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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

 
 
Presentació 
 
D'acord amb el que preveu el Reglament Orgànic Municipal, amb el meu 
compromís amb l'Ajuntament i amb la ciutat de Vilafranca, presento aquest 
Informe per fer balanç de les actuacions que s'han dut a terme des de la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès durant tot el 
passat any 2008. 
 
Aquesta és una ocasió singular que em permet –i m'obliga– a fer balanç públic 
d'aquelles pegues i disfuncions que he pogut detectar, al llarg de l'any, en el 
funcionament d'aquesta administració municipal. Com sempre, intentaré ser 
constructiva, ja que el meu objectiu no és criticar l'equip de govern sinó 
detectar-ne les mancances i proposar-li solucions. 
 
Després de molts anys de funcionament i de diverses campanyes de promoció i 
difusió de la Sindicatura Municipal de Greuges, no crec necessari dedicar gaire 
espai a explicar la meva tasca, ja que considero que tant el Consistori com la 
gran majoria de la població de Vilafranca ja té clar, hores d’ara, que la funció 
principal d'aquesta institució és supervisar l'activitat de l'administració 
municipal, i de tots els ens que en depenen, per defensar, amb total 
independència i objectivitat, els drets que la ciutadania té reconeguts en 
l'ordenament vigent. 
 
Així, no m’estendré més en aquesta presentació i passo directament a fer 
balanç, davant del Ple i també davant de tota la ciutadania, de l'actuació de 
l’Ajuntament de Vilafranca i de la meva pròpia activitat com a Síndica Municipal 
de Greuges. 
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Balanç general 
 
En aquest repàs general als temes més importants que he pogut detectar i 
estudiar al llarg de l’any 2008 intentaré posar de manifest, amb l'ajut amb la 
informació estadística que incloc a la secció 5.2. d'aquest mateix Informe, 
aquells problemes i queixes que han estat més constants en els arguments 
dels ciutadans i les ciutadanes que m'han demanat la intervenció. 
 
També faré esment d'algunes observacions que la fredor de les estadístiques 
no reflecteixen, però que considero necessàries de cara a fer una correcta 
avaluació de l'acció del govern del passat 2008. 
 
Possiblement, el que primer ens cridarà l'atenció en veure les gràfiques dels 
Expedients per Àrea serà la gran diferència entre el nombre de casos que han 
afectat l’Àrea d'Acció Territorial i Via pública en comparació amb qualsevol de 
les altres. És clar que la primera conclusió que se'n pot treure és que aquesta 
àrea no funciona prou bé, però l'experiència m'ha demostrat que cal col·locar 
totes les xifres en el seu marc adequat. Vull dir que, inevitablement, qui té un 
tracte més directe amb la ciutadania és qui té més possibilitats d'equivocar-se o 
de prendre alguna decisió que no complagui tothom. 
 
Així, si tenim en compte que Acció Territorial i Via Pública engloba serveis tan 
complexos com Seguretat Ciutadana (Policia local), Urbanisme, Mobilitat i 
Aparcaments, Serveis Viaris (illes de vianants, comandaments, senyalització...), 
etc. no és difícil entendre aquesta aparent desproporció. 
 
A més, dins d'aquesta mateixa àrea sobresurten, també amb una diferència 
considerable respecte dels altres serveis, els casos de Seguretat Ciutadana, és 
a dir aquells en què ha estat involucrada la nostra Policia Local. Una vegada 
més, puc suggerir que això es consideri com a “relativament normal”, ja que, 
per posar un exemple, no ens agrada a ningú que se'ns posi una multa quan 
fem “una petita infracció que no perjudicava ningú”... i quan això passa ens en 
queixem per tots els mitjans, fins i tot demanant la intervenció de la Sindicatura. 
 
El que vull destacar, però, en relació als casos de Seguretat Ciutadana són dos 
aspectes que em poden portar a una mateixa conclusió. En primer lloc, que la 
major part dels casos van entrar durant la primera meitat de l'any, de manera 
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que a partir de l'estiu el volum de queixes va disminuir. I en segon lloc cal fer 
esment que del total dels 20 expedients oberts per revisar actuacions de la 
Policia, més de la meitat han estat resolts satisfactòriament per als interessats i 
s'han pogut tancar per la via de la Mediació, gràcies al diàleg i a la bona 
disposició trobada en els màxims responsables del servei. 
 
La conclusió a què tot això em porta és que darrerament la nostra Policia Local 
està trobant un equilibri cada vegada més satisfactori entre la seva funció 
sancionadora (que cal reconèixer imprescindible per tal de garantir l'ordre i la 
convivència) i la seva funció informadora i educadora, que permet incidir 
positivament en el respecte i el civisme de les persones. 
 
També es just esmentar que alguns d'aquests expedients sobre l’actuació de la 
Policia Local s'han tancat A favor de l'Ajuntament perquè s'ha considerat 
justificada l'actuació dels agents o bé perquè no s'ha pogut demostrar, en 
casos de versions contradictòries, qui tenia la raó. La meva valoració, doncs, 
pel que fa al servei de Seguretat Ciutadana, és que s’hi intueix una millora del 
servei que espero que es consolidi durant aquest any i els propers. 
 

____________________________ 
 
 
Un segon servei que considero digne de ser esmentat en aquest balanç 
general, per tal de destacar-lo positivament, és un altre d'aquells serveis que 
tradicionalment es poden considerar com a difícils i delicats, ja que centra la 
seva feina en l’atenció i ajut a aquelles persones de la nostra societat que es 
veuen clarament més desfavorides per les seves circumstàncies vitals. Em 
refereixo als Serveis Socials, en els quals va tenir lloc una profunda reforma a 
mitjans d'any. 
 
Aquesta reforma, impulsada per la regidora Teresa Terrades, va donar resultats 
gairebé immediats en forma de descens molt significatiu de les queixes que 
arribaven a Sindicatura, de casos resolts per la via de la Mediació i d’una 
millora general en el servei que s'ha traduït, per exemple, en la reducció dels 
temps d'espera per a les visites programades. Tant de bo aquesta línia de 
millora es pugui intensificar i consolidar durant aquest any. 
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____________________________ 
 
 
I encara hi ha un tercer aspecte positiu que vull esmentar en aquesta secció 
(tot i que no l’expliciti en el detall dels expedients abordats per motius de 
discreció i confidencialitat), i m’ajudarà a fer-lo evident la introducció del 
paràmetre de la temporalitat, al qual enguany considero imprescindible tenir en 
compte a l’hora de posar nota a l'actuació de l'Administració municipal. 
 
Amb un senzill cop d'ull a la gràfica del Tractament dels Casos Atesos, podem 
observar que els expedients oberts durant el 2008 van ser 61, davant dels 51 
que es van obrir durant l'any 2007. Estem parlant de 10 expedients més, és a 
dir, un increment en termes absoluts del 19%. 
 
Així, valorant únicament el paràmetre de la quantitat, la conclusió és fàcil: o bé 
l'Ajuntament encara funciona pitjor que l'any 2007 o bé la ciutadania coneix 
més la institució de la Sindicatura de Greuges i la utilitza més que abans. 
 
En canvi, quan he afegit a aquestes dades el concepte temps, he obtingut una 
nova visió, podríem dir que “en perspectiva”, que em permet ser optimista en 
relació a l'evolució i millora del funcionament de l'administració municipal. 
 
Per posar xifres a aquesta afirmació tan sols em cal esmentar que entre l'1 de 
gener i el 30 de juny de 2008 –mig any just– es van obrir un total de 43 nous 
expedients (sobre 61) i es van atendre 56 consultes (sobre 87). És evident, 
doncs, la tendència a la baixa de la segona meitat d'any, en què només es van 
obrir 18 expedients i es van atendre 31 consultes. 
 
No cal dir que m'he plantejat els possibles motius d'aquest tan pronunciat 
descens en l’entrada de casos, però les conclusions a què he arribat no es 
poden qualificar de definitives. Sí que és segur que la poca afluència a la 
Sindicatura de Greuges de la darrera meitat d'any no és per desconeixement 
de la ciutadania, ja que durant aquell segon semestre vaig dur a terme una 
campanya d'informació i publicitat que va suposar, entre altres actuacions, el 
repartiment d'un tríptic explicatiu porta per porta: va arribar, per força, a gairebé 
tothom. 
 



 

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

11 

Una altra possible explicació, i reconec que és la que em complauria més, seria 
que la millora en l'actuació de l'administració municipal ha estat tan notable que 
ha fet menys necessària la intervenció de la Sindicatura. Això no voldria dir, 
necessàriament, que l'Ajuntament ho ha fet tot bé, però potser sí que podria 
significar que quan algun ciutadà s’hi ha adreçat per manifestar-li una queixa o 
una disconformitat, aquest ha estat correctament atès i se li ha resolt el 
problema sense necessitat que hagi hagut de recórrer a la Sindicatura de 
Greuges. 
 
Una tercera i última explicació, que he descartat per catastrofista i possiblement 
allunyada de la realitat, seria que la ciutadania, portada per un cert sentiment 
de desencís vers els governants en general, hi hagi perdut la confiança i, per 
extensió, també en tot l'aparell administratiu. M’agradaria pensar que aquest 
Ajuntament mai no donarà motius perquè això passi. 
 

____________________________ 
 
 
Malgrat l'exposat fins ara, però, no tot han de ser felicitacions i lloances cap a 
l'Ajuntament ja que, si bé és cert que en alguns aspectes la millora és prou 
significativa, també n’hi ha d'altres en què sembla que les mancances –algunes 
d’elles ja detectades i denunciades en anteriors informes– siguin impossibles 
d’eradicar. 
 
En són un bon exemple els expedients que aquest any he col·locat en una 
categoria nova: els de resolució transversal, que és el nom amb què he 
classificat un tipus d'expedients que cada any, a l'hora de comptabilitzar-los en 
un servei o un altre, em plantejaven seriosos dubtes d'oportunitat i equitat. Així, 
he anomenat expedients de resolució transversal a aquells que, per la seva 
naturalesa, s'han hagut d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de 
diversos serveis municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. 
Un exemple hipotètic d'aquest tipus d’expedients seria aquell que s'obrís per 
causa de les molèsties provocades per un local de pública concurrència, que 
fàcilment necessitaria la intervenció de Seguretat Ciutadana, Governació, 
Urbanisme i Procediment Sancionador. 
 



 

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

12 

El cas és que aquest tipus d'expedients, d'indubtable complexitat però també 
de gran afectació per a la ciutadania, solen tenir un desenvolupament molt llarg 
en el temps i amb resultats en cap cas immediats i no sempre satisfactoris. 
Tant és així que moltes vegades els ciutadans interessats, que cada dia (o 
cada cap de setmana) en pateixen les molèsties, acaben tenint la sensació que 
l'Ajuntament no actua ni té en compte les seves reivindicacions. 
 
En els casos d’aquest estil que han arribat a la Sindicatura he pogut comprovar 
que normalment aquesta percepció no es correspon del tot amb la realitat, i que 
l'Ajuntament sí que havia engegat un procediment que, alentit per un sistema 
de terminis i de possibilitats de presentar recursos que sempre cal respectar, 
encara estava lluny d'assolir cap resultat palpable. El problema sempre era 
que, mentre tot aquest procés anava fent el seu curs, ningú no s'havia 
preocupat d’ informar el ciutadà o la ciutadana perjudicats que el problema ja 
s’estava abordant, de les passes que s'estaven fent i de les possibilitats reals 
d'una resolució ràpida. 
 
La causa del greuge no és, doncs, la manca d'actuació de l'administració 
municipal, sinó una comunicació deficient amb les persones interessades. 
 

____________________________ 
 
 
Malgrat la disculpa relativa que concedeixo a l'Ajuntament en el punt anterior, 
aquest procés llarg i complicat a què feia referència sovint es veu encara més 
dilatat per culpa de la manca de seguiment que alguns departaments fan dels 
seus propis requeriments. En el pitjor dels casos, ens hem trobat amb un 
expedient que el ciutadà ha hagut de tornar a iniciar perquè la part causant de 
la presumpta infracció va presentar una al·legació al requeriment inicial de 
l'Ajuntament, aquest no la va respondre i l'expedient va caducar. 
 
No cal dir que aquest és un dels aspectes que, en alguns departaments 
concrets –com els de Governació i Urbanisme– cal millorar ràpidament. 
 

____________________________ 
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I encara aprofundint una mica més en la línia esmentada en el punt anterior, he 
d’afegir que la demora en la resposta del departament de Governació a les 
sol·licituds de responsabilitat patrimonial és especialment preocupant. 
 
Considero que trigar gairebé un any a respondre una d'aquestes sol·licituds 
provoca una situació d'indefensió i una gran sensació d'impotència en la 
persona interessada que, a més, difícilment es veurà compensada per 
l'acceptació de la seva petició. Més aviat al contrari, ja que la resposta sol ser 
desestimatòria, escassa i poc argumentada. 
 
Crec que cal treballar força en la millora d’aquesta manera de funcionar. 
 

____________________________ 
 
 
Arribada a aquest punt del Balanç general, també considero necessari fer 
esment d'un expedient –com a mínim peculiar– que vaig obrir a instàncies d'un 
regidor del Consistori vilafranquí. La seva petició era que intercedís per tal que 
l'equip de govern li respongués una sèrie de preguntes que els havia adreçat 
per escrit o bé en el transcurs dels darrers plens. 
 
No cal dir que aquest regidor va ser tractat com un ciutadà més, que el seu 
expedient es va obrir com qualsevol altre –ja que el greuge semblava evident– i 
que es va començar a intentar resoldre, d'acord amb la meva manera habitual 
de treballar, per la via de la mediació. Malgrat això, considero necessari fer una 
crida a tots els partits polítics, des de la tribuna que m'ofereix la presentació 
d'aquest Informe anual, perquè no utilitzin la Sindicatura de Greuges per dur a 
terme les seves reivindicacions i picabaralles polítiques. I encara menys si se'ls 
vol donar, com va ser el cas, ressò mediàtic. 
 
Sóc conscient del dret d'aquest ciutadà de reclamar els seus drets per la via 
que consideri més oportuna, però la meva petició no és arbitrària. És evident 
que aquesta persona, com a regidor que és, té altres eines al seu abast –i tant 
o més ràpides i efectives que la Sindicatura de Greuges– per aconseguir la 
informació i les respostes que l'equip de govern no li hagi enviat. Però el motiu 
més important que m'ha portat a fer aquesta petició tan explícita és que, si els 
diferents grups municipals s'acostumen a utilitzar la Sindicatura Municipal de 
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Greuges com a instrument polític per atacar el Govern, aquesta institució pot 
acabar perdent la imatge d’imparcialitat i d'independència que té, i que 
constitueix un dels seus valors més apreciats, necessari per tal d’aconseguir la 
confiança de la ciutadania a l’hora de ser tinguda com a eina útil per defensar 
els seus drets davant l’administració. 
 
 
Relacions amb l’Ajuntament i les seves dependències  
 
Em seria difícil, i per tant no ho faré, valorar quin Servei ha atès amb més 
diligència les sol·licituds de la Sindicatura de Greuges, ja que tant els regidors, 
com els tècnics, com els administratius de tots els departaments amb qui he 
hagut de parlar han mostrat gran respecte per la institució que represento i una 
innegable disposició al diàleg. 
 
Aquesta voluntat de diàleg i capacitat de negociació han estat fonamentals, 
sens dubte, per l'assoliment de les 35 solucions amistoses a què s'ha arribat en 
el transcurs de l'any 2008, cosa que considero que esdevé el més gran èxit 
d'aquesta Sindicatura. 
 
Com he dit moltes vegades, crec que la MEDIACIÓ és l'instrument més 
poderós amb què compta una Sindicatura Municipal de Greuges, ja que la 
proximitat, tant amb la ciutadania com amb els responsables dels serveis i amb 
els càrrecs polítics, permet un tracte individualitzat que sovint porta a la 
reconducció d'una situació que, tot i no ser –en algun cas– clarament agreujant, 
sí que podia perjudicar innecessàriament alguna persona i era, per tant, 
susceptible de ser millorada. I és evident que sense un diàleg sincer i fluid amb 
tots els nivells de l'administració això no hauria estat possible. 
 
Gràcies a aquesta activitat mediadora només m'ha calgut resoldre quatre 
expedients per la via de la recomanació escrita, i ha estat en casos molt 
concrets en què l'aproximació de posicions havia esdevingut més complicada. 
Malgrat això, encara cal destacar que dues d'aquestes recomanacions han 
estat acceptades per l’Ajuntament i, potser com a principal diferència en relació 
a les recomanacions que havia presentat l'any 2007, he de reconèixer i felicitar 
que se'm responguessin –amb relativa velocitat– tots els suggeriments 
presentats durant el 2008. 
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Com a única proposta per intentar millorar encara més les relacions entre la 
Sindicatura i el Govern municipal, demanaria poder establir amb l'alcalde un 
calendari de reunions (flexible en la data però rigorós en la periodicitat) que ens 
permetés un contacte més fluid que revertiria, sens dubte, en l'assoliment 
encara més ràpid dels possibles acords mediats. Fins ara, que aquesta 
periodicitat no estava pactada, tot i tenir constància de la total predisposició de 
l'alcalde a atendre la Sindicatura de Greuges, la seva saturada agenda sovint 
ens impedia aquestes trobades tan útils i necessàries. 
 
 
Relacions amb la ciutadania, Relacions externes i O bjectius 
 
Una de les tasques en què sempre inverteixo més esforços és la de fer visible 
la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges en el dia a dia de 
Vilafranca, i especialment en apropar-la a tothom per mitjà de xerrades, 
aparicions als mitjans de comunicació i col·laboracions en els actes públics. 
N’hi ha una relació força detallada a la secció 3 d’aquest Informe. 
 
D'igual manera, també he dedicat una part del meu temps a la projecció de la 
sindicatura vilafranquina en l'àmbit català i, des d'aquí, en àmbits superiors. És 
cert que aquesta activitat em suposa una dosi extra de responsabilitat i de 
feina, però la considero imprescindible perquè em permet compartir 
experiències i coneixements amb altres sindicatures i defensories, cosa que 
acaba essent útil per a la meva activitat local. 
 
Es pot veure al detall d'aquesta activitat externa, centrada en l'Associació del 
FòrumSD, a la secció 4 del present Informe. 
 
Pel que fa a la relació directa amb la ciutadania de Vilafranca, sempre procuro 
mantenir un diàleg clar i sincer amb totes les persones que s’adrecen a l’oficina 
de la Sindicatura. Considero que bona part de la meva feina consisteix a 
escoltar els arguments i les queixes de qualsevol ciutadà que cregui que pot 
necessitar la meva intervenció, de manera que dedico especial atenció a 
aquest primer moment. 
 
Un cop l'expedient ja s'ha obert, i mentre dura la fase d'estudi i valoració, 
intento mantenir també el màxim contacte amb la persona interessada, de 
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manera que se senti acompanyada i que sàpiga, ràpidament, qualsevol novetat 
que es produeixi en el seu expedient. A tothom ofereixo també la possibilitat de 
passar pel despatx de Sindicatura en qualsevol moment i preguntar com està el 
seu cas. 
 
Intento, en definitiva, no caure en els mateixos lapsus de seguiment que he 
detectat en algun departament de l’Ajuntament, cosa que ha constituït un dels 
meus principals objectius des que vaig assumir el càrrec i que reconec que no 
sempre és fàcil d’aconseguir. 
 
Els altres objectius que m’he marcat tampoc suposen cap novetat respecte els 
d’anys anteriors, ja que vénen determinats per la naturalesa de la institució que 
presideixo i per la seva obligació de construir cada dia nous ponts de diàleg 
entre l’administració municipal i els seus administrats, tota la població de 
Vilafranca. 
 
En la mesura de les meves possibilitats, doncs, contribuiré a revisar i millorar 
els serveis que l'Ajuntament ofereix a la ciutadania de Vilafranca. Intentaré 
esdevenir una eina útil per a la ciutadania a l'hora de reclamar els seus drets i 
m’esforçaré a proposar, sempre que sigui necessari, mesures de millora que 
puguin fer més eficient i propera l'actuació d'aquesta administració. 
 
 
Agraïments 
 
A l'hora de preparar aquesta Presentació, observo que els membres del 
Consistori ja no són exactament els mateixos que al més de maig de 2008 em 
varen renovar la confiança per desenvolupar, durant 5 anys més, la tasca de 
Síndica Municipal de Greuges. Malgrat això, deixo constància del meu 
agraïment per aquesta renovació i em comprometo a correspondre-hi amb 
feina, dedicació i compromís. 
 
Agraeixo també, de manera molt especial, la confiança que tantes persones 
han posat en la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que ens han 
fet útils i ens ajudat en la tasca d’anar millorant el funcionament de 
l’administració local. I en relació a aquesta administració, insisteixo en el meu 
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reconeixement pel bon tracte que sempre se’m dóna, també imprescindible 
perquè la Sindicatura obtingui fruits de la seva gestió. 
 
Un paper molt destacat en la tasca de promoció i difusió de la institució de la 
Sindicatura Municipal de Greuges l’han tingut, al llarg de 2008, els/les 
presidents/es de les diferents associacions de veïns de Vilafranca, que han 
posat els seus locals i la seva capacitat de convocatòria a la meva disposició 
perquè hi pogués dur a terme el cicle de xerrades habitual de cada any. D’igual 
manera, gràcies també a les direccions i als tutors i tutores dels instituts i de les 
escoles de secundària, que m’han permès adreçar-me al seu alumnat per 
explicar-los la utilitat que pot tenir la Sindicatura a l’hora de defensar els seus 
drets. 
 
I un últim esment per al Josep M., que desenvolupa de manera impecable les 
tasques que li corresponen com a secretari de la Sindicatura. 
 
 
 
 
 
 
M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 2 d’abril de 2009. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PAR TICIPACIÓ EN 
ACTES PÚBLICS 

 
 
3.1. Contactes amb els grups polítics del Consistor i 
 
El dia 21 de gener de 2008 vaig acabar la ronda de contactes amb els diferents 
grups polítics del Consistori que havia iniciat el setembre de 2007. 
 
El motiu d’aquestes trobades era presentar la Sindicatura als nous grups 
polítics i regidors que havien sortit de les eleccions municipals del mes de maig 
de 2007, ja que la configuració del Consistori havia canviat substancialment. A 
més, vaig considerar que era una bona ocasió per establir una certa línia de 
cooperació i confiança entre la Sindicatura Municipal de Greuges i els 
representants polítics de la vila. 
 
No correspon a aquest informe fer balanç de com van anar les reunions que 
vaig mantenir amb els diferents grups polítics, ja que gairebé totes elles van 
tenir lloc entre els dies 26 de setembre i 19 de novembre de 2007 i ja van ser 
detallades a l’Informe anterior. Només esmento, doncs, que entre les dates 
esmentades tots els grups municipals, excepte el del PSC, em van rebre a les 
seves seus, amb assistència de força regidors i militants del partit. 
 
En canvi, i malgrat haver insistit en més d’una ocasió, la reunió amb el PSC no 
es va poder celebrar abans que acabés el 2007, cosa que em va fer dubtar de 
l’interès d’aquest grup polític per la institució que represento. Tampoc em va 
impressionar favorablement el fet que no em rebessin a la seva seu sinó en 
una sala de l’Ajuntament, així com el fet que només hi assistís una part del 
Grup Municipal, cosa que va fer que en donar per finalitzada la ronda de 
contactes amb els grups polítics del Consistori encara no conegués algun dels 
regidors de l’Equip de Govern. 
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No cal dir que aquesta percepció va ser comentada al llarg de la reunió amb el 
PSC, però vam acabar atribuint el lapsus a un malentès. 
 
Pel que fa estrictament al contingut de la reunió, vaig començar exposant què 
és, quines són les tasques i quin és el mètode de treball de la institució de la 
Sindicatura Municipal de Greuges, vam comentar les accions que es duen a 
terme per impulsar i donar a conèixer la institució entre la ciutadania (activitats 
a les escoles i a les associacions de veïns, renovació de la imatge de la 
Sindicatura, aparicions a la premsa, a la ràdio i a VTV, etc.) i alguns aspectes 
de relacions externes com ara la meva col·laboració al Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya – FòrumSD. 
 
Posteriorment, i de manera inevitable, la conversa va anar derivant cap a una 
certa anàlisi de l’actuació de l’Equip de Govern –que en aquesta legislatura 
coincideix amb els regidors i regidores del Grup del PSC– i de la seva relació 
amb la Sindicatura. 
 
He de destacar que, malgrat alguna discrepància, la reunió es va desenvolupar 
en un to de total cordialitat i que va servir, sens dubte, per fer encara més fluïda 
la nostra cooperació. 
 
 
 
3.2. Difusió. Xerrades i publicitat 
 
 
3.2.1. Apropament a les associacions de veïns 
 
Durant el 2008 vaig continuar amb la ronda de xerrades a les associacions de 
veïns de la vila, l’objectiu de les quals era apropar la institució de la Sindicatura 
de Greuges a tota la població. 
 
Les xerrades a Les Clotes, a L’Espirall i a Sant Julià ja havien tingut lloc el 
2007, i la primera en convocar-me del 2008 va ser la del Poble Nou. La visita a 
la Junta d’aquesta associació va tenir lloc el 22 de gener, i ens va servir per 
planificar una mica el desenvolupament de l’acte obert a tot el veïnat que vam 
concertar per al dia 26 de febrer. 
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Des del primer moment em van mostrar un gran interès per la tasca de la 
Sindicatura. 
 

____________________________ 
 
 
La reunió-xerrada amb l’Associació de Veïns de la Girada va tenir lloc al vespre 
del dia 1 de febrer de 2008, al seu local social. Hi van assistir una dotzena de 
persones i les explicacions van girar, com és lògic, a l’entorn de la utilitat, la 
funció i el mètode de treball de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
Van ser objecte d’especial comentari la gratuïtat i la independència amb què 
actua la Sindicatura. 
 
Durant el torn de paraules que es va obrir al final de la meva exposició es van 
plantejar un parell de consultes reals a les quals vaig recomanar, tot i orientar-
les allà mateix i de manera superficial, que es vinguessin a exposar (i 
documentar) al despatx de la Sindicatura. 
 

____________________________ 
 
 
El dimarts 5 de febrer de 2008 vaig mantenir la reunió prèvia amb la junta de 
l’AV del Molí d’en Rovira, amb l’objectiu de buscar una data i presentar la 
xerrada que volia oferir davant dels veïns del barri. 
 
A petició seva, però, vam acordar que la xerrada tindria lloc cap a l’abril, en un 
dia que em proposarien telefònicament més endavant. 
 

____________________________ 
 
 
La trobada amb els veïns del barri del Poble Nou va tenir lloc el dimarts 26 de 
febrer de 2006. Com a les xerrades prèvies, aquesta reunió es va anunciar als 
mitjans de comunicació locals i amb un cartell que va elaborar i distribuir la 
mateixa Junta de l’associació. 
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Vaig procurar que la meva exposició inicial fos clara però breu i concisa, a fi de 
donar temps a establir un cert debat posterior. 
 
El públic assistent, unes quinze persones, va resultar ser molt participatiu i va 
exposar un bon nombre de consultes i queixes que van ser aclarides i 
comentades en la mesura que va ser possible. Les de més consideració van 
ser adreçades, d'acord amb el que havia exposat anteriorment, a l'oficina de la 
Sindicatura, amb la recomanació que portessin tota la documentació possible 
per tal de demostrar el presumpte greuge. 
 
Vam considerar que la reunió havia estat molt aclaridora i profitosa per a 
tothom. 
 

____________________________ 
 
 
L’11 de març de 2008 va tenir lloc la xerrada que vaig realitzar al barri del Molí 
d’en Rovira, al local de l’Associació de Veïns. 
 
En aquesta ocasió, a més de fer-ne publicitat a la premsa, els membres de la 
Junta es van fer càrrec de dur a terme una bustiada per tot el barri, cosa que 
sens dubte va influir en la molt considerable assistència de veïns i veïnes. 
 
Vull destacar l’ordre i el respecte amb què es va desenvolupar el debat que 
vam obrir després de la meva exposició inicial, el qual va ser molt extens i 
interessant. Va permetre aclarir dubtes, vam matisar idees i vam acotar força 
les competències de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
Les diverses intervencions van posar sobre la taula tot de consultes concretes i 
de temes més genèrics que preocupaven el veïnat, les quals vaig intentar 
orientar però que vaig recomanar que fessin arribar a la Sindicatura pel 
conducte habitual, sempre després d’una primera exposició i petició per escrit a 
l’Ajuntament. 
 
Alguns veïns van coincidir en el fet que se sentien ignorats per l’Ajuntament, ja 
que havien fet diverses peticions a l’alcalde en la seva darrera visita de barri i, 
malgrat el seu compromís, no s’havia solucionat res ni ningú els havia respost 
ni informat de res. 
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Vaig tornar a insistir, davant d’aquesta queixa, en la necessitat de demanar per 
escrit, a través del Registre de l’OAC, tot allò que es consideri oportú. 
 

____________________________ 
 
 
La xerrada al local de l’Associació de Veïns del barri de La Barceloneta-Sant 
Magí va ser, possiblement, la que va reunir una audiència més nombrosa, ja 
que hi van assistir una trentena de persones. 
 
La convocatòria, com en ocasions anteriors, es va dur a terme per mitjà 
d'anuncis a la premsa i de cartells que els membres de la Junta es van 
encarregar de penjar a les botigues del barri. 
 
D'acord amb l'esquema habitual d'aquestes xerrades, vaig realitzar una 
exposició inicial sobre les competències, el mètode de treball, els mitjans i la 
capacitat d’intervenció d'una Sindicatura Municipal de Greuges (respecte a la 
qual algun veí es va mostrar clarament escèptic). 
 
Seguidament es va obrir un torn de paraula en què es van plantejar problemes 
que es poden considerar genèrics de tot Vilafranca (com els d’aparcament) i 
assumptes més particulars del barri, com ara el contenciós que manté el veïnat 
amb un local d'oci nocturn. 
 
Altres intervencions del veïnat van coincidir, de manera preocupant, amb el que 
ja havien posat de manifest altres associacions de veïns: tenen la sensació que 
les Visites de Barri que porta a terme l'Alcalde de Vilafranca “no serveixen per a 
res, ja que pren nota de tot però després no s'actua sobre cap dels temes 
exposats ni ningú ens informa de res”. 
 
 
3.2.2. Visita de l’Hospital de Dia 
 
Com ja havíem organitzat en anys anteriors, a primers de maig de 2008 una de 
les responsables de l’Hospital de Dia de Vilafranca es va posar en contacte 
amb la nostra Sindicatura per proposar-me que fes una xerrada davant d’un 
grup d’usuaris i responsables del centre. 
 



 

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

23 

La trobada va tenir lloc a la Sala Pau Boada de l’Ajuntament pocs dies després, el 
28 de maig, i va consistir en una exposició inicial per part meva i un torn obert de 
preguntes. 
 
Els assistents (10 usuaris i 2 cuidadors) em van escoltar amb atenció i interès, i 
van aprofitar el torn de paraules per exposar la seva preocupació sobre temes 
com la delinqüència i per comentar la utilitat que li veien al fet de comptar amb 
una Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
 
3.2.3. Xerrades als IES 
 
Arran de la bona experiència obtinguda en els darrers anys, durant el 2008 vaig 
continuar apostant per la formació i informació als estudiants de cicle secundari 
de Vilafranca. Per aquest motiu vaig continuar amb les sèries de xerrades sobre 
la Sindicatura de Greuges als alumnes dels cursos superiors. 
 
Un cop més, la col·laboració dels centres educatius va ser determinant per l’èxit 
de la proposta, ja que el treball previ fet amb els tutors feia que els alumnes 
acollissin la xerrada amb una mínima base que permetia un desenvolupament 
més dinàmic de la sessió. 
 
L’actitud que vaig trobar en els alumnes sempre va ser la correcta, i l’interès que 
demostraven per conèixer els seus drets i com els podien defensar va ser, en 
general, força considerable. 
 
L’estructura de l’activitat va ser sempre la mateixa: contacte i proposta amb la 
direcció del centre educatiu, presentació al tutor/a, qüestionari previ i, finalment, 
xerrada-debat amb la Síndica de Greuges. 
 
Durant el 2008 vaig dur a terme un total de 17 sessions, distribuïdes d’aquesta 
manera entre el final del curs 2007-08 i el primer trimestre del curs 2008-09: 
 
Curs 2007-2008: 
- Abril de 2008: 1 sessió al Col·legi Sant Josep i Santa Anna (dia 16) 
- Maig de 2008: 1 sessió al Col·legi Sant Josep i Santa Anna (dia 6) 
 2 sessions al Col·legi Sant Elies (dies 28 i 29) 
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Curs 2008-2009 
- Novembre de 2008: 3 sessions a l’IES Milà i Fontanals (dies 12 i 19 (2)) 
 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors (dia 14) 
 2 sessions al Col·legi de Sant Ramon (dies 24 i 25) 
- Desembre de 2008: 3 sessions a l’IES Eugeni d’Ors (dies 4, 11 i 18) 
 4 sessions a l’IES Alt Penedès (dies 17 (2) i 18 (2)) 
 
 
3.2.4. Publicitat 
 
D'acord amb la voluntat de fer arribar la Sindicatura de Greuges a tota la població 
de Vilafranca, tan bon punt va ser definitiu el canvi d'imatge de la institució, i a 
proposta del Servei de Comunicació del mateix Ajuntament, es va inserir un 
anunci de la Sindicatura al butlletí municipal l'Ajuntament Informa que va sortir al 
mes de juny de 2008. 
 
Atesa la gran distribució que es fa d'aquests butlletins, ho vaig considerar una 
bona eina per arribar a totes les llars. 
 

____________________________ 
 
 
Per altra banda, la presència de la Sindicatura de Greuges a la pàgina web de 
l’Ajuntament és permanent i, de tant en tant, se’n fa promoció explícita amb un 
bàner destacat a la pàgina inicial. 
 
 
3.2.5. Repartiment de tríptics per tota la vila 
 
Malgrat l’exposat en el punt anterior, encara vaig voler fer un pas més per 
donar a conèixer la institució, les seves capacitats i les seves competències 
entre tota la ciutadania de Vilafranca. 
 
Així, i aprofitant l’edició del nou material de treball i promoció de la Sindicatura 
(necessari per l’esgotament del que encara quedava de l’editat al 1993), vaig 
encarregar a una empresa especialitzada la distribució per tota la vila del nostre 
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nou tríptic divulgatiu, ja que això em garantiria que totes les llars disposarien de 
la informació necessària per fer bon ús de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
Aquests tríptics, a més de presentar la nova imatge de la Sindicatura, van 
comptar amb una nova redacció del contingut que va intentar fer-los encara 
més clars i entenedors, a fi que tothom pogués saber la nostra funció, les 
nostres possibilitats i les nostres limitacions a l’hora d’ajudar-los en la seva 
relació amb l’administració municipal vilafranquina. 
 
El repartiment massiu en qüestió va tenir lloc a finals d’octubre de 2008. 
 
 
3.2.6. Programa És notícia , de VTV 
 
Arran de la intensa campanya de difusió i promoció duta a terme amb el 
repartiment de tríptics esmentat, l’equip directiu de Vilafranca Televisió va 
considerar oportú dedicar una edició del programa “És notícia” a la Sindicatura 
Municipal de Greuges. 
 
Aquest programa, que es va emetre durant uns quants dies a finals de 
novembre de 2008, va oferir, per mitjà de diverses entrevistes en primera 
persona, una visió molt aproximada de com es treballa a la institució. 
 
