners per pagar les multes. 
 



 

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

86 

Se li diu com ho ha de fer per presentar al·legacions per escrit i que després, si cal, ja hi 
podrem intervenir. De moment, però, la consulta s’ha de tancar com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15051 
 
XXX i YYY exposen problemes de convivència amb els okupes d’un pis del seu immoble. 
 
Se’ls explica que l’Ajuntament hi té poca capacitat d’intervenció, perquè el problema de fons és 
privat (via judicial). Podran demanar l’actuació de la Policia si hi ha algun delicte o del Servei de 
Convivència i Ciutadania perquè intentin mediar un comportament mínimament respectuós. Els 
assessorem  de com ho han de fer per demanar aquest servei i es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 15052 
 
Es presenta XXX i explica que ha estat embargat per unes multes imposades al seu cotxe, que 
es va quedar la seva ex esposa quan es van separar i, pel que sembla, ella es va vendre poc 
després. El problema és que ningú va fer el canvi de nom. 
 
Se li explica que aquest assumpte s’escapa de les competències de l’Ajuntament i, per tant, de 
les nostres. Se li recomana que busqui assessorament legal per desfer el malentès i deixar de 
ser el titular del vehicle. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15053 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra unes factures improcedents que ha rebut de la seva 
companyia de telefonia. Ja hi ha parlat però li diuen que els càrrecs són correctes. 
 
Se li explica que la Sindicatura de Greuges no el pot ajudar en aquest cas, però li indiquem 
com ha de demanar hora per a l’OMIC. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15054 
 
XXX i YYY es vénen a queixar contra els canvis que s’estan duent a terme al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny. Pensen que limitar l’accés dels familiars al menjador traurà molta 
qualitat de vida als usuaris. 
 
Tot i que se’ls explica que l’Ajuntament no hi té capacitat de decisió, també faig arribar la seva 
queixa a l’equip de govern, per si poden parlar amb la direcció del centre. En darrera instància, 
caldria acudir al Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15055 
 
Es presenta XXX i es queixa per una multa que se li ha imposat per conduir sense portar el 
cinturó de seguretat. Afirma que no pot ser perquè sempre se’l posa. 
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Se li explica com ho ha de fer per presentar al·legacions, tot i observar-li que si no pot 
demostrar que sí que el duia, serà difícil que les hi acceptin. L’alternativa és pagar aprofitant el 
50% de bonificació. XXX diu que ho valorarà i tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15056 
 
Telefona XXX i exposa que, arran d’unes obres properes, s’ha desprès un cable de la seva 
façana. Ho considera perillós i fa dies que ho va denunciar a la Policia, però ningú hi ha fet res. 
 
Tot i que XXX no ha presentat cap escrit al respecte, es trasllada la incidència al Servei 
d’Urbanisme, des d’on de seguida s’envia un tècnic. Es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15057 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i explica que té problemes amb el seu ajuntament arran 
del nom d’un carrer, que es va canviar fa temps i sense comunicar-ho als veïns. A més, tampoc 
s’ha modificat en els rebuts de l’IBI. Se’n va queixar, però se la van treure de sobre. 
 
Se li explica que no tenim competències en altres municipis, però se li recomana que presenti 
una petició escrita al seu Ajuntament i, per si no se solucionés, li facilitem les dades del Síndic 
de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15058 
 
XXX es presenta i es queixa contra el funcionari que s’ocupa dels assumptes de responsabilitat 
patrimonial. Diu que hi va voler parlar arran d’una petició desestimada i que va ser tractada 
amb supèrbia i mala educació. Demana que li cridi l’atenció. 
 
Se li explica que aquesta funció no és pròpia de la Sindicatura, així que caldria que presentés 
la seva queixa per escrit per tal que arribés al responsable corresponent. Com que XXX s’ho 
vol rumiar, de moment la consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15059 
 
XXX ens envia un correu-e en què exposa una situació familiar desesperada arran dels 
importants problemes de salut del seu marit. Està força descontenta de la sanitat pública i 
també es queixa que, malgrat totes les seves dificultats, no se li ha reconegut la invalidesa. 
 
