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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

Presentació 

Tal i com és costum i d’acord amb les meves responsabilitats, un any més em 
disposo a presentar, davant del Ple de l’Ajuntament i de tota la ciutadania, 
l’Informe sobre l’actuació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca 
del Penedès durant el darrer any. 

La presentació d’aquesta Memòria anual em permet i m’obliga a fer balanç del 
funcionament d’aquesta administració durant tot l’any passat, en aquest cas el 
2009, el qual es va veure afectat pels esdeveniments polítics que van tenir lloc 
durant el seu primer semestre. Tinc molt clar que no correspon a la Síndica de 
Greuges fer una valoració política d’aquells esdeveniments, però sí que em 
pertoca observar que el 2009 va començar amb una certa paràlisi 
administrativa que no era altra cosa que una conseqüència directa de la tensió 
que ja es vivia. 

Des del meu punt de vista, tota la ciutadania es va veure massa afectada per la 
manca d’acord entre els diferents grups municipals a l’hora d’aprovar el 
pressupost anual, per les maniobres prèvies a la presentació de la moció de 
censura, pels intents d’evitar que es presentés i, finalment, pel canvi de Govern 
que sí que va tenir lloc al mes d’abril. Entenc que malgrat l’absoluta legitimitat 
de tot plegat, els esforços i el desgast que es van dedicar –per totes bandes– a 
aquests afers van restar atenció i eficiència a la prestació de serveis a què està 
obligat un ajuntament. 

Afortunadament, aquesta administració compta amb personal prou qualificat 
com per mantenir un funcionament digne fins i tot en èpoques de cert trasbals 
polític com la viscuda, però també és clar que ara cal que l’equip de Govern 
aprengui ràpid, que treballi amb dedicació, que no s’espanti a l’hora de prendre 
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decisions i que, en definitiva, governi amb fermesa i encert la nostra vila cap al 
futur que tots desitgem. 

En aquesta mateixa línia, durant tot el 2009 vaig procurar que la Sindicatura 
Municipal de Greuges, institució que tinc l’honor de presidir i que té la capacitat 
de treballar amb independència i objectivitat, no es veiés afectada pel canvi de 
Govern. Vaig intentar mantenir-me fidel a la meva filosofia d’escoltar, atendre i 
orientar a totes les persones que es van adreçar a la Sindicatura, i va ser amb 
les eines esmentades, la independència i l’objectivitat, sempre recolzades en el 
diàleg, amb les quals vaig intentar resoldre els greuges i conflictes –relacionats 
amb l’administració municipal– que la ciutadania em va presentar. 

Balanç general 

Abans de començar aquest balanç sobre l’actuació de l’Ajuntament i de la 
mateixa Sindicatura de Greuges durant l’any 2009, em permeto recordar un cop 
més que la tasca d’aquesta institució no és la de fer oposició política al govern 
municipal –tant si és d’un color com si és d’un altre–, sinó la de vetllar que 
l’actuació o la manca d’actuació de l’Ajuntament no perjudiqui la ciutadania. 

Per aquest motiu m’agradaria demanar que els meus comentaris i les meves 
observacions, que tot i ser subjectius sempre he procurat fonamentar en 
informació contrastada, no s’entenguin com a una crítica destructiva a un o 
altre equip de govern, sinó com a una oferta de col·laboració per ajudar a 
millorar el servei que aquesta administració local presta a la ciutadania de 
Vilafranca. 

Dit això, i donant un cop d’ull a l’estadística on hi ha englobats tots els casos 
que s’han abordat durant el passat 2009, ens trobem que en tancar l’any 
teníem 29 expedients pendents de resolució, una quantitat que malauradament 
bat tots els rècords negatius de la institució. Tot i que és cert que a finals d’any 
van entrar un bon nombre d’expedients nous, també ho és que durant el passat 
exercici (pel ja esmentat enrenou polític i per la paràlisi pressupostària) em va 
ser molt més complicat del que era habitual poder parlar amb els regidors i les 
regidores, de manera que els camins per trobar solucions i per desencallar 
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alguns dels assumptes plantejats per la ciutadania em van resultar una mica 
menys transitables. 

Entre aquests 29 expedients pendents de resolució encara cal destacar una 
altra dada negativa, i és que n’hi ha que fa molts mesos (en algun cas fins i tot 
anys) que van ser oberts. D’entre tots ells, però, considero especialment greus 
aquells que van ser oberts per causa dels sorolls presumptament excessius 
que pateixen les persones interessades, casos que no es poden tancar perquè 
l’Ajuntament va restringir, conscientment, la realització de sonometries fetes per 
personal qualificat. 

En aquest sentit he de lamentar que cap dels equips de govern que van actuar 
durant l’any 2009 va fer el necessari per trobar-hi una solució. Les paraules i 
les bones intencions que se’m van manifestar no són consol suficient per a les 
persones que cada dia –o cada cap de setmana– pateixen molèsties 
acústiques que alteren el seu dret al descans. Cal, doncs, solucionar aquesta 
mancança al més aviat possible. 

Un altre grup d’expedients que sempre costen de tancar són els que anomeno 
de resolució Transversal, és a dir, els que haurien d’implicar la intervenció 
coordinada de diferents àrees de l’administració. Aquesta coordinació, quan 
s’hauria hagut de produir entre els departaments d’Urbanisme, de Governació i 
de Procediment Sancionador, per posar només un exemple, ha estat molt difícil 
d’aconseguir, fins a l’extrem que ha estat la mateixa Sindicatura la que ha 
hagut de fer les tasques de frontissa entre departaments. Unes tasques que ni 
em corresponen ni haurien de ser necessàries. 