També van realitzar una interessant enquesta, a diferents ciutadans triats a 
l’atzar, que va fer palès que si bé la Sindicatura comença a ser coneguda, 
encara es té un concepte una mica difús de quina és la nostra funció. 
 
 
 
3.3. Aparicions als mitjans de comunicació 
 
Tal i com havia iniciat l’any anterior, durant el 2008 vaig continuar anunciant als 
mitjans de comunicació les diferents xerrades que vaig anar celebrant a les 
associacions de veïns de la vila. 
 
D’aquesta manera, a més de difondre l’acte en si mateix, també vaig 
aconseguir una presència més o menys periòdica de la Sindicatura al dia a dia 
de la ciutadania. 
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____________________________ 

 
 
Els mitjans comarcals també es van fer ressò de la reunió que vaig mantenir 
amb el consistori de Sant Sadurní d’Anoia per explicar-los detalladament la 
meva experiència com a Síndica, així com els trets més significatius sobre el 
funcionament i les necessitats d'una Sindicatura Municipal de Greuges. 
L’Objectiu era facilitar-los la màxima informació de cara a la imminent 
implantació d'aquesta figura a la seva vila. 
 

____________________________ 
 
 
Tant la premsa comarcal com Ràdio Vilafranca i Vilafranca TV es van fer ressò 
del fet que durant el Ple Municipal del dia 20 de maig de 2008 se'm renovés la 
confiança com a Síndica Municipal de Greuges. 
 
Els diversos mitjans de comunicació van destacar la unanimitat amb què 
s’havia aprovat aquest nou nomenament i que implicava el compromís per un 
altre període de 5 anys. 
 

____________________________ 
 
 
Com cada any, la presentació al Ple del meu Informe sobre les actuacions 
dutes a terme durant tot l'any anterior va ser objecte de l'atenció dels mitjans de 
comunicació locals i comarcals. 
 
Tant la premsa escrita com VTV i les emissores de ràdio es van fer ressò dels 
meus comentaris en relació a l'actuació del govern municipal, així com de les 
propostes de millora que vaig posar sobre la taula. 
 
Tot i que en algun cas es va posar més èmfasi a la part crítica que a la part 
constructiva, tots els mitjans van coincidir a destacar la importància de la 
mediació (que implica bona voluntat per ambdues bandes) com a eina per a la 
resolució de conflictes. 
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____________________________ 

 
 
Tal i com el regidor d’IC-V ja havia demanat durant el Ple en què vaig presentar 
el meu Informe 2007, i a proposta d'aquest grup municipal, a finals de juny de 
2008 la Comissió de Seguiment de l'Ajuntament de Vilafranca –integrada pels 
portaveus de tots els grups del Consistori–, va acordar que, a partir de 2009, la 
presentació pública de l'informe anual de la Sindicatura Municipal de Greuges 
es faria en un Ple monogràfic exclusiu per a aquest tema. 
 
La intenció era reforçar la projecció pública de la Sindicatura i poder aprofundir 
una mica més en les observacions i comentaris sobre la tasca realitzada durant 
l’any objecte de l’informe, així com en les possibles mancances detectades a 
l'administració. 
 
Un cop assolit aquest acord, es va publicar a la premsa local i comarcal, cosa 
que va suposar una nova aparició de la Sindicatura als mitjans de comunicació. 
 

____________________________ 
 
 
El dia 30 de setembre de 2008 Vilafranca va acollir una reunió de treball dels 
síndics i defensors de la província de Barcelona amb la Junta Directiva de la 
nostra associació, el FòrumSD. 
 
L'objectiu d'aquesta reunió era que els membres de la Junta poguéssim 
explicar a tothom les tasques que estàvem duent a terme (per delegació de 
l'Assemblea) i en quin punt es trobaven, així com millorar i mantenir viu el 
contacte i el diàleg entre l'òrgan responsable del FòrumSD i tots els seus 
membres. 
 
Un cop més, els mitjans de comunicació locals i comarcals es van fer bon ressò 
de l’acte, tot i que potser algun titular no va reflectir del tot bé el sentit de la 
trobada-reunió. El reportatge de VTV va ser força extens i detallat. 
 

____________________________ 
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Entre finals d’octubre i primers de novembre de 2008 tots els mitjans de 
comunicació de la comarca, tant els escrits com els audiovisuals, van fer 
esment del repartiment dels tríptics divulgatius de la Sindicatura de Greuges 
per totes les llars de Vilafranca. 
 
En tots els casos van fer èmfasi en la voluntat de la Sindicatura de donar-se a 
conèixer per ser útil a tothom a qui pugui convenir, objectiu al qual tots els 
mitjans van contribuir gràcies al seu interès. 
 
Vilafranca Televisió i la SER Penedès-Garraf em van dedicar una entrevista en 
directe, cosa que vull destacar i agrair especialment. 
 

____________________________ 
 
 
El dimecres 12 de novembre (i dies posteriors) la Sindicatura va tornar a 
ocupar, de manera involuntària, part de l’atenció informativa dels mitjans 
comarcals. 
 
El motiu va ser que el regidor d’ERC de l’Ajuntament de Vilafranca va demanar 
la meva intervenció per reclamar a l’Equip de Govern diverses respostes a 
sengles preguntes que els havia fet davant del Ple o per escrit. 
 
Evidentment, tot i considerar que els regidors tenen altres eines i atribucions 
polítiques al seu abast per fer aquest tipus de reclamacions (potser més 
adequades però menys mediàtiques), la Sindicatura va acceptar la seva 
demanda i va obrir l’expedient corresponent. 
 

____________________________ 
 
 
La meva darrera aparició a la premsa va ser la més malaurada de totes, ja que 
no va ser per promocionar la Sindicatura de Greuges sinó per haver posat veu 
al manifest que es va llegir, el 17 de desembre de 2008, durant la concentració 
de condemna contra l’assassinat d’una vilafranquina a mans del seu 
excompany. 
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3.4. Participació en actes públics de la vila 
 
 
3.4.1. Celebració del Dia Internacional de les Done s 
 
El dia 10 de març de 2008 vaig assistir a l'acte que es va celebrar al saló de 
sessions de la Casa de la Vila amb motiu del dia Internacional de les Dones. Es 
tractava de la conferència La creació com actitud de vida, que va anar a càrrec 
de Rosa Regàs, escriptora i guanyadora del premi Planeta 2001. 
 
Davant d'una sala plena de públic bàsicament femení, la ponent va animar la 
dona a buscar el seu lloc, tant al món laboral com a la societat en què viu. 
 
En acabar, es va lliurar el premi de l'11è concurs de calendaris convocat pel Pla 
per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. 
 
 
3.4.2. Inauguració del Mercat de la Carn 
 
El dia 3 d’abril de 2008, a les 13.00 h, vaig assistir a l’obertura de les parades 
del Mercat Municipal de la Carn, que va tenir lloc al mateix edifici del mercat. 
 
La reobertura va tenir lloc després de 10 mesos de rehabilitació en què es va 
condicionar i ampliar l’edifici per convertir-lo en un mercat modern, però 
respectant els seus elements més singulars i característics, com la façana 
modernista. També s’han recuperat elements com l’estructura de bigues de 
fusta i l’acabat exterior a base de teules àrabs. 
 
Després de les diferents intervencions vam poder visitar les instal·lacions i les 
parades, i vam poder veure el nou altell on s’hauria d’ubicar, en acabar totes 
les reformes, un bar-restaurant. 
 
 
3.4.3. Presentació del llibre Història de Vilafranca del Penedès  
 
El dia 4 d’abril de 2008 vaig assistir a la presentació del llibre Història de 
Vilafranca del Penedès, un llibre publicat per l’Ajuntament de Vilafranca i 



 

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

30 

estructurat en quinze capítols, un de cadascun dels quinze autors que hi havien 
participat. 
 
El volum té més de 600 pàgines i fa un recorregut pel territori i la ciutat des del 
neolític fins als nostres dies. La coordinació dels continguts havia anat a càrrec 
dels historiadors Ramon Arnabat i Jordi Vidal. 
 
La presentació va tenir lloc en una sala de sessions plena a vessar, i va 
comptar amb una conferència a càrrec del president del Vinseum, Josep Soler, 
que duia per nom Històries locals, eines per al futur. 
 
L’acollida del llibre, per part del públic assistent, va ser excel·lent. 
 
 
3.4.4. Acte institucional Diada de Sant Jordi 
 
A les vuit del vespre del dia 23 d’abril de 2008 vaig assistir a l’acte institucional 
de la Diada de Sant Jordi que va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la 
Vila. La xerrada, presentada per la regidora de Cultura, va anar a càrrec de 
l’escriptor Jordi Llavina. 
 
Llavina, sota el títol Llegir per créixer va defensar, davant la nombrosa 
audiència que s’hi havia aplegat, el fenomen de la lectura com a eina per a 
l’enriquiment i el creixement personal, amb constants al·lusions a diferents 
lectures que havia fet i a allò que cadascuna li havia aportat. 
 
Per acabar la seva intervenció, va congratular-se per les aglomeracions que 
cada Sant Jordi es produeixen davant les parades de llibres, cosa que 
contrasta amb els pronòstics fatalistes que, anys enrere, apuntaven a la fi del 
llibre imprès en benefici de la lectura en format digital. 
 
 
3.4.5. Pregó i inauguració de les Fires de Maig 
 
El dimecres 14 de maig de 2008, a les 8 del vespre, vaig assistir al pregó de les 
Fires i Festes de Maig o dels Enamorats que va tenir lloc al saló de sessions de 
la Casa de la Vila. 
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El pregó va anar a càrrec de la periodista Núria Ribó qui, fent al·lusió als seus 
records d'infantesa i als elements culturals més actuals, va posar de relleu la 
indiscutible tradició de fires i mercats que té Vilafranca del Penedès. 
 
Al final de la seva intervenció es van lliurar els premis al Concurs de Cartes 
d'Amor i Desamor que, com als darrers anys, havia convocat l'Ajuntament amb 
motiu de les Fires. 
 
Dos dies després, el 16 de maig, també vaig assistir a l’acte d’inauguració de 
les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats que va tenir lloc, a les 6 de la 
tarda, al recinte firal. 
 
L’acte va comptar amb la presència i parlament del president de la Diputació de 
Barcelona qui, després de la seva intervenció, va passejar per tot el recinte 
firal. L’alcalde, una bona representació de regidors i jo mateixa el vam 
acompanyar durant la visita als diferents estands. 
 
 
3.4.6. Renovació de confiança 
 
El dia 20 de maig de 2008, després de ser convenientment informada i 
consultada per l’Alcalde, vaig assistir al Ple municipal que havia d’abordar, com 
a cinquè punt de l’ordre del dia, el meu nomenament com a Síndica Municipal 
de Greuges per un altre període de 5 anys. 
 
Arribat el moment, aquesta renovació de confiança es va aprovar per 
unanimitat de tots els Grups polítics, cosa que vaig agrair i acceptar com un 
honor, i que també vaig assumir amb tota la responsabilitat que exigeix un 
càrrec com aquest. 
 
Vull deixar constància, a més, del meu agraïment per les intervencions dels 
portaveus dels diferents partits que integren el Consistori, que van esmentar, 
entre d’altres aspectes, la independència amb què treballa la institució i l’esforç 
que s’està fent per donar-la a conèixer a tota la ciutadania (xerrades a les 
associacions de veïns, als IES, ràdio, etc.). No cal dir que vaig rebre les seves 
paraules amb satisfacció i que em vaig sentir encoratjada a continuar treballant 
pels drets de la ciutadania amb totes les ganes i dedicació possibles. 
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3.4.7. Conferència VIII Setmana d’Europa 
 
El dijous 22 de maig de 2008, a les 19.30 h, vaig assistir a la conferència que 
va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila amb motiu de la VIII 
Setmana d'Europa a Vilafranca. 
 
La xerrada, que duia per títol Nou Estatut, nou Tractat, va anar a càrrec de la 
Secretària per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, la senyora 
Anna Terrón, qui va oferir una visió optimista sobre el paper que pot jugar la 
Catalunya d’avui dins de l’Europa actual. 
 
Terrón va explicar que el nou marc normatiu ens permet un important canvi de 
rol en les nostres relacions amb la resta d'Europa, ja que mentre abans només 
hi podíem anar a demanar, ara ja hi anem a decidir. 
 
 
3.4.8. Presentació al Ple de l’Informe 2007  
 
D’acord amb el que diu el reglament i amb la meva responsabilitat vers el 
Consistori i vers la ciutadania de Vilafranca, durant el Ple del dia 17 de juny de 
2008 vaig presentar el meu Informe anual sobre l’actuació de la Sindicatura de 
Vilafranca durant tot l’any anterior, el 2007. 
 
Vaig centrar la meva exposició a fer balanç de les principals queixes dels 
ciutadans i de les mancances detectades en el funcionament de l’administració 
municipal, tot proposant millores i canvis en el seu funcionament que podrien 
augmentar el grau de satisfacció de la nostra ciutadania en relació amb 
l’Ajuntament. 
 
També vaig destacar, com a punt positiu, l’increment dels casos resolts per la 
via de la Mediació, cosa que demostrava que l’administració s’esforçava per 
resoldre les queixes ciutadanes tot provocant el mínim perjudici possible. 
 
Després de la meva exposició, els diferents Grups Municipals van prendre la 
paraula per fer-hi els comentaris que van considerar oportuns, entre els quals 
va destacar la petició a l’equip de govern que respongui els suggeriments 
escrits que els adreço i la proposta de dedicar un Ple Extraordinari a la 
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presentació del meu Informe anual, ja que així se’n podria fer una anàlisi més 
profunda. 
 
També vull fer esment i agrair la presència del Síndic Municipal de Greuges de 
Sabadell, que va tenir el detall d’acompanyar-me en un dels moments que, com 
a Síndica, considero més importants de l’any. I gràcies també als companys del 
FòrumSD que em van fer arribar, per telèfon o per correu-e, el seu suport. 
 
 
3.4.9. Manifestació NO als peatges  
 
El divendres, 18 de juliol de 2008, vaig participar a la manifestació convocada 
per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès i la resta d'Ajuntaments de la comarca per tal de rebutjar la 
implantació de peatges a les sortides de l'autopista a Vilafranca, Sant Sadurní 
d'Anoia i Gelida. El lema triat va ser “El Penedès diu NO als peatges. El 
Penedès diu SÍ al transport públic” , 
 
La manifestació, que va recórrer els carrers més cèntrics de Vilafranca, anava 
encapçalada per una pancarta subjectada per representants de diferents 
entitats i associacions de Vilafranca. Uns metres més enllà hi anava una altra 
gran pancarta que era portada per tot d’alcaldes i polítics locals i comarcals de 
totes les formacions, ja que la convocatòria era unitària. 
 
Al final de la marxa, i en resposta a la petició de l’organització, vaig procedir a 
la lectura del manifest que va posar punt i final a la concentració. 
 
 
3.4.10. Acte institucional de l’11 de Setembre 
 
El dimecres 10 de setembre de 2008, el les vuit del vespre, vaig assistir a l'acte 
institucional que havia preparat l'Ajuntament com a celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. Va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila i 
va consistir en una conferència, a càrrec de Cèlia Cañellas i Rosa Toran, que 
duia per títol Dolors Piera i l’escola a la Segona República. 
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La conferència va comptar amb la presència de tots els regidors del Consistori i 
amb un bon nombre de persones que van omplir la sala. 
 
A continuació, i amb un seguici molt menor, es va anar a fer una ofrena floral al 
monument a Lluís Companys que hi ha a la plaça dels Països Catalans, al barri 
de la Girada. 
 
 
3.4.11. IX Festa de la Solidaritat  
 
També vaig assistir a l’acte inaugural de la IX Festa de la Solidaritat que va 
tenir lloc el dijous 23 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, al saló de sessions de la 
Casa de la Vila. 
 
L’acte va consistir en una conferència, titulada 60 anys de Drets Humans, que 
va anar a càrrec de Josep Parés, president de l’ONG Amnistia Internacional de 
Catalunya. 
 
La xerrada, que malgrat el seu gran interès va convocar poc més de mitja sala 
de plens, va suposar un repàs històric als 60 anys de Drets Humans i a les 
accions que porta a terme Amnistia Internacional per defensar-los arreu del 
món. Alguns exemples de les pitjors barbaritats que es cometen cada dia en 
algun punt del planeta ens van fer adonar que els Drets Humans, en alguns 
llocs, encara són ciència ficció. 
 
 
3.4.12. Xerrada 20 anys d’autonomia de la RAANN  
 
El dia 29 d’octubre de 2008, a les vuit de vespre, vaig assistir a l’acte que va 
tenir lloc a l’Escorxador de Vilafranca per commemorar i celebrar els 20 anys 
d’autonomia de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord de Nicaragua (RAANN). 
 
La xerrada i la taula rodona van anar a càrrec de les periodistes Aracelly Duarte 
i Margarita Antonio, participants del projecte ONES (intercanvi entre els mitjans 
de comunicació de Vilafranca del Penedès i de Puerto Cabezas). 
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La seva intervenció, d’indubtable interès, va oferir als molts assistents una 
panoràmica força acurada de l’evolució de la situació política que ha 
experimentat la regió i de com això ha incidit en el respecte als drets i llibertats 
dels seus habitants. 
 
També van comentar altres temes prou importants per al desenvolupament 
social dels habitants de la zona i que coneixien de primera mà: la feina a la 
ràdio i la televisió, les tasques a la universitat i les dificultats amb què es troben 
a l’hora d’intentar protegir i conservar les llengües autòctones de la regió, que 
es veuen força amenaçades. 
 
Van esmentar i agrair, per acabar, que bona part de l’activitat social que duen a 
terme es pot fer gràcies al suport que reben de l’associació d’Amics de Puerto 
Cabezas. 
 
En una conversa posterior amb les ponents i una regidora de l’Ajuntament es 
va comentar que, en un futur relativament llunyà, l’experiència de la Sindicatura 
de Greuges de Vilafranca també els podria ser útil per proposar a Puerto 
Cabezas la creació d’una institució equivalent. 
 
 
3.4.13. III Curs sobre la UE a Vilafranca  
 
Durant quatre dies dels mesos de novembre i desembre de 2008 vaig assistir a 
les diferents sessions del III Curs sobre la UE a Vilafranca, que havia organitzat 
el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de l'Ajuntament, i que van 
tenir lloc a la Biblioteca Torras i Bages. 
 
El Curs s’emmarcava en la celebració del 60è aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, i els seus objectius eren tant el de proporcionar 
un coneixement de quines institucions europees vetllen pels drets humans com 
el d'informar i promoure el debat i la participació en temes tan actuals com la 
immigració, la ciutadania i la seguretat. 
 
Programa: 
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12 de novembre 
1. Presentació del curs. 

Sra. Lourdes Sánchez, Regidora de Relacions Internacionals i Cooperació 
de l'Ajuntament de Vilafranca. 

2. Introducció. La protecció dels drets humans a la UE. 
Ponent: Montserrat Pi, professora titular de Dret Internacional Públic, UAB. 
 

19 de novembre 
1. Espai de Llibertat: Drets humans i ciutadania de la Unió Europea 

Ponent: Arnau Gutiérrez Camps, de la Direcció de Relacions Internacionals 
de la Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis. 
 

26 de novembre 
1. Espai de Justícia: Immigració i drets humans 

Ponent: Eduard Rojo, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social, 
UAB. 
 

3 de desembre 
1. Espai de Seguretat: Seguretat vs. Llibertat 

Ponent: Andreu Olesti, Catedràtic de Dret Internacional Públic, UB. 
 

Un dels trets característics de cadascuna de les sessions va ser el gran interès 
de les exposicions, que de seguida van captar l’atenció de l’audiència. 
 
Cal destacar, com a punt a favor de l’encert de les xerrades, el fet que la 
participació de la molta gent que hi va assistir en va allargar alguna d’elles fins 
força més enllà de l’horari previst. 
 
 
3.4.14. Xerrada sobre l’atenció a la gent gran  
 
Durant el mes de novembre de 2008 l’Ajuntament va fer un seguit de xerrades, 
als locals de les associacions de veïns dels barris de la vila, per explicar tots els 
serveis, prestacions i accions que s’ofereixen al col·lectiu de la gent gran. 
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Atès l’evident interès d’aquestes sessions per a un col·lectiu cada cop més 
nombrós, vaig assistir a la que va tenir lloc el divendres, 28 de novembre de 
2008, al barri de Sant Julià. 
 
L'exposició, conduïda per assistents socials, treballadores familiars i pel 
responsable del Pla per a la Gent Gran de l’Ajuntament, va fer un repàs molt 
amè a les diferents prestacions a què poden accedir les persones grans a 
mesura que l'edat va disminuint les seves facultats. Amb l'ajut d'una 
presentació de Power Point, la nombrosíssima audiència que es va reunir va 
rebre informació sobre el Carnet Blanc, la Llei de Dependència, el servei d'ajut 
a domicili, les colònies, el servei de companyia, la possible reducció de taxes, 
el Centre Sociosanitari, els ajuts per fer la neteja, per anar a comprar i per 
omplir impresos, etc. 
 
En acabar, es va facilitar a tothom una carpeta amb tot de documentació que 
recollia tots els assumptes que havien anat sortint durant la xerrada. 
 
 
3.4.15. Dinar-conferència amb el Síndic Rafael Ribó  
 
El dijous, 4 de desembre de 2008, vaig assistir com a convidada al dinar-
conferència que, organitzat per Tribuna Oberta de Vilafranca, va tenir lloc amb 
il·lustre Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
L'espai que va acollir l’acte va ser l'Hotel Domo, on es va celebrar el dinar i la 
posterior intervenció del Síndic, que va dur com a títol genèric “La defensa dels 
drets de les persones”. Així, a l'hora de les postres, el Síndic va ser presentat a 
l'audiència i va començar la seva intervenció, que va tenir format d'entrevista. 
En acabar, es va obrir un espai de debat que també va resultar prou 
interessant. 
 
En la seva intervenció, el Síndic va fer un repàs força ampli a les seves 
funcions i competències, a les quals no dubta a superar si la defensa de les 
persones i dels seus drets així ho reclama. Ens va manifestar que compta que 
la futura Llei del Síndic, desenvolupada en el marc del nou Estatut, li atorgarà 
més competències per ajudar les persones que s’adrecen a la seva oficina. 
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Durant la seva exposició també va fer un balanç estadístic de les seves 
intervencions en relació al nombre d'habitants del país. I tampoc es va oblidar 
de comentar les relacions que manté amb les diferents sindicatures locals i, 
arran del conveni que acabava de signar amb l’Ajuntament de Sant Sadurní, 
amb les viles i ciutats que no tenen sindicatura municipal pròpia. 
 
 
3.4.16. Concentració de condemna a la violència de gènere  
 
Arran del malaurat assassinat d'una vilafranquina a mans del seu excompany el 
dimarts 16 de desembre de 2008, l'endemà a la tarda va tenir lloc una 
concentració silenciosa davant l'Ajuntament per condemnar la mort de la 
víctima i per donar suport a la seva família. 
 
Atesa la gravetat de l'assumpte, vaig accedir a la petició del govern municipal 
de llegir el manifest que s'havia escrit per a l’ocasió. En ell es demanava un nou 
model cultural sense desigualtat per raons de gènere, així com un impuls de les 
polítiques i programes de sensibilització, educació, informació i prevenció. 
 
L’acte, que va aplegar unes 400 persones, va ser un clam al respecte, a la vida 
i a la llibertat, però també una crida a la societat a prendre consciència del 
dramatisme d'aquestes situacions i a no tolerar-les. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Durant l’any 2008, com en els darrers anys, també vaig esforçar-me per 
mantenir ben vives les relacions d’amistat i de col·laboració amb altres 
sindicatures, ja que estic convençuda que són molts i importants els avantatges 
que ens ofereix el treball en equip, la posada en comú d’experiències i 
l’organització de cursos i seminaris sobre temàtiques habituals en la nostra 
tasca. 
 
Per aquest motiu, han estat molts els contactes que he mantingut amb la resta 
de sindicatures locals de Catalunya i amb el Síndic de Greuges del país. Tot 
seguit passo a detallar totes aquestes trobades. 
 
 
 

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

 
Com a Vocal de la Junta Directiva del FòrumSD, i d’acord amb el compromís 
que això suposa, vaig procurar assistir a les diverses reunions que s’anaven 
convocant per tal de garantir el funcionament, coordinació i desenvolupament 
de l’Associació de Síndics i Defensors Locals. 
 
Tot seguit esmentaré les diferents sessions que hem celebrat, només amb el 
seu corresponent ordre del dia. 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. 
 
 
21 de gener de 2008 
 
La primera reunió de la Junta del FòrumSD es va celebrar el dia 21 de gener, a 
la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a partir de les 16.00 h. 
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L’ordre del dia va ser: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 28.11.07 BCN) 
2.- Estat de comptes 2007 – proposta pressupost 2008 
3.- Incorporació titulars i signatures als comptes. 
4.- Alta del Defensor de la Ciutadania de Palma al FòrumSD 
5.- Previsions X Trobada – Assemblea – Lleida – 28 febrer 2008 
6.- 30 Gener - Signatura convenis – FMC / ACM / Ajuntament Sta. Coloma  
7.- Desplaçament – reunió Màlaga (6, 7 i 8 de febrer) 
8.- Precs i preguntes 
 
També vam atendre la visita del delegat del Síndic per a la Coordinació amb les 
Sindicatures Locals, el Sr. Matias Vives, que havia demanat ser rebut per la 
Junta Directiva del FòrumSD per donar-nos compte, personalment, d’alguns 
assumptes que afecten el Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb la 
Diputació de Barcelona, i que són també d’interès per al FòrumSD. 
 
Ens va explicar que el Síndic havia demanat ajut a la Diputació per fer arribar la 
figura del Defensor de la Ciutadania a totes els ciutats mitjanes i grans de 
Catalunya que encara no tinguin sindicatura local. La intenció del Síndic és 
informar-les, començant per aquelles que generen un volum de queixes més 
gran, de com poden impulsar la creació de les seves pròpies sindicatures 
municipals de greuges per al bé de la ciutadania. 
 
Mentre això no tingui lloc el Síndic es compromet a fer-hi un seguiment més 
acurat, però en el moment que es creï el síndic local el Síndic de Catalunya hi 
establirà la mateixa relació de respecte, col·laboració i coordinació que ja 
manté actualment amb tots nosaltres. 
 

____________________________ 
 
 
30 de gener de 2008 
 
El dimecres 30 de gener de 2008, un cop dut a terme l’acte de signatura de 
convenis del FòrumSD amb la FMC, l’ACM i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, els membres de la Junta del FòrumSD vam aprofitar la convocatòria 
per acabar de comentar alguns dels assumptes que havien quedat pendents 
d’abordar a la reunió de Junta del dia 21. 
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Així, vam dedicar una estona de la tarda a comentar la participació del 
FòrumSD al Primer Encuentro Estatal de Síndicos y Defensores l ocales 
que s’havia de celebrar a Málaga els dies 7 i 8 de febrer de 2008, i a acabar de 
concretar els detalls (horari, punts de l’ordre del dia, etc.) per a la X Trobada – 
Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensor s i Defensores 
locals de Catalunya, prevista per al dia 28 de febrer, a la ciutat de Lleida. 
 

____________________________ 
 
 
18 de febrer de 2008 
 
La reunió de Junta del mes de febrer es va celebrar el dia 18 a la ciutat de 
Lleida, cosa que ens va permetre visitar sobre el terreny el centre on havia de 
tenir lloc la X Trobada de Síndics i Defensors locals del FòrumSD, que estava 
previst celebrar 10 dies més tard. 
 
També vam aprofitar la reunió de la Junta per atendre la roda de premsa que 
s'havia convocat per presentar als mitjans de comunicació la celebració 
d’aquesta Trobada-Assemblea anual del FòrumSD. Cal destacar que mitjans 
de gran pes a nivell nacional, com TV3 i Catalunya Ràdio, van assistir a la 
convocatòria. 
 
L'ordre de la reunió de Junta pròpiament dita va tenir com a únic punt la 
preparació detallada de la Trobada en qüestió. Es van estudiar des de les 
zones d'aparcament fins a la distribució d'espais que ens oferia el centre que 
acolliria l'Assemblea (llocs on s’havien de situar el projector i la pantalla, on 
havia d’anar la taula de Presidència, etc.). 
 
Vam dedicar especial atenció al repartiment de temps, a l'ordre dels diferents 
punts a tractar i al contingut de cadascun d’ells, ja que calia fer un repàs 
exhaustiu de totes les activitats que s'havien dut a terme com a FòrumSD 
(publicacions, assistència a trobades i congressos, jornades de formació, 
signatures de convenis, etc.) i a tot d’altres aspectes més formals però 
igualment importants: relleu d’un Vocal, estat de la tresoreria, etc. 
 

____________________________ 
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10 de març de 2008 
 
El 10 de març de 2008 vam celebrar, a la seu de Santa Coloma de Gramenet, 
una altra reunió de la Junta del FòrumSD. 
 
L’ordre del dia va ser: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 16 21.01.2008) 
2.- Revisió X Trobada - assemblea – Lleida 2008 
3.- Execució Pla de Treball 2008 – distribució d’encàrrecs. 
4.- Calendari reunions Diputació de:  

- Barcelona (27 de març – 13 hores)  
- Tarragona (1 d’abril – 17,45 hores) 

5.- Precs i preguntes 
 
A petició meva, aquesta Junta també va abordar, arran de la modificació de 
quotes aprovada a l’Assemblea del febrer, la revisió de la seva proporcionalitat. 
Vaig exposar que considerava que la proporció s’hauria d’establir en funció de 
la població de cada vila en lloc d’en funció dels regidors de l’Ajuntament, ja que 
ens permetria ajustar més les quotes a les possibilitats reals de cada 
pressupost. La proposta, però, es va desestimar. 
 
També va quedar per a futures reunions la distribució de tasques per a 
l’execució del Pla de Treball 2008, ja que ens vam centrar molt a detectar les 
mancances que s’havien observat durant l’assemblea i a buscar-hi solucions 
per a futures ocasions. 
 

____________________________ 
 
 
21 d’abril de 2008 
 
La reunió de Junta del mes d’abril es va celebrar el dilluns 21, a l’habitual seu 
de Santa Coloma de Gramenet, amb aquest ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 10.03.2008) 
2.- Informacions reunions Diputacions: Tarragona – Barcelona 
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3.- Informació – Conferència Gant 
4.- Execució Pla de Treball ‘08 – distribució d’encàrrecs – seguiment calendari. 
5.- Sessió Formació SGCAT. Temes per la sessió de Formació. 
6.- Precs i preguntes 
 
Algun dels punts de l’ordre del dia, i d’altres que s’havien incorporat a darrera 
hora com la reunió entre el president del FòrumSD i el Síndic de Catalunya, no 
van poder ser tractats perquè qui els havia d’exposar no va poder assistir a la 
reunió. La resta de punts, però, es va desenvolupar sense problemes. 
 
Els contactes amb les Diputacions de Barcelona i Tarragona, així com 
l’assistència del FòrumSD a la Trobada Europea celebrada a Gant (amb 
l’objectiu de fer xarxa entre els diferents nivells de defensors i amb una 
intervenció de gran nivell del Síndic Ribó), van ser els assumptes més 
destacats. 
 

____________________________ 
 
 
Maig de 2008 
 
La reunió de Junta del mes de maig, tot i estar convocada per al dia 19, no es 
va celebrar com a tal. Alguns dels temes que s’havien de tractar es van ajornar 
i d’altres es van comentar, de manera informal, després d’algun dels actes en 
què vam coincidir en el transcurs del mes. 
 
L’ordre de la reunió era: 
 
1.- Lectura i aprovació de les actes de les darreres reunions (Junta 16 - 

21.01.2008 i Junta 17 - 17.01.2008) 
2.- Previsions III Jornades de Formació de Síndics - Barcelona – 30 / 31 

d'octubre de 2008 
3.- Informació sol·licitud subvenció –programa educatiu IES– Caixa Sabadell 
4.- Seguiment i actualització - execució Pla de Treball 2008 
5.- Calendari reunions Diputacions 

- Girona - 29 de maig 
- Lleida - per determinar 

6.- Precs i preguntes 
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____________________________ 

 
 
19 de juny de 2008 
 
El dijous 19 de juny de 2008 va tenir lloc, novament a la seu de Santa Coloma 
de Gramenet, la reunió mensual de la Junta del FòrumSD. En aquesta ocasió, 
l’ordre del dia va ser aquest: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (acta junta núm. 19 – 21.05) 
2.- Seguiment organització III Jornades de Formació de Síndics - Barcelona – 

30 / 31 d'octubre de 2008 
3.- Convocatòria – Tallers de comunicació – Comunicació i habilitats personals 

– 18 de Juliol 
4.- Informació subvenció Diputació 2008 
5.- Informació resultat reunions Diputacions – seguiment dels contactes – 

tramesa cartes 
- Tarragona 
- Girona 
- Lleida  

6.- Propers compromisos – concretar responsables del seguiment 
- Reunió amb el Conseller de Governació i Administracions Públiques – Sr. 

Jordi Ausàs. A determinar data. 
- Reunió revisió i anàlisi pàgina web – 3 de juliol 16 hores 
- Conveni – FMC / ACM – concretar dates possible jornada d’informació 

7.- Revisió dates calendari reunions Junta Directiva 
8.- Precs i preguntes 
 
Els assumptes que van ser objecte de major atenció van ser la preparació de 
les Jornades de Formació, que havien de tenir lloc a l’octubre, i el seguiment a 
la proposta que s’havia enviat a les ciutats mitjanes per tal d’introduir la figura 
del síndic o defensor local. 
 

____________________________ 
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9 de setembre de 2008 
 
Després del parèntesi de l’estiu, els membres de la Junta del FòrumSD ens 
vam tornar a reunir el dia 9 de setembre, a Santa Coloma de Gramenet. 
 
Atesa la gran quantitat d’activitats programades pel darrer tram del 2008, vam 
obrir el curs amb un ordre del dia força dens: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 20 - 19.06.2008) 
2.- Seguiment organització III Jornades de Formació - grups de treball. 
3.- Desplaçament reunions territoris. 

- Dimarts 16 - Seu de la reunió - Síndica de Girona (Zona Girona) 
- Dimarts 23 - Seu de la reunió - Síndica de Reus (Zona Tarragona) 
- Dimarts 30 - Seu de la reunió - Síndica de Vilafranca (Zona Barcelona) 

* Preparació de la reunió - continguts - 
* Membres de la Junta assistents 
* Redactar Nota de premsa - i proposar fer una roda de premsa 
* Convidar al Síndic de La Seu ... a Girona ? 

4.- Procés de renovació Junta directiva  
5.- Actualització d'informacions i revisió de tasques pendents: 

- Subvenció - Diputació de Barcelona 
- Reunió Conseller Jordi Ausàs - tramesa  
- Contacte FMC - ACM 
- Contactes amb Diputacions 
- Ciutats sense sindicatura 

6.- Revisió - I Taller de Comunicació - Sabadell 
7.- Diversos - precs - preguntes 
 

____________________________ 
 
 
23 d’octubre de 2008 
 
A les 16.00 h del 23 d’octubre va tenir lloc, a la seu de Santa Coloma de 
Gramenet, una nova reunió de la Junta del FòrumSD, que va abordar els 
aspectes següents: 
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1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 21 - 9.09.2008) 
2.- Revisió – balanç – desplaçament reunions territoris 

- Dimarts 16 - Síndica de Girona (Zona Girona) (posposada) 
- Dimarts 23 - Síndica de Reus (Zona Tarragona) 
- Dimarts 30 - Síndica de Vilafranca (Zona Barcelona) 

3.- Seguiment organització III Jornades de Formació 
4.- Reunió 3 novembre – FòrumSD - PSC 
5.- Diversos - precs – preguntes 
 
Vam dedicar el gruix de la nostra atenció a la imminent celebració de les III 
Jornades de Formació del FòrumSD, vam acabar de donar forma a la seva 
estructura i vam fer un repàs exhaustiu de tot l’aspecte organitzatiu. 
 