Se li explica que tant la sanitat pública com el tribunal mèdic que decideix les invalideses 
depenen de la Generalitat, motiu pel qual el Síndic competent no és el municipal, sinó el de 
Catalunya. N’hi facilitem les dades i es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15060 
 
Es presenta XXX i exposa una sèrie de problemes que té amb la llogatera del seu negoci, que 
ni li paga a ell ni té el local en condicions. Els veïns es queixen perquè hi ha rates al pati. 
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Tot i que XXX no ha iniciat cap via administrativa, faig una consulta ràpida al departament de 
Salut, con m’informen de dues possibles línies d’actuació. Trasllado aquesta informació a 
l’interessat i tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15061 
 
Es presenta XXX i es queixa de l’excessiva demora amb què la Generalitat respon una 
sol·licitud de RMI que ja fa temps que va tramitar. 
 
Se li explica que no podem intervenir sobre la Generalitat, però se li faciliten les dades del 
Síndic de Catalunya. També l’informem que la Generalitat té quatre mesos per respondre, els 
quals encara no han passat. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15062 
 
XXX es presenta i exposa el problema que té amb la seva companyia de telefonia, arran d’unes 
factures molt elevades que no reconeix com a pròpies. Ha intentat resoldre el conflicte 
personalment però no ho ha aconseguit. 
 
Se li explica que el servei que el pot ajudar no és la Sindicatura, sinó l’Oficina del Consumidor. 
Li indiquem com ho ha de fer per demanar hora i es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15063 
 
Es presenta XXX i explica que, per motius de salut que es van comunicar oportunament, van 
ajornar un viatge que tenien concedit dins del programa Vacances en Família de la Generalitat. 
Fa mesos que va demanar poder-lo recuperar i gaudir, però no n’ha obtingut resposta. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas, però li facilitem les dades del Síndic de 
Catalunya perquè li pugui demanar ajut. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15064 
 
XXX es presenta i es queixa del mobbing immobiliari a què la sotmet la propietària del pis. 
Resulta, però, que ella ja no hi viu i només el manté llogat per motius sentimentals. El pis és de 
renda antiga i la manca de manteniment l’ha fet completament inhabitable. 
 
Atesa la seva edat, la seva delicada salut, i el fet que no necessita el pis per viure-hi, se li 
recomana que no es compliqui la vida i que desfaci el contracte. Reconeix que el seu fill i els 
Serveis Socials també li ho recomanen. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15065 
 
Es presenta XXX i es queixa que els Mossos d’Esquadra l’assetgen, li parlen en castellà i, a 
més, es neguen a tramitar les denúncies que ell vol fer. Al Jutjat tampoc l’han tractat bé. 



 

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

89 

Se li explica que no tenim competències sobre els Mossos ni sobre el Jutjat, però que es pot 
adreçar al Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15066 
 
XXX es queixa que ha perdut una bonificació perquè ningú el va avisar que hi tenia dret i 
perquè els notaris han anat molt lents en tramitar-li una documentació. A l’Organisme de Gestió 
Tributària l’han informat que les ordenances són públiques i que som els ciutadans els que hem 
d’estar pendents de complir-les o aprofitar-les. No li sembla just. 
 
Se li confirma que les explicacions de l’ORGT són correctes, i que es pot queixar dels notaris 
davant del Col·legi de Notaris de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15067 
 
Es presenta XXX i pregunta en quines circumstàncies pot fer ús de la targeta d’aparcament per 
a persones discapacitades de la seva mare. També pregunta si podria gaudir d’una reserva 
amb matrícula. 
 
Tot i que aquesta no és la funció de la Sindicatura, es consulta la normativa i se li traslladen les 
explicacions oportunes, de manera que la consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15068 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb les factures de la companyia d’electricitat. 
 
Se li explica que la Sindicatura no el pot ajudar, però li diem com ho ha de fer per demanar 
hora per ser atès a l’Oficina del Consumidor. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15069 
 
Telefona XXX i explica que té problemes en un local que va llogar per mitjà de l’oficina 
d’Habitatge. Se n’ha queixat diverses vegades, de paraula, però no els solucionen. 
 