En tot aquest procés, a més, encara s’acumulen altres mancances, com ara 
l’escàs seguiment que se sol fer dels requeriments emesos: de vegades 
sembla que l’expedient es doni per tancat en el moment que es requereix a 
l’empresa o persona causant del problema que hi posi remei; però això, 
normalment, no és suficient. L’experiència em demostra que si l’Ajuntament no 
fa el seguiment adequat i no vetlla que es compleixin els terminis concedits a 
aquestes empreses o persones per solucionar els problemes que havien 
generat, és fàcil que en facin cas omís i que les molèsties persisteixin. 
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Un exemple extrem d’aquesta ineficàcia són aquells establiments que, tot i 
haver estat requerits perquè s’ajustessin a l’ordenament vigent i avisats que si 
no ho feien serien clausurats, encara funcionen amb total llibertat i impunitat 
malgrat haver-se esgotat tots els terminis i les pròrrogues concedides. No cal 
dir que en aquests casos la credibilitat de l’Ajuntament, tant davant de l’infractor 
com del ciutadà agreujat, passa a ser nul·la. 

____________________________ 

Una altra pega que m’agradaria comentar és un assumpte que ja fa anys que 
s’arrossega i que poso sobre la taula, però que em veig obligada a esmentar un 
cop més. Es tracta de la necessitat que l’Ajuntament sempre respongui, per bé 
o per mal, per acceptar o per denegar, les peticions de la ciutadania. Hem de 
tenir present que l’obligació de respondre hi és sempre, i que la manca de 
resposta, independentment de si és o no satisfactòria per a la persona 
sol·licitant, ja constitueix un greuge que cal reparar. La llei i els reglaments 
vigents estableixen uns terminis que s’haurien de complir amb el mateix rigor 
amb què els ciutadans es veuen obligats a pagar els seus impostos. Cal lluitar, 
en definitiva contra la sensació d’abandó i de manca d’atenció amb què alguns 
ciutadans acudeixen a la Sindicatura. 

Em consta que en alguns departaments (Via Pública) i en assumptes concrets 
(reclamacions de responsabilitat patrimonial) ja s’estan fent esforços per evitar 
que això passi, però cal que aquests esforços comptin amb els mitjans 
necessaris i que s’apliquin a tots els nivells i en tots els departaments. 

____________________________ 

Com ja he demanat anteriorment, insisteixo que el fet de posar sobre la taula 
les mancances d’aquesta administració no respon a altra cosa que a la meva 
voluntat de contribuir, a partir de les dades objectives obtingudes en la 
instrucció dels diferents expedients de la Sindicatura, a superar-ne les pegues i 
les disfuncions. No es tracta d’una crítica destructiva sinó d’un intent d’elevar el 
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nivell de qualitat en el servei que aquesta administració municipal ofereix a la 
seva ciutadania. 

No estic dient, doncs, que aquesta administració no funcioni, sinó que estic 
intentant que funcioni encara millor. Aquest Ajuntament ja té moltes coses 
bones i fa moltes coses bé, però sempre hi haurà aspectes a polir i a millorar. 

A la banda positiva, tot i que no m’hi estendré gaire perquè entenc que no em 
correspon a mi fer-ne publicitat, vull destacar que –malgrat la crisi general– les 
queixes contra el funcionament dels Serveis Socials no han augmentat, cosa 
que sens dubte demostra un esforç suplementari, tant a nivell econòmic com a 
nivell humà, per cobrir les necessitats del creixent nombre de les persones 
menys afavorides. 

D’igual manera celebro que el relleu que hi va haver al capdavant de la Policia 
Local, en què el Sr. Ramon Dosaigues va substituir el Sr. Jordi Alemany, no ha 
suposat cap problema per a la continuïtat de la immillorable relació, d’entesa i 
col·laboració, que la Sindicatura de Greuges hi mantenia per solucionar els 
casos de Seguretat Ciutadana que, amb motiu de la tasca de control sobre la 
ciutadania que té encomanada la Policia, són dels més abundants. 

També he de destacar, com a darrera cosa positiva digna d’esment i 
d’agraïment, que l’alcalde, el Sr. Pere Regull, ha satisfet una de les propostes 
que vaig posar sobre la taula durant la presentació al Ple de la Memòria de 
l’any 2008, que va ser la d’establir un calendari periòdic de reunions en què em 
permeti, un cop al mes, comentar-li els meus punts de vista i demanar-li, si cal, 
la seva intervenció per solucionar aquells casos més complicats. 

Objectius 

Els objectius que em plantejo de cara al 2010 no poden ser, lògicament, gaire 
diferents dels que han estat des que sóc Síndica de Greuges, i són continuar –i 
millorar si és possible– el servei que la institució que represento ofereix a la 
ciutadania i fer el possible per donar-la a conèixer i posar-la a l’abast de tothom 
qui la pugui necessitar. 
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Pel que fa al funcionament de la mateixa Sindicatura, un dels aspectes en què 
m’agradaria incidir és en la reducció del temps de resolució dels expedients, ja 
que estic observant que la voluntat d’assolir respostes positives per mitjà del 
diàleg, la negociació i l’aproximació entre parts (un procés similar al de la 
Mediació, que aplico sempre que ho veig possible) fa que en determinades 
ocasions i casuístiques el procés s’allargui fins a extrems del tot excessius per 
als ciutadans presumptament agreujats. 

En aquests casos, malgrat el seguiment que en fa la Sindicatura sigui constant i 
la informació que es tramet a la persona afectada també s’intenta que sigui 
regular, sembla que la Sindicatura caigui en els mateixos errors (lentitud, 
manca d’acompanyament...) que l’administració a la qual supervisa, de manera 
que vull intentar millorar aquest aspecte. 

____________________________ 

Arribats a aquest punt, i ja per anar tancant aquesta presentació, vull dedicar 
unes ratlles a agrair la confiança de les persones que han acudit a la 
Sindicatura Municipal de Greuges amb l’esperança que se’ls pogués solucionar 
algun problema, ja que elles són la nostra raó de ser. M’agradaria pensar que 
totes elles han estat ateses correctament i que, fins i tot en els casos en què 
s’ha hagut de donar la raó a l’Ajuntament, han obtingut la informació i les 
explicacions necessàries per ajudar-los a entendre i acceptar l’actuació de 
l’administració. 