Aquesta anàlisi ens va portar a posar sobre la taula un altre assumpte, de gran 
importància, que fa temps que s’intuïa que acabaria suposant un problema: el 
cost d’acollir actes generals per a tots els membres del FòrumSD. 
 
Afortunadament per als nostres conciutadans, cada vegada hi ha més viles i 
ciutats que compten amb una sindicatura de greuges local i, en conseqüència, 
la nostra associació cada vegada compta amb més membres. Això, que en 
principi és motiu de celebració, suposa un augment imparable dels costos que 
suposa l’organització de qualsevol acte o trobada de caràcter assembleari. 
 
Tant és així que les sindicatures acollidores, encara que comptin amb el suport 
incondicional de l’Ajuntament respectiu (com és el nostre cas), cada vegada 
tenen més problemes per trobar els espais adequats per celebrar cada cita i 
per assumir-ne els costos. Les quotes que paguem els membres del FòrumSD i 
les subvencions que es reben d’organismes com la Diputació de Barcelona 
tampoc són suficients per cobrir totes les despeses que es generen. 
 
Per aquest motiu es va posar sobre la taula la possibilitat de fer, quan la 
naturalesa de l’acte així ho permeti, convocatòries més austeres i adreçades, 
exclusivament, als titulars de cada sindicatura. 
 
Atesa la importància de l’assumpte, però, vam ajornar qualsevol decisió al 
respecte perquè sigui presa per majoria a la propera assemblea general. 
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____________________________ 
 
 
18 de novembre de 2008 
 
Després de la visita institucional que un bon nombre de síndics i defensors 
locals vam fer al Parlament de Catalunya i a la seva Comissió de Peticions, els 
integrants de la Junta Directiva del FòrumSD vam aprofitar la tarda per celebrar 
la reunió corresponent al mes de novembre. De manera excepcional, aquesta 
reunió va tenir lloc en una de les sales del mateix edifici del Parlament. 
 
Els punts de l’ordre del dia van ser: 
 
1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 22 - 23.10.2008) 
2.- Avaluació III Jornades de Formació 
3.- Contactes institucionals – informació reunió 3-11-08 amb el PSC 
4.- Previsions Assemblea Sant Boi – 26 febrer 2009. 
5.- Diversos – precs i preguntes. 
 
Com que aquesta era la primera Junta que celebràvem després de les III 
Jornades de Formació del FòrumSD, l’anàlisi i avaluació del desenvolupament, 
planificació, espais i contingut d’aquestes Jornades ens va ocupar la major part 
de l’estona. 
 

____________________________ 
 
 
18 de desembre de 2008 
 
La reunió de Junta del mes de desembre es va celebrar el dia 18, tot aprofitant 
el desplaçament que havíem de fer a Barcelona per reunir-nos amb una 
representació dels diputats del PP (al matí) i d’ICV-EUiA (a la tarda). 
 
Per aquest motiu, però, la sessió no va ser gaire intensa i vam fer una mica de 
balanç general de l’evolució del FòrumSD com a col·lectiu, de les tasques que 
teníem en marxa i dels reptes que calia encarar l’any 2009. 
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El principal tema que es va posar sobre la taula va ser l’augment de feina 
administrativa que generen el funcionament diari del FòrumSD i el constant 
creixement de l’associació. Vam acordar estudiar la possibilitat de contractar un 
administratiu que assumís tot aquest volum. 
 
 
 
4.2. Signatura de convenis amb l’FMC i l’ACM 
 
El dimecres 30 de gener de 2008 va tenir lloc, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’acte de signatura de dos 
convenis de col·laboració de força importància per al FòrumSD. 
 
El primer conveni, signat entre l’Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya-FòrumSD, la FMC (Federació de Municipis de 
Catalunya) i l’ACM, (Associació Catalana de Municipis), establia un acord amb 
les dues entitats municipalistes per promoure la implantació de la institució de 
la sindicatura local, com a mecanisme de defensa, protecció i garantia dels 
drets de la ciutadania a l’àmbit local, als diversos municipis d’arreu de 
Catalunya. 
 
En el segon conveni, signat entre el FòrumSD, l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet i el seu Defensor de la Ciutadania, es va formalitzar i ratificar la 
ubicació de la seu social de l’associació a la ciutat de Santa Coloma, així com 
el suport i col·laboració ofert per aquest Ajuntament a l’associació de síndics i 
defensors. 
 
Si bé és cert que aquesta col·laboració ha estat clara i evident des de la creació 
del FòrumSD, vam considerar que calia deixar-ne constància escrita com a 
reconeixement i agraïment a Santa Coloma. 
 
L’acte de signatura dels convenis de col·laboració va ser materialitzat per 
Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Manel Bustos, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, Salvador Esteve, 
president de l’Associació Catalana de Municipis, Carles Dalmau, president del 
Fòrum de Síndics locals de Catalunya i Fernando Oteros, Defensor de la 
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Ciutadania de Sta. Coloma, però hi vam ser presents gran part dels síndics i 
defensors locals de Catalunya. 
 
 
 

4.3. Primer Encuentro Estatal de Síndicos y Defenso res locales – Málaga 
2008 

 
Durant els dies 7 i 8 de febrer de 2008 es va celebrar, a la seu de la Diputación 
Provincial de Málaga, el Primer Encuentro Estatal de Síndicos y Defensores 
Locales. L’esdeveniment va ser promogut i organitzat pel seu Defensor del 
Ciudadano, el Sr. Francisco Gutiérrez Rodríguez, i va comptar amb 
l’assistència d’una quarantena de síndics i defensors locals dels diferents 
territoris de l’estat espanyol. 
 
Com a representants del FòrumSD i, per tant, dels síndics i defensors catalans, 
hi vam assistir el President, el Vicepresident, l’Administrador i una Vocal de 
l’associació. 
 
L’objectiu de la trobada era, en certa manera, el mateix que anys enrere havia 
impulsat les trobades dels síndics i defensors catalans i que va culminar, fa 
pocs anys, amb la creació de l’Associació del FòrumSD. 
 
Així, el Defensor del Ciudadano/a de la Diputación Provincial de Málaga va 
dissenyar una sèrie d’actes que fomentessin la coneixença, personal i de 
funcionament, de totes les persones que desenvolupem tasques de defensa de 
la ciutadania –davant l’administració– a l’àmbit local i provincial. A partir d’aquí 
s’intentaria establir algun sistema de coordinació que permetés l’intercanvi 
d’experiències i un millor desenvolupament de les tasques respectives. 
 
No cal dir que l’aportació del FòrumSD en aquest sentit (experiència, anys de 
funcionament i organització) es va considerar molt valuosa i va ser molt ben 
rebuda. 
 
El programa de les jornades va ser el següent: 
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Jueves, 7 de febrero 

10.00 Bienvenida Defensor del Ciudadano de Málaga 
  Presidente de la Diputación Provincial 
  Defensor del Pueblo Andaluz 

11.00 Ponencia Defensores autonómicos y defensores locales: un 
  marco de encuentro y colaboración 
 Interviene Ramón Zamora [Secretario general del Defensor 
  del Pueblo Andaluz] 

12.00 Pausa Café 
  Rueda de Prensa 

12.30 Mesa redonda Los defensores locales [marco legal] comparativa. 
  • Estatutos y reglamentos 
  • Puesta en común de los asistentes 

14.00 Fin de jornada Almuerzo con todos los participantes 

16.30 Ocio La jornada de tarde la tenemos prevista para 
  actividad cultural: Recorrido turístico por la 
  ciudad de Málaga y visita al Museo Picasso 
 
Viernes, 8 de febrero 

10.00 Experiencias Funcionamiento cotidiano 
  • Recepción de quejas (límites competenciales) 
  • Quejas en primera y segunda instancia 
  • Derivación de quejas 

12.00 Pausa Café 

12.30 Conclusiones Perspectivas de futuro y coordinación a nivel estatal 

14.00 Clausura Almuerzo: final del encuentro 
 
Una de les principals conclusions que en vam treure de l’assistència a la 
trobada va ser que, a nivell de l’estat espanyol, la institució de la defensoria 
dels drets de la ciutadania s’està implementant de manera progressiva, però 
que encara cal treballar molt per establir un marc regulador genèric i per 
unificar una mica la gran diversitat de configuracions de la institució que ja hi 
havia en aquell moment. Era força curiós veure que hi havia síndics de 
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Diputació (Málaga), Comissions de Defensors (Sevilla), síndics regionals 
(Córdoba), síndics que són alhora locals i universitaris (Vigo) i síndics 
estrictament locals (els de Catalunya), i tot això sense comptar els síndics 
autonòmics ni l’estatal. 
 
I si les denominacions no estaven gaire clares, tampoc ho estaven gaire els 
àmbits competencials que s’assumien. Era evident que tots els assistents 
intentàvem millorar l’administració i defensar la ciutadania, però també es va fer 
palès que calia matisar i acotar els camps d’actuació de cadascú. 
 
Durant la darrera jornada es va consensuar un document de conclusions en 
què s’establien les bases per millorar la coneixença i la coordinació entre les 
institucions respectives i repetir, amb una periodicitat anual, una trobada 
d’aquest tipus. La del 2009 se celebraria, possiblement, a Vigo. 
 
Aquest desplaçament no va generar cap despesa extraordinària per a la nostra 
sindicatura, ja que entre la Diputació de Málaga i es FòrumSD van assumir tots 
els costos. 
 
 
 

4.4. X Trobada - Assemblea de Síndics, Síndiques, D efensors i Defensores 
Locals de Catalunya – FòrumSD 

 
El 28 de febrer de 2008 va tenir lloc, a la ciutat de Lleida, la X Trobada - 
Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
– FòrumSD, que es va desenvolupar al Paraninf de l’Acadèmia Mariana d’acord 
amb l’ordre del dia i els horaris següents: 
 
Assemblea del FòrumSD: 
 
9 – 9.30 h 1a – 2a Convocatòria 
9.30 h Salutació - Alcalde – President del FòrumSD 
10 -11 h Assemblea 1a part: 

1.-  Lectura i aprovació acta assemblea de Figueres 
2.-  Presentació informe de gestió 2007 
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3.-  Presentació informe de tresoreria 2007 
11 – 11.30 h Pausa - cafè 
11.30 - 13 h Assemblea 2a part: 

4.-  Elecció vocal nou membre Junta 
5.-  Proposta pla de treball 2008 
6.-  Proposta pressupost 2008 
7.-  Precs i preguntes 

 
Trobada (oberta a convidats): 
 
13 - 13.30 h Conferència: I. Sr. Rafael Ribó 
 Síndic de Greuges de Catalunya 
13.30 - 14 h Cloenda Jornades  
 Sr. Josep Giné, Síndic Municipal de Greuges de Lleida 
 Sr. Carles Dalmau, President del FòrumSD 
 Il·lm. Sr. Jaume Gilabert, President de la Diputació de Lleida 
 I. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya 
 Il·lm. Sr. Àngel Ros, Alcalde Lleida 
 
Tal i com he fet els darrers anys, i per una senzilla qüestió d'economia i de 
practicitat, no adjuntaré a aquest Informe el detall de l'acta de la jornada, tot i 
que està dipositada als arxius de la Sindicatura i a disposició de tothom qui la 
vulgui consultar. 
 
Malgrat això, sí que hi ha certs aspectes de la Trobada que van motivar un 
debat més intens i que potser són dignes d'esmentar. En són exemples les 
relacions amb al Síndic de Greuges de Catalunya, l'informe de Tresoreria i la 
proposta d'augment de quotes per al 2008, les relacions institucionals amb 
altres sindicatures i organitzacions de síndics, la col·laboració amb les 
diputacions provincials i algun altre punt de la proposta del Pla de Treball per al 
2008. 
 
També vull destacar l'augment constant de sindicatures que es dóna arreu del 
territori català i la seva progressiva incorporació al FòrumSD. Aquest fet 
augmenta la diversitat d'opinions i ens obliga a una major capacitat de diàleg, 
d’explicació i de recerca consens que, sens dubte, ens fa créixer també en el 
desenvolupament de la nostra tasca diària. 
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Aquest positiu augment de membres de l'Associació es va traduir, doncs, en un 
augment de les intervencions i en un debat ric i plural que va allargar força més 
del que estava previst cadascuna de les sessions de l'Assemblea, i que va 
acabar allargant el desenvolupament global de la jornada fins més enllà de les 
15.00 h. 
 
Afortunadament, tant el Síndic Ribó com l'alcalde de Lleida, que havien 
d'intervenir a la darrera fase de la Trobada, es van mostrar molt amables i 
comprensius i van presentar-nos les seves intervencions enmig de la més 
absoluta cordialitat. 
 
 
 
4.5. Col·laboració a Ràdio Sabadell 
 
En resposta a la invitació del Síndic de Sabadell, el Sr. Josep Escartín, el dia 4 
de març de 2008 em vaig desplaçar fins a aquella ciutat per col·laborar en el 
seu programa de la ràdio local. 
 
Es tracta d'un breu espai quinzenal que compta amb la presència del Síndic i 
durant el qual es fa un repàs a les activitats que duu a terme com a tal. En 
aquella ocasió vam comentar la recent celebració de la X Trobada de Síndics i 
Defensors Locals del FòrumSD i, atesa la proximitat el Dia de la Dona, vam 
comentar l'encara escassa presència de dones en el càrrec de defensores 
municipals. 
 
El programa es tanca amb l'anunci dels propers actes que té previstos el Síndic 
de Greuges, de manera que esdevé una excel·lent plataforma publicitària per a 
la institució. 
 
 
 
4.6. XXVI edició del Curs dels Drets Humans 
 
El dia 7 d’abril de 2008 vaig assistir, a partir de les 6 de la tarda, a la XXVI 
edició del Curs dels Drets Humans que organitza l’Institut dels Drets Humans 
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de Catalunya, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. 
 
El FòrumSD va col·laborar activament en aquesta edició, en què el nostre 
president, el Sr. Carles Dalmau, va assumir la xerrada “Dimensió Local dels 
Drets Humans”. La seva exposició es va centrar, bàsicament, en la funció d’un 
síndic local i en el desenvolupament del seu dia a dia. 
 
Seguidament va tenir lloc la presentació a Catalunya del llibre “Ciudadanía e 
identidad” a càrrec del seu autor, el Sr. Javier Otaola, Síndico defensor vecinal 
de Vitoria-Gasteiz i membre del FòrumSD. 
 
L’objectiu d’aquests cursos és donar una primera formació per a 
l’especialització de professionals que treballen en l’àmbit dels drets humans, i 
oferir una aproximació, principalment jurídica, a diversos aspectes dels drets 
humans. També s’hi repassen els diferents sistemes de protecció dels drets, 
tant regionals com universals i, si bé es fa especial èmfasi en el dret 
internacional dels drets humans, no es deixa de tractar la legislació nacional, 
autonòmica i local. 
 
La participació del FòrumSD en el curs va ser fruit de la relació de col·laboració 
institucional que hi ha entre l'IDHC i el FòrumSD, del qual hi vam assistir uns 10 
membres. 
 
 
 
4.7. Impuls de les Xerrades als Instituts des del F òrumSD 
 
El 29 d'abril de 2007 va tenir lloc, a la seu del Síndic de Sabadell, una reunió 
entre tots els membres del FòrumSD que dúiem a terme, ja en aquell moment, 
l'activitat que –de manera genèrica– es pot anomenar Xerrades als Instituts. 
 
La intenció d'aquestes xerrades, que vam impulsar inicialment la Sindicatura 
Municipal de Greuges de Sabadell i la de Vilafranca, és apropar la nostra 
institució a les noves generacions i, al mateix temps, oferir al jovent el que 
moltes vegades és el seu primer contacte amb els conceptes de drets i deures 
humans i ciutadans. 
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Els destinataris d'aquesta activitat serien, en principi, els nois i noies que cada 
any facin el darrer curs de l’ESO, sense que això sigui un impediment perquè, a 
petició dels mestres o tutors, es pugui adaptar una d'aquestes activitats a graus 
inferiors. 
 
La bona experiència i la gran acollida obtinguda pels síndics que hem donat 
forma a l'activitat ens va animar a elaborar una mena de dossier oficial que 
pugui ser compartit i aprofitat per tots els membres del FòrumSD. 
 
El Sr. Escartín, Síndic Municipal de Sabadell, ens va oferir a la possibilitat de 
pagar aquests dossiers gràcies a una subvenció de Caixa Sabadell que, atès el 
considerable interès social i cultural de l'activitat, veia possible d'obtenir. 
Finalment, també va oferir la col·laboració del seu equip per refondre i elaborar 
el contingut de l'esmentat dossier, cosa que es va acceptar i agrair per part de 
tots. 
 
 
 

4.8. Jornada de treball entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els 
síndics i defensors municipals 

 
D’acord amb la línia de treball iniciada l’any 2007, durant el primer semestre de 
l’any 2008 el Síndic de Catalunya i els síndics i defensors locals vam programar 
una jornada conjunta de treball i formació, el cost de la qual va ser assumit pel 
Síndic Ribó. 
 
En aquesta edició, el marc escollit va ser el Museu Nacional d’Història de 
Catalunya, situat al Palau de Mar, a Barcelona, i es va celebrar el 21 de maig. 
 
L’ordre del dia va ser el següent: 
 

10.00.- Obertura de la jornada.  
10.00.- La gestió municipal de l’empadronament. Especial referència a 

l’empadronament dels immigrants. 
Ponent: Laura Díez (Adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya).  

10.15.- Alguns exemples concrets, sobre padró municipal i:  
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• La preinscripció escolar (Bernat Albaigés, assessor del SGC) 
• L’accés a l’habitatge social (Núria Pernas, assessora del SGC) 
• Residència habitual en l’àmbit tributari (Dolors Rovira, 

assessora del SGC) 
• El registre municipal de parelles de fet (Sílvia Vèrnia, assessora 

del SGC) 
• El reagrupament familiar (Francesca Reyes, assessora de la 

Síndica de Greuges de Barcelona) 
10.40.- Debat obert.  
11.30.- Pausa. 
12.00.- Disciplina urbanística. Els procediments. Les execucions 

subsidiàries.  
Ponent: Pilar Busquiel (Assessora del Síndic de Greuges de 
Catalunya)  

12.15.- Alguns exemples concrets: 
• M. Glòria Valeri (Síndica de Greuges de Vilafranca del 

Penedès) 
• Josep Escartín (Síndic Municipal de Greuges de Sabadell) 
• J. Antoni Martínez (Adjunt al Defensor de la Ciutadania de 

Santa Coloma de Gramenet) 
• Amàlia Ganga (assessora de la Síndica de Greuges de 

Barcelona) 
• Nela Àvalos (assessora del SGC) 

12.40.- Debat obert. 
13.30.- Dinar relacional (sense protocol). 
14.45.- La qualitat en el nostre treball. La carta de serveis del SGC.  

Ponent: Pilar Figueras (Secretària General del SGC) 
15.00.- Debat obert.  
15.30.- Presentació del departament local del SGC i cloenda pel Síndic de 

Greuges de Catalunya.  
 
Mereix un esment especial el fet que el Sr. Sasa Jankovic, Ombudsman de 
Sèrbia, i una part del seu equip van assistir com a oïdors a la primera part de la 
Jornada. Els havia convidat el Síndic de Catalunya tot aprofitant la seva visita al 
nostre país, ja que la seva institució és encara molt jove i el Sr. Ribó s’havia 
ofert a guiar-los en les seves primeres passes. Així, van poder veure de 
primera mà la importància que es concedeix a la protecció dels drets de les 
persones a Catalunya i el nivell d’organització i coordinació en què ens trobem 
actualment totes les sindicatures. 
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Pel que fa al desenvolupament ordinari de la Jornada, només cal destacar 
l’interès de la gran majoria de les intervencions i el considerable ordre i 
puntualitat amb què es van succeir els diferents moments previstos. 
 
Va resultar especialment interessants les intervencions sobre “Disciplina 
Urbanística” i la presentació de “La carta de serveis del Síndic de Greuges de 
Catalunya”. 
 
 
 
4.9. Reunió amb el Conseller de Governació i Admini stracions Públiques 
 
Una delegació de la Junta Directiva del FòrumSD ens vam reunir, el dimarts 15 
de juliol de 2008, amb el Sr. Jordi Ausàs, Conseller de Governació i 
Administracions Públiques. 
 
L’objectiu era ajudar a definir i concretar el tractament que tindria la institució 
dels síndics i defensors locals a la futura Llei de Governs Locals de Catalunya 
(se n’estava redactant l’avantprojecte), que hauria de substituir l’actual Llei 
Municipal i de Règim Local, en matèria de regulació del desenvolupament 
territorial. 
 
El Conseller va escoltar els nostres comentaris i ens va demanar que els hi 
passéssim per escrit a fi de poder-los considerar de manera ben precisa, cosa 
que vam fer pocs dies després per correu-e. 
 
Vam aprofitar l’oportunitat per informar-lo de l’activitat que duem a terme, des 
del FòrumSD, per donar a conèixer la figura dels síndics locals i per impulsar-
ne la seva implantació per a un millor servei a la ciutadania, cosa que va 
merèixer el seu reconeixement. 
 
En atenció a aquesta tasca, el Conseller no va descartar que el FòrumSD pugui 
obtenir, en propers exercicis, alguna subvenció de la Generalitat. 
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4.10. Reunions de treball per preparar una ponència  de les III Jornades de 
Formació 

 
El dia 16 de juliol de 2008 va tenir lloc, a Vilafranca del Penedès, la primera 
reunió de l’equip de síndics i tècnics que vam assumir la preparació de la 
ponència Experiències d’aplicació de la Carta - El dret a la salut i al medi 
ambient, que havia de ser exposada durant les Jornades de Formació que el 
FòrumSD tenia previstes per a l’octubre de 2008. 
 
Durant la reunió vam treballar a fons el text de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, així com les orientacions que havia 
publicat la Diputació, des de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, 
en el dossier Drets humans a la ciutat – Adaptació de les normatives municipals 
a la Carta Europea. 
 
També vam fer una llarga exposició dels diferents casos que ens brindava la 
nostra experiència en matèria de sorolls, dret al descans, salut pública, etc. 
 
Tot i que la reunió es va allargar una hora més del previst, no vam tenir temps 
d’acabar la ponència i vam acordar consultar altres documents durant l’estiu i 
tornar-nos a reunir a primers de setembre. 
 

____________________________ 
 
 
La segona d’aquestes reunions de preparació de la ponència sobre Salut i Medi 
Ambient va tenir lloc el 9 de setembre de 2008, a Santa Coloma de Gramenet. 
 
La feina duta a terme va consistir, essencialment, en una posada en comú de 
les ordenances que tenien en vigor –sobre la matèria en qüestió– els respectius 
ajuntaments dels síndics que formàvem el grup de treball. 
 
Atesa la gran quantitat de documentació aportada, en aquesta ocasió tampoc 
vam tenir prou temps per acabar la ponència, de manera que alguns de 
nosaltres vam assumir la tasca de llegir i trobar punts de convergència i de 
divergència entre els textos recollits dels diferents municipis. 
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La posada en comú definitiva hauria de tenir lloc en una tercera reunió que vam 
deixar per finals de setembre. 
 

____________________________ 
 
 
Finalment, el dilluns 13 d’octubre de 2008 vam celebrar, a Rubí, la tercera i 
última reunió per preparar la ponència en qüestió. 
 
En aquesta ocasió sí que vam poder acabar l’anàlisi de la documentació que 
havíem recopilat i vam estructurar el contingut que volíem exposar als 
companys síndics i defensors. La primera part de la intervenció, que comptaria 
amb el suport d’una presentació en Power Point, faria un repàs als textos legals 
que regulen els temes de Salut i de Medi Ambient, tant a nivell general com a 
nivell local, amb la intenció de posar de manifest les virtuts i mancances del 
nostre ordenament. 
 
La segona part de la intervenció consistiria en exposar un seguit de casos 
pràctics, i representatius de les diferents casuístiques, dels molts que les 
nostres experiències als respectius ajuntaments ens havien permès recollir. En 
acabar, s’obriria un torn de paraules abans de tancar la ponència amb un 
resum breu de tot el que s’havia exposat (conclusions). 
 
 
 
4.11. Tallers de Comunicació 
 
El divendres 18 de juliol de 2008 vaig assistir a la jornada Tallers de 
Comunicació, sobre el tema de la comunicació i les habilitats personals per al 
tracte amb les persones, que van organitzar conjuntament les sindicatures de 
Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès. 
 
El programa de la jornada va ser: 
 

9.00 h Acreditacions 
9.30 h Inauguració del taller per part del síndic amfitrió 
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9.35 h La comunicació a les oficines dels síndics locals i la relació amb 
els mitjans de comunicació 
• Òscar Gómez, responsable de comunicació del Síndic 

Municipal de Greuges de Sabadell. Breu introducció a la 
implantació de la comunicació com a element estratègic a les 
oficines dels síndics locals. 

• Toni Cruanyes, director adjunt del diari Avui. La importància 
d’estar present als mitjans de comunicació. 

10.40 h Pausa cafè 
11.00 h Primera part de la ponència de Carme Calvo, gerent de l'empresa 

ALLÔ? Com ser eficaç en el tracte amb les persones. 
12.30 h Segona part de la ponència de Carme Calvo, per a l'equip de les 

oficines dels síndics i síndiques. 

Ponència del president del Parlament de Catalunya, MH Sr. 
Ernest Benach, per als síndics, síndiques, defensors i defensores 
locals. 

14.30 h Dinar 
 

Vam assistir a la jornada una vintena de síndics i defensors i bona part del 
personal tècnic adscrit a les nostres oficines. 
 
Cal destacar la intervenció del president del Parlament de Catalunya, que va fer 
un repàs històric a la presència dels ombudsman a Catalunya i va oferir una 
bona perspectiva sobre la feina que duem a terme des de les sindicatures 
locals. Durant el torn de preguntes no va tenir inconvenient de respondre 
qüestions d’altres àmbits (política, Estatut, etc.). 
 
 
 
4.12. Reunions territorials de la Junta Directiva d el FòrumSD 
 
D’acord amb el Pla de Treball aprovat a l’assemblea de Lleida-2008, durant el 
mes de setembre de 2008 van tenir lloc tres reunions territorials de la Junta 
Directiva del FòrumSD amb tots els síndics, síndiques, defensors i defensores 
del territori català. 
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L’objectiu d'aquestes reunions era que els membres de la Junta directiva 
poguéssim explicar a tots els membres de l’associació les tasques que 
s'estaven duent a terme (per delegació de l'Assemblea) i en quin punt es 
trobaven, així com millorar i mantenir viu el contacte i el diàleg entre l'òrgan 
responsable del FòrumSD i tots els seus associats. 
 
Aquest tipus de trobades “de proximitat” també es van revelar com un bon 
moment per compartir experiències i recollir opinions i propostes que poden 
resultar útils a tots els nivells. 
 
L’ordre del dia de les reunions sempre va ser, lògicament, el mateix: 
 

0.- Recordatori Calendari 
1.- Procés de renovació Junta directiva - XI Trobada - Assemblea a St. Boi 
2.- Relació institucional – FòrumSD – Síndic de Greuges de Catalunya 
3.- Formació de Síndics – 30 / 31 Octubre Barcelona 
4.- Resultat reunions – Diputacions. Tarragona – Girona i Lleida 
5.- Diputació de Barcelona – Subvencions: 2007 i 2008 
6.- Web FòrumSD 
7.- Informació – Reunió amb el Conseller Jordi Ausàs - Governació i 

Administracions Públiques – Propostes esborranys llei municipal 
8.- Implantació i extensió de la institució 
9.- Proposta registre unificat de casos. Resum informes sindicatures locals 
10.- Economia. Quotes 2008 – Quotes 2009. 
11.- Diversos 

- Article 10 de Desembre – Dia dels Drets Humans 
- Convenis - FMC / ACM 
- Capacitat d’adhesió de la Junta a comunicats, manifestos o accions 

“urgents”. 
12.- Precs i preguntes 
 

Les dates de celebració i les ciutats que les vam acollir van ser: 
- 16 de setembre de 2008: província de Girona, a Girona ciutat. 

(cancel·lada per incompatibilitat d’agendes dels assistents). 
- 23 de setembre de 2008: províncies de Tarragona i Lleida, a Reus. 
- 30 de setembre de 2008: província de Barcelona, a Vilafranca del 

Penedès. 
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Cadascuna de les convocatòries va aconseguir reunir la majoria dels titulars de 
les sindicatures de cada zona i van ser molt participades, de manera que la 
utilitat i l’interès d’aquestes reunions van quedar abastament demostrats. 
 
Pel que fa a la reunió celebrada a Vilafranca vull fer esment de la bona 
disposició de la regidora Maria Batet per poder-hi ser present (l’alcalde, tot i 
haver preparat acuradament la seva intervenció, a darrera hora va excusar la 
seva assistència) i de tot el suport rebut en la qüestió organitzativa, tant des del 
Centre Àgora com des dels serveis de Protocol, de Cultura i de l’Oficina de 
Turisme. 
 
 
 
4.13. Jornada de formació en matèria de protecció d e dades 
 
L’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar, pel dia 9 d’octubre de 
2008, una jornada formativa adreçada als síndics municipals de Catalunya per 
tal de donar a conèixer els trets principals i més característics del dret 
fonamental a la protecció de dades personals a Catalunya. 
 
La Jornada es va proposar pel fet que la funció del síndic suposa un bon 
apropament de l’administració al ciutadà, una garantia de diàleg dintre de 
l’àmbit municipal, i una eina per a l’eficaç prestació dels serveis públics. 
 
El curs va tenir lloc a la mateixa seu de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, a Barcelona, i hi vam assistir una quinzena de síndics i defensors locals 
i diversos membres de l’equip del Síndic de Catalunya. 
 
El programa de la jornada va ser el següent: 
 
Introducció al dret a la protecció de dades persona ls: com defensar-lo 
10.00 Inauguració  
 Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
10.15 Principis generals i principals obligacions en matèria de protecció de 

dades personals. 
 Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades 
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10.45 L’obligació d’inscripció de fitxers al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya 

 Jordi Ferreres, cap de l’Àrea de Registre de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades 

11.15 Coffee Break 
11.45 Mesures de seguretat tècniques i organitzatives 
 Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de 

l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
12.15 Garanties del ciutadà: règim sancionador i tutela dels drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició 
 Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades 
12.45 Cloenda, a càrrec d’un membre del Consell de Direcció de la Sindicatura 

de Greuges de Catalunya. 
 
L’exposició teòrica va ser molt instructiva i interessant, i va centrar-se en les 
obligacions dels Ajuntaments en relació a les dades que manipulen i a la 
necessitat d’enviar-les a l’Agència perquè estiguin centralitzades. El torn de 
preguntes posterior va servir per concretar encara més algun concepte. 
 
 
 
4.14. III Jornades de Formació 
 
A finals del mes d’octubre de 2008 van tenir lloc, com cada any, les Jornades 
de Formació del FòrumSD que, en aquesta edició, la tercera, van tenir lloc a la 
ciutat de Barcelona, en el marc del Museu Marítim. 
 
Com que al 2008 va fer 60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
es va considerar adient centrar les Jornades en el desenvolupament d’una eina 
que complementa l’esmentada Declaració: la Carta Europea de Salvaguarda 
del Drets Humans a la Ciutat. 
 
A més, com a novetat i fet diferenciador respecte de les Jornades dels anys 
anteriors, en aquesta ocasió es va considerar oportú que les principals 
ponències fossin assumides pels mateixos síndics i defensors. Per aquest 
motiu s’havien format diversos equips de treball que, des de mesos abans, 
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havien aprofundit en els principals aspectes de la Carta amb l’objectiu de 
compartir les seves conclusions amb tots els assistents a les Jornades. 
 
Si bé l’experiència va resultar interessant i enriquidora, potser no va assolir del 
tot els seus objectius, ja que algunes intervencions no van ser prou profundes. 
Malgrat això, el balanç va ser clarament positiu. 
 
El programa de les III Jornades de Formació del FòrumSD, celebrades els dies 
30 i 31 d’octubre de 2008, va ser: 
 
Dijous 30   
10.00 h Obertura Jornades 
 Excm. Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona 
10.30 h Conferència Inaugural: "Els reptes de les ciutats" 
 Ponent: Josep Martí Gómez, periodista 
 Presenta: Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona 
11.30 h Pausa cafè 
12.00 h Sessió 1: La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat - Una eina de treball per les sindicatures locals 
 Ponent: Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Diputació de 

Girona. 
 Moderador: Carles Dalmau, Síndic de Greuges de Sant Boi i 

President del FòrumSD  
14.00 h Dinar 
16.00 h Sessió 2: Experiències d’aplicació de la Carta - El dret a la protecció 

social 
- Llei de Dependència: Josep Escartín (Síndic Municipal de Sabadell) 
- Llei de Serveis Socials: Frederic Prieto (Síndic de Cornellà) 
- Llei d’Infància: Marino Villa (adjunt de la Síndica de Barcelona) 
 Moderadora: Pilar Malla (Síndica de Greuges de Barcelona)  

 
Divendres 31   
10.00 h Sessió 3: Experiències d’aplicació de la Carta - El dret a la salut i al 

medi ambient 
 Grup de treball: Jordi Quintàs, Merche Moreno (Rubí), Francisco 

Amaya, Dolors Muñoz, Begoña Ballvé (Mollet), Fernando Oteros 
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(Sta. Coloma), M. Glòria Valeri (Vilafranca), Pilar Silveiro i Gemma 
Castells (Lleida) 

 Moderador: Josep Giné (Síndic de Lleida)  
11.30 h Pausa cafè 
12.00 h Sessió 4: Experiències d’aplicació de la Carta - El dret a l’eficàcia 

dels serveis públics i el principi de transparència 
 Grup de treball: Eduard Puig (Figueres), Carina Peracaula (Girona), 

José Luis Mayo, Assumpció Vilatje (Sant Feliu de Guíxols), Jordi 
Sistach (Palamós); Miquel Brugués i Alba Felip (Salt) 

 Moderadora: M. Teresa Seseras (Defensora del Ciutadà de Girona)  
13.30 h Cloenda 
 Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona 
 Carles Dalmau, Síndic municipal de Greuges de Sant Boi - President 

del FòrumSD 
 Xavier Amor, Diputat de la delegació de Participació Ciutadana, 

Diputació de Barcelona 
 Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya  
14.00 h Dinar i visita breu al Museu Marítim 
 
L’esquema comú per al desenvolupament de les sessions va ser el següent: 
 

- Dret de referència: exposició del marc normatiu – legal 
- Competències del Ajuntaments 
- Exposició de les dificultats i problemàtiques més recurrents. Estat de la 

qüestió, queixes rebudes i/o actuacions conegudes. 
- Possibilitats d’actuacions – preventives, d’ofici i/o propostes i exemples 

de resolució de casos. 
- Proposta de conclusions. 