Se li explica que s’hauria de queixar per via administrativa, però també se li dóna dia i hora per 
venir en persona. Com que no es presenta i resulta impossible concertar una nova visita, es 
tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15070 
 
Es presenta XXX i exposa una relació molt complicada amb la seva filla adolescent. En té la 
tutela però suposa que la mare de la noia la hi està girant en contra, i ara l’acusa falsament. 
 
Se li explica que tant els Serveis Socials del Consell Comarcal (perquè els implicats són d’un 
altre municipi) com l’EAIA queden fora de les nostres competències, però que el Síndic de 
Catalunya sí que hi podrà intervenir. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada . 
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Consulta sense expedient 15071 
 
XXX es presenta i exposa importants problemes de convivència provocats pels seus gossos. 
La Policia hi ha hagut d’intervenir i ha estat sancionada per enfrontar-s’hi. Reconeix que és 
veritat, però al·lega que està malalta i que la seva economia és molt precària. 
 
Tot i que no sembla que hi hagi hagut cap actuació agreujant, se li indica com ho ha de fer per 
presentar recurs per via administrativa. De moment, la consulta queda assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15072 
 
XXX es presenta, molt indignat, amb dues multes que se li van imposar per estacionar a l’illa de 
vianants. A la segona ocasió, la grua se li va endur el cotxe. 
 
Se li recorda que el comandament és per accedir a l’illa, però que no l’habilita per aparcar-hi. 
Tot i que no sembla que hi hagi greuge, se li explica com ho ha de fer per presentar recurs per 
via administrativa. Mentre no ho faci, la consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15073 
 
Es presenta XXX i diu que vol anar a viure a Barcelona, on hi té els germans. Demana que se li 
permuti el pis social on viu a Vilafranca per un a Barcelona. A Serveis Socials ho han mirat, 
però no compleix els requisits per entrar en el programa de sol·licitud d’habitatge de Barcelona. 
 
Se li explica que no tenim competències fora de Vilafranca, però que tampoc sembla que se 
l’estigui agreujant. Si vol, però, pot adreçar-se al Síndic de Catalunya o a la Síndica de 
Barcelona. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15074 
 
XXX es queixa contra la ineficàcia i la lentitud de la Justícia. Afirma que la incompetència del 
seu personal l’ha perjudicat greument. Afegeix que el Síndic de Catalunya tampoc l’ha ajudat. 
 
Se li explica que la Justícia és competència estatal i que, per tant, ni aquesta Sindicatura ni el 
Síndic de Catalunya hi podem intervenir. Li facilitem les dades del Defensor del Pueblo i la 
consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 15075 
 
Els regidors d’un grup polític del Consistori em demanen opinió sobre el presumpte tracte 
abusiu que el tanatori exerceix sobre els seus clients. Consideren que l’Ajuntament no vetlla 
prou per l’interès de la ciutadania. 
 
Els explico que l’any 2014 vaig estudiar-ho d’ofici, però que –malgrat algun indici– no vaig 
detectar cap greuge concret sobre el qual pogués intervenir. Potser hi caldria competència, 
però l’ordenança ja la permet. De moment, la consulta es considera assessorada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 15076 
 
Es presenta XXX i exposa diversos problemes físics. La seva queixa és que, després que 
l’Hospital de Vilafranca la va derivar a l’hospital de Bellvitge, allà ni la volen operar ni li donen 
cap explicació. Diu que així no pot treballar, però que tampoc li donen la invalidesa. 
 
Se li explica que la sanitat no és competència municipal, sinó de la Generalitat. Se li recomana 
queixa escrita i, si cal, que demani ajut al Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15077 
 
Telefona XXX per informar que es queixarà de l’actuació d’un caporal de la Policia local. Diu 
que les seves declaracions durant un judici van ser inadequades i faltades de veritat. Ho farà 
arribar a l’alcalde, al regidor de Seguretat Ciutadana i al Síndic de Catalunya. 
 
Se li agraeix la consideració vers aquesta Sindicatura i se li confirma que té dret a acudir a les 
instàncies que consideri oportunes. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15078 
 
XXX es presenta i es queixa que les portes d’accés de diversos edificis públics no compleixen 
la normativa, ja que envaeixen la vorera quan s’obren cap enfora. 
 