Pel que fa a la meva relació amb el personal de l’Ajuntament, he de destacar la 
bona disposició que sempre he trobat en el personal tècnic amb qui he hagut 
de consultar qualsevol assumpte. D’igual manera, també agraeixo l’atenció que 
què rebut dels diferents alcaldes i regidors amb qui he hagut de tractar durant 
el 2009. 

A més, també considero just agrair aquells petits detalls que ajuden al bon 
desenvolupament de la tasca diària de l’oficina de la Sindicatura de Greuges, 
que van des del bon filtre –de les persones que volen ser ateses per la 
Sindicatura– que fa el personal de l’OAC fins a la col·laboració del servei de 
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Comunicació, que contribueix al fet de no deixar mai l’oficina del tot desatesa, 
ni tan sols en els períodes de vacances. 

El darrer dels esments és, un any més, per al Josep M. Albertí, per la seva 
bona tasca com a secretari i col·laborador de la Sindicatura. 

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

Vilafranca del Penedès, 12 d’abril de 2010. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ EN 
ACTES PÚBLICS 

3.1. Difusió, xerrades i publicitat  

3.1.1. Xerrades als IES 

Arran de la bona experiència obtinguda en els darrers anys, durant el 2009 vaig 
continuar amb els cicles de xerrades sobre la Sindicatura de Greuges per als 
estudiants de cicle secundari de Vilafranca. 

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

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

Durant el 2009 vaig dur a terme un total de nou sessions, distribuïdes d’aquesta 
manera entre el final del curs 2008-09 i el primer trimestre del curs 2009-10: 

Curs 2008-2009: 
- Gener de 2009: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors (dia 29) 
- Maig de 2009: 2 sessions al Col·legi Sant Elies (dia 27) 

Curs 2009-2010: 
- Novembre de 2009: 1 sessió al Col·legi Montagut (dia 30) 
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- Desembre de 2009: 3 sessions a l’IES Alt Penedès (dia 3) 
 1 sessió a l’IES Alt Penedès (dia 4) 
 1 sessió al Col·legi Montagut (dia 4) 

3.1.2. Apropament a les associacions de veïns 

A finals de febrer de 2009 vaig començar una ronda de contactes amb les 
diferents associacions de veïns de Vilafranca per dur a terme, com tinc per 
costum fer cada any, un cicle de xerrades que em permetés apropar la 
institució de la Sindicatura Municipal de Greuges a tota la ciutadania. 

La seva resposta, també com sempre, va ser molt satisfactòria, de manera que 
van posar a la meva disposició els seus locals i la seva capacitat de 
convocatòria. Cal suposar, també, que l’anunci de cada xerrada als mitjans de 
comunicació locals i a l’agenda de la pàgina web de l’Ajuntament va contribuir 
considerablement a augmentar l’afluència de públic a les sessions. 

Tot i que unes xerrades van ser més concorregudes que altres, en totes elles 
vaig ser molt ben rebuda i el públic es va mostrar molt interessat en un òrgan 
que encara és força desconegut i que, en determinades ocasions, van 
reconèixer que els podia ser molt útil. 

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

En aquesta segona part va ser freqüent que es posessin sobre la taula 
problemes i situacions reals que afectaven algun dels assistents, i en cadascun 
dels casos els vaig intentar assessorar i orientar segons fos més convenient. 
Algun d’ells va ser encaminat cap al Defensor del Pueblo o cap al Síndic de 
Greuges de Catalunya, altres cap a l’OMIC o cap a presentar la seva petició a 
l’Ajuntament per via administrativa, i un tercer grup, en què semblava clar que 
ja podia tenir-hi competències, va ser adreçat directament a l’oficina de la 
Sindicatura per tal de poder-ne obrir expedient. 

El cicle es va desenvolupar d’acord amb el calendari següent: 
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- 10 de març de 2009: barri de Sant Julià 
- 18 de març de 2009: barri de Les Clotes 
- 6 de maig de 2009: barri de l’Espirall 
- 7 de maig de 2009: barri del Molí d’en Rovira 
- 2 de juny de 2009: barri de Centre Vila 
- 4 de juny de 2009: barri de La Girada 
- 22 de juny de 2009: barri de la Barceloneta-Sant Magí 

Malauradament no vaig poder completar el cicle perquè, tot i haver-los-ho 
proposat en diverses ocasions al llarg de l’any, la Junta de l’AVV del Poble Nou 
no em va arribar a oferir cap data per dur-hi a terme la xerrada. 

3.1.3. Projecte d’apropar la política municipal als joves 

A primers de novembre de 2009 vaig col·laborar en una iniciativa que, a 
proposta de l’institut Eugeni d’Ors, s’estava desenvolupant des del servei de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament. L’objectiu era elaborar un material que 
pogués fer més propera la política municipal als joves estudiants. 

Un dels materials que s’estava preparant era un document audiovisual que 
oferís, d’una manera breu i concisa, una visió general de l’organització tècnica i 
política de l’Ajuntament, així com de les diferents possibilitats de participació 
que tenia la ciutadania en el dia a dia de la vila. Evidentment, és en aquest punt 
on vaig col·laborar amb la realització d’una entrevista sobre la institució de la 
Sindicatura de Greuges. 

També estava previst preparar una presentació en diapositives de PowerPoint i 
la celebració d’un Ple (fictici) per elaborar una ordenança –possiblement la de 
Convivència i Civisme– que pogués tocar de prop l’activitat dels joves a la 
ciutat, de manera que el projecte em va semblar molt engrescador. 