 
 
 
4.15. Visita al Parlament. Comissió de Peticions.  
 
El dia 18 de novembre de 2008 un bon nombre de síndics i defensors locals 
vam assistir, com a continuïtat de les relacions institucionals que el FòrumSD 
manté amb les diferents institucions del país, a una nova visita a la seu del 
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Parlament de Catalunya, on vam ser rebuts pel seu president, el M. H. Sr. 
Ernest Benach. 
 
Després de la visita institucional vam poder compartir una Jornada de Treball 
amb la Comissió de Peticions del Parlament, integrada per un representant de 
cada partit polític amb representació al Parlament i una lletrada. Per mitjà de 
les seves explicacions i del dossier informatiu que ens van facilitar, vam poder 
comprovar que la seva funció és força similar a la dels síndics, però amb la 
important diferència que aquesta Comissió sí que pot canviar lleis. 
 
També ens van explicar que la seva existència és relativament recent, ja que 
es va crear al 2005 i no va començar a funcionar fins al 2006. El seu protocol 
de funcionament permet que qualsevol ciutadà s’hi pugui adreçar i demanar-los 
la correcció de qualsevol buit o mancança legals. 
 
En acabar la jornada, en què vam poder veure sobre el terreny el funcionament 
de la Comissió de Peticions, vam constatar que les nostres institucions es 
poden complementar i ajudar mútuament, motiu pel qual vam acordar mantenir 
i intensificar els contactes futurs. 
 
 
 
4.16. Renovació de la Llei de Règim Local  
 
El dia 2 de desembre de 2008 vaig assistir, juntament amb altres membres de 
la Junta Directiva del FòrumSD, al Parlament de Catalunya per trobar-nos amb 
la Comissió d'Estudis que s'ocupa dels articles que fan referència als síndics i 
defensors locals en la futura reforma de la Llei de bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, es va considerar que seria bo parlar amb l’FMC i l’ACM per 
aconseguir el seu suport a l’hora de defensar que aquesta llei doni un 
tractament diferenciat a les institucions de les sindicatures i defensories locals. 
 
Per analogies, també vam comentar la nova Llei del Síndic de Greuges de 
Catalunya, ja redactada però encara pendent d'aprovació, on també parla 
superficialment dels síndics locals. Els assistents vam coincidir a opinar que 
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seria bo i oportú que les relacions del Síndic de Catalunya amb els síndics i 
defensors locals s'abordessin en un punt diferenciat. 
 
 
 
4.17. Inauguració de la nova seu del Síndic  
 
El dimecres 10 de desembre de 2008, i en resposta a una invitació personal, 
vaig assistir a la inauguració de la nova seu del Síndic de Greuges de 
Catalunya, situada al Passeig Lluís Companys, 7, de Barcelona. 
 
L’estrena de la nova seu, necessària per l’augment de serveis i de personal que 
havia experimentat la institució darrerament, es va fer coincidir, de manera del 
tot intencionada, amb la celebració del 60è aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. 
 
L’acte, que es va revestir de gran solemnitat, va comptar amb els parlaments 
de l’Ombudsman suec, del M. H. Sr. Ernest Benach –president del Parlament 
de Catalunya– i del mateix Síndic català, el Sr. Rafael Ribó. També hi vam 
assistir el Sr. Enrique Múgica –Defensor del Pueblo espanyol–, la majoria de 
defensors autonòmics espanyols i gairebé una trentena dels síndics i defensors 
locals del país, membres del FòrumSD. 
 
Després d’una petita visita a les noves dependències, el Síndic ens va 
obsequiar amb un recital del conegut cantautor Raimon i un aperitiu, que va 
cloure els actes de la jornada. 
 
 
 
4.18. Contactes amb els diferents grups parlamentar is  
 
A primers de novembre del 2008 va tenir lloc, a petició seva, una reunió entre 
els representants del grup parlamentari del PSC-CPC i la Junta Directiva del 
FòrumSD. L’objectiu era saber, de primera mà, quina era la nostra posició vers 
el tractament que havia de donar als síndics i defensors locals la futura Llei de 
Règim Local. 
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Lògicament també es va parlar de les nostres tasques, dels nostres mitjans, de 
la relació amb el Síndic de Greuges de Catalunya i del tracte, poc diferenciat, 
que ens dóna la futura Llei del Síndic. 
 

____________________________ 
 
 
El 18 de desembre de 2008 van tenir lloc dues noves reunions de la mateixa 
naturalesa, a les quals sí que vaig poder assistir. 
 
A migdia ens vam reunir amb 3 diputats del PP, que es van mostrar molt 
receptius i que van apuntar la possibilitat de permetre’ns comparèixer davant 
del Parlament quan es debati la part de la Llei de Règim Local que faci 
referència a les sindicatures locals. 
 
A mitja tarda del mateix dia ens vam reunir amb un diputat d’ICV-EUiA, que 
també es va mostrar partidari de donar un tracte diferenciat als síndics i 
defensors locals en relació al Síndic de Greuges de Catalunya i als síndics 
d’altres institucions (universitats, caixes d’estalvis, etc.). 
 
 
 
4.19. Expansió de la institució i del FòrumSD 
 
 
4.19.1. Palma 
 
Durant els dies 22, 23 i 24 de gener de 2008, i en resposta a una invitació del 
Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, aquesta ciutat va acollir la visita del 
síndic municipal de la ciutat de Palma i de dos membres del seu equip. 
 
L’amfitrió, el Sr. Josep Escartín, va organitzar aquestes jornades en atenció a 
l’interès mostrat pel síndic de Palma per rebre el màxim d’informació sobre 
l’organització, mitjans i funcionament de les defensories locals que gaudeixen 
de molta més experiència que la seva. 
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Al llarg d’aquests tres dies, els convidats van rebre tot d’informació detallada, 
teòrica i pràctica, sobre l’activitat que es duu a terme a l’oficina del síndic de 
Sabadell i sobre les diferents activitats de promoció de la institució que són 
necessàries. 
 
En aquest marc, els membres de la Junta del FòrumSD vam ser convidats al 
dinar del dia 23, que ens va servir per acabar-nos de conèixer, donar-los la 
benvinguda al FòrumSD, aclarir dubtes, comentar experiències, explicar 
mètodes de treball, etc. 
 
El defensor de Palma, el Sr. Miguel Lladó, es va mostrar molt agraït per les 
atencions rebudes i per la informació facilitada, que preveia molt útil per 
engegar una Defensoria ferma i independent que hauria de donar servei a una 
població de més de 300.000 habitants. 
 
Va comentar, en aquest sentit, que encara no havia engegat cap campanya de 
publicitat a la ciutat, però que tan sols amb el ressò que va tenir el seu 
nomenament a la premsa i a la televisió locals, en pocs dies ja havien rebut un 
nombre considerable de queixes. 
 
 
4.19.2. Sant Sadurní d’Anoia 
 
A finals de 2007 vam poder llegir a la premsa que el ple de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní del dimarts 27 de novembre havia aprovat, per unanimitat, la 
creació de la figura del Síndic de Greuges Municipal en un termini màxim de 
vuit mesos. 
 
Fruit d’aquest acord, tant l’alcalde de Sant Sadurní com una ciutadana, a qui ja 
s’havia temptejat com a possible candidata, es van posar en contacte amb la 
nostra Sindicatura per demanar-nos orientació i tota mena d’assessorament. 
 
Ens vam posar, doncs, a la seva disposició i vam iniciar un seguit de reunions i 
contactes que semblaven conduir cap un nomenament força imminent. 
 
Així, el 13 de febrer em vaig trobar amb la Sra. Mercè Benèit, la persona a qui 
l’alcalde tenia previst proposar al Ple com a primera síndica de Sant Sadurní 
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d’Anoia. La seva intenció era reunir la màxima informació sobre la feina i la 
responsabilitat que demanava l’assumpció del càrrec, ja que en cas d’acceptar 
la proposta volia fer-ho de manera ben conscient. 
 
Durant aquesta reunió vam fer un repàs distès però exhaustiu a totes les 
qüestions que tenen a veure amb la institució, el càrrec, el desenvolupament de 
la feina, els mètodes de treball, etc. Va ser molt útil que la Sra. Benèit hagués 
fet una considerable tasca de recerca per Internet, ja que ens va permetre 
concretar i aprofundir molt més en aquells punts que calia aclarir o comentar. 
 

____________________________ 
 
 
Uns dies després, el 27 de febrer, i a petició de l’Ajuntament de Sant Sadurní, 
em vaig desplaçar fins a aquesta vila per reunir-me amb l’alcalde, el Sr. Joan 
Amat, i amb diversos regidors de les diferents forces polítiques amb 
representació al consistori, que també es van interessar per tots els aspectes 
relatius a reglament, competències, espai, suport i mètodes de treball d’una 
Sindicatura de Greuges. 
 
La reunió va ser molt cordial i va permetre a alcalde i regidors tenir l’oportunitat 
de fer-se una idea bastant precisa sobre les característiques de la figura del 
Síndic de Greuges i de les seves principals tasques. 
 
Vam comentar que la principal funció del Síndic és rebre les queixes dels 
ciutadans sobre els serveis que ofereix l’Ajuntament i posar-se en contacte amb 
els tècnics municipals i els regidors competents per aconseguir que el ciutadà 
sigui ben atès i es resolgui, si és possible, el seu problema. 
 
També vam aprofundir en detalls de funcionament, com la distinció entre 
expedient i consulta, i en aspectes més materials com l'espai físic i el suport 
administratiu que necessita la institució, sense oblidar un petit comentari sobre 
la remuneració del càrrec. 
 
No cal dir que vaig encoratjar l’alcalde i els regidors de Sant Sadurní a 
implantar de seguida la figura del Síndic de Greuges a la vila, i els vaig reiterar 
tot el meu suport per resoldre qualsevol dubte que encara els pogués sorgir. 



 

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

71 

 
____________________________ 

 
 
Malgrat tots aquests contactes, però, i malgrat la intenció del Consistori de Sant 
Sadurní semblava clara, la creació de la seva sindicatura municipal de greuges 
no es va arribar a fer efectiva per motius que desconec. En canvi, sí que es va 
fer públic, a finals de novembre de 2008, que Sant Sadurní estava a punt de 
signar un conveni de supervisió amb el Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
D'aquesta manera, l'Ajuntament s'estalviava la creació d’una figura de 
proximitat i de garantia dels drets de la ciutadania envers l'administració local, 
com és un síndic municipal de greuges, i mirava de suplir aquesta mancança 
amb un acord de col·laboració amb el Síndic de Catalunya. 
 
Amb motiu d'aquest acord, s'havia d'instal·lar una bústia en un lloc determinat 
del municipi per recollir les queixes de la ciutadania, i el Síndic es comprometia 
a gestionar-les amb la màxima celeritat i a elaborar un informe anual que hauria 
de reflectir totes les queixes rebudes a Sant Sadurní i el seu tractament. 
 
D'aquesta manera Sant Sadurní es convertia en el tercer municipi de Catalunya 
que firmava aquest tipus de conveni, anomenat “Conveni de Supervisió 
Singularitzada”, amb el Síndic de Greuges català. 
 
 
4.19.3. Cornellà de Llobregat 
 
El dilluns 21 d’abril de 2008 alguns membres de la Junta del FòrumSD ens vam 
reunir amb el Sr. Frederic Prieto i Caballé, Síndic Municipal de Greuges de la 
ciutat de Cornellà. 
 
El Sr. Prieto havia estat nomenat síndic feia tan sols un mes i de seguida 
s’havia posat en contacte amb altres síndics i defensors veïns, els quals ja li 
havien parlat del FòrumSD. La seva intenció era, òbviament, demanar-nos tota 
mena d’informació, orientació i assessorament en relació al funcionament diari 
d’una sindicatura de greuges, ja que ell era el primer síndic de Cornellà i la 
seva sindicatura encara estava “en construcció”. 
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El Sr. Prieto ens va explicar que coneixia abastament l’administració municipal i 
el seu funcionament, ja que anys enrere havia estat regidor i alcalde del seu 
municipi, cosa que estava segur que li seria molt útil en el desenvolupament del 
seu càrrec com a síndic. Es va mostrar molt obert i dialogant, així com animat i 
respectuós vers la nova tasca que acabava d’emprendre. 
 
Nosaltres li vam oferir tot el nostre suport i el del FòrumSD, al qual va 
assegurar que s’incorporaria en molt poc temps. 
 
 
4.19.4. Diputació de Girona  
 
El 29 de maig de 2008 alguns membres de la Junta del FòrumSD ens vam 
desplaçar fins a Girona per entrevistar-nos amb els responsables de la 
Diputació de la província. La trobada havia estat concertada i preparada per la 
Síndica Municipal de la ciutat, la qual també va assistir a la reunió. 
 
La nostra intenció era, tal i com ja havíem aconseguit amb la Diputació de 
Barcelona, proposar a aquest ens establir una línia de diàleg i col·laboració per 
fomentar la creació de noves sindicatures de greuges locals a les poblacions de 
més de 8000 habitants. 
 
Els responsables de la Diputació es van mostrar molt receptius i favorables a la 
proposta que els fèiem, fins al punt d'oferir-nos la seva col·laboració per acollir 
alguna trobada o algun acte del FòrumSD a les seves instal·lacions. 
 
 
4.19.5. Paterna (València) 
 
El dia 2 d’octubre de 2008 vam rebre una trucada de l'oficina del Defensor del 
Ciutadà de l'Ajuntament de Paterna (València) per demanar-nos informació i 
assessorament de cara a confeccionar el pressupost de la seva institució per a 
l'any 2009. 
 
Atès que el cens d’habitants d’ambdues ciutats és similar, havien considerat 
que les despeses podrien ser força semblants, i que les nostres els podrien 



 

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

73 

servir de referència per elaborar el seu primer pressupost (la seva defensoria 
era de creació molt recent). 
 
En resposta al seu interès, de seguida les vam informar amb força detall de les 
partides que gestionava la nostra Sindicatura i dels conceptes a què es 
destinaven els diners. 
 
En el transcurs de la conversa també ens van consultar altres assumptes 
relatius a la institució, com ara les eines que utilitzàvem per fer-ne difusió i 
promoció. Van mostrar especial interès per les xerrades que duem a terme a 
les seus de les associacions de veïns i, principalment, per les presentacions 
que es fan als cursos superiors dels centres d'ensenyament secundari. També 
els vam enviar, doncs, el dossier de treball d’aquesta activitat. 
 
 
 

4.20. Assistència a nomenaments, preses de possessi ó i actes 
d’homenatge 

 
 
4.20.1. Relleu a la Seu d’Urgell 
 
Per invitació de l’alcalde de La Seu d’Urgell, el Sr. Jordi Ausàs, el dilluns 14 de 
gener de 2008 em vaig desplaçar fins a aquella ciutat per assistir a l’acte de 
presa de possessió del nou síndic municipal, el Sr. Àngel Rubio i Salvador. 
 
L’anterior síndic, el Sr. Joan Massa Sarrado havia cessat per haver esgotat el 
període del seu mandat. 
 
En nom del FòrumSD i com a representants de la seva Junta Directiva, vam 
assistir a l’acte el Sr. Carles Dalmau, president, el Sr. Josep Escartín, 
vicepresident, i jo mateixa, vocal. 
 
El canvi de síndic es va dur a terme en un Ple extraordinari en què el síndic 
sortint va presentar el seu Informe d’actuació corresponent als seus darrers 4 
anys en el càrrec. Va comentar que la seva principal tasca havia consistit en 
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escoltar la ciutadania, si bé la seva mitjana d’expedients per any era de tan sols 
quatre o cinc. 
 
El nou síndic va assumir el repte d’impulsar la Sindicatura i de fer-la conèixer a 
la població, així com el de vetllar que l’Ajuntament posi al dia el reglament de la 
institució i l’adapti a la normativa vigent. 
 
Per part nostra, vam convidar el nou Síndic a incorporar-se al FòrumSD, cosa 
que tant ell com l’alcalde de la ciutat van considerar interessant i necessari. 
 
 
 

4.21. Assistència a la presentació al Ple dels info rmes anuals d’altres 
sindicatures 

 
 
Amb motiu de la relació de solidaritat i companyonia que mantenim els síndics i 
defensors locals de Catalunya, i també com a representant de la Junta del 
FòrumSD, durant el 2008 vaig intentar assistir a les presentacions dels 
Informes al Ple que els/les diferents síndics/ques municipals van anar fent 
davant dels respectius consistoris. 
 
 
La primera va ser la de la Pilar Malla, Síndica Municipal de Greuges de 
Barcelona, que va presentar el seu Informe 2007 davant el Consell Municipal 
de la ciutat el divendres 29 de febrer de 2008. 
 
Pocs dies abans, els membres del FòrumSD vam rebre la seva invitació per 
acompanyar-la i les instruccions per a l’acreditació i la ubicació a la sala. 
 
L'acte, força solemne, va comptar amb la presència d'uns set o vuit membres 
del FòrumSD, així com amb l'assistència del Síndic de Greuges de Catalunya i 
la del seu delegat en matèria de relacions amb les sindicatures locals. 
 
La Síndica va gaudir de vint minuts per fer la seva presentació, durant els quals 
va repassar alguns dels temes que havien provocat major nombre de queixes. 
Va destacar, entre d'altres, la prepotència de la Guàrdia Urbana, la freqüent 
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manca de resposta de l'administració, els conflictes amb les bicicletes, els 
problemes d'habitatge i les mancances dels Serveis Socials. 
 
Després de la seva intervenció van prendre la paraula els diferents grups 
polítics del Consistori. D’entre els seus comentaris cal destacar l'observació 
que van fer els partits de l'oposició, que tots van coincidir a afirmar que els 
problemes detectats eren idèntics als d'anys anteriors, cosa que volia dir que 
l'Ajuntament no reaccionava davant les mancances que se li notificaven. 
 

____________________________ 
 
 
El dia 31 de març de 2008, a les 7 de la tarda, vaig assistir a l'acte de 
presentació, al Ple de l'Ajuntament de Sabadell, dels resultats de la Memòria 
2007 de l'oficina del Síndic municipal de la ciutat. 
 
El Síndic, el senyor Josep Escartín, va fer un repàs dels trets més destacats de 
la seva actuació durant el darrer any, amb una detallada exposició estadística. 
 
Després de la seva intervenció, tan sols va prendre la paraula l'alcalde de la 
ciutat, qui li va agrair la tasca desenvolupada. La resta de grups municipals no 
van gaudir de torn de paraula perquè anteriorment ja havia estat presentada la 
Memòria 2007 a la Junta de portaveus, on tothom havia pogut fer les 
observacions que havia considerat oportunes. 
 
Uns dies més tard, el Síndic tenia previst fer-ne una altra presentació, amb un 
caire més popular, en el marc de la Fira de Sabadell. 
 

____________________________ 
 
 
El dia 8 d'abril de 2008 em vaig desplaçar, junt amb altres representants del 
FòrumSD, a la ciutat de Girona per assistir a la presentació al Ple de l'informe 
de l'actuació de la seva Sindicatura Municipal de Greuges durant l'any 2007. 
 
L'acte, però, no va consistir només en la lectura dels trets més destacats de la 
Memòria 2007, sinó que va suposar el darrer informe al Ple i el comiat de la 
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companya Teresa Seseras, després de 9 anys al capdavant de la Sindicatura 
de Greuges de Girona i d'haver estat un bon puntal per al FòrumSD. 
 
Tot i que el seu mandat acabava a l'octubre, la síndica va aprofitar la seva 
darrera intervenció davant del Ple per fer un repàs els seus 9 anys de treball, 
període del que va destacar l'evolució que havia observat en l’acceptació, 
confiança i consideració de la figura del Síndic de Greuges a la ciutat, tant pel 
que feia a la relació amb el Consistori com pel que feia a la ciutadania. 
 
La Síndica va agrair la col·laboració dels regidors i dels diversos serveis de 
l’Ajuntament en el desenvolupament de les seves activitats, agraïments que se 
li van retornar en les intervencions dels representants dels diferents grups 
polítics, els quals van destacar la seva vàlua i el seu esforç constant per 
millorar l'administració municipal. 
 

____________________________ 
 
 
El dimecres 7 de maig de 2008 vaig assistir, a la seu del Parlament de 
Catalunya (Barcelona), a la presentació al Ple del Parlament de l’Informe de 
l’actuació del Síndic de Greuges de Catalunya corresponent a l’any 2007. 
 
El Síndic va començar puntualment la seva intervenció a les 10.00 h i, sense 
estendre’s gaire en explicacions didàctiques ni teòriques, de seguida va passar 
a exposar, de manera concisa i resumida, els principals aspectes que havien 
marcat la seva actuació durant el 2007. 
 
Un dels fets que més va destacar va ser el molt considerable augment 
d’atencions que s’havien hagut de dur a terme des de la seva oficina, tant a la 
seu central de Barcelona com a les oficines mòbils que, de tant en tant, 
desplaça a les principals ciutats de Catalunya. Aquest augment, tot i que va ser 
més en forma de consultes que no pas en forma d'expedients, el va obligar a 
reforçar el seu equip amb la incorporació de nou personal. 
 
Ribó va incidir força en les dades estadístiques del seu Informe, ja que 
reflectien de manera clara i directa el tipus de problemàtiques que més 
preocupaven les persones. Va destacar els casos que feien referència a 
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presons, a Serveis Socials, a la discriminació lingüística, etc., però va haver de 
fer un esment especial a la problemàtica generada per l'entrada en vigor de la 
Llei de Dependència i, possiblement, per un càlcul massa optimista –per part 
de la Generalitat– dels recursos disponibles per al seu desenvolupament, ja 
que la demora en el cobrament de les prestacions econòmiques i la manca de 
professionals per prestar l'atenció prevista havien estat el centre de moltes 
queixes. 
 
Malgrat l’esforç de concreció del Síndic, els generosos torns de rèplica i de 
contrarèplica de cadascun dels grups parlamentaris, van allargar la sessió 
durant gairebé tres hores. 
 

____________________________ 
 
 
També em vaig desplaçar fins a Sant Boi de Llobregat per assistir al Ple en què 
el Síndic de la ciutat, el Sr. Carles Dalmau, havia de presentar l’Informe de la 
seva actuació durant el 2007. Va ser el dia 26 de maig de 2008. 
 
L’exposició del Síndic va ser breu i concisa, ja que dies abans ja havia 
presentat el seu Informe a la Junta de Portaveus. Per aquest motiu, i atès que 
els diferents grups polítics ja havien tingut oportunitat de fer els comentaris que 
havien considerat oportuns, durant el Ple no hi va haver torn de paraules i la 
presentació formal va esdevenir molt breu. 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

 
 
Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i 
departaments, els casos que han estat atesos per aquesta Sindicatura durant el 
passat 2008. 
 
 
 
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 2008, sinó 
que són expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què 
van ser oberts, encara romanien oberts des de l’any 2007. 
 
 
Expedient 02/07 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es queixa, a finals de gener de 2007, contra els sorolls excessius emesos 
pels motors d'un establiment que es troba als baixos del seu immoble i contra la 
inoperància de l'Ajuntament de Vilafranca. Aporta documentació que demostra 
que fa més de dos anys que demana la intervenció de l'Ajuntament i que les 
actuacions de l'administració han estat del tot insuficients. 
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La Sindicatura obre un llarg procés d'investigació que posa de manifest les 
diferents etapes per què ha anat passant la instrucció de l'expedient. 
 
Si bé es constata una certa relaxació de l'administració en moltes fases del 
procés, especialment en el compliment dels terminis, també s'observa que en 
cap moment s'ha oblidat del problema, ja que el responsable de l'establiment 
que provoca les molèsties ha estat requerit diverses vegades per tal que adeqüi 
les seves instal·lacions. 
 
També es comprova que aquest ha dut a terme alguna petita intervenció que 
no ha solucionat el problema, però que li ha fet guanyar temps i que ha obligat 
a l'Ajuntament a prendre noves mesures i a emetre nous requeriments. 
 
A primers de 2008, l’Ajuntament adopta dues mesures que esdevenen 
definitives: es decreta el precinte de les instal·lacions que no compleixen la 
normativa i s’obren expedients sancionadors al seu propietari per dues faltes 
greus i una de lleu. 
 
Finalment, el dia abans de fer efectiu el precinte, el propietari de l’establiment 
va presentar el certificat que demostrava que havia dut a terme les 
intervencions necessàries, de manera que ja es podia plantejar el tancament de 
l’expedient. 
 
El cas, després de les comprovacions necessàries i de comentar-ho amb 
l’interessat, va ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 09/07 
 
SERVEIS PERSONALS – Cicle Festiu 
 
A mitjan de març de 2007 es presenta XXX per demanar la intervenció de la 
Sindicatura perquè se solucioni l'incompliment, per part de l'Ajuntament, d'unes 
clàusules de donació que en el seu moment havia acceptat. 
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Per altra banda, XXX havia adreçat diversos escrits a l'alcaldia en què 
exposava les seves queixes i demanava explicacions, però cap d'ells no havia 
estat respost. 
 
El meu primer contacte amb el regidor de Cultura em va permetre saber que 
aquestes peticions no li havien arribat mai. També em va explicar la seva versió 
dels fets i que, des del seu punt de vista, el conveni en qüestió havia estat prou 
respectat en tot allò que depenia de l'Ajuntament. Considerava, a més, que el 
reconeixement públic que s'havia fet a XXX era suficient. 
 
Vam convenir, però, que s'haurien d'haver respost les instàncies de l'interessat. 
 
Una reunió posterior amb l'alcalde va servir per desencallar el tema, ja que es 
va reconèixer causant de la demora i es va comprometre a demanar que se li 
responguessin els escrits de seguida. 
 
La resposta en qüestió –que es va endarrerir molt per causa de les eleccions 
municipals i els canvis de regidors/es– va quedar molt lluny de satisfer les 
demandes de l’interessat, de manera que va tornar a demanar la intervenció de 
la Sindicatura, ara ja no per la manca de resposta sinó pel seu contingut. 
 
Atès que era evident que hi havia un Protocol de cessió signat i que, des del 
seu punt de vista, hi havia proves que l'Ajuntament no havia vetllat 
suficientment que es complís, XXX no descartava acudir a la via judicial. Va 
accedir, però, a la meva petició de tornar a intentar resoldre el conflicte amb la 
nova regidora que s'ocupava del Cicle Festiu de Vilafranca. 
 
La bona disposició que vaig trobar en la regidora, la seva implicació en el 
problema i la mediació  de la Sindicatura ens van permetre tancar el cas amb el 
lliurament d’una placa de reconeixement a l’interessat i la signatura d’un nou 
compromís per part de l’Ajuntament. 
 
 
Expedient 19/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
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XXX ha rebut dues sancions per aparcar el seu vehicle comercial en zona de 
càrrega i descàrrega. Se li han desestimat les al·legacions i no hi està d’acord. 
 
La Sindicatura s'entrevista amb l'Inspector Cap de Policia Local i s'estudien els 
arguments de l'interessat. Es comprova que una de les sancions conté un 
possible error administratiu i que l'altra, potser molt rigorosa, es fonamenta en 
un possible ús indegut de la zona de càrrega i descàrrega. 
 
Poques setmanes després, se'ns confirma l'acceptació dels recursos 
d’ambdues multes, una per contenir un error administratiu i l'altra per un 
d’apreciació, ja que no es va considerar el vehicle en qüestió com a comercial. 
 
Fins entrat el 2008 vam intentar comentar la resolució del cas amb l’interessat, 
però la seva virtual desaparició ens va fer tancar l'expedient sense haver-li-ho 
pogut comunicar explícitament. El vaig considerar resolt per mediació . 
 
 
Expedient 20/07 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
Es presenta XXX i es queixa que els Serveis Socials de l'Ajuntament es van 
comprometre a prestar-li un ajut determinat durant un cert temps i que no ho 
havien complert. Les converses amb l’assistenta (que fins i tot faltava a les 
entrevistes) i amb la cap de servei havien estat infructuoses i gairebé insultants. 
 
En demanar i obtenir informes dels Serveis Socials vaig comprovar que les 
peticions de XXX són diverses i constants, i que Serveis Socials les atén en la 
mesura de les seves competències, de les seves possibilitats i de la necessitat 
real de XXX. Vaig veure també que la imprescindible col·laboració d’aquesta 
persona, a l’hora de justificar ingressos i despeses, tampoc havia estat la 
necessària. 
 
Es van comunicar aquestes observacions a XXX i anava a tancar el cas a favor 
de l’Ajuntament, però ella va exposar que la seva situació personal estava a 
punt de canviar substancialment i va demanar que mantinguéssim l’expedient 
obert per si, un cop estabilitzada la situació, li calia més ajut. 
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Després de 3 mesos d’espera i de no rebre cap nova comunicació de XXX, 
vam procedir a tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 21/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Edificis Municipa ls 
 
A mitjan 2007 XXX es queixa perquè és discapacitada i té dificultats per accedir 
i utilitzar els diferents espais de l’Escorxador. Havia presentat diverses 
peticions al respecte però el problema no se solucionava. 
 
Atès que la manca de resposta ja era, en si mateixa, un greuge, de seguida em 
vaig posar en contacte amb el responsable d'Edificis Municipals i li vaig 
demanar els informes corresponents. 
 
Des d'aquest servei se'm va informar que XXX està constantment informada de 
l'evolució de les seves peticions, cosa que es fa de paraula relativament sovint. 
El cas és que s'estaven duent a terme un seguit de millores i reformes a 
l'Escorxador per tal d'adaptar-lo al màxim a les persones amb discapacitat, 
però les intervencions es feien gradualment i s'estaven allargant en el temps. 
 
Com que era probable que no es poguessin satisfer el 100% de les peticions de 
XXX, vam mantenir l'expedient obert fins a l’estiu de 2008, que va ser quan, 
després de diverses reunions –amb Via Pública i amb XXX–, moltes trucades i 
algunes visites sobre el terreny, es va considerar acabada la intervenció. 
 
Tot i que XXX no es va considerar del tot satisfeta, vaig valorar que les millores 
realitzades per l’Ajuntament eren suficients i adequades a l’espai en qüestió, de 
manera que vaig tancar l’expedient com a mediació  per la intensa tasca de 
seguiment que s’havia hagut de fer des de Sindicatura. 
 
 
Expedient 32/07 
 
SERVEIS PERSONALS – Esports 
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A finals de juliol de 2007 telefona XXX, com a representant d'una entitat 
esportiva que presumptament s'ha vist agreujada pel Patronat d'Esports. Afirma 
que la distribució d'horaris i d'espais per realitzar els seus entrenaments és 
clarament discriminatòria en relació a altres entitats i a la disponibilitat de què 
havien gaudit en anys anteriors. 
 
Els responsables d'Esports, amb qui ja s'havien entrevistat en més d'una 
ocasió, els havien proposat solucions alternatives que no els semblaven prou 
satisfactòries. 
 
La Sindicatura va consultar amb Esports els motius dels canvis i les alternatives 
proposades. També va començar a reunir informació sobre l'especificitat i les 
necessitats de cadascuna de les pràctiques esportives en conflicte. 
 
Després de diverses entrevistes amb el regidor i els tècnics d'Esports, i amb els 
responsables del club presumptament agreujat, les posicions es van anar 
acostant mínimament. Semblava evident, però, que la solució definitiva no 
arribaria fins al cap d'uns mesos, i que les males relacions entre els clubs 
implicats tampoc facilitaria la recerca de solucions. 
 
Fins que aquestes arribessin, el departament d'Esports va facilitar, en la 
mesura del possible, la comoditat i una ubicació adequada per a tots els 
esportistes. La millora de les instal·lacions, el compromís de comptar en tot 
moment amb una pista per entrenar, el lloguer d’una pista provisional, la 
compra de nou i sofisticat material, la redistribució d’horaris i el test de les 
diferents superfícies disponibles per part d’esportistes professionals van ser 
algunes de les actuacions dutes a terme. 
 
La Sindicatura va mediar entre les parts en tot moment fins a comprovar que 
les relacions quedaven prou normalitzades i fins a tenir constància que s’havien 
dut a terme les diverses solucions proposades. Així, després de vàries visites i 
d’haver participat en les reunions entre el Patronat d’Esports i les diferents 
entitats implicades (fins a tancar un acord per al calendari del curs 2008-2009), 
a finals de juny de 2008 vam poder tancar el cas com a mediació . 
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Expedient 34/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
A mig setembre de 2007 XXX demana la intervenció de la Sindicatura perquè 
acaba de comprar una casa antiga amb intenció de reformar-la, però s'ha 
adonat que l'edifici de nova construcció que hi limita per la part del darrera se li 
ha menjat gairebé quatre metres de pati que són seus. A més, l’establiment que 
hi limita lateralment també li ha ocupat, sense cap mena d'autorització, una part 
del subsòl del mateix pati. Considera que l'Ajuntament ha estat negligent en 
permetre aquestes ocupacions i edificacions presumptament il·legals. 
 
La Sindicatura de seguida va fer les consultes oportunes als SSTT, al secretari 
de l'Ajuntament i a tècnics externs, però tothom va coincidir en afirmar que 
l'administració, quan dóna un permís d'obres, només ha de vetllar que la 
construcció projectada s'ajusti a l'ordenament vigent (POUM) en qüestions com 
l'alçada edificable o la classificació del sòl on es farà, però no pas en qüestió de 
propietats. Aquest assumpte, que és entre particulars, s'ha de resoldre per la 
via del Dret Civil. 
 
Tot i considerar injusta aquesta discriminació de responsabilitats, XXX ho 
accepta i demana que, mentre no s'aclareixin les ocupacions esmentades per 
la via judicial (el diàleg amb els propietaris havia resultat infructuós), se li 
prorroguin les llicències que ja havia demanat i se li ajorni el seu pagament. 
Tampoc descarta deixar córrer el projecte, revocar la compra i demanar la 
cancel·lació de la llicència demanada. 
 
La Sindicatura, sempre en contacte amb els SSTT i amb l’ORGT, va fer 
seguiment de tot el procediment i va orientar l'interessat sobre com actuar en 
cada moment. Vam comprovar que els projectes de les obres veïnes 
s’ajustaven a la realitat construïda (no hi havia, per tant, negligència en la 
inspecció d’obres) i vam tancar l’expedient quan se li van concedir les 
pròrrogues i ajornaments que havia demanat. 
 
Ho vaig considerar mediació  perquè vam haver d’intercedir en alguna demora 
en l’emissió de les respostes que se li devien. 
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Expedient 41/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
A primers de novembre de 2007 XXX es queixa pel soroll, en horaris no 
permesos, que produeixen les tasques de càrrega i descàrrega que es realitzen 
a la part del darrera del Casal (la Societat la Principal). Afirma que els vespres 
en què hi ha hagut qualsevol actuació, les tasques –i sorolls– de desmuntar 
l'escenari i carregar els camions s'allarguen fins a la matinada, i que també es 
talla el carrer sense cap mena de regulació. 
 
A finals de 2006 havia presentat una instància en aquest sentit i, durant una 
temporada, la cosa s'havia moderat una mica. Darrerament, però, les molèsties 
s'havien reproduït amb certa intensitat i les trucades a la Policia no havien 
solucionat el problema. 
 
En una entrevista amb el regidor i amb l'Inspector Cap de la Policia Local, es va 
comentar la necessitat de regular els usos de la via pública per compaginar les 
activitats culturals i lúdiques amb els drets de la resta de ciutadania. 
 
Es va considerar oportú demanar als responsables del Casal que es vetllés una 
mica més pel descans dels veïns, de manera que no calgués emprendre altres 
mesures. El regidor va assumir directament aquesta tasca de mediació. 
 