Se li explica que la Sindicatura no actua com a una oficina de queixes i reclamacions, així que 
primer hauria de presentar aquesta queixa, per escrit, al registre d’entrada. Se li explica com ho 
ha de fer i, de moment, la consulta es considera assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 15079 
 
Es presenta XXX i exposa que fa més de dos mesos que va demanar, per escrit, la devolució 
parcial d’una taxa a què considera que té dret. 
 
Se li explica que l’Ajuntament gaudeix de tres mesos per respondre, de manera que fins que 
s’hagi esgotat aquest termini no hi podrem intervenir. De moment, es tanca la consulta com a 
assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15080 
 
XXX es presenta i es queixa contra el seu advocat. Diu que no li facilita còpia de la sentència i 
sospita que l’enganya. 
 
Se li confirma que té dret a la còpia que demana, però que la Sindicatura no el pot ajudar en la 
seva reclamació. L’adrecem a l’OMIC i tanquem la consulta com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 15081 
 
XXX consulta, en nom del seu cunyat YYY, si la Policia va actuar correctament en un incident 
que va patir dies enrere. La seva versió dels fets no sembla gaire sòlida. 
 
Tot i que no han presentat recurs per via administrativa, comento el cas amb l’Inspector, qui 
m’explica que les proves indicaven una versió molt diferent. Ho trasllado a XXX i deixo al seu 
criteri la possibilitat de presentar recurs. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 15082 
 
Telefona XXX i demana si la podem ajudar en un problema que pateix, amb la facturació, arran 
d’un canvi de companyia de telefonia. 
 
Se li explica que el servei municipal que la pot orientar és l’Oficina del Consumidor. Se li explica 
com s’hi ha de posar en contacte i la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 15083 
 
Es presenta XXX i exposa una situació personal força complicada arran d’una accentuada 
precarietat econòmica. Reconeix que els Serveis Socials li han facilitat l’accés al Rebost i li han 
tramitat la RMI –que ja ha començat a cobrar–, però pregunta si, gràcies a la Llei de Pobresa 
Energètica, tindria dret al subministrament gratuït de l’aigua. 
 
Se li explica que aquesta llei ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol, de manera 
que, de moment, no és d’aplicació. Si vol, però, pot fer la sol·licitud per escrit a Aigües, on 
segur que li podran donar informació precisa. La consulta queda assessorada  i tancada. 
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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 Sindicatura Municipal de Greuges durant el 2015. D'aquest total, s’han separat els que han 
donat lloc a l'obertura d'expedient  –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i 
s'han atès com a consulta . 
 
 

Expedients pendents 2009 1 
Expedients pendents 2013 1 
Expedients pendents 2014 8 
Expedients oberts 2015 54 
Consultes 2015 83 
TOTAL 147 

 

 
 
 
Cal esmentar que dos dels expedients tractats al llarg de 2015 no es van obrir a instància de 
part, sinó que corresponen a actuacions iniciades d'ofici. 
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5.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 83 consultes sense expedient  registrades el 2015 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (38) : 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 64 expedients estudiats (el pendent de 2009, el pendent de 2013, els 8 pendents de 2014 i 
els 54 casos nous de 2015) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del ciutadà o de la ciutadana 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 a l'Ajuntament –verbalment o per escrit– la rectificació de la situació 
agreujant. Aquests expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada o bé A 
favor de l’interès general en els casos dels expedients d’ofici (2). 
 
Hi ha un tercer grup de casos en què s'ha comprovat que l'actuació de l'administració municipal 
havia estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades i els expedients s'han 
tancat i classificat A favor de l'Ajuntament . 
 
Tan sols un dels expedients tractats va veure’s Desistit per l’interessat , ja que el promotor de 
l’expedient, en veure que la Sindicatura de Greuges no tenia capacitat executiva i no podia 
donar ordres als altres serveis, va decidir prescindir de la nostra intercessió. 
 
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 tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts  o Pendents de resolució . 
 

Mediació (solució de consens) 33 
A favor de l'interessat/de l'interès general 6 
A favor de l'Ajuntament 20 
Desistits pels interessats 1 
Oberts i pendents de resolució 4 
TOTAL 64 
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5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del ciutadà o de la ciutadana. 
 
Com és habitual, durant el 2015 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. 
 