La previsió era desenvolupar l’activitat a l’institut durant el segon i tercer 
trimestres del curs 2009-2010, i no es descartava, en funció dels resultats 
obtinguts, la possibilitat d’exportar l’experiència a la resta d’instituts de 
Vilafranca durant el curs 2010-2011. 
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3.2. Aparicions als mitjans de comunicació 

La primera ocasió de l’any 2009 en què la Sindicatura Municipal de Greuges va 
ser esmentada als mitjans de comunicació locals i comarcals va ser amb motiu 
d’anunciar cadascuna de les xerrades que vaig dur a terme, per promocionar la 
institució, a les seus de les diferents associacions de veïns de Vilafranca. 

Com que el cicle es va allargar gairebé quatre mesos, això també va suposar 
una presència més o menys continuada als mitjans de comunicació, cosa 
sempre bona per contribuir a la tasca de donar a conèixer la institució i la seva 
utilitat a tota la ciutadania. 

____________________________ 

La següent aparició de la Sindicatura als mitjans no va tenir lloc fins a finals 
d’octubre i primers de novembre, arran de la presentació al Ple de l’Informe 
2008 d’aquesta institució. 

Tots els mitjans de comunicació locals i comarcals es van fer ressò dels 
diferents aspectes que vaig comentar i de les dades estadístiques que vaig 
publicar, que donaven, a grans trets, una bona visió global de la tasca de la 
Sindicatura i dels serveis o departaments de l’Ajuntament que havien generat 
més queixes. 

3.3. Participació en actes públics de la vila 

Per contribuir a fer ben visible la institució de la Sindicatura de Greuges al dia a 
dia de la societat vilafranquina, durant tot l’any vaig procurar assistir a diversos 
actes dels que es van organitzar a la ciutat. Van ser els següents: 

3.3.1. Xerrada sobre l’educació dels adolescents 
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El 18 de març de 2009 vaig assistir a la xerrada col·loqui que, amb el títol “El 
teu fill té conflictes a l'escola o l'escola té problemes amb el teu fill?”, va tenir 
lloc a l'Escorxador sobre l’educació dels nostres infants i joves. 

L'organitzava Afabar (Associació de famílies acollidores de Barcelona), i va 
anar a càrrec del Sr. Jaume Funes Artiaga, psicòleg, educador i periodista que 
havia estat adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya per a la defensa dels 
Drets dels Infants i Secretari de Famílies i Infància del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat. 

La seva exposició, llarga i amb molt de contingut, va girar a l’entorn de quin és 
el significat de la paraula “educar” i de quin paper juguen en aquesta tasca els 
mestres, la família i tota la societat. Desprès va plantejar la mateixa qüestió 
però des del punt de vista dels joves, ja que és important saber què els 
interessa, què els mou, què els preocupa, etc. per tal de poder influir 
positivament en la seva formació com a persones. 

També va fer especial referència als infants i joves d’acollida que, pel fet de no 
haver crescut amb els seus pares biològics, tenen una especial necessitat 
d'afecte, d'atenció i de reivindicació. 

3.3.2. Ple de moció de censura 

El dilluns 20 d'abril de 2009 vaig assistir al Ple extraordinari que va tenir lloc, a 
les 12 del migdia, a l'Ajuntament de Vilafranca. En el seu transcurs s'havia de 
votar la moció de censura que havien presentat, dies abans, els grups 
municipals de CiU, CUP i ERC contra l'Equip de Govern (PSC). 

Malgrat la tensió i la gran transcendència d’aquell moment per a la nostra 
ciutat, el Ple es va desenvolupar amb respecte i amb calma relativa. 

Després de la votació, que va confirmar el canvi de govern, i de les 
intervencions dels portaveus dels diferents grups municipals, vaig mirar de 
parlar –de manera informal– amb els membres el del nou Equip de Govern 
(únicament format pels regidors i regidores de CiU), els vaig felicitar pel seu 
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accés a l'alcaldia i els vaig desitjar bona feina i sort en el desenvolupament dels 
seus nous càrrecs. 

3.3.3. Acte de la Diada de Sant Jordi 

El mateix dia de Sant Jordi, 23 d’abril de 2009, a les vuit del vespre, vaig 
assistir a l’acte institucional que va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de 
la Vila. S’hi van aplegar la majoria de regidors i regidores i un nombrós públic 
que va omplir la sala de gom a gom. 

L’acte va consistir en un seguit d’intervencions emmarcades dins dels actes de 
commemoració del 75è aniversari de l’IES Eugeni d’Ors, i la ponència principal, 
La llengües mitjanes en l’era glocal, va anar a càrrec del catedràtic de 
lingüística Albert Bastardas Boada. 

En acabar, va tenir lloc una actuació de cant coral. 

3.3.4. Acte patronal de la Policia Local

El dia 29 de setembre de 2009 vaig assistir, en resposta a la invitació del Sr. 
Ramon Dosaigues Santasusana, Sotsinspector en cap de la Policia Local, a 
l’acte institucional de celebració de la Diada Patronal de la Policia. 

L’acte, que es va dur a terme al Teatre Municipal de Cal Bolet, va ser molt lluït i 
hi van tenir lloc una conferència i diversos parlaments. A més, com se sol fer 
cada any, també es va aprofitar la convocatòria per fer lliurament, amb la major 
solemnitat possible, de les plaques, diplomes i medalles a aquells agents que 
havien sobresortit en el compliment del seu deure, als que s’havien jubilat, etc. 

3.3.5. Presentació al Ple de l’Informe 2008

Per causa de la moció de censura que va tenir lloc al mes d’abril de 2009, de 
tots els moviments polítics que van tenir lloc durant les setmanes anteriors i 
posteriors –que van comportar la celebració de diversos plens extraordinaris–, 
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aquesta Sindicatura va considerar oportú ajornar la presentació de l’Informe 
2008 al Ple fins que s’hagués recuperat una certa estabilitat en el govern de 
Vilafranca. L’objectiu era, com sempre, intentar que la institució per a la 
defensa dels drets de la ciutadania davant l’administració local no es veiés 
implicada en el desenvolupament dels moviments polítics que tenien lloc en el 
si del govern d’aquesta administració. 