La intervenció del regidor va obtenir uns resultats òptims que van aconseguir 
una millora substancial de la consideració del Casal vers el seu veïnat, cosa 
que em va permetre tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 42/07 
 
SERVEIS CENTRALS – Governació 
 
XXX demana, a mitjan novembre de 2007, la intervenció de la Sindicatura per 
agilitar al màxim el procés de traspàs d'un bar. Al·lega que el té tancat i que la 
lentitud de l'Ajuntament l'està perjudicant. 
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En recopilació de documents i informes duta a terme, la Sindicatura observa 
que durant el procés hi ha hagut algun malentès, moltes demores i falta de 
documentació per part de XXX. 
 
Semblava clar, doncs, que l'Ajuntament estava complint correctament i dintre 
dels terminis establerts les seves funcions. Malgrat això, la Sindicatura va 
demanar als SSTT si era possible agilitar la inspecció que encara calia al local. 
 
Aquesta es va dur a terme de seguida i es va comprovar que tot s'ajustava a 
l'ordenament vigent, motiu pel qual se li concediria la llicència sense problema. 
 
A primers de gener de 2008 vaig comprovar que el local ja havia tornat a obrir 
amb totes les reformes fetes i la documentació en regla. Així, després de 
comprovar que l'Ajuntament havia actuat amb prou celeritat i tolerància vers 
XXX, vaig tancar el cas a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 43/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
A mig novembre de 2007 es presenta XXX i es queixa contra les molèsties i 
perjudicis que li produeixen les obres que s'estan realitzant a l'entorn de la seva 
botiga, ja que hi ha un cert desordre i dificulten l'accés dels possibles clients a 
l’establiment. Alguna de les obres, a més, és de titularitat municipal. Exposa 
que mesos enrere ja havia presentat una sol·licitud en aquest sentit a Via 
Pública però que la situació només s'havia reconduït temporalment. 
 
Vaig comentar el tema amb el regidor de Via Pública, qui es va comprometre a 
observar la zona i a adoptar les mesures que hi calguessin. Va puntualitzar, 
però, que les inspeccions d'obres són competència d'Urbanisme. Així, en fer-hi 
la consulta corresponent, vaig ser informada que les inspeccions es duien a 
terme amb regularitat i que no havien detectat cap incidència destacable. Per 
altra banda, se’m va informar que les obres de major volum s'estaven acabant, 
cosa que podia suposar una solució fàcil i immediata al problema en qüestió. 
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Efectivament, a primers de 2008 la zona va quedar del tot normalitzada sense 
que hagués calgut cap mediació de la Sindicatura, motiu pel qual vaig tancar 
l'expedient a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 44/07 
 
SERVEIS CENTRALS – Governació 
 
XXX demana, a finals de novembre, la intervenció de la Sindicatura perquè fa 
més de 7 mesos que va presentar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial i 
l'Ajuntament encara no li ha contestat. 
 
La Sindicatura contrasta les seves explicacions sobre la caiguda i les 
conseqüències que va tenir amb la documentació presentada i amb un informe 
emès per la Policia. La conclusió és que si bé hi podia haver dubtes en la 
causa de la caiguda i en algun dels punts de la reclamació, era evident que la 
manca de resposta constituïa un greuge prou important. 
 
El següent pas va ser parlar del cas amb el regidor de Governació i demanar-li 
que n'agilités la resolució. També vam comentar el grau de responsabilitat que 
podia assumir l'Ajuntament en aquest cas concret (en què l'interessat té 
escassos recursos econòmics), amb l'objectiu de proposar un acord a XXX. 
 
A primers de 2008 l'Ajuntament va accedir a indemnitzar parcialment a XXX, 
cosa que a ell li va semblar suficient. El cas va ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 45/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Parcs i Jardins 
 
A finals de novembre de 2007 telefona XXX i explica que els arbres del seu veí 
es fiquen al seu pati i, quan cauen les fulles, els queda tot brut i relliscós. Ells 
són grans i no es poden passar el dia escombrant, però el veí no hi vol posar 
solució. Recorda que fa menys d'un any que va demanar la intervenció de Via 
Pública i que ja s’hi va actuar, però afirma que la solució no va ser total. 



 

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

88 

La Sindicatura comenta el cas amb els responsables de Via Pública i s'observa 
que sense la col·laboració del veí serà llarg i difícil solucionar el problema. Per 
aquest motiu es va optar per enviar-hi un inspector i intentar negociar la poda 
de l'arbre amb el seu propietari. 
 
La inspecció va posar de manifest que el problema és de naturalesa privada, ja 
que l'espai en qüestió és privat però amb servitud de pas. Per aquest motiu 
l'Ajuntament ja ho neteja periòdicament, però no pot anar més enllà en la seva 
actuació. Es recomana la via del Servei de Mediació o bé la judicial, però també 
que es tingui en compte que és impossible evitar que el vent acumuli les fulles 
seques en determinades zones. 
 
Amb la tramesa d'aquesta informació vaig procedir a tancar el cas a favor de 
l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 46/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Parcs i Jardins 
 
Es presenta XXX, a primers de desembre de 2007, i explica que els veïns del 
seu immoble fa temps que demanen a l'Ajuntament que solucioni un problema 
que pateixen per causa dels arbres del carrer i, possiblement, d'una mala 
ubicació de la cisterna que abasteix d'aigua el seu edifici. Com que la solució 
no arriba, demana la intervenció de la Sindicatura. 
 
XXX afirma que les arrels dels arbres han rebentat les parets de la cisterna, 
cosa que embruta l'aigua de consum i provoca fuites d’aigua que els han 
disparat la factura. Afegeix que fa més d'un any que van posar el problema en 
mans de Via Pública, però que si bé temps enrere algú ja va treure una pila 
d'arrels de les cisternes, el problema no es va solucionar. 
 
Aigües de Vilafranca, a qui també van demanar solucions, es va oferir a 
retornar-los l'import del sobreconsum d'aigua provocat per les filtracions, però 
només quan algú hagués solucionat el problema de fons. 
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En comentar el cas amb el regidor de Via Pública em va informar que el 
problema també afecta a altres immobles d'aquell carrer, i que s'estan estudiant 
diferents solucions, aplicables a tots els afectats, que anirien des d’eliminar les 
cisternes fins a mallar les arrels dels arbres o tallar-los. 
 
A petició de la Sindicatura, l'Ajuntament va buscar antics convenis de servitud, 
va demanar una analítica per comprovar la salubritat de l'aigua (que no va 
detectar res incorrecte) i va estudiar, juntament amb Aigües, l'adopció de 
diferents solucions tècniques, però va ser l'aprovació de la Llei de Barris que 
afectava aquella zona la que va obrir la possibilitat més real d'assolir una 
solució definitiva que fos econòmicament assumible per totes les parts. 
 
Aquesta possibilitat, que va ser acceptada pels afectats, va demorar la possible 
intervenció fins que s’aprovés tot el projecte i s’executés, motiu pel qual l’any 
2008 es va acabar amb la solució força encarrilada però encara pendent . 
 
 
Expedient 47/07 
 
SERVEIS CENTRALS – Governació 
 
A primers de desembre de 2007 es presenta XXX per queixar-se –en nom seu i 
d’altres veïns– contra la manera amb què s'està instal·lant un bar als baixos del 
seu bloc. Ja sap que si l'establiment compleix les ordenances no se li podrà 
denegar la llicència, però afirma que el propietari està fent les coses com i quan 
vol i que ningú no li diu res. 
 
Explica que les obres van començar quan encara no tenien la llicència, que ara 
està passant un tub (amb condicions de seguretat insuficients) per una paret 
per on no hauria de passar i que segur que a l’estiu voldrà posar una terrassa 
al pati interior (on no pot fer-ho). Admeten que des de Governació, en resposta 
a les seves instàncies, se’ls va dir que es vetllaria que tot es fes d’acord amb 
l’ordenament vigent, però creuen que no hi ha gaire control. 
 
La Sindicatura va comprovar que s’haguessin respost totes les peticions 
escrites dels interessats i que, tot i algun possible malentès verbal, la 
informació tramesa fos completa i suficientment clara. Així, van ser informats 
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dels elements de regulen les ordenances municipals i dels que han de reclamar 
per la via del dret civil. 
 
També van ser informats que encara restava pendent una darrera visita de 
comprovació, que es faria quan el promotor del bar hagués presentat el 
Certificat d’execució del projecte, i que només significaria l’emissió de l’Acta de 
Comprovació i Control Favorable si l'activitat i les instal·lacions s'ajustaven a la 
llicència i al permís municipal ambiental concedits. 
 
Com que l’actuació municipal em va semblar del tot correcta i ajustada a les 
seves competències, vaig tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 48/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX viu a l’illa de vianants del centre de la ciutat i, a primers de desembre de 
2007, es mostra disconforme amb els criteris de concessió dels comandaments 
d’accés que aplica l’Ajuntament. Explica que està empadronada i viu realment a 
l’illa de vianants, però que el seu garatge dóna a un carrer de fora l’illa i no se li 
concedeix el comandament d’accés gratuït. 
 
La Sindicatura, atès que el sistema d'accés restringit ja funcionava, de seguida 
es va posar en contacte amb el regidor i amb el cap de servei de Via Pública, 
els quals ja estaven al corrent de la situació i es van mostrar receptius i oberts 
a una possible millora del reglament en qüestió. 
 
Per tal de contribuir a una ràpida solució per al conflicte, havent considerat 
excepcional la situació de XXX i, per tant, raonable la seva petició, vaig adreçar 
al Servei de Via Pública el suggeriment de reestudiar els criteris de concessió 
de comandaments d'acord amb aquesta i altres casuístiques que havien arribat 
a la Sindicatura. 
 
Això va ser al desembre de 2007 i, en essència, vaig proposar que tothom qui 
estigués empadronat i visqués efectivament a l’illa de vianants pogués gaudir 
d’un comandament per cada vehicle que tingués al seu nom, independentment 
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d’on tingués la plaça d’aparcament. Aquests comandaments haurien de ser 
gratuïts i d'accés 24 hores. També vaig demanar que mentre no es resolgués 
aquesta qüestió es mantingués obert l'accés a les illes per no perjudicar els 
seus veïns. L'expedient es va resoldre, doncs, a favor de l'interessat . 
 
La fase de seguiment va allargar-se fins a mitjan octubre de 2008, moment en 
què Via Pública va respondre, per fi, les peticions escrites de XXX. Lamento 
que no s’acceptessin els meus suggeriments, però encara lamento més que es 
trigués tant a prendre una decisió i a comunicar-la a les parts interessades. 
 
 
Expedient 49/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Parcs i Jardins 
 
A mitjan desembre de 2007 telefona XXX i es queixa que fa entre 6 i 8 mesos 
que va enviar una incidència a Via Pública per mitjà de la pàgina web de 
l'Ajuntament i que, tot i que algú el va telefonar per parlar del cas, el problema 
que exposava no s'havia solucionat. 
 
Demanava que es podés i es fumigués els arbres de davant de casa seva, ja 
que quan fa vent les branques arriben a la seva façana i li omplen de pugó les 
plantes que té al balcó. 
 
Una consulta a Via Pública em va permetre saber que si bé aquells arbres no 
s'havien podat l'hivern anterior, estava previst fer-ho a primers de 2008. Calia, 
però, concretar les dates i veure si calia fumigar-los o no. 
 
També cal dir que a partir del nostre interès va millorar força la informació entre 
Via Pública i XXX, cosa que es va mantenir fins a mitjan febrer de 2008, quan 
es va dur a terme la poda corresponent i es van donar a XXX tot d’explicacions 
i aclariments sobre el pugó i el tipus de poda més convenient per al cas. 
 
L’expedient va ser tancat com a mediació. 
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Expedient 50/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX viu a l’illa de vianants del centre de la ciutat i, a mitjan desembre de 2007, 
es mostra disconforme amb els criteris de concessió dels comandaments 
d’accés que aplica l’Ajuntament. Explica que està empadronada i viu a l’illa de 
vianants, però que no hi té el garatge i no se li dóna el comandament d’accés 
24 hores i gratuït. 
 
La Sindicatura, atès que el sistema d'accés restringit ja funcionava, de seguida 
es va posar en contacte amb el regidor i amb el cap de servei de Via Pública, 
els quals ja estaven al corrent de la situació i es van mostrar receptius i oberts 
a una possible millora del reglament en qüestió. 
 
Per tal de contribuir a una ràpida solució per al conflicte, havent considerat 
excepcional la situació de XXX i, per tant, raonable la seva petició, vaig adreçar 
al Servei de Via pública el suggeriment de reestudiar els criteris de concessió 
de comandaments d'acord amb aquesta i altres casuístiques que havien arribat 
a la Sindicatura. 
 
Això va ser al desembre de 2007 i, en essència, vaig proposar que tothom qui 
estigués empadronat i visqués efectivament a l’illa de vianants pogués gaudir 
d’un comandament per cada vehicle que tingués al seu nom, independentment 
d’on tingués la plaça d’aparcament. Aquests comandaments haurien de ser 
gratuïts i d'accés 24 hores. També vaig demanar que mentre no es resolgués 
aquesta qüestió es mantingués obert l'accés a les illes per no perjudicar els 
seus veïns. L'expedient es va resoldre, doncs, a favor de l'interessat . 
 
La fase de seguiment va allargar-se fins a mitjan octubre de 2008, moment en 
què Via Pública va respondre, per fi, les peticions escrites de XXX. Lamento 
que no s’acceptessin els meus suggeriments, però encara lamento més que es 
trigués tant a prendre una decisió i a comunicar-la a les parts interessades. 
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Expedient 51/07 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Mobilitat i Aparc ament 
 
A mitjan desembre de 2007 es presenta XXX i exposa un problema que 
pateixen els veïns del seu immoble per causa de la presumpta lentitud de Via 
Pública, que triga molt a concedir-los la placa de gual per a l'entrada del seu 
aparcament. La recent reordenació de la circulació en aquella zona encara ha 
agreujat més les molèsties. 
 
La meva investigació em va permetre saber que l’Ajuntament sí que havia 
respost la sol·licitud inicial de la comunitat, però que la resposta no havia estat 
positiva perquè s’havien detectat certes mancances que impedien la concessió 
del Permís Municipal Ambiental. Com que qui va rebre l’esmentada notificació  
–possiblement el promotor– no va executar les reformes demanades (o no les 
va comunicar), el permís no va ser concedit. 
 
Aclarit això, XXX va impulsar les reformes en qüestió i va aconseguir la 
documentació que calia. Per la seva part, l’Ajuntament, en atenció a l’interès de 
la Sindicatura i per no allargar més l’espera dels interessats, va agilitar al 
màxim la concessió de la placa de gual que demanaven. El cas va poder ser 
tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 01/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX es presenta i exposa que un problema que ja va ser abordat al 2005 (exp. 
01/05) s’ha reproduït: té un traster que se li inunda sempre que plou. Suposa 
que la canonada que es va instal·lar llavors s'ha embussat i/o rebentat, de 
manera que quan plou es tornar a negar. També en surt molta pudor. 
 
La Sindicatura es posa en contacte amb els tècnics que ho van solucionar 
aleshores, així com amb el regidor i el cap de Serveis Viaris. Des d'aquest 
servei demana un informe a Aigües de Vilafranca per saber si es tracta d'un 
problema de clavegueram, possibilitat que de seguida es descarta. 
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Amb aquesta informació, el cas es deriva al Servei d'Urbanisme, ja que és 
possible que el problema sigui degut a un mal desguàs d'un aparcament 
municipal proper. 
 
A partir d'aquest moment s'inicien un seguit de reunions entre la Sindicatura i 
els responsables i regidors de Serveis Viaris i d'Urbanisme, que porten a la 
resolució del cas: després de les inspeccions corresponents, a primers de maig 
s’inicia una intervenció força considerable per part de la Unitat de Serveis que 
soluciona definitivament el problema. 
 
L'expedient es tanca com a mediació  amb l'agraïment de XXX vers la 
Sindicatura i vers el mateix Ajuntament. 
 
 
Expedient 02/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Administració Financera 
 
XXX es queixa contra unes liquidacions per ocupació de via pública que, 
afirma, contenien diversos errors. Dos d'ells, el titular i els dies facturats a la 
primera liquidació, ja van ser rectificats d'acord amb un recurs que havia 
presentat. En canvi el tercer, que feia referència a la superfície ocupada, havia 
estat desestimat. 
 
La Sindicatura demana el l'ORGT informació sobre les inspeccions periòdiques 
que realitza per tota la vila i sobre els criteris que s'apliquen a l'hora de facturar. 
També vam demanar a XXX una declaració del constructor que demostrés la 
veracitat de la seva versió. 
 
Les explicacions de l'ORGT van ser ràpides i molt clares mentre la 
documentació que havia d’aportar l'interessat va arribar molt tard i amb un 
contingut del tot insuficient per rebatre les afirmacions de l'ORGT; ans al 
contrari: reconeixia errors en la tramitació dels permisos i ocupacions no 
autoritzades. Via Pública ens va confirmar que XXX no havia presentat cap 
sol·licitud d'ocupació de via pública per aquell període, de manera que la 
credibilitat de la seva paraula quedava força qüestionada. 
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Durant el procés d'investigació i estudi de la documentació, però, es va trobar 
un altre petit error –per excés– en la superfície facturada en una de les 
liquidacions, cosa que sí que va ser corregida ràpidament gràcies a la 
intervenció de la regidora d’Administració Financera. Entre aquest fet i que XXX 
va entendre que no teníem arguments per continuar defensant el seu cas, 
aquest va acceptar que el tanquéssim com a mediació . 
 
 
Expedient 03/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es queixa, en nom de la seva comunitat de veïns, de la manca d'actuació 
efectiva de l'Ajuntament davant les molèsties (soroll, manca de mesures de 
seguretat, irregularitats a l’extractor, desordre i brossa al terrat, etc.) que els 
ocasiona la pizzeria dels baixos del seu immoble. Explica que, després de 
moltes queixes, l'Ajuntament havia dictat una resolució favorable als seus 
interessos, però que ara no l'executa i les molèsties continuen. 
 
La Sindicatura comprova que l'Ajuntament ha atès –lentament– les seves 
peticions però que, efectivament, no ha fet el seguiment adequat dels terminis 
que concedia en la seva darrera resolució. 
 
Des de la Policia Local i el departament de Procediment Sancionador ens 
expliquen la dificultat legal que comporta la clausura forçosa d'un local, motiu 
pel qual, i sempre que es vegi voluntat dels propietaris per esmenar els 
problemes detectats, s'intenta que es resolguin sense haver d'adoptar mesures 
extremes. 
 
Gràcies a la pressió de la Sindicatura es va reactivar el cas, de manera que es 
va clausurar el local fins que es va instal·lar un sistema antiincendis, es va 
pactar un compromís de manteniment del sistema d'extracció de fums i es va 
presentar un certificat autoritzat conforme les emissions de sorolls i vibracions 
s'ajustaven a la normativa. En aquest punt, i després de la inspecció 
corresponent, es va autoritzar la reobertura de l'establiment. 
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Tot i que encara va caldre una neteja addicional de la xemeneia, la supressió 
d’un fragment de fibra de vidre que la feia vibrar i un aclariment sobre les 
velocitats i el soroll de l’extractor, a primers de setembre vam poder tancar 
l’expedient de manera satisfactòria. El vaig considerar resolt per mediació . 
 
 
Expedient 04/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es presenta i es queixa que la Policia Local la va multar per parlar pel 
mòbil mentre conduïa. Ella al·lega que estava aturada en un semàfor i que 
estava demanant auxili perquè el seu marit, home violent del qual s'estava 
divorciant i que tenia fins a dues ordres d'allunyament, l’estava assetjant amb el 
seu cotxe. Porta documentació que demostra la seva condició de víctima. 
 
A petició de la Sindicatura, la Policia em facilita còpia de la instància inicial de 
la interessada i de la desestimació que se li va enviar. També parlo amb 
l'Inspector Cap de la Policia i, després de desfer algun malentès, assumeix que 
la condició de dona amenaçada de XXX demana una atenció especial. 
 
Finalment, i per no agreujar la situació de la interessada, es disposa l'arxiu de 
l'expedient i l'anul·lació de la sanció, cosa que ens permet tancar l'expedient de 
manera satisfactòria i com a mediació . 
 
 
Expedient 05/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX es presenta i exposa una situació personal i familiar molt complicada, amb 
escassos ingressos econòmics, problemes de salut i problemes d'habitatge. Es 
queixa que a Serveis Socials li han dit que no la poden ajudar. 
 
La consulta amb aquest servei em permet concretar la situació, i també que se 
li ha ofert ajut d'acord amb les seves possibilitats (formació, tallers, plans 
d’ocupació, beques, etc.), però que no se li pot facilitar habitatge perquè ja és 
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propietària d'un immoble en un altre municipi (de la província de Tarragona). 
També ens demostren que la disposició de XXX per formar-se i per seguir els 
plans d'atenció personalitzada que se li han ofert mai no ha estat la idònia. 
 
Exposo tot això a la interessada i li recordo que se li ha ofert ajut per buscar-se 
un altre pis de lloguer assequible a Vilafranca, de manera que l’Ajuntament l’ha 
ajudat, l’ajuda i l’ajudarà en allò que sigui possible, però que no li pot donar 
l’habitatge que demana. També l’encoratjo a acabar els estudis i a intentar 
accedir, llavors, a la feina qualificada que demana. 
 
Com que el contracte de lloguer que se li esgotava li ha estat prorrogat per un 
altre any i considero suficient l’actuació dels Serveis Socials –i ajustada a les 
seves competències–, tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 06/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX i altres veïnes es queixen contra unes obres que es duen a terme al seu 
carrer. Expliquen que fa uns anys, arran d'una denúncia, l'Ajuntament va signar 
un conveni que el vinculava a fer una sèrie d’inversions i millores al barri, però 
que ara no s'està executant el que s'havia acordat. 
 
El servei d’Urbanisme ens facilita una còpia del projecte definitiu aprovat (se'n 
va haver de fer més d'un per incloure totes les propostes del veïnat) i dels 
plànols de detall que, segons les interessades, no s'ajusten amb el conveni 
signat. Els demanem una còpia de la seva versió per contrastar-ho, però no 
ens la porten mai i finalment reconeixen que són idèntics. 
 
Amb el pas del temps i el desenvolupament de les obres, es comprova que les 
intervencions que es duen a terme no només compleixen sinó que milloren les 
previsions signades amb els veïns. No arriben, però, a les noves peticions que 
elles havien posat sobre la taula. 
 
Malgrat això, visito les obres en diverses ocasions i considero que l'Ajuntament 
compleix amb escreix els compromisos adquirits i no hi ha, per tant, situació 
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agreujant. Per aquest motiu decideixo no intervenir més en el cas i només 
mantindré obert  l’expedient per anar fent seguiment de les obres fins que es 
donin per acabades. 
 
 
Expedient 07/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX es queixa contra la poca velocitat amb què avancen el tràmits per acollir-
se a la Llei de Dependència. Explica que el seu fill té reconeguda una 
dependència total (Grau III – Nivell 1) i necessita els diners que li corresponen 
per pagar un nou tractament que ha iniciat. En culpa Serveis Socials. 
 
La Sindicatura va comprovar que l’endarreriment denunciat en la inspecció 
domiciliària era cert, causat per una gran demanda que va desbordar el servei. 
També vaig parlar amb la Cap de Servei i amb la regidora de Serveis Socials, 
amb qui vaig comentar la urgència econòmica de XXX i el contratemps que li 
suposava l’endarreriment. 
 
Finalment la visita es va avançar tot el possible, però l’assistenta va avisar XXX 
que la tramitació encara era llarga i que potser no rebria els diners (però amb 
efectes retroactius) fins al cap de dos o tres mesos. XXX va queixar-se del 
tracte eixut i poc adequat de l’assistenta, de qui temia represàlies. 
 
Vaig consultar l’assumpte dels terminis a la llei i al reglament corresponents, i 
també vaig repassar, amb la regidora, el procediment d’atenció que s’ofereix. 
 
Al cap d’uns dies el cas es va poder tancar gràcies a la intervenció directa de la 
regidora Teresa Terrades, que sí que havia detectat deficiències en el procés i 
que va assumir personalment el diàleg amb la interessada, a qui va oferir ajut 
econòmic puntual des de Serveis Socials. 
 
Quan vam saber que la documentació ja era a la Generalitat (allà no hi tenim 
competències), aquest expedient va ser tancat com a mediació . 
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Expedient 08/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Governació 
 
XXX es queixa contra la desestimació a una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial que havia presentat, fa gairebé una any, per causa d’una caiguda a 
la via pública. L’havia provocat l’absència d’una tapa d’embornal i encara n’està 
patint les conseqüències. Afirma que, després de tant de temps, el to i el 
contingut de l'escrit que acaba de rebre són insultants. 
 
La Sindicatura estudia la documentació presentada i comprova la veracitat de 
la versió exposada per XXX, de manera que sembla evident la responsabilitat  
–gairebé negligència– de l'Ajuntament o de l'Empresa Municipal d'Aigües. 
 
En una reunió amb el regidor de Governació vam repassar els detalls del cas i 
les conseqüències econòmiques que podia haver tingut la lesió de XXX, de 
manera que va accedir a considerar la possibilitat d’indemnitzar-la. 
 
Després d’un cert període de negociacions en què XXX va plantejar-se acudir a 
la via judicial, l'Empresa Municipal d'Aigües li va presentar una oferta que, tot i 
ser molt inferior a les seves pretensions, li va semblar acceptable per tal de no 
continuar amb les molèsties i malestar que li estava provocant tot l’assumpte. 
 
Amb l’assoliment d’aquest acord, el cas va poder ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 09/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa, per correu-e, contra l'arbitrarietat d'actuació i el tracte 
intimidatori que ha rebut d'un agent de la Policia Local. També s'ha queixat a la 
pàgina web de l'Ajuntament, però encara no n'ha rebut resposta. 
 
Atesa la possible importància dels fets, consulto l’incident amb l’Inspector Cap 
de la Policia Local. Al cap de pocs dies m’informa que ja ha parlat amb l’agent 
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actuant i aporta una altra versió dels fets, tot i que no descarta una conducta 
poc adequada de l'agent (que va ser advertit al respecte). 
 
Aquesta informació no va ser tramesa per escrit a XXX perquè no havia 
presentat cap via administrativa, però la Sindicatura li ho va comunicar tot 
plegat en persona i, com que no hi havia hagut cap sanció ni res greu, es va 
poder tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 10/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Organització i Recursos Humans 
 
XXX es queixa d'irregularitats a les oposicions per a places de conserge. Se 
n'ha volgut queixar però no ho ha pogut fer perquè encara no s'han publicat els 
resultats. Demana que la Sindicatura hi intervingui abans no sigui massa tard, 
ja que no haver aprovat li suposaria perdre la feina i la seva situació personal, 
econòmica i laboral ja és força complicada. 
 
XXX centra la seva queixa en la prova pràctica, que va consistir en realitzar una 
feina que no s’esmentava explícitament a les bases. 
 
En estudiar les bases de la convocatòria, observem que parla de “totes 
aquelles tasques de petit manteniment de manera polivalent” i de “fontaneria, 
electricitat, (...), pintura, etc.”, de manera que entenc legitimada la prova que es 
va demanar als aspirants. 
 
També vaig consultar el cas amb el Servei de Recursos Humans, on van 
comprovar que la puntuació obtinguda per XXX era mínima i feia inviable el seu 
nomenament. Van suggerir, com a alternativa, que es presentés a la borsa de 
treball (que s’havia de convocar relativament aviat). 
 
Vaig trametre tota aquesta informació a XXX, que va admetre un malentès per 
part seva, i l'expedient va ser tancat a favor de l'Ajuntament . 
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Expedient 11/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa perquè ha estat multada –amb radar– a l'Av. de Barcelona, en 
un tram on no hi ha cap senyal que limiti la velocitat. 
 
Comprovo que des de la Policia es defensa fermament la legalitat de l'ús del 
radar (aquell tram és on més es corre de Vilafranca) i s’apel·la al presumpte 
coneixement de tots els conductors que en travessies urbanes no es pot 
circular a més de 50 km/h. A més, havien posat el límit de tolerància del radar 
als 65 km/h, de manera que no accepten els arguments d’afany recaptador. 
 
La Sindicatura suggereix que la senyalització hauria de ser més explícita i que 
el tram en qüestió encara no es considera, tradicionalment, via urbana, però la 
postura de la Policia es manté inamovible. 
 
El regidor, com a mínim, es va comprometre a demanar un estudi sobre la 
senyalització a les entrades de la vila i a trametre les propostes oportunes a Via 
Pública. Aquesta mesura, junt amb la no presentació de recurs per via 
administrativa de XXX, i la constatació que el radar ja no s'instal·lava en aquella 
ubicació, em van fer desistir de presentar un suggeriment al respecte. 
 
Com que finalment XXX va decidir no presentar al·legació i pagar les sancions 
dintre del termini de bonificació, vaig haver de tancar el cas com a desistit . 
 
 
Expedient 12/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX explica que la seva situació laboral, personal i econòmica és molt 
delicada, motiu pel qual feia un mes que havia demanat hora a Serveis Socials. 
Ara, pocs dies abans de la visita, just quan acaba de perdre la feina i necessita 
ajut urgent, l’han trucat i la hi han ajornat un altre mes. Té por de perdre el pis. 
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Intento parlar amb la cap de servei, però no la localitzo i comento el cas amb la 
regidora, qui reconeix que calen millores al servei. 
 
Gràcies a la seva intervenció, XXX va ser atesa de seguida i se la va orientar 
sobre com i quan podria ser ajudada pels Serveis Socials, on, des d’aquell 
moment, es faria un seguiment acurat de l’evolució de la seva situació. 
 
L'expedient va ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 13/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
A mitjan febrer de 2008 es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no li fa 
cas en un assumpte que fa temps que demana. Viu a la zona que, tot i ser al 
costat de la via, no es preveu que hi sigui coberta, de manera que ara que ja 
comencen a passar els trens AVE el soroll és excessiu. Fa temps que demana, 
sempre de paraula, que s’instal·lin pantalles acústiques, però ningú no li fa cas. 
 
La Sindicatura li recomana que presenti aquesta petició per escrit però, atesa la 
importància i abast social que pot tenir aquest problema, mentre ell ho fa ja 
obrim expedient per saber com està l'assumpte. 
 
Tot i que la instància de XXX no arriba, la Sindicatura va fent seguiment de les 
informacions que apareixen a la premsa, de les mesures sonores que es 
prenen, la neteja de brossa, etc. A més, a mitjan juny, em reuneixo amb el 
regidor d'Urbanisme per saber, de primera mà, com està la situació. M’anuncia, 
entre altres coses, que les pantalles acústiques que demana l'interessat no es 
posaran perquè, vist l’abast de les molèsties, aquell tram també es cobrirà. 
 
En reunions posteriors amb els responsables de l'àrea d'Acció Territorial també 
se m’informa de com avança l'assumpte de les esquerres i les vibracions, així 
com de les relacions amb l’ADIF. 
 
XXX, en veure el ressò popular que estan assolint les queixes, es decideix a 
presentar la seva reclamació per escrit i, a més, engega una campanya de 
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recollida de signatures, munta una plataforma ciutadana i fa arribar les seves 
reivindicacions a tots els mitjans de comunicació. 
 
El regidor, una nova reunió, m'explica que l'Ajuntament ha aconseguit que 
l'ADIF accedeixi a cobrir el tram de via que falta, però que són ells els que han 
d'executar les obres i que des de Vilafranca ja només es pot pressionar per 
agilitar-ho al màxim. Afirma que XXX n’ha estat convenientment informat. 
 
Parlo amb l'interessat i confirma que n’està assabentat, de manera que deixem 
l'expedient obert  però només en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 14/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX explica que ha rebut una multa per conduir sense el cinturó de seguretat. 
Va al·legar que aquell dia i a aquella hora tant ella com el seu marit eren a 
casa, ja que acabaven de tenir un fill i ella encara estava convalescent, però se 
li va desestimar. També troba estrany que no els aturessin en aquell mateix 
moment, i encara més que no els multessin per “desobediència” si, tal com 
afirma la Policia, quan li van fer senyal de parar es va donar a la fuga. 
 
Reconeix, però, que no tenen testimonis que confirmin que ells no van cometre 
la infracció ni poden demostrar que no van deixar el vehicle a altres persones. 
 
Tot i la dificultat que planteja el cas, en parlo amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana, qui es compromet a consultar-ho amb l'agent actuant. Pocs dies 
després m’informa que els agents van comprovar la marca i la matrícula del 
vehicle infractor i que coincidien plenament amb el que van veure, de manera 
que no tenen cap dubte al respecte. També li van aclarir que no es multa per 
desobediència si no és un cas molt evident, ja que sempre es considera la 
possibilitat que el conductor no els veiés. 
 
Com que havia passat força temps des de l'al·legació dels interessats fins que 
van rebre la resposta, també ens vam plantejar la possibilitat d'al·legar 
prescripció, però no va ser possible perquè es tractava d'una infracció greu. 
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Vista la fermesa dels arguments de la Policia i la poca consistència dels dels 
interessats, no em va quedar altre remei que donar credibilitat a la versió de 
l'autoritat i tancar el cas a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 15/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es presenta i denuncia que és víctima de persecució policial. Explica que 
es dedica a les mudances i que sempre que ha de fer una feina es troba algun 
agent que el sanciona. Exposa un cas concret en què, a més, afirma que tot i 
tenir permís per entrar a un espai determinat, va patir un incident greu amb un 
agent, que el va intentar intimidar amb amenaces i actitud provocadora. 
 
Entre la documentació que aporta ell mateix i la que ens facilita la Policia, 
comprovem que la freqüència de les sancions és més que considerable, però 
també constatem que totes són justificades perquè l'interessat, convençut que 
el desenvolupament de la seva feina l'habilita per aparcar on cregui necessari, 
no demana mai permís d'ocupació de via pública. 
 
Per aquest motiu la Sindicatura li suggereix que pagui les multes i, en 
endavant, s'ajusti a l'ordenament vigent i a les normes que garanteixen la 
convivència ciutadana, ja que no se li pot tolerar a ell el que no es permet a 
altres persones. 
 
Pel que fa a l'incident en qüestió, demanem els informes corresponents a 
l'Inspector Cap de la Policia Local i al regidor del departament, els quals, 
després de consultar-ho als agents implicats, admeten que podia haver-hi 
hagut alguna mena de malentès. Van demanar més temps per aclarir-ho. 
 
Mentre això passava, la sanció en qüestió va prescriure, cosa que ens va 
permetre tancar el cas com a mediació  i amb la petició molt ferma a XXX que 
s'asseguri de tenir permís sempre que hagi d'ocupar la via pública. D'altra 
banda, les sancions estaran ben posades i seran irrevocables. 
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Expedient 16/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se contra les molèsties que els ocasiona 
un local d'oci nocturn (sorolls, vibracions, incompliment d'horaris, gresca al 
carrer, vehicles mal aparcats, etc.). Els consta que la Policia ha pres mesures 
sonores i que el soroll superava els límits permesos, però no veuen que això 
hagi tingut conseqüències. Reivindiquen que el seu dret a la salut i al descans. 
 
En demanar informes els responsables del Procediment Sancionador i de la 
Policia Local, vaig saber les múltiples incidències que havia provocat aquell 
local des de la seva obertura. Hi havia hagut obertura no autoritzada, certificats 
no presentats, decrets de tancament, procediments sancionadors, denúncies 
per desacatament i altres infraccions, multes als vehicles mal estacionats, etc. 
 