ALCALDIA – Policia Local 25 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 1 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionador 2 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 2 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 6 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Ensenyament 2 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 1 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 4 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans 5 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Cultura 1 

SERCOM – Penedès TV 1 

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 3 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 5 

Expedients de resolució TRANSVERSAL 6 

TOTAL 64 
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6. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

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

TÍTOL QUART  
 

Síndic de greuges de Vilafranca 
 
 
 Art. 104. Definició del síndic de greuges  
 
1. El síndic o la síndica de greuges de Vilafranca és una institució que té per missió defensar els 
drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi, especialment en relació amb l'actuació de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, 
supervisa l'actuació de l'administració municipal i investiga les queixes que li presenten, i pot 
actuar també d'ofici. 
 
2. El síndic o la síndica de greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, 
investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de particulars. 
 
3. L'administració municipal, i en general tots els organismes i les empreses que depenen de 
l'Ajuntament, està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic o la síndica de 
greuges en les seves investigacions. 
 
4. El síndic o la síndica de greuges informa anualment el Ple municipal de les seves actuacions 
presentant l'informe corresponent. 
 
 
 Art. 105. Nomenament i cessament del síndic de gre uges 
 
1. El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes 
parts, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació; si no s’assoleix 
aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. El seu mandat és de cinc 
anys, però una vegada esgotat pot continuar exercint les funcions del seu càrrec fins al 
nomenament del seu successor. 
 
2. Per poder ser elegit com a síndic o síndica, la persona escollida ha de ser major d'edat, tenir la 
condició política de català i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. La condició de síndic de 
greuges és incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb qualsevol càrrec polític o 
funció administrativa al servei de l'Ajuntament. 
 
3. L'acord de nomenament del síndic o síndica determina el nivell de dedicació exigible a la seva 
tasca, els mitjans que li assignin i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. El 
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síndic només pot cessar per alguna de les causes següents: renúncia expressa, finalització del 
mandat de cinc anys, mort, incapacitat sobrevinguda o condemna ferma per delicte dolós. 
 
4. El síndic de greuges de Vilafranca no és subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions 
de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 
 
 
 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de gre uges 
 
1. Pot adreçar-se al síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un 
interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes s’han de 
presentar per escrit i s'hi han d’acompanyar els documents que puguin servir per aclarir el cas. 
 
2. Totes les actuacions del síndic de greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és 
necessària l'assistència d'un advocat ni d'un procurador. 
 
3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que li formulin, que 
pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat mitjançant un escrit 
motivat. El síndic no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui 
pendent d'una resolució judicial. 
 
4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en temps i en forma 
adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat. 
 
5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de recurs de cap 
mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que convingui fer contra l'acte, 
la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la intervenció. 
 
6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el síndic ha de prendre 
les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot donar-ne compte al departament o 
dependència afectat per tal que dins de quinze dies el cap li'n trameti un informe escrit. 
 
7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic de greuges ho ha 
de comunicar al cap del servei i al regidor delegat corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li 
trameti l'informe i la documentació que necessiti. 
 
8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l'Ajuntament o afecte a 
un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la informació, l'assistència i l'entrada a totes les 
dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que el síndic 
cregui que són necessaris per dur a terme les seves investigacions. 
 
Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la discreció més absoluta. 
 
9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o òrgans que 
obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l'informe anual 
al Ple municipal. 
 
10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o 
s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar a l'òrgan competent o ho ha de 
fer avinent al ministeri fiscal. 
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11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el síndic de 
greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les advertències, les 
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, si bé no pot modificar o anul·lar 
actes o resolucions administratius. Igualment, el síndic de greuges pot proposar fórmules de 
conciliació o d’acord amb els interessats. 
 
12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de la queixa, la 
persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la 
queixa o iniciat l'expedient d'ofici. 
 
 
 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 
 
1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de greuges ha de presentar 
al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi dut a terme durant l'any complet anterior. 
En aquest informe, si més no, hi ha de constar: 
 
a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici. 
 
b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi investigat i el resultat 
que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a la seva intervenció. 
 
D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi convenients. 
 
2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la 
importància dels fets que motiven la seva intervenció. 
 
 