Com que el nou alcalde, el Sr. Pere Regull, també ho va considerar oportú, i 
atesa la imminència de les vacances d’estiu, la presentació al Ple de l’Informe 
2008 sobre el funcionament i actuació d’aquesta Sindicatura Municipal de 
Greuges va quedar ajornada fins al mes d’octubre. 

Així, la presentació de la Memòria de 2008 va ser el primer punt de l’ordre del 
dia del Ple ordinari del dia 27 d’octubre de 2009, cosa que vaig intentar fer de 
manera breu i concisa atesa la quantitat d’assumptes que estaven previstos per 
a aquell ple. Va quedar per a millor ocasió, doncs, la possible celebració d’un 
ple monogràfic que s’havia comentat l’any anterior.

Vull destacar el reconeixement i el respecte que em van manifestar tots els 
grups municipals quan van intervenir, especialment a aquells que, tot i no 
compartir del tot els meus punts de vista, van optar per comentar els 
assumptes que calgués de manera interna i discreta.

També agraeixo la presència i suport que vaig rebre per part dels síndics i 
companys de Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Tarragona i 
Sabadell, que van tenir la gentilesa de desplaçar-se fins a Vilafranca per 
assistir a l’acte. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

Durant l’any 2009, tant per motiu dels meus càrrecs a la Junta del FòrumSD 
com per la voluntat de mantenir vives les relacions d’amistat i de col·laboració 
amb les altres sindicatures, vaig assistir a tot de reunions, trobades i actes que, 
un cop més, van posar de manifest 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, amb algunes de les de l’estat espanyol i 
amb el Síndic de Greuges català. Tot seguit els detallo. 

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

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

Tot seguit esmentaré les diferents sessions que hem celebrat, 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. 

22 de gener de 2009 
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La primera reunió de l’any es va celebrar a Tarragona, per aprofitar el 
desplaçament que vam fer per assistir a la presa de possessió del primer 
Síndic Municipal de Greuges de la ciutat. 

L’ordre del dia va ser: 

1.- Lectura i aprovació acta de la darrera reunió (Junta núm. 23 – 18 de 
novembre) 

2.- Altes FòrumSD – Sant Jordi Desvalls – La Pobla de Mafumet – Tarragona 
3.-  Presentació Informe – dictamen projecte de nova Llei del Síndic de 

Greuges de Catalunya 
Redactors: Mª Teresa Seseras, Jordi Puigderrajols, Joaquim Mustarós, 
Núria A. Valero (assessora Viladecans), Joana Ricardo (assessora Sta. 
Coloma) 

4.-  Informació contactes institucionals – Grups polítics – Parlament de 
Catalunya. 

5.-  Previsions XI Trobada – assemblea – Sant Boi - 26 de febrer 
6.-  Precs i preguntes 

També es van comentar alguns aspectes relatius a la imminent renovació de la 
Junta Directiva de l’associació. 

____________________________ 

12 de febrer de 2009 

Aquesta reunió de Junta va tenir un caràcter una mica especial, ja que era la 
darrera abans de l’Assemblea del 26 de febrer de 2009 i, per tant, la darrera de 
la Junta Directiva que havia fet funcionar el FòrumSD durant els últims dos 
anys. A l’Assemblea s’havia de triar una nova Junta per als dos anys següents. 

Ordre de la reunió: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 24 – 22 de gener) 
2.-  Presentació proposta de document pel Parlament: “Els síndics i defensors 

locals a la nova llei del Síndic de Greuges de Catalunya”. 
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3.- Informació contactes institucionals – Grups polítics – Parlament de 
Catalunya. Noves reunions: CiU / Grup Mixt. 

4.- Previsions XI Trobada – assemblea – Sant Boi - 26 de febrer 
5.-  Precs i preguntes 

En aquesta ocasió ens vam reunir a Sant Boi de Llobregat, a l’espai on s’havia 
de celebrar l’esmentada Assemblea, per tal de preparar-la a fons sobre el 
terreny i preveure la distribució d’espais i l’ordre de les intervencions. 

____________________________ 

9 de març de 2009 

La reunió del mes de març va ser la primera de la nova Junta Directiva sortida 
de la darrera Assemblea General, que havia tingut lloc el 26 de febrer a Sant 
Boi de Llobregat. De manera excepcional, aquesta sessió es va celebrar a la 
seu del Síndic de Sabadell, nou president del FòrumSD. 

Un dels temes que vam tractar va ser, precisament, la possible celebració 
itinerant d'aquestes reunions de Junta, però es va desestimar per facilitar la 
rutina de desplaçament dels seus integrants. Es va confirmar, doncs, Santa 
Coloma de Gramenet com a seu principal de les nostres reunions. 

La resta de punts de l'ordre del dia van ser els següents: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 25 – 12 de gener) 
2.-  Calendari reunions Junta Directiva 
3.-  Economia 
4.-  Informació als associats – comptes i actes 
5.-  Federació i Associació de municipis, Comissió Peticions i Governació 
6.-  Escrit comú crisi 
7.-  Tallers 
8.-  Jornades Síndic de Greuges de Catalunya 
9.-  Revisió Assemblea de Sant Boi 
10.-  Precs i preguntes 
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____________________________ 

Reunió de Coordinació. 2 d’abril de 2009. 

D’acord amb el que es va decidir arran punt 6 de l’ordre del dia de la darrera 
Junta Directiva, una petita comissió de Síndics va elaborar un document, sobre 
la situació de crisi general del moment, que pogués servir com a comunicat 
unitari de tots els membres del FòrumSD. 

Un cop fet el primer esborrany, ens el van presentar als altres membres de la 
Junta en aquesta reunió informal que vam aprofitar, a més, per preparar els 
assumptes a tractar en la següent reunió ordinària de la Junta (ús de la pàgina 
web, butlletí electrònic, etc.). 