Quedava clar que l’Ajuntament hi estava treballant intensament, però també era 
evident que s’havien de concedir i respectar uns terminis que estaven allargant 
força la resolució del conflicte. 
 
Els veïns estaven essent informats de l’evolució del cas en tot moment i sabien 
que és un procés lent i complicat. Malgrat això, però, van optar per demanar 
també la intervenció del Síndic de Catalunya i del Jutjat, cosa que no va 
contribuir a agilitar les actuacions (ja s’estaven fent amb l’eficiència que calia) 
sinó que va afegir complicació a la gestió administrativa de l’assumpte. 
 
Es va aconseguir que es complissin els horaris, que no s’hi fessin concerts i 
que les mesures del so ja no superessin els màxims establerts. A més, els 
expedients sancionadors oberts anaven fent el seu curs i s’estava disposat a 
emetre un decret de tancament si es reincidia en les infraccions. Per tot això, 
tot i que XXX encara pensava que l’Ajuntament era poc ferm, vaig considerar 
que la seva actuació era correcta i vaig tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 17/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
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XXX que es queixa contra la campanya de sancions amb radar que la Policia 
Local està duent a terme a l'avinguda de Barcelona. Denuncia que no se li hagi 
enviat la foto que demostra la infracció, que no s'hagi aturat el vehicle per 
notificar-li la multa i identificar el conductor, i que no hi hagi cap senyal que 
limiti la velocitat en aquell tram. Considera que s'ha donat prioritat a l'actitud 
sancionadora i recaptadora en lloc de a la informadora i educadora. 
 
Com que l'assumpte ja està essent tractat a l'expedient 11/08, se li ofereixen 
les explicacions obtingudes fins al moment (compromís d’estudi de millora de la 
senyalització, legalitat del mètode, condició de via urbana d’aquell tram, 
voluntat de reduir la sinistralitat urbana, relaxació en l'ús del radar, etc.). 
 
En veure que la sanció difícilment li serà retirada, XXX opta per pagar-la i 
aprofitar el període de bonificació. Malgrat això, la Policia encara respon a la 
seva petició i li envia la fotografia i el certificat d’homologació del radar. 
 
La Sindicatura accepta la legalitat de les multes, la motivació i els objectius de 
l'Ajuntament, i valoro el seu compromís de millorar la senyalització, de manera 
que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 18/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX explica que té problemes per donar de baixa un vehicle. Informa que fa 
temps que va ser retirat de la via pública i, com que no tenia intenció de pagar 
la custòdia i treure’l del dipòsit, va acceptar la proposta de donar-lo de baixa 
des d'allà mateix. El problema és que fa més de dos anys que hi va donar el 
seu consentiment però encara no té confirmació de la baixa del cotxe. 
 
Afirma que ha parlat amb diferents càrrecs de la Policia, ha demanat 
assessorament a l’OAC, ha pagat impostos de circulació endarrerits i, fins i tot, 
ha anat a Trànsit (BCN) per intentar-ho resoldre des d'allà, però no hi ha hagut 
manera. 
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Comento el cas amb el regidor i, després informar-se’n, reconeix que 
l'assumpte havia passat per diferents mans i que no se li havia donat el 
tractament adequat. Ell mateix es va oferir per parlar amb l'ORGT i anul·lar el 
rebut de l’IVTM de 2008. 
 
Tot i que encara hi va haver algun un altre malentès en la resolució del cas, 
finalment XXX rep la baixa del vehicle. Agraeix la mediació  de la Sindicatura i 
accepta que tanquem l’expedient sense cap altre tràmit. 
 
 
Expedient 19/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX es queixa, a mitjan març, contra presumptes males pràctiques dels 
Serveis Socials. Explica que han donat informació sobre ell a terceres persones 
(a la seva mare) que li han provocat grans problemes de convivència amb la 
seva esposa. També denuncia que s’ha perdut alguna visita per avisos que no 
li han arribat i que li han extraviat unes receptes. 
 
La Sindicatura comprova que XXX acaba de presentar la seva queixa per escrit 
i que, a més, ja té hora per parlar de tot plegat amb la cap del servei. Així, em 
poso en contacte amb ella per avançar-li les queixes i peticions de l'interessat i 
per demanar-li que, després de la visita, m'informi de com ha anat. 
 
Dies després vaig ser informada que la reunió havia anat prou bé, ja que la cap 
de servei havia aclarit a XXX les actuacions de l’assistenta i s'havia disculpat 
per les possibles incorreccions i malentesos que hi hagués pogut haver. 
 
Com que XXX es va donar per satisfet, el cas va ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 20/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
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XXX demana que no tanquem l'expedient 03/08, ja que si bé les millores 
realitzades al local que els causava tantes molèsties són molt importants, ella 
encara no es dóna per satisfeta i qüestiona la legalitat de la xemeneia que 
passa per la seva façana. Demana una còpia de l'acta d'inspecció i de 
conformitat dels Serveis Tècnics respecte a les instal·lacions del restaurant. 
 
La Sindicatura la informa que el local ja compleix tots els requisits legals que se 
li han exigit i que s'ha compromès a realitzar les operacions de manteniment 
necessàries de manera periòdica, motiu pel qual ha pogut tornar a obrir sense 
problemes. Tan sols es fa seguiment de la resolució d'algunes de les molèsties 
que encara provoca aquella xemeneia i que, un cop resoltes, ens permetran 
tancar els expedients. 
 
L’assessorem que ella, en tot cas, pot demanar una inspecció específica sobre 
l'element que qüestiona, però l'avisem que no és competència de l'Ajuntament 
el lloc per on passi la xemeneia sempre que no sigui la façana principal, que sí 
que ho prohibeixen les ordenances. La informem que la via adequada per una 
reclamació en aquest sentit seria la judicial. 
 
Quan les darreres molèsties queden resoltes i l'expedient 03/08 es pot tancar, 
atès que tot el veïnat es considera prou satisfet, i tenint en compte que XXX no 
ha arribat a presentar cap petició per escrit, la Sindicatura ho comenta amb la 
interessada i tanquem aquest expedient com a desistit . 
 
 
Expedient 21/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX i YYY es queixen, en nom dels paradistes de la plaça de Sant Joan, contra 
la prohibició d'aparcar-hi. Des que va entrar en vigor, ja fa dos mesos, tant ells 
com la seva clientela en pateixen les conseqüències en forma d’incomoditat i 
de caiguda de les vendes. S'han queixat per escrit i demanen que la campanya 
de sancions que duu a terme la Policia Local s'aturi mentre no es resolgui 
definitivament el problema. 
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Tot i que la decisió correspon a Via Pública, parlo primer amb el regidor de 
Seguretat Ciutadana, qui m'informa del contrasentit que suposava permetre 
aparcar en una illa de vianants i del greuge que suposava per als botiguers i 
altres paradistes (els del dissabte) que els de la plaça Sant Joan fossin els 
únics en poder deixar els vehicles al costat de les parades. Per altra banda, els 
horaris de càrrega i descàrrega són prou amplis, i la Policia no va començar a 
multar fins després d'haver estat avisant durant els primers quinze dies de la 
nova senyalització. 
 
Paral·lelament, el Servei de Via pública va proposar als afectats l’adquisició de 
comandaments d'accés a l'illa, per si els sorgia cap emergència en horari 
d'accés restringit. 
 
Com que els criteris adoptats per l'Ajuntament em van semblar justos i no 
agreujants, i atès que els interessats es van acollir a la proposta de solució de 
Via Pública, vaig tancar el cas a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 22/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX, que exposa problemes econòmics i d'estructura familiar, es queixa del 
poc ajut que rep dels Serveis Socials. Explica que la seva nova assistenta no la 
vol ajudar si no accedeixen (ella i la seva filla) a ser controlades. Es queixa del 
funcionament general del servei i de la cap de servei en particular. 
 
L'entrevista que vaig mantenir amb la cap dels Serveis Socials, em va permetre 
saber el delicat estat de salut (físic i mental) de XXX i de la seva filla, motiu pel 
qual es va considerar necessari proposar-los un pacte que els suposés un 
compromís estricte i que permetés a Serveis Socials un seguiment ben acurat. 
 
Fonts externes em permeten saber que la inestabilitat de la interessada la fa 
molt difícil de tractar i –en ocasions– agressiva, cosa que em va fer concloure 
que el programa proposat pels Serveis Socials era del tot ajustat a la 
naturalesa de la usuària, a qui no es podia subvencionar sense obtenir a canvi 
la seva col·laboració. Vaig tancar l'expedient a favor de l'Ajuntament . 
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Expedient 23/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Governació 
 
Després de les Eleccions Generals del 9 de març de 2008 XXX exposa que, 
com a president de mesa i un cop acabat l’escrutini, va demanar que algun 
membre dels cossos de seguretat l’acompanyés al Jutjat a lliurar els sobres 
amb els resultats de la mesa. Ni la Policia Local ni els Mossos d'Esquadra, 
però, van accedir a la seva petició fins que van rebre instruccions des del Jutjat. 
Tot plegat li va suposar una demora de dues hores i moltes trucades. 
 
El llibre d'instruccions esmenta clarament el seu dret a ser transportat i 
acompanyat, de manera que XXX reclama per a les administracions implicades 
la mateixa obligatorietat que tenen els ciutadans designats per a les meses. 
 
La Policia Local va respondre la seva queixa al respecte, però no de forma 
satisfactòria: posava de relleu que l'Ajuntament no podia complir, per manca de 
recursos humans, aquest punt concret de les instruccions de la Junta Electoral. 
El greuge era, doncs, que la Junta prometia un servei que no es podia cobrir. 
 
Per aquest motiu vaig decidir resoldre a favor de l’interessat  i suggerir a 
l’Ajuntament que fes el necessari per garantir els drets dels ciutadans que es 
designen per a les meses electorals. Vaig proposar que traslladés aquesta 
petició a les instàncies corresponents, que en fes el seguiment oportú fins a 
l’adopció d’una resolució al respecte i que, en la mesura de les seves 
possibilitats i competències, procurés que no es repetissin situacions similars. 
 
Finalment, també vaig suggerir que si l’ens a qui pertoca reconeix insuficients 
els recursos humans del cossos i forces de seguretat del país, es modifiqui el 
redactat del llibret d’instruccions esmentat perquè quedi clar que cada president 
s’haurà de desplaçar fins al Jutjat pel seu compte. En aquest cas, però, caldria 
augmentar l’import de la dieta que se’ls paga per cobrir el possible ús d’un taxi. 
 
L’Ajuntament va acceptar aquestes peticions i les va traslladar a l’organisme 
competent. 
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Expedient 24/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Mobilitat i Aparc ament 
 
XXX es queixa dels canvis continus i poc coherents de la circulació al seu 
carrer. També denuncia que la senyalització no és prou explícita i que ni es 
compleix ni es fa complir. Proposa una alternativa. 
 
A Via Pública m’informen que el darrer canvi s'ha fet d'acord amb les notes del 
Policia Comunitari i els comentaris de l'associació de veïns, tenint sempre en 
compte les necessitats concretes de la zona. Es considera que l'opció actual 
(sentit dels carrers, lloc d'aparcament i situació dels contenidors) és l'adequada. 
 
Pel que fa als vehicles mal estacionats, l'Inspector Cap de la Policia es 
compromet a enviar-hi la patrulla més sovint per fer respectar la senyalització. 
 
En qüestió de poques setmanes, es comprova que els senyals es respecten i 
que la zona es pot considerar normalitzada, motiu pel qual tanco l'expedient 
com a mediació . 
 
 
Expedient 25/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX explica que, per problemes de mobilitat, va aparcar el vehicle damunt la 
vorera per anar “un moment” a comprar. Quan sortia va trobar un agent que 
l’estava sancionat i, quan li va voler explicar els motius de la seva infracció, 
l'agent li va respondre de manera poc adequada. No ens pot ensenyar la 
butlleta de la multa perquè, segons assegura, la va donar a l'alcalde perquè ell 
mateix li va dir que la hi trauria. 
 
En lloc d’això, es queixa que no se li va acceptar l'al·legació i que, a més, a la 
resposta de la Policia s’hi afirma que en cap moment l'agent havia parlat amb el 
conductor. També demana coherència i que es multi a tothom per igual. 
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Comento el cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana i l'Inspector Cap de 
Policia, els quals es van comprometre a repassar l'expedient. 
 
Tot i les possibles justificacions de l'interessat i alguna discrepància en les 
versions, des de la Policia es considera demostrat que la raó de fons de la 
sanció –estacionar sobre la vorera, amb el perill que això suposa per als 
vianants– és inqüestionable, de manera que no es veu oportú retirar la multa. 
 
Així, d'acord amb aquest argument i tenint en compte que XXX ja havia pagat 
la sanció, tanco el cas a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 26/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Administració Financera 
 
XXX es queixa contra una presumpta irregularitat en el cobrament de la taxa 
d'escombraries del seu establiment. Fa gairebé tres mesos que se'n va queixar 
per via administrativa i que va rebre una inspecció, però no n'ha sabut res més. 
 
Explica que al 2005 l'Ajuntament va canviar l'ordenança i que ara es cobra en 
funció de si l'establiment té cuina o no. A ella, que no n'ha tingut mai, se li cobra 
com si en tingués. Demana que es regularitzi la situació i que se li tornin els 
diners cobrats de massa. 
 
En una conversa amb la responsable de l'ORGT es disculpa per la demora en 
la resposta (que encara pot trigar una mica), però ens avança que la petició 
segurament es desestimarà: el text de l'ordenança indica que, per defecte, 
s'entén que tothom té cuina, i que serà qui no en tingui i vulgui la bonificació qui 
ho haurà de posar de manifest i demanar. No posaran pegues a concedir la 
bonificació d'ara endavant, però no es pot demanar de manera retroactiva. 
 
Tot i que quan XXX rep la resposta no li sembla satisfactòria (creu que se 
l'hauria d'haver avisat), assumeix que l'ordenança és prou clara i que 
l'Ajuntament i l'ORGT han actuat d'acord amb el seu text. 
 
L'expedient queda tancat a favor de l'Ajuntament . 
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Expedient 27/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Mobilitat i Aparc ament 
 
XXX té poca mobilitat i s'ha de desplaçar fins al centre cada dia, motiu pel qual 
necessita el servei de bus urbà. La parada que té més a prop de casa, però, va 
ser desplaçada a causa de les obres de l’AVE i no va ser convenientment 
senyalitzada, de manera que alguns conductors, tot i que la parada continua 
sortint als itineraris, no s'hi aturen. Fa un mes i mig que va presentar una petició 
al respecte però tot segueix igual i les molèsties que pateix són moltes. 
 
Via Pública ens informa que la parada en qüestió no havia estat desplaçada, 
sinó suprimida. Amb aquesta informació, però, la Sindicatura comprova que és 
cert que als nous fulls d’horari encara s’hi anuncia, de manera que es fa evident 
una disfunció entre allò que es publica i el que realment s’ofereix. 
 
Demano als responsables de Mobilitat que solucionin el problema, però nous 
canvis de circulació ho fan complicat. Malgrat això, es comprometen a restablir 
la parada al més a prop possible de la seva ubicació original. 
 
Pocs dies més tard se’ns comunica el nou emplaçament (encara provisional) de 
la parada, ben senyalitzada i segura per a vianants, usuaris i vehicles, cosa que 
em permet tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 28/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
Algú va robar la bossa a XXX, qui es va presentar a la Policia Local per posar 
la denúncia. Es queixa que l’agent que la va atendre la va adreçar a la Guàrdia 
Civil amb una argumentació molt poc consistent. 
 
Com que considerava que havia estat mal informada i mal atesa, va presentar 
una queixa escrita. Fa gairebé mig any i encara no n’ha rebut resposta. 
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El regidor de Seguretat ciutadana m'informa que, efectivament, la Policia Local 
no té l'obligació d'agafar les denúncies, i que és cert que és més important 
denunciar la pèrdua o robatori de les targetes de crèdit que del DNI. Admet que 
potser no se li va explicar prou bé i es compromet a investigar per què no s'ha 
respost la instància de la interessada. 
 
L'Inspector Cap de la Policia m'informa que ha parlat amb l'agent actuant i que 
la seva intenció no era oferir una mala atenció, sinó treure importància a 
l'assumpte perquè XXX es veia força angoixada. També va assumir que 
respondria l'escrit de la interessada de seguida. 
 
Tot i que la resposta esmentada va resultar ser poc aclaridora, XXX va rebre 
també una trucada de disculpa i va acceptar donar el cas per tancat com a 
mediació . 
 
 
Expedient 29/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
El recurs que XXX havia presentat contra una sanció va ser desestimat i, com 
que encara pensava que la multa era injusta, va demanar la nostra intervenció. 
 
La presumpta infracció s'havia produït en una situació de gir a l'esquerra des 
d'un carrer amb semàfor i senyal de STOP, de tal manera que XXX va passar 
el semàfor en carabassa, va aturar-se a l’STOP (que potser no caldria que hi 
fos) i va acabar de fer el gir quan el semàfor ja era vermell (però fora de la seva 
vista). Una patrulla que circulava uns vehicles més enrere no va observar el 
matís de la maniobra i la va sancionar per saltar-se un semàfor vermell. 
 
Vaig comentar el cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana i amb l'Inspector 
Cap de la Policia Local, els quals es van comprometre a comprovar el 
funcionament del semàfor i l'existència i situació exacta de l’STOP en qüestió. 
 
Per la meva banda, jo també vaig comprovar sobre el terreny la senyalització 
de la zona i la coherència de les explicacions de la interessada, cosa que vaig 
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comunicar al regidor i a l'inspector. També vam comentar, evidentment, que la 
duplicitat en la senyalització induïa a equívoc i que calia mirar de solucionar-ho. 
 
Com que va quedar clara la possibilitat que XXX no hagués comès cap 
infracció, els responsables de la Policia van accedir, sense problemes, a retirar-
li la sanció i a disposar la devolució de l’import que ja li havia estat embargat. El 
cas va ser tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 30/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Administració Financera 
 
XXX ens envia un correu-e en què qüestiona la proporcionalitat de l'escala de 
preus de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) en relació a la 
potència, mida i emissions contaminants dels vehicles. En una entrevista que 
vam mantenir, en què va presentar dades que avalaven la seva teoria, li vaig 
demanar que presentés el seu escrit per via administrativa, ja que seria bo 
saber els criteris i arguments de l'Ajuntament abans d’intervenir-hi. 
 
Tot i que la instància proposada mai no va ser presentada davant l'Ajuntament, 
vaig considerar les reflexions de XXX prou interessants com per continuar 
l'expedient d'ofici, amb l'objectiu d'aclarir de qui depèn l'escalat de l'impost i de 
saber els criteris que s'utilitzen per establir-lo. 
 
Vaig consultar el cas amb l’Interventor de l’Ajuntament qui, després de cercar 
tota la informació que hi havia sobre l’assumpte, em va informar que els 
barems de l'IVTM vénen imposats per la legislació estatal. També va observar 
que aquesta estava en tràmit de revisió per adaptar-se a l'assumpte de les 
emissions de CO2, a les novetats tecnològiques i a altres factors que calia tenir 
en consideració (cosa que s'ajustava força a la proposta de XXX). 
 
Així, amb intenció de trametre tota la informació i documentació recopilades a 
l'interessat, el vam intentar localitzar pels mitjans de què disposàvem, però ens 
va resultar impossible. El cas va haver de ser tancat com a desistit . 
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Expedient 31/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es presenta perquè li ha estat desestimat el recurs que va presentar 
contra una multa que, des del seu punt de vista, és massa rigorosa. 
 
Explica que fa uns dies va haver d'anar a la ferreteria a comprar bústies per a la 
seva comunitat de veïns, ja que les anteriors havien estat objecte d'un acte 
vandàlic. Per anar a l'establiment va deixar el vehicle mal estacionat però amb 
els quatre intermitents encesos, cosa que considerava justificació suficient per 
ocupar un carril de circulació i provocar molèsties a la resta de vehicles. 
 
La Policia, que no compartia el seu criteri, el va sancionar i li va desestimar els 
recursos. Demana que la Sindicatura hi intervingui. 
 
La Sindicatura, després de consultar el cas amb la Policia Local, també va 
convenir que la infracció era evident i que els arguments presentats no eren de 
força major i no justificaven, doncs, l'emissió d'un suggeriment favorable. 
 
Ho vaig fer saber a XXX i vaig tancar l'expedient a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 32/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX explica que a finals de 2004 se li va concedir una llicència d'obres majors 
per fer-se una casa. Ara, en acabar les obres, ha demanat la devolució de les 
fiances respectives i dels diners que havia pagat en concepte d'urbanització del 
vial, ja que aquesta no s'ha dut a terme per part de l'Ajuntament. Se li han 
tornat les fiances però no l'import per a la urbanització del vial. 
 
Demana que se la informi de quan s'urbanitzarà el carrer o, si l'obra va per 
llarg, que mentrestant se li tornin els seus diners. 
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Comento el cas amb el regidor i la cap d'Urbanisme, els quals m’expliquen les 
dificultats d'urbanització que presenta aquell vial i que són el motiu de la 
demora. Com que els diners avançats pels veïns tampoc cobririen tota l'obra, 
admeten que s’han de plantejar tornar-los-els o buscar solucions parcials. 
 
Al cap d'unes setmanes, els responsables de l'Ajuntament convoquen XXX i li 
comuniquen que l'Ajuntament, atesa la dificultat per executar les obres de 
manera immediata, havia decidit tornar-li els diners. El cas va poder ser tancat, 
doncs, com a mediació . 
 
 
Expedient 33/08 
 
SERVEIS CENTRALS – Administració Financera 
 
XXX telefona i explica que considera desproporcionat rebre una sanció de 300 
€ per no haver identificat el conductor d'un vehicle d'empresa que havia estat 
multat en una zona blava. Al·lega desconeixement d'aquesta obligació i el fet 
que, així que ho va saber, l’havia notificat ràpidament i per escrit a l'Ajuntament. 
També explica que, per demostrar la seva bona fe, va pagar les multes de zona 
blava sense presentar recursos i dintre del període de bonificació. 
 
Observo diverses incoherències entre la versió dels fets de la interessada, la 
documentació que aporta i la que ens facilita l'ORGT. Detecto que ja havia 
pagat dues multes similars imposades mesos abans, de manera que l'argument 
del desconeixement quedava invalidat. D'igual manera, comprovo que no ha 
estat presentat cap escrit per identificar cap conductor i que les multes de zona 
blava no s'havien pagat dintre del període de bonificació (per això s’havia 
demanat efectivament la identificació del conductor tot i que la infracció inicial 
era lleu). 
 
La Policia Local ens facilita, a més, proves que totes les notificacions han tingut 
lloc de manera real i efectiva, també aquelles en què es demanava la 
identificació del conductor i en què s'informava de la vinculació entre cada 
infracció inicial i les sancions per no identificació posteriors. 
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Així, tot i que no es descarta algun possible malentès en el procés, queda 
demostrat que tant la Policia com l'ORGT han actuat correctament i d'acord 
amb els terminis i procediments establerts (ho comprovo en els textos legals 
corresponents, com el R.D.L. 339/1990 de 2 de març), de manera que faig les 
explicacions oportunes a XXX i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 34/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa contra una multa que li ha estat imposada per deixar el cotxe 
entre 5 i 10 minuts a la Rambla de Nostra Senyora (un cop remodelada). 
Explica que quan l'Ajuntament va informar el veïnat sobre les obres, els va 
garantir el dret d’entrar i sortir de casa seva amb el cotxe, així com el de fer 
càrrega i descàrrega sempre que fos necessari. Ara, però, la senyalització és 
prohibitiva per a tothom i ja han començat les multes i les discussions. 
 
Va presentar al·legació però li ha estat desestimada. 
 
Com que sembla evident que el problema ve generat per una senyalització 
incorrecta (d’acord amb els drets dels veïns garantits per l’Ajuntament), 
consulto la possibilitat de retirar la sanció amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana i l'Inspector Cap de la Policia Local. 
 
Argumenten que la senyalització era clara; potser incorrecta però clara, de 
manera que l’agent actuant es va limitar a fer-la complir. També valoren, però, 
que gràcies a les queixes com aquesta s'ha pogut aconseguir que Via Pública 
corregeixi la senyalització, i que si aquesta hagués estat l’adequada des del 
primer moment, aquesta multa no hauria tingut lloc. 
 
Per tot l'exposat, finalment s'accepta l'al·legació de l'interessat i se li anul·la la 
sanció. Tanco l'expedient com a mediació . 
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Expedient 35/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa contra una multa que li ha estat imposada per descarregar el 
cotxe a la Rambla de Nostra Senyora (un cop remodelada). Explica que quan 
l'Ajuntament va informar el veïnat sobre les obres, els va garantir el dret 
d’entrar i sortir de casa seva, així com el de fer càrrega i descàrrega sempre 
que fos necessari. Ara, però, la senyalització és prohibitiva per a tothom i, en 
aquest cas, la multa va anar seguida d’una forta discussió entre XXX –i la seva 
família– i quatre agents de la Policia Local. 
 
Va presentar al·legació i no només es queixa perquè li ha estat desestimada, 
sinó perquè s’hi afirma que no li van lliurar la sanció en mà per “estar absent el 
conductor del vehicle”. Denuncia que això no és cert. També es va anar a 
queixar contra la senyalització a Via Pública. 
 
Com que sembla evident que el problema ve generat per una senyalització 
incorrecta (d’acord amb els drets dels veïns garantits per l’Ajuntament), 
consulto la possibilitat de retirar la sanció amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana i l'Inspector Cap de la Policia Local. 
 
Argumenten que la senyalització era clara; potser incorrecta però clara, de 
manera que els agents actuants es van limitar a fer-la complir. També valoren, 
però, que gràcies a les queixes com aquesta s'ha pogut aconseguir que Via 
Pública corregeixi la senyalització, i admeten que si aquesta hagués estat 
l’adequada des del primer moment, la multa no hauria tingut lloc. 
 
Per tot l'exposat, finalment s'accepta l'al·legació de l'interessat i se li anul·la la 
sanció. Tanco l'expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 36/08 
 
PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ – Foment de l’Ocupació 
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XXX explica que ha treballat com a conserge, cobrint una baixa, en un edifici 
municipal. Es queixa que, en tornar la persona a qui substituïa, se li va dir que 
no es preocupés, que ja li buscarien algun lloc de treball. Ara, però, ja fa quatre 
mesos, té problemes econòmics, ha caigut en una depressió i ningú li diu res. 
 
Vaig comentar el cas amb el responsable del Servei de Foment de l'Ocupació, 
qui em va informar que XXX va gaudir de dos plans d'ocupació i que, en 
acabar, se li va oferir un contracte de suplència com a cosa excepcional i sense 
cap garantia de continuïtat. Extingit el contracte, es van donar a XXX 
orientacions concretes per a la seva inserció laboral que no va seguir (com 
intentar acabar l’ESO). Igualment, el SOIP li va concertar dues entrevistes de 
treball a les quals no es va presentar. 
 
El cap del Servei de Foment de l'Ocupació i jo ens reunim amb XXX per insistir 
en la necessitat que es tregui a graduat escolar i accepti que, tot i que 
l'Ajuntament no li pugui donar feina directament, li ofereix moltes facilitats per 
aconseguir-ne al sector privat. Se li ofereix un acompanyament intens però 
també se li demana que intenti aprofitar les oportunitats que se li presentin. 
 
Com que XXX es compromet a deixar-se ajudar i a esforçar-se, tanquem el cas 
com a mediació . 
 
 
Expedient 37/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX explica que fa molt de temps que ha demanat informació a Urbanisme 
relativa a una possible obra il·legal a l'aparcament comunitari del seu edifici. El 
seu escrit també demanava que, en cas que fos necessari, s'actués per 
restablir la legalitat urbanística. 
 
Parlo amb el regidor d’Urbanisme i es compromet a enviar-hi una inspecció. A 
partir d'aquest moment es reobre l'expedient (l'anterior havia caducat per 
manca de seguiment de l'Ajuntament) i s'inicia un lent procés en què es torna a 
comprovar la irregularitat de l'obra i es tramita el requeriment als seus 
propietaris perquè desballestin la construcció. 
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Com que els requerits van presentar al·legacions i els terminis que concedeix 
l’ordenament són generosos, l'any va acabar amb l'expedient encara obert . 
 
 
Expedient 38/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Educació 
 
XXX exposa presumptes irregularitats en la concessió de punts durant les 
preinscripcions a les llars municipals d'infants. Denuncia una modificació no 
autoritzada dels criteris establerts per la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sindicatura consulta els textos legals corresponents i confirma la versió de 
la interessada, motiu pel qual em poso en contacte amb els responsables del 
Servei d'Educació de l'Ajuntament i els pregunto el motiu tal modificació. Tot i 
que les seves explicacions demostren que ha estat meditada i que la seva 
intenció era millorar el text de la Generalitat (que potser no s'ajustava prou a la 
situació a la qual volia donar resposta), els faig notar que en cap cas la millora 
del text pot ser amb caràcter restrictiu. 
 
Com que des del Servei d’Educació es mostren ferms en la defensa dels 
criteris que han adoptat i no volen concedir al fill de XXX (ni a aquells que es 
troben en la mateixa situació) els punts que sí que els atorga el decret de la 
Generalitat, em veig obligada a emetre una recomanació per tal que aquest 
Servei no assumeixi competències que no té ni modifiqui, sense permís i amb 
causa de perjudici manifest per a certes famílies, textos legals de rang superior. 
 
El cas va ser tancat a favor dels interessats  i l'Ajuntament, d'acord amb 
l'assessorament del seu secretari, va acceptar la meva proposta. 
 
 
Expedient 39/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa contra una multa, que considera exagerada, per haver deixat el 
cotxe dos minuts davant del lloc on treballa. Al·lega que tot i que sí que 
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bloquejava un carril de circulació, encara en quedava un altre. A més, afirma 
que va deixar la seva filla sola al cotxe perquè sabia que no trigaria gaire. 
 
Consulto el cas amb l'Inspector Cap de Policia Local, però és obvi que la multa 
està ben posada. El regidor de Seguretat ciutadana observa que l'argument de 
la filla, que havia quedat al vehicle, no havia estat exposat a l'al·legació inicial, 
cosa que podria ser tinguda en compte en un nou recurs. 
 
Comentem aquesta mínima possibilitat a XXX, qui es compromet a presentar 
aquest recurs però no ho arriba a fer mai. Aquesta circumstància, junt amb la 
certesa de la infracció, fan inviable la defensa del cas i el tanco com a desistit . 
 
 
Expedient 40/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX afirma que la grua municipal se li va endur el cotxe de manera massa 
rigorosa. Explica, però, que l'havia deixat en un gual. 
 
Li explico que els guals ho són les 24h, no només quan el taller (en aquest cas) 
està obert, de manera que la multa i la retirada de vehicle són correctes, així 
com la desestimació del seu recurs. 
 
Com que XXX no aporta cap argument de força major que justifiqui la infracció, 
considero que aquesta va ser evident i que l'actuació de la Policia i de la grua 
van ser ajustades a l’ordenament. Tanco el cas a favor de l'Ajuntament.  
 
 
Expedient 41/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX explica que té problemes emocionals (per una separació traumàtica), 
econòmics i de salut física, motius pel quals necessita molta atenció dels 
Serveis Socials. La seva queixa, precisament, és que aquesta atenció no se li 
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ofereix ni amb la dedicació ni amb la discreció adequades. Exposa un incident 
que la va afectar intensament. 
 
Comento el cas amb la responsable dels Serveis Socials, qui m'explica el 
protocol d'actuació en aquests casos. Observo que l'incident possiblement va 
ser causa d'un malentès per part de XXX sobre el servei que rebria, i que, 
segurament, es va veure agreujat per la seva sensibilitat a ser ajudada en 
públic. Finalment, la cap de servei, que no descarta un possible tracte poc 
curós per part de la professional actuant, es va oferir a rebre la interessada, a 
disculpar-se i a donar-li totes les explicacions que fossin necessàries. 
 
Un cop feta aquesta reunió i aclarides les posicions i les competències de 
cadascú, parlo amb XXX i em confirma que ha notat una millora important en el 
tracte que rep dels Serveis Socials. Així, tot i que la interessada encara 
denuncia mancances en l'atenció de les assistentes, considero que un cop 
resolt el malentès inicial el tracte que li ofereix el servei és correcte i ajustat a 
les seves competències. 
 
Tanco l'expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 42/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX denuncia la manca d’una actuació ferma de l’Ajuntament davant les 
repetides molèsties per sorolls que li provoca un establiment cada estiu. 
 
Comprovem que el local no va complir el requeriment d’adequació que 
l’Ajuntament li va enviar l’any 2007, que l’Ajuntament no en va fer el seguiment 
necessari i que, a més, la llei en què s’emparava el requeriment enviat no ha 
arribat a entrar en vigor. 
 
Malgrat això, s’observa que el local tampoc compleix l’ordenament ja existent, 
de manera que s’emet un nou requeriment. A més, la Policia Local es posa a 
disposició de XXX per anar-hi a prendre mesures sonores quan ell ho demani. 
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L’acabament de l’estiu va suposar la disminució de les molèsties, de manera 
que les queixes de l’interessat van cessar. Malgrat això, la Sindicatura ha 
considerat que cal fer seguiment als requeriments enviats, a la documentació 
presentada per l’establiment, a les mancances detectades, etc. ja que si no se 
l’obliga a complir els mínims establerts a l’ordenança d’establiments de pública 
concurrència és fàcil que les molèsties es repeteixin en arribar l’estiu de 2009. 
 
Per aquest motiu he decidit mantenir l’expedient obert  i vetllar que l’Ajuntament 
no torni a posar en perill el dret al descans de XXX amb la relaxació de la seva 
actuació. 
 
 
Expedient 43/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX, que és comerciant, denuncia les moltes molèsties que li estan provocant 
unes obres que es duen a terme al seu carrer: ocupació de la zona de càrrega i 
descàrrega amb contenidors, talls de circulació sense avís previ, màquines 
aparcades damunt la vorera, contenidors de runa que no han estat retirats 
durant el cap de setmana... 
 
Com que les irregularitats demanen atenció urgent, no espero que la via 
administrativa de l'interessat sigui atesa i em poso en contacte directament amb 
el regidor. Ell m'informa que l'empresa que realitza les obres ha provocat les 
molèsties esmentades per no complir les directives que se li havien donat amb 
l'autorització, de manera que ja s'ha obert incidència sobre el tema i se li exigirà 
que s'ajusti a la normativa immediatament. 
 
El regidor accepta la meva proposta de ser més rigorosos en les obres que 
s'autoritzen a la vila, i no descarta recórrer a les sancions quan es produeixin 
incompliments com els d'aquest expedient. Així, atès que l'autorització de 
l'Ajuntament contenia les instruccions i requeriments adequats, i en atenció a la 
rapidesa i fermesa amb què ha actuat l'administració municipal per restablir la 
normalitat a la via pública, tanco el cas a favor de l'ajuntament . 
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Expedient 44/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX explica que va ser multat per estacionar damunt d'una vorera durant vint 
minuts, que va presentar recurs i que, ens ser-li desestimat, va entrevistar-se 
amb el regidor. Al cap d'un temps, però, ha rebut un recàrrec. 
 
Segons explica ell mateix, la infracció era clara i en cap moment el regidor es 
va comprometre a retirar-li la sanció, de manera que ens deixa poc marge de 
maniobra. Entenc que el recàrrec li ha arribat per distracció seva. 
 