____________________________ 

20 d’abril de 2009 

Atesa la coincidència d'horaris entre la celebració d'aquesta reunió de Junta 
Directiva i la celebració del Ple extraordinari en què s'havia de votar, a 
l'Ajuntament de Vilafranca, la moció de censura presentada pel grups de CiU, 
CUP i ERC, vaig considerar que la importància que aquest fet tenia per a la 
meva ciutat m'obligava a assistir al Ple esmentat. 

No cal dir que els companys de la Junta del FòrumSD van disculpar la meva 
absència i van ocupar-se dels assumptes previstos a l'ordre del dia: 

1.-  Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta Acta 26 JD 
09032009) 

2.- Revisió - assemblea de Sant Boi 
3.-  Tresoreria – Informació estat de comptes – proposta gestoria 
4.-  II Tallers de Formació – Declaració “crisi” – (dossier - tramesa 

convocatòria i inscripcions) 
5.-  Informació – Llei SGCAT – compareixença 
6.-  Informació – Reunió SGCAT - president – vicepresidenta 
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7.-  Alta FòrumSD – Síndica de Calvià 
8.-  Altres – precs i preguntes  

- Dificultats remuneració síndics/ques 
- Proposta Quim Mustarós 
- Informació reunió ACM 
- Punt de Trobada 

____________________________ 

8 de juny de 2009 

Després que al mes de maig no celebréssim cap reunió de Junta per causa de 
les moltes reunions –per altres raons– que ja havien tingut lloc al llarg del mes, 
el 8 de juny vam reprendre el curs habitual de les sessions de la Junta del 
FòrumSD. Per aquest motiu l’ordre del dia va ser força dens: 

1.- Lectura i aprovació acta de la darrera reunió (Junta 27 – 20 abril 2009) 
2.- Compareixença Parlament – nova Llei SGCAT 
3.- Declaració – manifest – crisi – difusió de la declaració 
4.- Col·lecció documents – propostes: la protecció de dades, els síndics 

locals, la CESDHC, proposta – Quim / Argentona 
5.- Tresoreria - comptabilitat FòrumSD – ofertes empreses 
6.- Sortida lúdica – Sant Jaume d’Enveja – 11 de juny 
7.- II Encuentro estatal – Vigo – 1/2 octubre – continguts, programa i viatge 
8.- Actualització d’informacions diverses 
 - Reunions Diputació de Lleida, Conselleria de Governació, Consell 

Comarcal Vallès Occidental, Aj. Cambrils. 
 - Contactes - Juan Ignacio Soto – remuneració síndics 
 - Informació desplaçament – Paterna – 16.06 
9.- Seminari Diputació de BCN per a electes – 2 de juliol – ponents 
10.- Aprovació espais – restaurant / Assemblea 2010 – Sant Cugat 
11.- precs i preguntes 

Aquesta reunió es va celebrar a Sant Cugat del Vallès, seu de l’Assemblea 
2010 del FòrumSD, per veure i valorar la proposta d’espais que ja ens havia 
preparat el síndic amfitrió. 
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____________________________ 

6 de juliol de 2009 

La reunió de Junta del mes de juliol, prèvia a les vacances d’estiu, es va 
celebrar novament a la seu del FòrumSD, a Santa Coloma de Gramenet. 
L’ordre del dia, també força intens, va ser el següent: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 28 – 8 juny 2009) 
2.- Butlletí – Punt de trobada – núm. 2 / Vist i plau esborrany Junta  
3.- Col·lecció documents  
 - Tramès / Document 001 – la crisi 
 - Per enviar / Document 002 – La carta Europea 
 - En preparació: Els síndics locals – Remuneració síndics (Col·laboració 

Col·legi de Secretaris i Interventors) – Exclusió síndics taules electorals – 
la informació sobre el síndic/a local a les resolucions dels Ajuntaments – 
La protecció de dades (Col·laboració APDCAT) 

4.- Valoració Sortida lúdica – Sant Jaume d’Enveja – 11 de juny –  
5.- II Encuentro estatal – Vigo – 1 i 2 d’octubre – Actualització d’informacions 

– cost. 
6.- Preparació IV Jornades de Formació – 19/20 novembre - Girona 
7.- Actualització d’informacions diverses 
 - Valoració desplaçament – Paterna – 16.06 
 - Subvenció Conselleria Governació 
8.- Valoració Seminari Diputació de BCN per a electes – 2 de juliol – ponents 
9.- Precs i preguntes 

____________________________ 

21 de setembre de 2009 

No em va ser possible assistir, per motius personals, a la reunió de Junta del 
mes de setembre que es va celebrar a la seu de Santa Coloma de Gramenet. 
L’ordre del dia que es va tractar va ser: 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió (Junta 29 – 6 juliol 2009) 
2.- II Encuentro estatal – Vigo – 1/2 octubre – Actualització d’informacions 
3.- Organització IV Jornades de Formació – 19/20 novembre - Girona 
4.- Butlletí – Punt de trobada – núm. 3 / Finals octubre  
5.- Convocatòria Taller Noves sindicatures – 22 octubre - Tarragona 
6.- Precs i preguntes 

____________________________ 

19 d’octubre de 2009 

L’ordre del dia que vam abordar a la reunió de Junta del mes d’octubre, que 
vam celebrar a la seu de Santa Coloma de Gramenet, va ser: 

1.-  Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió 
2.-  Informació situació econòmica - comptabilitat 
3.-  Organització IV Jornades de Formació – 19 - 20 de novembre – Girona 
4.-  Elaboració de l’Informe conjunt del FòrumSD 
5.-  Atorgament poders notarials president - vicepresidenta  
6.-  Valoració II “Encuentro estatal” – Vigo 
7.-  Precs i preguntes 

____________________________ 

14 de desembre de 2009 

Diversos motius d’agenda i la celebració de les Jornades de Formació del 
FòrumSD (19 i 20 de novembre, a Girona) van fer impossible la celebració 
d’una sessió oficial de Junta al mes de novembre, de manera que aquesta del 
desembre va ser força intensa. 