Com que els motius de l'estacionament indegut no eren de força major, no veig 
actuació agreujant de l'administració i tanco el cas a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 45/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX fa gairebé un any que ha reclamat, per escrit, millores a l'accessibilitat per 
a persones amb mobilitat reduïda en una de les places públiques de la vila. 
Demana la nostra intervenció perquè ni s'ha actuat ni se li ha respost res. 
 
Via Pública em confirma que té l'actuació com a “pendent” i que s'executarà 
properament, junt amb un altre paquet d'intervencions necessàries per millorar 
l'accessibilitat a diversos espais de la vila. Reconeixen, però, que calia haver-li 
dit alguna cosa a la interessada. 
 
Atès que estem en període de vacances d'estiu i que s’estan duent a terme 
altres intervencions de caràcter urgent, Via Pública demana una mica més de 
temps per actuar, cosa a la qual XXX s’avé. 
 
A finals d'octubre, amb la notificació que les obres ja s'han realitzat de manera 
satisfactòria, tanco l'expedient com a mediació . 
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Expedient 46/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa que ha estat sancionada per conduir sense dur el cinturó de 
seguretat. Va al·legar que sempre se'l posa però el recurs li ha estat 
desestimat. Reconeix que no té proves, però afirma que tot sovint se l’estira 
una mica perquè la molesta que tibi i suposa que aquest gest va confondre 
l'agent, que devia pensar que se'l posava llavors. La informem que, si l'agent no 
es retracta, serà difícil aconseguir res però demana que ho intentem perquè la 
multa és injusta. 
 
Tot i que aquest incident fa que la Policia es plantegi la possibilitat de no 
imposar aquest tipus de sancions si no s'ha pogut aturar el conductor al 
moment, es defensa que els agents estan acostumats a fixar-se en aquest tipus 
de detalls i que no posen aquestes multes si no n’estan ben segurs. 
 
Així, com que en aquest cas l'agent actuant es manté ferm en la legalitat de la 
sanció, no trobo arguments per defensar que aquesta es retiri i també em veig 
obligada a donar crèdit a la seva paraula. 
 
Trameto aquesta informació a XXX i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 47/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX considera que se li han denegat de manera injusta les bonificacions sobre 
la taxa per recollida d'escombraries, l'IBI i l'aigua. Exposa la seva situació 
familiar i econòmica, i suggereix un possible error en els càlculs de Serveis 
Socials. Reconeix, d'entrada, que en brut sí que supera els ingressos màxims 
establerts per obtenir les bonificacions, però afirma que no hi arriba un cop 
aplicades les retencions corresponents. 
 
Comprovem els textos de les ordenances i dels documents de sol·licitud (on 
s’especifiquen les condicions de concessió). També ho consultem a Serveis 
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Socials, des d'on ens informen que per calcular els ingressos mensuals del 
domicili també es comptabilitzen les pagues extra i els ingressos per 
rendiments mobiliaris, que en aquest cas també existeixen. 
 
Així, un cop verificada la correcció dels càlculs de Serveis Socials, havent vist 
que els ingressos de XXX superen –també la quantitat neta– el màxim establert 
en el barem que s'aplica, i considerant que aquest barem és adequat, trameto 
tota la informació a l'interessat i tanco l'expedient a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 48/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Salut i Consum 
 
XXX explica que la casa del costat del seu immoble està abandonada, que el 
pati és ple d'herbes i animals i que ara, a més, algú ha trencat el cadenat que el 
mantenia tancat i hi malviuen tot de persones sense sostre. Ha demanat per 
escrit que l'Ajuntament hi restitueixi les condicions de salubritat i salut pública, 
però encara no s'hi ha fet res i la pudor i la inseguretat que aquesta situació 
genera l’ha portat a demanar la intervenció de la Sindicatura. 
 
Comprovo que de seguida es va dur a terme la inspecció corresponent, però 
que era cert que el requeriment a la propietat per tal que ho netegessin, 
condicionessin i tanquessin, encara no s'havia emès. 
 
La notificació, però, es va fer de seguida i va aconseguir que la intervenció de 
la propietat fos ràpida i eficaç. El problema va quedar solucionat a mitjan agost i 
vaig tancar el cas a favor de l'Ajuntament , ja que aquest havia actuat dintre 
dels terminis establerts. 
 
 
Expedient 49/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutada na 
 
XXX es queixa de la xerinola, jocs i converses que cada nit tenen lloc en una 
plaça propera al seu domicili, que fan que no pugui descansar adequadament 
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(ha de matinar molt). Ha demanat la intervenció de la Policia però el problema 
persisteix. 
 
Per indicació de la Sindicatura, XXX presenta la seva petició per escrit, però de 
seguida comentem que l’assumpte té difícil solució, ja que si els que provoquen 
les molèsties no cometen cap delicte, la Policia no pot fer altra cosa que 
demanar-los col·laboració. Per altra banda, tampoc és estrany que en marxar 
els agents, o l'endemà –en el millor dels casos–, la xerinola es reprodueixi. 
 
Comento el cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana i amb l'Inspector Cap 
de Policia Local, però les conclusions són les mateixes. Malgrat això, es 
comprometen a comprovar les vegades que s’hi ha intervingut i a intensificar-hi 
la presència fins que la fresca de la tardor solucioni el problema definitivament. 
 
La Policia emet un informe que demostra que durant tot l'estiu han realitzat més 
de 80 intervencions d’aquest tipus en diverses places, però que no poden anar 
més enllà de demanar moderació i respecte als usuaris. XXX es considera prou 
ben atès i també reconeix que l'incivisme no es pot combatre amb la força. Es 
mostra comprensiu i accepta que tanquem el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 50/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX explica que a mitjan abril de 2008 van comunicar per escrit la seva 
intenció de no dur a terme, per motius personals, unes obres majors que havien 
estat autoritzades a primers de març. La seva instància, però, no va ser 
resposta i a mig setembre van rebre, en canvi, una liquidació d'import molt 
elevat que corresponia a la llicència d'obres que consideraven anul·lada. 
 
Va anar a Urbanisme a interessar-se per l'anul·lació en qüestió i allà li van 
confirmar que no li havien respost per escrit perquè la seva petició havia estat 
acceptada i notificada al l'ORGT. Va anar, doncs, a demanar explicacions a 
l’ORGT, però les respostes que en va obtenir tampoc li van servir per aclarir per 
què se li demanaven aquells diners, motiu pel qual va acudir a la Sindicatura. 
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Vaig demanar informació al regidor d'Urbanisme, el qual ja havia acceptat la 
petició d'entrevista de XXX, i al cap d’uns dies, després de fer les consultes 
adients, em va explicar que l’impost “sobre construccions instal·lacions i obres” 
sí que s’havia pogut anul·lar, però que la “taxa per llicències urbanístiques”, els 
diners que ara es demanaven a XXX, no s’havia pogut cancel·lar perquè 
corresponia a l'estudi que es fa de cada projecte abans d’autoritzar-lo. 
 
En aquest cas, que el permís d’obres per al projecte inicial ja s’havia concedit, 
era evident que l’estudi previ s’havia realitzat i, per tant, calia pagar-ne la taxa 
corresponent. A més, com que el pressupost de l’obra inicial era molt elevat, la 
taxa que ara se li demanava (que es calcula aplicant un percentatge sobre 
aquell pressupost) també era força alta. 
 
Tant el regidor com jo mateixa vam trametre tota aquesta informació a 
l'interessat, el qual ara sí que va veure aclarits tots els seus dubtes i es va 
donar per satisfet. Així, tot i que l'administració municipal havia estat poc 
generosa en explicacions i aclariments, vaig concloure que no hi havia hagut 
greuge real i el cas va ser tancat a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 51/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Educació 
 
XXX i YYY acaben de venir a viure a Vilafranca per motius de salut força greus. 
Aquestes limitacions els fan imprescindible poder dur el seu fill a l’escola més 
propera de casa seva (van buscar un pis que en tingués una just al davant), 
però n’hi ha estat adjudicada una de força allunyada. A més, es queixen del 
tracte fred i distant que han rebut quan s'han anat a queixar a l'àrea de Serveis  
Personals, on no han fet cas de l’informe mèdic presentat. Reconeixen que ells 
tampoc han estat prou correctes, però estan molt preocupats. 
 
Els recomanem que demanin un informe mèdic més explícit i els orientem 
perquè presentin la seva petició de canvi d'escola i els seus arguments a 
l'Inspector de Zona, ja que l’adjudicació d'escola no depèn de l'Ajuntament sinó 
de la Generalitat. Ho fan de seguida. 
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Comento el cas amb les responsables del Servei de Educació i obtinc la seva 
versió dels fets. No descarten trametre un informe favorable al canvi d'escola a 
la Comissió d'Educació quan rebin el nou informe mèdic, però recorden que la 
decisió final no depèn d'ells. 
 
Afortunadament, l'Inspector de Zona es mostra sensible als problemes 
exposats i accedeix a un canvi d'escola immediat. Per aquest motiu, els 
interessats accepten considerar com un malentès l'incident que van patir a 
Educació i podem tancar l'expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 52/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX es queixa que fa temps que ha fet una pregunta a Via Pública, relativa a la 
seguretat dels bonys i remuntables que s'instal·len als carrers, i no n'ha rebut 
resposta. Considera que els sotracs que provoquen als ocupants dels vehicles 
poden ser especialment perjudicials per a les dones embarassades. Afirma que 
algú el va telefonar per comentar el tema, però no ho troba suficient. 
 
Faig les consultes corresponents i comprovo que no hi ha cap normativa al 
respecte, ni tan sols a nivell nacional. El Ministeri de Foment n’acaba de 
publicar una per a les seves carreteres que no és aplicable, per tant, als nuclis 
urbans i, en qualsevol cas, no ho seria amb efectes retroactius. 
 
Via pública reconeix que, possiblement, algun dels remuntables de la vila no 
s'ajustaria del tot a la nova norma, però també van argumentar que estan 
correctament senyalitzats i que no està demostrada la seva influència sobre 
l'embaràs, de manera que no veuen necessària cap actuació al respecte. 
 
Finalment, Via Pública va accedir a trametre aquestes explicacions a XXX per 
escrit, cosa que ens va permetre tancar l'expedient com a mediació . 
L'interessat també va reconèixer que el poc civisme d'alguns conductors havia 
fet imprescindible l'adopció d'aquestes mesures dissuasives. 
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Expedient 53/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 
 
XXX es queixa contra els criteris que aplica Via Pública per concedir els 
comandaments d'accés a l'illa de vianants. Ella viu dins de l'illa però té el 
garatge fora i només pot comprar un comandament restringit. Reclama poder 
accedir a casa seva les 24 hores del dia. 
 
També considera que la resposta que ha rebut a la seva instància és absurda, 
tant en forma com en continguts, de manera que demana que hi intervinguem. 
 
Li expliquem que a finals de 2007, quan es va implantar la primera part de l'illa, 
la Sindicatura ja va proposar que s'adoptessin uns criteris menys restrictius 
amb els veïns que hi tinguessin residència efectiva, però que Via Pública havia 
desestimat bona part de les nostres propostes. 
 
Constatem que la resposta que ha rebut és gairebé incomprensible i del tot 
inadequada, fet que, unit a l'estat de salut de la interessada, em dóna nous 
arguments per parlar amb Via Pública. 
 
En aquesta ocasió l'Ajuntament accedeix a tenir en compte els motius de salut 
exposats per XXX i, excepcionalment, li concedeix el comandament que 
demanava. L'expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 54/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX es queixa contra unes obres que es duen a terme al costat de casa seva 
d'una manera molt barroera, que els provoca tot de desperfectes i molèsties. 
Com que viu de lloguer, però, sap que no té força per reclamar gaire, i la 
propietària del seu pis tampoc sembla que tingui intenció de fer-ho. Sospita que 
vol aprofitar la circumstància per fer-los-en fora i denuncia que està incomplint 
els seus deures contractuals (de manteniment del pis) com a propietària. 
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També explica que van comunicar certes irregularitats a l'Ajuntament (treballs 
fora de l'horari autoritzat, reformes no previstes al projecte inicial, etc.) i que 
encara no n'han rebut resposta. 
 
Informem a XXX que el presumpte incompliment de contracte pot ser denunciat 
davant l'OMIC, i que tampoc tenim competències sobre qüestions de relacions i 
reclamacions entre particulars (corresponen al Dret Civil). En canvi, sí que puc 
preguntar al servei d'Urbanisme què ha passat amb el seu escrit i si s'han 
adoptat mesures per comprovar i, si cal, corregir les irregularitats denunciades. 
 
Gràcies a la bona disposició del regidor i dels tècnics d'Urbanisme, puc saber 
que l'Ajuntament sí que va enviar un requeriment als responsables de l'obra en 
construcció i que sí que n'havien fet el seguiment adequat, ja que ara sí que es 
respectaven els horaris i s’havia presentat una ampliació de projecte que ja 
havia estat aprovada. El problema, com passa potser massa sovint, havia estat 
la manca de comunicació entre l’Ajuntament i la persona interessada. 
 
Afortunadament, XXX i la seva família van trobar un altre pis de lloguer que 
s’ajustava a les seves possibilitats i s’hi van traslladar per poder-se oblidar de 
tots els problemes que havien patit darrerament. Van acceptar que l'actuació de 
l'administració municipal havia estat correcta, d'acord amb les seves 
obligacions i competències, i vam tancar l'expedient a favor de l'Ajuntament . 
 
 
Expedient 55/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX explica que té un magatzem en un lloc afectat per un pla urbanístic i que, 
per aquest motiu, l'Ajuntament no li deixa fer obres ni li concedirà cap llicència 
d'activitat si no és a precari. Considera que això li impedeix vendre'l o llogar-lo, 
de manera que hi està perdent molts diners i demana que algú se'n faci 
responsable. Ha demanat explicacions per escrit, però afirma que l'Ajuntament 
només li ha fet comentaris verbals que no considera satisfactoris, ja que no li 
diu quan podrà disposar lliurement de la seva propietat. 
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Comprovo que la corresponent modificació parcial del POUM va ser publicada i 
notificada convenientment als afectats, i que les al·legacions també havien 
estat respostes per escrit. D'igual manera, el Servei d'Urbanisme va respondre 
adequadament la petició de qualificació urbanística i de les condicions 
d'edificabilitat de la finca que havien presentat els advocats de XXX. 
 
A més, XXX també va ser rebuda pel regidor, qui li va explicar que tots els 
locals d’aquell carrer estan afectats pel pla urbanístic, i que en podran disposar 
així que aquest pla es desencalli a nivell polític. Si no els hi deixen fer res és, 
precisament, per evitar-los inversions que després podria ser que no poguessin 
rendibilitzar. 
 
L'any va acabar amb l'expedient encara obert, però amb el convenciment que 
no havia estat objecte, per part de l'Ajuntament, de cap perjudici que pogués 
ésser reclamat. 
 
 
Expedient 56/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX, com a portaveu d'un grup municipal amb representació al Consistori, 
demana la intervenció de la Sindicatura per aconseguir, de l'Equip de Govern, 
les respostes a una sèrie de 36 preguntes que ha presentat fa força temps i 
que encara no ha rebut. 
 
Tot i que considero molt poc elegant i adequat que XXX utilitzi la Sindicatura 
per dur a terme una picabaralla política i mediàtica, especialment tenint en 
compte que els càrrecs polítics disposen d'eines més ràpides i directes per fer 
aquest tipus de reclamacions, obro expedient i em poso en contacte amb 
l'Alcaldia i el Portaveu del Govern per intentar recopilar els documents 
reclamats. 
 
L'Equip de Govern de seguida es posa a la meva disposició i comença a 
buscar les respostes, començant per aquelles que ja havien estat remeses de 
manera adequada, i atribuint a oblits involuntaris el fet que alguna encara 
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pogués romandre pendent. També vaig saber que d'altres se li havien donat de 
manera verbal i/o havien estat publicades a la premsa comarcal. 
 
Amb tot, l'any va acabar amb l'expedient en cara obert . 
 
 
Expedient 57/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX explica que és propietari d'un quiosc que s'ha hagut de desplaçar arran de 
les obres que es duen a terme a la Rambla de Sant Francesc. Explica que no 
se'l va instal·lar al lloc on se li havia anunciat primer i que ara, al lloc on és, 
perd molts diners cada mes. Entén que és una mesura provisional mentre no 
s'acabin les obres i pugui tornar al seu lloc habitual, però demana alguna mena 
de compensació o que se l’instal·li a la Rambla de Nostra Senyora. Afegeix que 
fa temps que ha demanat una entrevista amb el regidor i que ningú no li diu res. 
 
Comento el cas amb el regidor de Comerç i Turisme, qui coneix el cas, però 
apunta que la ubicació actual és l'única clarament viable en funció de les 
possibilitats d’espai i de les necessitats de XXX. Amb tot, s'ofereix per analitzar 
noves ubicacions i intentar arribar a un acord amb l'interessat. En cap cas, 
però, aquest acord inclourà compensacions, ja que també s'haurien d'oferir a la 
resta de comerciants de la rambla que puguin veure temporalment disminuït el 
seu volum de negoci. 
 
L'any va acabar amb el cas obert  però amb la intenció de mantenir, a primers 
de gener, una reunió a tres bandes (regidor, Sindicatura i interessat) per buscar 
solucions al problema. 
 
 
Expedient 58/08 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
 
XXX explica que a finals de 2004 se li va concedir una llicència d'obres majors 
per fer-se una casa. Ara, en acabar les obres, ha demanat la devolució de les 
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fiances respectives i dels diners que havia pagat en concepte d'urbanització del 
vial, ja que aquesta no s'ha dut a terme per part de l'Ajuntament. Se li han 
tornat les fiances però no aquest darrer import. 
 
Com que a Urbanisme l’han informat que encara no està clar quan es podrà 
urbanitzar el carrer (opció que ell consideraria prioritària), demana que 
mentrestant se li tornin els seus diners. 
 
Observo que aquest cas és idèntic a l’abordat en l'expedient 32/08 i, tenint en 
compte que aquell es va solucionar satisfactòriament per als interessats, 
concerto una entrevista amb el regidor i li proposo que s'accedeixi a la petició 
de l'interessat. El regidor, atès que la urbanització del vial no podrà ser 
immediata, s’avé a ordenar la devolució dels diners. 
 
Tot i estar ben encaminat, l'expedient encara romania obert  a finals d'any. 
 
 
Expedient 59/08 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es queixa per un problema de sorolls que pateix des de fa temps (des del 
2004) per causa d'un supermercat que hi ha al costat de casa seva. Ho va 
notificar a l'Ajuntament i ha parlat amb Medi Ambient, amb la Policia Local, amb 
Urbanisme i amb Sancions, però les mesures adoptades no són suficients i ara 
mateix l'actuació municipal sembla encantada. 
 
El responsable del Procediment Sancionador reconeix que hi ha motors de 
refrigeració força sorollosos i que hi caldria una nova inspecció tècnica, ja que 
l’actual establiment és molt diferent del que havia obtingut la primera llicència. 
El regidor es compromet a demanar aquesta inspecció. 
 
S’acaba l’any, però, amb l’expedient tot just obert . 
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Expedient 60/08 
 
PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ – Turisme, Comerç, Fires i Mercats 
 
XXX demana el recolzament institucional de l'Ajuntament de Vilafranca per tirar 
endavant un projecte d'edició d'un llibre amb rutes, per fer en bicicleta, per tot el 
país. Demana explicitar aquest recolzament per mitjà d'una fotografia amb tot el 
Consistori i de l’aprovació d'una moció que li faciliti el ressò mediàtic i l'obtenció 
de subvencions de la Generalitat. Afirma que fa temps que ho ha demanat a 
Vilafranca però que només n'obté evasives. Assegura que té peticions i 
respostes escrites (però que no les troba), i amenaça que si Vilafranca no li 
dóna suport, en traurà totes les referències del seu llibre. També voldria 
entrevistar-se amb els regidors de Turisme, Esports i Medi Ambient. 
 
Em comprometo a interessar-me pel tema, però també l'informo que no està 
reclamant cap dret legítim i que el Consistori –que pot triar la manera de 
promocionar Vilafranca que consideri més oportuna– no està obligat a accedir a 
la seva petició, de manera que no hi ha ni greuge ni gaire marge de maniobra. 
 
Comento el cas amb el regidor i recorda que aquesta foto ja s'havia intentat fer 
algun cop, però que part dels regidors no ho havien considerat necessari i s'hi 
havien negat. Ara, amb un Consistori diferent, es va oferir a tornar-ho a 
proposar, però no seria fins passades les festes de Nadal, fins haver aprovat 
els pressupostos ni fins que es gaudís d'una major estabilitat política. 
 
Va acabar l'any, doncs, amb l'expedient encara obert . 
 
 
Expedient 61/08 
 
SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 
 
XXX explica que és vídua i té pocs recursos, que la van orientar perquè llogués 
alguna habitació de les que tenia buides i que ho va fer. Afirma que els Serveis 
Socials li van enviar una persona que va resultar ser molt conflictiva i que de 
seguida va provocar problemes. Fer-lo fora tampoc va ser fàcil. 
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Es queixa que quan n’havia demanat referències l’assistenta li havia dit que no 
patís, que no era mala persona, de manera que se sent enganyada, espantada 
i amb més despeses que beneficis, ja que els desperfectes són diversos. 
 
Parlo amb la regidora i amb la cap dels Serveis Socials, que observen algun 
possible malentès i no descarten una valoració del risc poc acurada. No tenen 
inconvenient, doncs, en oferir-se a assumir les despeses i els desperfectes 
generats pel llogater. També parlaran amb XXX i li faran arribar les explicacions 
i disculpes que siguin necessàries. 
 
La conversa amb la interessada va resultar molt satisfactòria i van acordar que, 
passades les festes de Nadal, se li enviaria un operari perquè li reparés tots els 
desperfectes. L'expedient roman obert  però en vies de solució. 
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5.1.2. Consultes sense expedient 
 
A més dels expedients detallats, aquesta Sindicatura de Greuges va atendre 
tots els altres ciutadans i ciutadanes que s'hi van adreçar, encara que fos 
evident que el problema exposat no entrava dins de les nostres competències. 
 
En aquests casos, en què no procedia l'obertura d'un expedient però calia 
orientar o assessorar a qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent: 
 
 
Consulta sense expedient 08001 
 
XXX es vol queixar enèrgicament contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra, 
que descriu com a “prepotent i mancada de tota sensibilitat”, durant la seva 
intervenció en un accident de trànsit que havia tingut lloc a Vilafranca. 
 
Li proposem que presenti la seva queixa per escrit a la caserna que els Mossos 
tenen a Vilafranca. També la informem que, en cas que la resposta no sigui 
satisfactòria, encara podrà demanar la intervenció del Síndic de Greuges de 
Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08002 
 
XXX es presenta i es queixa contra la concentració d'immigrants a les rodalies 
del seu immoble, incentivada per la presència d'un establiment que freqüenten 
habitualment. Els acusa de tràfic de drogues, alteracions de l'ordre públic, etc. i 
diu que per culpa seva el seu pis es devalua constantment. 
 
Demano un informe a la Policia Local i comprovo que l'establiment compleix les 
ordenances escrupulosament i que les persones que s'hi reuneixen no solen 
ser problemàtiques. 
 
Se li exposen aquestes dades a XXX i demana si es pot intensificar la 
presència policial durant els caps de setmana. Des de la Sindicatura se 
l'assessora  perquè ho sol·liciti per via administrativa i es tanca la consulta. 
 



 

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

139 

Consulta sense expedient 08003 
 
XXX exposa que troba injust haver de pagar una taxa per una entrada de 
vehicles que no utilitza. Se li explica la diferència entre entrada de vehicles, 
rebaix de vorera i gual, però diu que l'ordenança no és prou precisa. 
 
Diu que al 2006 va presentar un escrit al respecte que no va obtenir resposta i, 
posteriorment, a Via Pública li van dir que podia demanar la baixa de l'entrada 
a canvi de col·locar una pilona al mig del pas que la inutilitzés. No ho va fer. 
 
Se li explica amb detall el contingut de l'ordenança i se li ofereix la possibilitat 
d'iniciar una nova via administrativa, ja que l'anterior té més d'un any. Diu que 
s'ho estudiarà i tanquem la consulta, de moment, com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08004 
 
XXX es presenta i explica que fa uns dies es va incendiar una casa de pagès i 
un casal que tenen a prop de Vilafranca, que tenen indicis d’intencionalitat i que 
ho van denunciar als Mossos d'Esquadra. Es queixa que han passat quinze 
dies i ni tan sols s'hi han presentat. 
 
Se li proposa que s'adreci a les seves oficines a demanar explicacions i, si cal, 
que es queixi per escrit. En darrera instància podria acudir el Síndic de 
Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08005 
 
XXX diu que va deixar el cotxe dos minuts sobre la vorera i que el van multar. 
Sap que la multa és correcta, però demana el mateix rigor per a tothom, ja que 
afirma que aquella zona sempre és plena de cotxes i no sempre se’ls multa. 
 
Com que ha presentat recurs per via administrativa, se li recomana esperar la 
resposta de la Policia abans d'obrir expedient. La consulta es tanca, doncs, 
com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 08006 
 
Es presenta XXX i es queixa contra la derivació a un centre especialitzat que li 
ha fet el seu metge. No es refia del centre en qüestió i ell no l’hi ha volgut 
canviar. Tampoc vol que una ambulància l'hagi de transportar. 
 
Se li proposa que es queixi per escrit al seu centre o que, en darrera instància, 
demani la intervenció del Síndic de Catalunya. N'hi facilitem les dades i 
tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08007 
 
XXX es presenta i denuncia les fortes pudors que emanen del pis de sota el 
seu. Sospita que la resident pateix alguna mena de trastorn psicològic i que les 
condicions higièniques del pis i dels animals que hi té pot ser deficient. 
 
La Sindicatura l'assessora  perquè demani una inspecció al Servei de Salut de 
l'Ajuntament per via administrativa. Per altra banda, però, informem de la 
situació als Serveis Socials per si consideren oportú investigar les possibles 
necessitats de la veïna. 
 
 
Consulta sense expedient 08008 
 
Es presenten unes veïnes per interessar-se sobre l'ús que es donarà a l'edifici 
que ocupava l’INCAVI, ara que s'ha traslladat. Demanen que es destini a un 
centre cívic i a equipaments per al barri. 
 
Com que només es fa tres setmanes que han presentat aquesta petició per 
escrit i encara no s'ha adoptat una decisió política al respecte, considero que 
encara no hi ha una resolució sobre la qual pronunciar-me, motiu pel qual les 
convido a esperar que l'Ajuntament faci alguna proposta al respecte i a actuar, 
posteriorment, en conseqüència. De moment la consulta es tanca com a 
assessorada . 
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Consulta sense expedient 08009 
 
XXX explica que fa 1,5 anys que va iniciar un procés judicial i que des de fa sis 
mesos que el seu advocat ni l’informa ni el rep. Li ha perdut la confiança i se'n 
vol queixar. 
 
Li expliquem que la Sindicatura no té competències en aquest camp, però li 
oferim la possibilitat de demanar la intervenció de l'OMIC o d'acudir directament 
al Col·legi d’Advocats. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08010 
 
XXX, arran del lamentable funcionament del servei de Rodalies de RENFE 
durant els darrers temps, demana que el servei d'alta velocitat regional que 
acaba d'entrar en funcionament entre Tarragona i Barcelona s'aturi a l'estació 
de regionals de Vilafranca. 
 
La Sindicatura l'informa que l'estació de trens regionals encara és només una 
intenció, i que, en qualsevol cas, la conversió de la base de muntatge actual en 
l'estació que ell espera es produirà a molt llarg termini. Se li indica, a més, que 
el tema encara està en fase de negociació política, motiu pel qual la Sindicatura 
encara no hi és competent. 
 
Amb tot, se li proposa que presenti la seva petició per via administrativa perquè 
pugui ser tinguda en compte. La consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08011 
 
XXX es presenta per exposar que el propietari d'un terreny agrícola que explota 
se l'ha venut sense oferir-li el dret de tempteig. Pregunta si se li ha vulnerat 
algun dret i pot demanar, per tant, alguna indemnització. No té documentació 
que certifiqui l'existència de cap contracte entre ells. 
 



 

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

142 

La Sindicatura consulta el cas a l'OMIC, qui, atesa la manca de proves existent, 
recomana que l'interessat busqui assessorament legal i consideri presentar una 
reclamació per via judicial. 
 
XXX, atesa la seva avançada edat i la seva desconfiança en aquesta via, es 
planteja acceptar la nova situació. La consulta que es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08012 
 
XXX exposa un incident que ha patit la seva senyora, a l’ambulatori, per 
qüestions idiomàtiques. Explica que ni la noia del taulell ni la directora del 
centre, amb qui ell ha anat a parlar després, els han atès satisfactòriament. 
 
L’informem que la sanitat no depèn de l'Administració municipal i se li proposa 
que presenti una queixa escrita al mateix ambulatori. En darrera instància, el 
Síndic competent seria el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i tanquem la 
consulta com a orientada. 
 
 
Consulta sense expedient 08013 
 
XXX, de Sant Sadurní d'Anoia, es presenta i exposa un problema que pateix 
per haver acceptat una oferta de la seva pròpia companyia de telefonia mòbil, 
ja que el contracte no es va poder formalitzar i li van cobrar indemnització. 
 
Se la informa de la nostra manca de competències al respecte i se li suggereix 
acudir a l'Oficina del Consumidor del seu poble. La consulta es considera 
orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08014 
 
XXX, mare d'un noi totalment dependent d’una població veïna, es presenta per 
queixar-se contra el Servei d’Ambulàncies que, un cop per setmana, el porta a 
Sant Joan de Déu. Considera que les condicions del transport i la seva durada 
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(el triple de l’habitual) esgoten i perjudiquen el seu fill. S'ha queixat diverses 
vegades però les solucions duren pocs dies. 
 
Atès que el Servei d’Ambulàncies és una concessió de la Conselleria de Salut, 
se li faciliten les dades del Defensor del Pacient i del Síndic de Greuges de 
Catalunya perquè s'hi posi en contacte. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08015 
 
Es presenta XXX i exposa que ha rebut una multa de l'Ajuntament de 
Barcelona que segur que es tracta d'un error, ja que ell no hi ha anat mai amb 
el seu cotxe. Així ho va manifestar en el seu recurs, però li van desestimar. 
 
Se li explica que la nostra Sindicatura no té competències en altres municipis, 
però li facilitem les dades de la Síndica de Barcelona abans de tancar la 
consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08016 
 
Es presenta XXX i exposa que té discrepàncies amb el constructor que li fa la 
casa en relació a una factura de 10.000 €. 
 
Atès que aquesta problemàtica no és competència nostra, l’adrecem a l'OMIC i 
tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08017 
 
XXX telefona i explica que havia denunciat per via judicial un llogater que li 
devia molts diners. El jutge havia decretat el desallotjament del pis però ningú 
no l'havia fet efectiu. La seva queixa, doncs, era contra la passivitat del jutjat. 
 
Se li explica que aquesta instància queda fora de les nostres competències i 
l'orientem  vers el Síndic de Greuges de Catalunya i el Defensor del Pueblo. 
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Consulta sense expedient 08018 
 
XXX explica que YYY és molt gran i força dependent, i que per mitjà dels 
Serveis Socials del Consell Comarcal va aconseguir plaça en una residència de 
Vilafranca. A l’hora de la veritat, però, li van passar quatre persones al davant i 
ella va quedar sense poder ingressar. 
 
Com que l'Ajuntament de Vilafranca no havia intervingut per a res en el procés 
i, per tant, aquesta Sindicatura no hi era competent, suggerim a XXX que 
demani explicacions als Serveis Socials que li havien gestionay l’ingrés o que 
demani la intervenció del Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 08019 
 
XXX es queixa contra una multa que se li ha imposat “amb traïdoria i, 
possiblement, de manera il·legal”. Tampoc està d'acord amb les condicions de 
pagament i presentació de recursos que se li ofereixen. 
 
La Sindicatura li explica la normativa de presentació de recursos a sancions i li 
observa que l'existència d'una fotografia de radar dificulta la seva defensa. Amb 
tot, se li recomana que presenti recurs per via administrativa. 
 
Com que XXX declina, en principi, aquesta possibilitat, la Sindicatura tanca la 
consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08020 
 
XXX presideix la seva comunitat de veïns i vol queixar-se contra les mancances 
i deficiències que pateix el seu edifici des de la seva inauguració. Fa molts anys 
que es queixen però ningú no hi fa res. 
 
Com que l'immoble havia estat fet per ADIGSA, que depèn de la Generalitat, li 
expliquem que la Sindicatura competent no és la nostra sinó la de Catalunya. 
Li’n facilitem les dades de contacte i tanquem la consulta com a orientada . 
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Consulta sense expedient 08021 
 
XXX explica que no té habitatge ni feina, però tan sols demana un lloc on poder 
empadronar els fills perquè puguin anar a l'escola. 
 
La Sindicatura l'assessora  perquè es posi en mans dels Serveis Socials i miri 
de buscar una solució des d'allà. 
 
 
Consulta sense expedient 08022 
 
XXX i YYY es presenten per denunciar una presumpta negligència mèdica de 
l'Hospital de Vilafranca que, a més del perjudici a la salut del pacient, ha tingut 
greus conseqüències laborals i econòmiques per a ells. 
 
Els expliquem que no tenim competències en el camp de la sanitat i els 
orientem  perquè es queixin per escrit, demanin la intervenció del Síndic de 
Greuges de Catalunya o recorrin, en darrera instància, a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 08023 
 
XXX i YYY expliquen que van rebre una multa, que van anar a reclamar, i que 
van acabar rebent una altra multa per desacatament. Una ha estat recorreguda 
per via judicial i han posat l'altra en mans –suposen– del Síndic de Catalunya. 
 
Els expliquem que amb la de la via judicial no hi podem intervenir, i que en 
l'altra, en principi, el Síndic i és tan competent com nosaltres, motiu pel que no 
cal que de moment hi fem res. Malgrat això, ens posem a la seva disposició per 
si els cal alguna altra orientació . 
 
 
Consulta sense expedient 08024  
 
Telefona una treballadora social de Castellví de la Marca per veure si ens pot 
derivar una ciutadana que es vol queixar contra les prestacions de la Llei de 
Dependència. 
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Se li explica que aquesta llei depèn de la Generalitat i l'orientem  perquè pugui 
exposar el seu cas al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 08025 
 
Es presenta XXX i es queixa que el servei d’ambulàncies d'aquesta zona li ha 
cobrat per un trasllat que entén inclòs dins dels serveis de la Seguretat Social. 
També denuncia que les ambulàncies ofereixen serveis privats que perjudiquen 
(han de fer ruta per tota la comarca) els que no ho poden pagar. 
 
La Sindicatura la informa que tant la Conselleria de Sanitat com la concessió 
del servei d’ambulàncies depenen de la Generalitat, motiu pel qual l'orientem  
perquè presenti la seva queixa per escrit i, en darrera instància, demani la 
intervenció del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 08026 
 
Es presenta XXX i demana que intervinguem en el tema de les presumptes 
morts per enverinament de diversos animals domèstics al barri de l’Espirall. No 
té proves sòlides, però demana que s'iniciï una investigació. 
 