Tant és així que, a fi d’ordenar i preparar la documentació i les dades que 
s’havien d’analitzar, alguns dels membres de la Junta ens havíem reunit a 
Sabadell uns dies abans. Aquesta feina “d’anticipació” es va demostrar molt útil 
i va facilitar el bon desenvolupament de la reunió oficial, l’ordre de la qual va 
ser: 
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1.- Lectura i aprovació acta de la darrera reunió (Junta 31 – 19 octubre 2009) 
2.- Revisió – valoracions IV Jornades de Formació – 19 i 20 de novembre, a 

Girona 
3.- Butlletí – Punt de trobada – núm. 3 / desembre 
4.- Informe conjunt – presentació 11 de febrer 
5.- Preparació Assemblea general – 25 de febrer 
6.- Actualització Calendari 
7.- Precs i preguntes 

4.2. Contactes amb els diferents grups parlamentaris  

Com a continuació de les xerrades amb els grups integrants del Parlament de 
Catalunya que vam iniciar a finals del 2008 (a proposta de grup del PSC-CPC), 
el dia 23 de gener de 2009 una representació de la Junta del FòrumSD ens 
vam reunir amb tres delegats del grup de Convergència i Unió. 

Com a les reunions anteriors (amb PSC-CPC, PP i ICV-EUiA), la nostra 
intenció era exposar quina era la nostra posició vers el tractament que havia de 
donar als síndics i defensors locals la futura Llei de Règim Local. Malgrat això, 
en aquesta ocasió els membres de CiU també ens van voler explicar que tenien 
intenció de presentar una esmena a la totalitat a la Llei del Síndic, ja que la 
consideraven excessiva i feta a mida del Síndic Ribó. També van observar que 
els síndics i defensors locals hi hauríem de ser esmentats en un article 
diferenciat. 

Per acabar, ens van anunciar la intenció de convidar una representació del 
FòrumSD al Parlament el dia que es debatessin una i altra llei. 

____________________________ 

El dia 11 de febrer de 2009 els representants del FòrumSD ens vam reunir amb 
el Grup Mixt – Ciutadans-Partit de la Ciutadania per exposar-los, també, els 
nostres punts de vista sobre el tractament dels síndics i defensors municipals a 
la futura Llei de Règim Local. 
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Cal dir que es van mostrar receptius als nostres comentaris i, per tal de poder 
estudiar els nostres suggeriments en profunditat, ens van demanar una còpia 
del document de propostes que havíem fet arribar al Conseller Ausàs. 

Es van interessar sobre la nostra feina, sobre com la duem a terme i sobre el 
cas que ens fan els ajuntaments respectius. Finalment ens van comentar la 
seva intenció de presentar una esmena a la totalitat a la Llei del Síndic que 
estava a punt d'entrar al debat parlamentari. 

____________________________ 

Tot just després de l’entrevista amb el Grup Mixt, ens vam reunir amb els 
representants del grup parlamentari d’ERC, amb els quals vam acabar la ronda 
de contactes iniciada a finals de 2008. 

També es van mostrar receptius amb els nostres comentaris referents a la Llei 
de Règim Local, també ens van demanar una còpia del document de propostes 
i també ens van proposar assistir al Parlament el dia que es debatessin els 
punts que ens havien d’afectar. 

Per acabar, i atesa la imminència del debat sobre la Llei del Síndic (una 
setmana), aquesta també va ser objecte de comentari i, tot i que no s'hi van 
manifestar contraris, van apuntar que tenien dubtes que els calia aclarir abans 
de votar-hi a favor. 

4.3. XI Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya – FòrumSD 

El dia 26 de febrer de 2009 va tenir lloc la XI Trobada-Assemblea del FòrumSD, 
que es va celebrar a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de 
Llobregat, amb aquest ordre del dia: 

9 – 9.30 h. Assemblea – 1a i 2a convocatòria 
9.30 h.  Inauguració Trobada–Assemblea - Salutació 
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-  Sr. Carles Dalmau, Síndic Municipal de Greuges de St. Boi i 
President del FòrumSD 

 -  Il·lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès, Alcalde de Sant Boi 
10 h.   Inici programa alternatiu de Formació per a tècnics i adjunts 
10 h.   Inici Assemblea – 1a part 

0.- Salutació als nous membres del FòrumSD i als relleus 
 President – Carles Dalmau
1.-  Lectura i aprovació acta assemblea de Lleida 2008 

Secretari – Francisco Amaya 
2.-  Presentació i aprovació informe de gestió 2008  

President – Carles Dalmau
3.-  Presentació i aprovació informe de tresoreria 2008 + 

pressupost 2009   
Tresorer – Joaquim Mustarós 

4.-  Ratificació – Articles - Proposta de Llei del Síndic de Greuges 
President – Carles Dalmau 

5.-  Elecció nova Junta directiva  
Secretari – Francisco Amaya 

Fi de la primera part de l’assemblea i del programa de formació 
11 – 11.30 h. Pausa – cafè a la cafeteria de la Biblioteca (planta superior). 
11.30 h.  Programa alternatiu de Formació. 2a Part 
11.30 h.  Assemblea. 2a part 

6.-  Proposta i aprovació del pla de treball + pressupost 2009 – 
nova junta + President 

7.-  Precs i preguntes – President 
Final de l’assemblea i del programa de formació 
13.00 h.  Cloenda 
13.30 - 14 h. Acte de Cloenda XI Trobada-Assemblea (conjunta i oberta a 

convidats institucionals) 
� Salutació - Acte de reconeixement als exsíndics 
� Parlaments de cloenda 

14.30 h.  Dinar – Hotel El Castell 
16.00 h.  Visita Sant Boi 

Cal destacar que en el desenvolupament de l’assemblea es va seguir 
escrupolosament l’ordre del dia, i que tot es va desenvolupar d’acord amb les 
previsions. L’acta corresponent es pot consultar als arxius de la Sindicatura, 
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però no l’he inclosa en aquest Informe per qüestions d’espai i per evitar un 
excés d’informació que, fora del nivell intern de l’Associació, tampoc té un 
especial interès. 