Des d'aquí l'assessorem  perquè presenti la seva petició per via administrativa i 
fem seguiment, durant un temps, de les actuacions empreses pel Servei de 
Salut i per la Policia Local. Passat un temps prudencial, i veient que no han 
mort més animals, considerem que les actuacions de l'Ajuntament han estat 
suficients i adequades i tanquem la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 08027 
 
XXX es manifesta decebuda per la presumpta poca consideració que va tenir 
amb ella el que havia estat el seu cap mentre va fer una suplència a 
l'Ajuntament. El cas és que esperava tenir continuïtat i no va ser així. 
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La Sindicatura comenta el cas amb el cap en qüestió i ell ofereix tota mena 
d'informació i col·laboració. Finalment, s'adreça XXX cap al SOIP perquè pugui 
ser assessorada  per reorientar la seva vida laboral. 
 
 
Consulta sense expedient 08028 
 
XXX demana un canvi d'escola per als seus dos fills, ja que li queda molt lluny 
de casa i la seva situació econòmica no li permet deixar-los al menjador ni 
arribar tard a la feina per tenir-ne cura. 
 
La Sindicatura l'orienta  perquè presenti la sol·licitud a les instàncies oportunes. 
També consultem el cas a la Comissió de Matriculació, des d’on confirmen que 
el problema era conegut i ja està en estudi una solució parcial. 
 
 
Consulta sense expedient 08029 
 
XXX demana un canvi d'escola per als seus fills, perquè la distància respecte 
casa seva fa que la nena es cansi molt i tingui mal de peus. 
 
Se li proposa que aconsegueixi un informe mèdic amb el diagnòstic d'aquests 
problemes i que presenti el recurs corresponent a la Inspecció de Zona. La 
consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08030 
 
XXX es queixa contra la instal·lació d'una xemeneia que ja ha estat objecte 
d'investigació en un expedient de Sindicatura. 
 
Se li explica com està l'assumpte i que l'Ajuntament no deixa de vetllar pel 
compliment estricte de la legalitat, d’acord amb les competències que li 
atorguen les ordenances a l'hora de definir per on pot anar o no una xemeneia. 
 
Tan sols podem, doncs, orientar-la  per si vol emprendre alguna actuació per 
via judicial. 



 

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

148 

Consulta sense expedient 08031 
 
XXX truca i informa d'un possible cas de bulling en una escola de Vilafranca. 
 
Tot i saber que no tinc competències en el tema, parlo amb els representants 
de l'escola, amb els nois afectats i amb els seus pares i mares. 
 
Finalment, atesa la complicació de la situació i després d'haver fet una consulta 
prèvia el Síndic de Catalunya, opto per derivar el cas a l’Adjunt d’Infància del 
Síndic de Greuges. En aquest punt, la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08032 
 
XXX es queixa, per correu-e, del mal funcionament de l’escombradora de 
carrers. 
 
La Sindicatura, atès que la queixa no s'havia ni tan sols presentat per via 
administrativa, la va derivar a Via pública i en va fer un seguiment mínim fins a 
saber que la incidència havia estat motivada per un possible embús dels 
difusors (per l'ús d'aigua freàtica amb motiu de la sequera) i per l'excés de 
brossa generat pels assistents a les fires. 
 
Entesa la voluntat de millora de l'empresa concessionària i que la disfunció 
observada es tractava d'un fet puntual, vam tancar la consulta com a 
assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08033 
 
Es presenta XXX i exposa que, per causa d'unes possibles filtracions d'aigües 
residuals, pateix un problema greu de veïnatge. 
 
Atès que el cas no és competència nostra i que ja el té per via judicial, tan sols 
la podem orientar  perquè segueixi les instruccions del seu advocat. 
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Malgrat això, i atesa l'avançada edat de XXX, la Sindicatura comenta el cas 
amb Serveis Socials i amb Salut. Com que malgrat els seus intents el problema 
no se soluciona, es deriva el cas al Servei de Mediació. 
 
 
Consulta sense expedient 08034 
 
XXX es presenta i es queixa que una familiar no pot cobrar alhora la pensió de 
viduïtat i la de jubilació d’autònoms. 
 
Se li explica que la nostra Sindicatura no té competències en el cas, però 
l'orientem  perquè demani informació a la Tresoreria de la Seguretat Social o 
busqui assessorament legal per presentar recurs. En darrera instància, li oferim 
les dades del Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta sense expedient 08035 
 
XXX vol presentar una denúncia contra una possible negligència mèdica de 
l'Hospital de Vilafranca i una altra d’administrativa de la Tresoreria de la 
Seguretat Social. Com que la mala atenció rebuda li havia deixat seqüeles 
físiques, psicològiques i econòmiques, ara vol reclamar una indemnització. 
 
Se li explica la nostra manca de competències en la matèria i se li suggereix 
que presenti la seva petició al Servei Català de la Salut. També l'orientem  per 
si ha de recórrer al Síndic de Catalunya o si vol buscar assessorament legal. 
 
 
Consulta sense expedient 08036 
 
Es presenta XXX i exposa que el seu immoble pateix alguna deficiència que ha 
degenerat en un seguit de problemes amb la resta de veïns. 
 
XXX ja havia estat atès en un expedient de l'any 2007, quan s'havia comprovat 
que no hi havia cap risc per a la salut pública i es tractava, per tant, d'un 
assumpte privat. La Sindicatura tan sols el va poder orientar  per si havia de 
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recórrer a la via judicial per aconseguir la implicació de la comunitat. Va 
demanar les dades del Síndic de Catalunya i també se li van facilitar. 
 
 
Consulta sense expedient 08037 
 
XXX pregunta si els motors de refrigeració de la cambra d'un establiment del 
seu edifici estan correctament instal·lats. 
 
Atès que XXX no ha iniciat cap via administrativa, la Sindicatura fa una consulta 
genèrica a Serveis Tècnics i li tramet la informació. També la informem que per 
demanar una inspecció formal o que s'hi vagi a prendre mesures sonores cal 
que ho demani per escrit. Aquest assessorament  tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 08038 
 
XXX telefona per queixar-se contra el sistema de cobrament de quotes de 
l'AMPA d'una escola pública de Sant Sadurní. 
 
Li expliquem que no tenim competències ni en matèria d'ensenyament ni en 
altres poblacions, de manera que només li podem facilitar les dades del Síndic 
de Catalunya. Ho fem i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08039 
 
XXX es presenta i explica una possible situació de bulling a l'escola de la seva 
filla. El cas no li sembla massa greu però afirma que els mestres no actuen. 
 
Atesa la proximitat del final de curs i la circumstància que l'any que ve tindrà 
lloc el salt a l'institut, proposo no hi intervenir-hi fins a veure com es 
constitueixen les classes el curs que ve. 
 
Si el problema es repetís o s'agreugés, la recomanació és parlar amb la 
direcció del centre i, en darrera instància, amb l'Inspector de Zona o el Síndic 
de Greuges de Catalunya. La consulta que es tanca com a orientada . 
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Consulta sense expedient 08040 
 
Telefona XXX, des d’una població veïna de Vilafranca, per queixar-se contra 
l’advocat que li porta la separació, ja que fa un any que li va pagar molts diners 
i encara no ha fet res. 
 
Li expliquem que les sindicatures no som competents en aquests casos, però 
que pot acudir a l'OMIC del seu l'Ajuntament (si n'hi ha) o posar-se en contacte 
amb el Col·legi d’Advocats. La consulta es considera orientada i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08041 
 
XXX es queixa contra un mal diagnòstic i tractament, que se li va fer a l'Hospital 
de Vilafranca, que tindrà conseqüències físiques permanents i que, a més, li ha 
provocat la pèrdua del seu lloc de treball. Vol demanar responsabilitats i una 
indemnització econòmica. 
 
Se li explica la nostra manca de competències en matèria de Sanitat, però 
l'orientem  perquè presenti la seva petició a l'hospital i recorri, si es fa 
necessari, al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 08042 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se contra l'escola que han adjudicat al seu 
fill, molt lluny de casa seva i plena d'immigrants. 
 
La Sindicatura, atès que aquesta matèria no és competència de l'Ajuntament, 
els informa de les passes que poden fer i de les instàncies on es poden 
queixar. Diuen que ja han parlat amb el Síndic de Catalunya i que els ha remès 
al compliment de la llei. Informen que si no es troba una solució es plantegen 
marxar a una altra ciutat. 
 
Deixem la decisió a les seves mans i tanquem la consulta com a orientada . 
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Consulta sense expedient 08043 
 
XXX, ciutadana de Sant Sadurní d’Anoia, explica que viu en una situació 
personal i econòmica molt complicada, i que ni els Serveis Socials del seu 
Ajuntament ni els càrrecs polítics, a qui ha recorregut, l'ajuden prou. 
 
Se li explica la nostra manca de competències en altres municipis i se li 
proposa que exposi la seva queixa al Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les 
dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08044 
 
XXX explica que fa dos anys que ha demanat el Reagrupament Familiar, però 
que els papers estan encallats a Madrid i no acaben d'arribar. Ha intentat 
moure-ho per mitjà del Registre Civil d'aquí i d'un advocat (té documentació 
que ho demostra), però ningú no li diu res i els papers no arriben. 
 
L’informem que la nostra Sindicatura no té competències en el cas, però 
l'orientem  per si es vol adreçar al Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta sense expedient 08045 
 
Un empresari es queixa contra el procés dut a terme en un altre municipi per 
adjudicar un servei de taxi. Denuncia irregularitats i favoritismes. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre actuacions d'altres municipis i 
administracions, però l'orientem  perquè pugui demanar la intervenció del 
Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 08046 
 
Telefona XXX, de l'Oficina del Defensor del Ciudadano de Granada, i explica 
que YYY té problemes amb la Policia de Tràfic de Sabadell i amb el jutjat d’El 
Vendrell per una infracció i una falta que no ha comès. 
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S'ha adreçat a Vilafranca per la proximitat amb El Vendrell, però explica que la 
seva intenció era assessorar-se amb l'oficina del Síndic de Catalunya. N’hi 
facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08047 
 
XXX i YYY es queixen contra l'adjudicació d'escola al seu fill. Afirmen que si no 
els hi canvien deixaran el nen sense escolaritzar o marxaran de Vilafranca. 
Al·leguen distància respecte a casa seva i excés d'immigrants. 
 
Els informem que ni nosaltres ni l’Ajuntament tenim competències en el procés 
d’adjudicació, però els orientem  perquè presentin les queixes que considerin 
oportunes a les instàncies corresponents. 
 
 
Consulta sense expedient 08048 
 
XXX explica que té problemes amb una mestra per no haver presentat el crèdit 
de síntesi en el format que es demana. Al·lega motius ecològics i econòmics. 
 
L'informem que aquesta Sindicatura no és competent en el cas, però observem 
que les normes del centre són clares en aquest sentit i se li recomana que ho 
parli directament amb la mestra o, en darrera instància, que procuri adaptar-se 
a les seves peticions. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08049  
 
XXX es vol queixar contra els Serveis Socials de Pacs (servei ofert pel Consell 
Comarcal), ja que considera que l’assistenta li demana massa documentació 
abans de concedir-li un ajut. 
 
La Sindicatura ho consulta i veu que a Vilafranca també s'intenta aconseguir un 
perfil el més exacte possible de cada usuari i de la seva situació, cosa que es 
tramet a XXX. També la informem que es pot queixar per escrit al Consell 
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Comarcal i acudir, si cal, al Síndic de Catalunya. Tanquem la consulta com a 
orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08050 
 
Una responsable de la residència d'avis de Sant Cugat Sesgarrigues pregunta 
si ens pot adreçar una colla de familiars dels interns del centre que es volen 
queixar contra les mancances i problemes que s'estan posant de manifest a 
l’hora d'aplicar la Llei de Dependència. 
 
Li expliquem que la nostra Sindicatura no té competències en el tema, però li 
proposem que facin arribar les seves queixes al departament de Benestar i 
Família de la Generalitat. També li facilitem, per si cal, les dades del Síndic de 
Greuges de Catalunya. En aquest punt tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08051 
 
Es presenta XXX i reclama “el pis que l'Ajuntament dóna a tots els immigrants 
quan fa 5 anys que viuen a Vilafranca”. 
 
Se li explica que això és una llegenda urbana que no té res de cert, però se la 
informa de què ha de fer per optar a un pis de protecció oficial (amb les 
mateixes possibilitats que tothom). L’adrecem a l'Oficina d'Habitatge, notifiquem 
el cas a Serveis Socials i tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08052 
 
XXX es queixa contra el soroll i les molèsties que li produeix una acadèmia de 
ball que, a més, és reincident. 
 
La Sindicatura, atès que l'expedient de l'any 2007 s'havia tancat correctament, 
l'assessora  perquè demani per escrit de intervenció de l'Ajuntament i perquè 
demani a la Policia que hi vagi a prendre mesures sonores. 
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Consulta sense expedient 08053 
 
XXX exposa que el seu fill va a un centre d'educació especial però que ha 
millorat i ja podria anar a qualsevol de les escoles de la vila. Ha fet diverses 
peticions escrites a tots els nivells, però n’hi ha que ni tan sols li han contestat. 
 
Li expliquem que no tenim competències en matèria d'ensenyament, però li 
facilitem les dades del Síndic de Greuges de Catalunya i l'orientem  perquè li 
demani intervenció. 
 
 
Consulta sense expedient 08054 
 
XXX demana fer una consulta sobre el presumpte cobrament improcedent 
d'uns rebuts de Fecsa. 
 
La Sindicatura la informa que no tenim competències en aquesta matèria, però 
l'assessora  perquè pugui demanar hora i ser atesa a l'OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 08055 
 
Un ciutadà de Llorenç del Penedès pregunta si el podem atendre per un 
problema que ha tingut a Calafell. 
 
Tal i com ell suposava, l’informem que això no ens és possible, però li facilitem 
les dades del Síndic de Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08056 
 
XXX telefona i exposa diferents problemes i malentesos que ha patit per causa 
del l'ingrés de la seva mare al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. 
 
Li expliquem que no tenim competències en aquest camp, però l’adrecem a 
Serveis Socials per si la poden ajudar a aconseguir plaça en alguna residència. 
En aquest punt, tanquem la consulta com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 08057 
 
XXX exposa que, per no haver comunicat que la seva senyora havia començat 
a cobrar una pensió no contributiva, la Seguretat Social ara li ha revisat a la 
baixa la seva pensió i li fa tornar molts diners (a terminis). Tem que no n’hi 
quedin per viure. 
 
L’informem que no el podem ajudar directament, però li recomanem que intenti 
negociar els terminis amb la Tresoreria de la Seguretat Social i que, si la 
situació s'agreuja, demani ajut a Serveis Socials. La consulta es dóna per 
orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08058 
 
Una veïna d'Olèrdola exposa que té greus problemes de caire urbanístic amb el 
seu veí. Ho ha exposat a l'Ajuntament però l’han adreçat al jutjat. 
 
Com que és evident que no hi tenim competències, tan sols la podem orientar  
perquè demani un informe tècnic (per escrit) al seu Ajuntament i els demani, si 
s'escau, que actuïn en conseqüència. També li facilitem les dades del Síndic de 
Catalunya per si li cal recórrer a ell. 
 
 
Consulta sense expedient 08059 
 
XXX es queixa per correu electrònic que l'Ajuntament (l’OAC) no li permet fer 
segons quins tràmits de manera telemàtica i l'obliga a perdre temps en 
desplaçaments. 
 
La Sindicatura la informa de la conveniència de presentar aquesta queixa a 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de manera que sigui el seu cap qui li pugui donar 
explicacions i, si cal, adoptar les mesures que cregui oportunes. 
 
La consulta es considera assessorada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 08060 
 
XXX es queixa que cobra una prestació d'atur molt baixa i que, per causa de la 
seva discapacitat, no la pot compatibilitzar amb una PIRMI; li correspondria una 
PNC però resulta que no és compatible amb l'atur. Ho troba incoherent. 
 
Com que el tema de les pensions no és competència nostra, l'orientem  perquè 
es posi en contacte amb el Síndic de Catalunya. També l’informem que pot 
demanar ajut als Serveis Socials, dels descomptes que pot demanar en 
impostos i taxes municipals i de les possibilitats de formació subvencionada 
que ofereix l'Ajuntament. 
 
 
Consulta sense expedient 08061 
 
XXX informa que la seva entitat té la seu en uns baixos de lloguer i que l'actual 
propietari de l’immoble els està fent mobbing perquè en marxin. Demana ajut. 
 
Com que la Sindicatura no té competències en el tema, tan sols la podem 
assessorar  perquè busquin l'ajut del Servei de Mediació o traslladin la seu de 
la seva entitat a l’Escorxador (cosa que desestimen). 
 
 
Consulta sense expedient 08062 
 
XXX telefona i es queixa per les demores en el lliurament de les claus que 
pateixen els “afortunats” a qui toca un pis de protecció oficial. Demana 
seriositat (menys fotografies i més compliment dels terminis) i que algú 
assumeixi el cost dels mesos de lloguer o de pensió que han de pagar mentre 
els acaben els pisos. 
 
Se l’assessora  perquè pregunti a l’oficina d’Habitatge qui va ser el promotor 
del seu pis per saber a qui s’ha de queixar, ja que si la promotora va ser la 
Generalitat s’hi hauria d’adreçar directament o, en darrera instància, acudir al 
Síndic de Catalunya. 
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Consulta sense expedient 08063 
 
XXX es queixa que a l’escola no posen vetllador per al seu fill durant l’hora de 
menjador i, com que necessita atenció constant, no el deixen quedar a dinar. 
Això li suposa perdre molt de temps en viatges i també diners, ja que no pot 
aprofitar la beca de menjador que té. 
 
Aquesta Sindicatura s’assessora i pot saber que hi ha un buit legal al respecte, 
de manera que ningú no és responsable d’aquest vetllador (el Síndic de 
Catalunya ja ha fet un suggeriment al respecte). 
 
Tot i no ser responsabilitat de l’Ajuntament, la regidora d’Educació intentarà 
buscar una solució al problema. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08064 
 
XXX es presenta i es queixa que un cotxe, que fa dos anys havia passat la ITV 
sense problemes, ara no la passa per incorporar elements no homologats. El 
concessionari li ha certificat que són de sèrie, però no ha servit de res. A més, 
el tracte del tècnic va ser prepotent i provocador. 
 
Se li explica que no tenim competències en aquest assumpte i se li proposa 
que, atès que la ITV és una concessió de la Generalitat, se'n queixi per escrit 
allà mateix. També li facilitem les dades del Síndic de Catalunya per si no 
n'obté el resultat esperat. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08065 
 
Telefona XXX per queixar-se contra els sistema de quotes que aplica una 
entitat cultural i de lleure de Vilafranca. 
 
Li expliquem que no tenim competències sobre el funcionament intern de les 
entitats privades, però que una senzilla consulta als seus estatuts (segurament 
aprovats per la Generalitat) li pot aclarir qualsevol dubte i veurà si té dret a 
queixar-se o no. Per altra banda, si considera que els estatuts no són justos, se 
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li recomana buscar assessorament legal per tal de presentar el recurs 
corresponent. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08066 
 
XXX, petit empresari autònom, es queixa que l’INE l'obliga a omplir una llarga 
enquesta mensual sense cap mena de compensació. L'han avisat que ho ha de 
fer puntualment i per obligació, sense opció a renunciar-hi ni per vacances. Ho 
considera un abús i demana on es pot queixar. 
 
L'informem que no tenim competències en aquest camp, però que segurament 
el seu gestor li podrà dir quins són els seus drets i els seus deures al respecte. 
També li facilitem les dades del Defensor del Pueblo per si vol demanar la seva 
intervenció. En aquest punt, la consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08067 
 
XXX demana que intervinguem en un conflicte que manté amb la companyia 
d’ambulàncies perquè es neguen a fer trasllats gratuïts a un centre sanitari de 
Barcelona, ja que afirmen que és privat. Ell té documents de la Seguretat Social 
i del tractament que hi ha seguit que demostren el contrari. 
 
Li expliquem que les competències en sanitat pública i en el servei 
d’ambulàncies són de la Generalitat, motiu pel qual no hi podem intervenir. Li 
recomanem que hi presenti queixa per escrit o que acudeixi al Síndic de 
Catalunya. N’hi facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08068 
 
XXX es queixa contra els criteris de concessió dels comandaments d'accés a 
l'illa de vianants que aplica l'Ajuntament. 
 
La Sindicatura l'informa que aquest assumpte ja va ser tractat en dos 
expedients que van acabar amb un suggeriment de modificació de criteris que 
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no va ser acceptat per l'Ajuntament. Com que aquests criteris continuaven 
essent vigents, se li va explicar a XXX que la Sindicatura ja no podia anar més 
enllà en les seves propostes. 
 
Vam tutelar que l'Ajuntament respongués dintre de termini les al·legacions que 
havia presentat, el vam informar de la possibilitat d'acudir a la via judicial i vam 
tancar la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08069 
 
XXX pregunta què ha de fer per queixar-se contra un agent de la Policia Local 
que la va multar. No es queixa de la multa, que reconeix que era correcta, sinó 
del menyspreu de la resposta que li va tornar a les seves excuses. 
 
Se li explica que ha de presentar la seva queixa a l'Ajuntament per escrit. Sap 
que serà difícil demostrar res, però en quedarà constància i permetrà adoptar 
mesures per evitar situacions similars. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 08070 
 
XXX es presenta i exposa un possible problema de salut pública (pudors per 
restes orgàniques en descomposició) en un polígon industrial proper. Sap que 
no és terme de Vilafranca i que l'Ajuntament corresponent, el d'Olèrdola, ja hi 
està intervenint, però es queixa de la seva excessiva lentitud. 
 
La informem que no tenim competències en altres municipis i l'adrecem al 
Síndic de Catalunya o, en darrera instància, al jutjat. La consulta queda 
orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08071 
 
XXX es presenta i proposa que l'Ajuntament, aprofitant la intervenció que 
suposarà la Llei de Barris, soterri uns contenidors que té a prop de casa seva i 
que li provoquen algunes molèsties. 
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La Sindicatura l'assessora  perquè presenti els seus suggeriments per via 
administrativa al Registre de l'Ajuntament, directament a l'Oficina del Projecte 
de Llei de Barris o bé en alguna de les diverses reunions que s'han convocat 
(bústia per bústia) per obrir aquest procés a la participació ciutadana. 
 
 
Consulta sense expedient 08072 
 
XXX exposa que un veí ha ocupat, sense demanar permís, un espai comunitari 
del seu immoble. Ho ha fet amb la instal·lació d’una màquina per a treure’n 
rendiment econòmic privatiu i que, a més, suposa que produirà sorolls 
molestos. L'Ajuntament ha legalitzat la instal·lació perquè l’ocupació de l'espai 
feia anys que estava consolidada i perquè ningú no va presentar al·legacions 
durant el període d'exposició pública. 
 
Se li recomana exposar els seus arguments per escrit a l'Ajuntament, però 
l'informem que no es veu greuge aparent en l'actuació municipal. També 
l'assessorem  perquè, arribat el moment, demani que es mesuri el soroll i 
s’actuï en conseqüència. 
 
 
Consulta sense expedient 08073 
 
XXX diu que un familiar seu, gran i amb una discapacitat important, s'ha de 
desplaçar en una cadira de rodes elèctrica. Es queixa que a la zona on viu les 
voreres no estan adaptades i demana què pot fer. 
 
La Sindicatura li explica que cada any s'adapta un cert nombre de voreres de la 
vila, i que es dóna prioritat a les de les zones amb més demanda. Se li proposa 
presentar una petició escrita a l'Ajuntament en aquest sentit i es tanca la 
consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08074 
 
XXX truca des d'una residència d'avis del terme de Subirats. Es vol queixar 
contra el seu Ajuntament i pregunta si tenim competències d'àmbit comarcal. 
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La informem que no ens en podem ocupar, però l'orientem  i li facilitem les 
dades perquè es posi en contacte amb el Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 08075 
 
XXX exposa que sempre ha tingut molts problemes amb el seu cotxe, i que el 
tracte i les solucions proposades pel seu concessionari no són correctes. 
 
La informo que no tenim competències per fer-nos càrrec del cas, però 
l'assessoro  per tal que pugui realitzar la consulta corresponent a l'OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 08076 
 
XXX ve a queixar-se contra l'alcalde de Pontons, de qui diu que fa el que vol 
perquè no té oposició i que el poble s'assabenta de les coses quan ja són fetes. 
Vol que algú li demani comptes i faci que se senti tutelat. 
 
Se li explica que no tenim competències en altres termes municipals, però se li 
ofereixen les dades del Síndic de Catalunya perquè s'hi posi en contacte. La 
consulta queda orientada i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08077 
 
XXX es queixa per un possible malentès amb el servei de microbús urbà de 
Vilafranca, en relació a la gratuïtat del servei per a les persones amb Carnet 
Blanc. Diu que l'OMIC ja s'ocupa del cas però no sap si hi fan res. 
 
L'OMIC ens informa que la interessada encara els ha de portar part de la 
documentació. Demanem a XXX que ho faci i que els doni un cert marge de 
temps per actuar. De moment, tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08078 
 



 

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

163 

Els Serveis Socials han denegat a XXX l'ajut econòmic per contractar una 
persona per a les tasques domèstiques. No ho troba just. 
 
La Sindicatura consulta la quantitat d'ingressos bruts mensuals que determinen 
la concessió o no de l'ajut, cosa que es comunica a l'interessat. Ell reconeix 
que en net no hi arriba, però que segurament en brut, sí. L'informem d'un altre 
tipus d'ajut a què sí que es podrà acollir i tanquem la consulta com a 
assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08079 
 
XXX comunica, per correu-e, una anomalia a l'enllumenat públic. 
 
Des de la Sindicatura se l’informa de les nostres competències i l’assessorem  
per tal que reenviï el seu escrit al Servei de Via Pública o que comuniqui la 
incidència per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
 
Consulta sense expedient 08080 
 
XXX té problemes amb la baixa d’un negoci per causa d’un canvi de nom que 
no es va fer en el seu moment i d’uns pactes –relatius a les baixes dels 
serveis– no complerts per part de la immobiliària. 
 
Com que es tracta d’un error seu i d’un acord no escrit, la informem que no 
tenim competències en el cas, però l’adrecem al Servei de Mediació per si hi 
poden intervenir. La consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 08081 
 
XXX presenta un escrit en què es queixa contra el mal servei de la grua 
municipal i la manca de presència policial en un lloc on es trafica amb droga. 
 
S’informa a XXX que cal que presenti aquest escrit (amb totes les dades que hi 
falten) a la Policia Local i que els doni l’oportunitat d’explicar-se i/o posar-hi 
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remei. Si això no tingués lloc, ja hi intervindríem per reclamar-ho, però de 
moment vam tancar la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08082 
 
XXX volia obrir un negoci que, tot i comptar amb l'aprovació de l'Ajuntament, 
finalment no va poder dur a terme. Li va canviar l'orientació i va presentar un 
nou projecte que també va ser aprovat. Demana si, atès que el primer projecte 
no es va poder desenvolupar, pot demanar-ne la devolució de la “taxa de 
prestació de serveis d'intervenció integral de en les activitats i instal·lacions”. 
 
Es consulta l'ordenança en qüestió i se li explica a XXX que, d'acord amb el 
seu redactat, és lícit que se li hagin cobrat dues taxes, una corresponent a cada 
projecte estudiat. Amb tot, se l'assessora  per si vol presentar la seva petició 
per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 08083 
 
XXX explica que quan es van posar a la venda les places d'aparcament de la 
plaça Pau Casals, va decidir comprar-ne una i va donar la paga i senyal. Ara, la 
seva situació econòmica ha canviat i vol demanar, amb l'argument del no 
compliment de la data de lliurament (incompliment de contracte), si pot desfer 
la compra i recuperar els diners avançats. 
 
Se li proposa que ho consulti a l'Oficina d'Habitatge i que, en tot cas, presenti la 
seva petició per escrit. Si no rebés resposta o no la considerés adequada, ja hi 
podríem intervenir sense problema. De moment, però, la consulta es va tancar 
com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 08084 
 
XXX exposa que va haver de dur un problema veïnal a la via judicial i que, tot i 
que la sentència li va ser favorable, aquesta no s'ha complert i el problema 
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perdura. Es vol queixar contra el col·lapse del jutjat, que no signa l'ordre perquè 
la Policia hi vagi i executi la sentència. 
 
La informem que no tenim competències en aquest camp, però li recomanem 
queixar-se’n directament al jutjat o bé acudir al Defensor del Pueblo. N’hi 
donem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08085 
 
XXX es queixa que l'Ajuntament no ha respost correctament una petició feta, 
per escrit, pel seu pare. Porta còpies de la instància inicial i de la resposta. 
 
Observem que la petició és ambigua i que la resposta, per tant, es pot 
considerar adequada a la pregunta. Comentem que no es pot demanar a 
l'Ajuntament que respongui a allò que no se li ha preguntat, i l'assessorem  per 
tal que presenti un nou escrit més concret i amb una petició més ben definida. 
 
 
Consulta sense expedient 08086 
 
Telefona un ciutadà de Torrelavit que demana hora per venir-se a queixar 
contra l'alcalde del seu l'Ajuntament, que no hi ha manera que el rebi. 
 
Li expliquem que les nostres competències són estrictament municipals, no pas 
comarcals, de manera que no hi podem intervenir. Se li faciliten les dades del 
Síndic de Greuges de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 08087 
 
XXX explica que no té diners per pagar la part que li toca de l’ascensor que la 
comunitat ha decidit instal·lar al seu bloc. Ja compten amb una subvenció de la 
Generalitat, però primer l’han de pagar ells. 
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Li expliquem que no tenim competències per intervenir-hi, però li proposem que 
intenti negociar un pagament fraccionat amb els veïns. Si això no funciona, 
l’informem que pot demanar la intervenció del Servei de Mediació. 
 
En aquest punt, la consulta es considera assessorada  i es tanca. 
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5.2. Informació estadística  
 
 
5.2.1. Curs donat als casos presentats 
 
En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han 
estat atesos per aquesta Sindicatura de Greuges durant el 2008. 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 2007 18 
Expedients oberts 2008 61 
Consultes 2008 87 
TOTAL 166 
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5.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 87 consultes sense expedient  registrades al 2008 s'han classificat com a 
orientades o assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (51) : 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 (36) : 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 79 expedients estudiats (els 18 pendents de 2007 i els 61 casos nous de 
2008) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i 
s'ha procedit a recomanar a l'Ajuntament la rectificació de la situació agreujant. 
S'han resolt A favor de l'interessat/la interessada. 
 
En d'altres, s'ha comprovat que l'actuació de l'administració municipal havia 
estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades. S'han 
classificat A favor de l'Ajuntament . 
 
Un tercer grup de casos –el més nombrós– són els que es van resoldre 
favorablement als interessos del/de la ciutadà/ana amb l'única intervenció 
mediadora de la Sindicatura, ja que el diàleg l’anàlisi del cas amb l’Ajuntament 
va ser suficient per fer evident que calia buscar una solució i aquesta es va 
poder assolir sense necessitat de fer cap recomanació escrita. Han estat 
tancats com a Mediació . 
 
Quatre dels expedients tractats van veure’s Desistits per l’interessat , ja que 
el/la promotor/a de l’expedient va decidir no presentar la documentació que li 
havia demanat la Sindicatura (al·legacions, recursos o peticions que calia entrar 
per via administrativa) o, en un dels casos, perquè l’interessat va esdevenir, 
sense cap mena d’avís previ, del tot il·localitzable. 
 
També cal esmentar que durant el 2008 no hi va haver cap expedient que 
resultés No admès , ja que tots els assumptes que no eren competència de la 
Sindicatura es van tractar directament com a Consultes. 
 
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 Pendents de 
resolució o Oberts . 
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A favor de l'interessat 4 
A favor de l'Ajuntament 24 
Mediació (solució de consens) 35 
Desistits pels interessats 4 
No admesos 0 
Pendents de resolució 12 
TOTAL 79 
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5.2.4. Acceptació dels suggeriments 
 
Els suggeriments que durant el 2008 la Sindicatura ha adreçat per escrit a 
l’Ajuntament, com a resultat dels expedients tancats a favor dels interessats 
(sense comptar, per tant, els molts casos resolts pel sistema de la mediació), 
han estat acceptats en un 50% per l'administració local. La seva distribució és 
la següent: 
 
 

Suggeriments acceptats 2 
Suggeriments no acceptats 2 
Suggeriments pendents de resposta 0 
TOTAL 4 
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5.2.5. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats (excepte el 
d’Interès Social, que no abordava cap possible greuge causat per l’Ajuntament) 
segons les Àrees i Serveis que havien causat, per acció o per omissió, la 
disconformitat del/de la ciutadà/ana. 

 

 

Acció Territorial i Via Pública – Edificis Municipals 1 

Acció Territorial i Via Pública – Mobilitat i Aparcaments 3 

Acció Territorial i Via Pública – Parcs i Jardins 3 

Acció Territorial i Via Pública – Seguretat Ciutadana 20 

Acció Territorial i Via Pública – Serveis Viaris 7 

Acció Territorial i Via Pública – Urbanisme 12 

Promoció i Participació – Foment de l’Ocupació 1 

Promoció i Participació – Turisme, Comerç, Fires i Mercats 1 

Serveis Centrals – Governació 5 

Serveis Centrals – Organització i Recursos Humans 1 

Serveis Centrals – Administració Financera 4 

Serveis Personals – Cicle Festiu 1 

Serveis Personals – Educació 2 

Serveis Personals – Esports 1 

Serveis Personals – Salut i Consum 1 

Serveis Personals – Serveis Socials 9 

Expedients de resolució Transversal 7 

TOTAL 79 
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5.2.6. Taula de classificació general FòrumSD 
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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. 
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 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 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. 
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3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que 
li formulin, que pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a 
l'interessat mitjançant un escrit motivat. El síndic no pot investigar les queixes o 
reclamacions l'objecte de les quals estigui pendent d'una resolució judicial. 
 
4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en 
temps i en forma adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o 
presentat. 
 
5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de 
recurs de cap mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals 
que convingui fer contra l'acte, la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la 
intervenció. 
 
6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el 
síndic ha de prendre les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot 
donar-ne compte al departament o dependència afectat per tal que dins de quinze 
dies el cap li'n trameti un informe escrit. 
 
7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic 
de greuges ho ha de comunicar al cap del servei i al regidor delegat 
corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li trameti l'informe i la documentació 
que necessiti. 
 
8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de 
l'Ajuntament o afecte a un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la 
informació, l'assistència i l'entrada a totes les dependències que sol·liciti, i també 
les dades, els expedients i els altres documents que el síndic cregui que són 
necessaris per dur a terme les seves investigacions. 
 
Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la 
discreció més absoluta. 
 
9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o 
òrgans que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta 
actuació en l'informe anual al Ple municipal. 
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10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions 
disciplinàries o s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar 
a l'òrgan competent o ho ha de fer avinent al ministeri fiscal. 
 
11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el 
síndic de greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les 
advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, 
si bé no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratius. Igualment, el 
síndic de greuges pot proposar fórmules de conciliació o d’acord amb els 
interessats. 
 
12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de 
la queixa, la persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació 
amb el qual s'ha formulat la queixa o iniciat l'expedient d'ofici. 
 
 
 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 
 
1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de 
greuges ha de presentar al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi 
dut a terme durant l'any complet anterior. En aquest informe, si més no, hi ha de 
constar: 
 
a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici. 
 
b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi 
investigat i el resultat que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a 
la seva intervenció. 
 
D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi 
convenients. 
 
2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la 
urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció. 
 
 