Malgrat això, sí que hi ha dos aspectes que en vull destacar. En primer lloc, la 
celebració, tal i com es pot observar a l’ordre del dia, d’una mena de “jornada 
paral·lela” per al personal administratiu, tècnic i adjunt de les nostres 
sindicatures, ja que es va aprofitar aquesta cita anual per oferir-los unes breus 
sessions de formació (sobre multes i protecció de dades) que, sens dubte, 
poden ser útils per al desenvolupament de la nostra tasca. 

El segon aspecte que en vull destacar és la renovació de la Junta Directiva de 
l’Associació, que es va dur a terme, tal i com estableixen els estatuts, després 
de dos anys intensos de mandat i durant els quals, com ja he fet públic des que 
vaig assumir el càrrec, vaig ocupar una de les vocalies de la Junta. Així doncs, i 
d’igual manera que tota la Junta sortint, vaig posar el càrrec a disposició de 
l’Assemblea. 

Setmanes abans, però, havia rebut una proposta del Síndic M. de Greuges de 
Sabadell, el Sr. Josep Escartín, per incorporar-me a una nova candidatura de 
Junta Directiva que tenia intenció d’encapçalar i de presentar a l’associació. 
Després d’un cert període de reflexió vaig decidir acceptar la proposta, cosa 
que va fer que optés a un nou mandat. 

L’assemblea va acollir positivament l’equip de treball que es va presentar, de 
manera que vaig renovar, aquest cop com a vicepresidenta, el meu compromís 
de treball amb els companys i companyes del FòrumSD. 

Vull esmentar, per acabar, la gran calidesa amb què ens va acollir la ciutat de 
Sant Boi i l’excel·lent organització amb què es va desenvolupar tota la jornada. 

4.4. Jornada sobre el dret a la bona administració

El dia 27 de març de 2009 vaig assistir als actes, organitzats des de l'oficina del 
Síndic de Catalunya, de commemoració del 25è aniversari de la Llei 14/1984, 
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de 20 de març, del Síndic de Greuges de Catalunya, que creava la institució i li 
concedia facultats de supervisió sobre l'administració pública de la Generalitat i 
sobre els ens locals de Catalunya. L'acte principal va consistir en una jornada 
per debatre elements teòrics i experiències pràctiques sobre el compliment, per 
part de les administracions públiques, del dret a la bona administració. 

Les intervencions programades van ser totes molt interessants i, en algun cas, 
força denses. Cal destacar la ponència del Defensor del Poble Europeu, el Sr. 
Nikiforos Diamandouros, i la del mateix Síndic Ribó, que va fer un repàs històric 
als que havien estat els seus antecessors com a Síndic de Catalunya i va 
explicar per què l'eslògan “el defensor de les persones” formar part del logotip 
del Síndic. 

També és digne d’esment la presència del M. Hble. Sr. José Montilla, president 
de la Generalitat de Catalunya, i la del M. Hble. Sr. Ernest Benach, president 
del Parlament de Catalunya, així com la de més d'una vintena de síndics i 
defensors locals que hi havíem estat convidats. 

4.5. Reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya

El dia 16 d'abril al de 2009, el Sr. Josep Escartín i jo mateixa ens vam reunir, en 
qualitat de president i vicepresidenta del FòrumSD, amb el Síndic de Greuges 
de Catalunya, el Sr. Rafael Ribó. L'objectiu era presentar-nos com a nous 
responsables de l'Associació de síndics i defensors locals i informar-lo de la 
renovació de Junta que havia tingut lloc a la darrera assemblea. 

L'entrevista es va desenvolupar amb tot de gran cordialitat i es va fer evident la 
voluntat d'ambdues institucions de continuar mantenint, com fins aleshores, 
unes relacions d’amistat i de col·laboració directa i fraternal. 

Durant la conversa van anar sortint altres temes a més de l’estrictament 
protocol·lari, de manera que es va parlar de la Llei del Síndic (que es trobava 
en tràmit parlamentari), de les activitats de promoció de les institucions 
respectives a les escoles i als instituts, etc. 
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4.6. Visita a l’Associació de Veïns La Pau

Alguns membres de la Junta del FòrumSD, com a representants de tots els 
associats, vam respondre a la invitació que ens havia fet arribar l'Associació de 
veïns del barri La Pau de Badalona i vam assistir a la recepció que va tenir lloc 
el dia 16 d'abril de 2009. 

Aquesta entitat, que celebrava els seus 50 anys d'existència i de lluita per la 
pau, va considerar interessant que els representants dels síndics i defensors 
locals de Catalunya, amb el Síndic de la ciutat de Badalona al capdavant, 
participéssim en un dels molts actes que tenien previstos per a la celebració. 

Durant la vetllada ens van explicar les moltes millores per al barri que havien 
assolit al llarg dels 50 anys d'història de la seva associació, ens van fer 
lliurament del seu Manifest per la Pau (eix central de la seva activitat), ens van 
regalar el segell commemoratiu que havien editat especialment per al 
cinquantenari i ens van permetre signar en el seu Llibre de Signatures, cosa 
que va fer el nostre president en nom de tota l'associació. 

4.7. II Taller de Formació 

El dimecres 29 d’abril de 2009 va tenir lloc, a la sala d’actes de l’Edifici del 
Vagó (al Recinte de l’Escola Industrial – Barcelona), el II Taller de Formació del 
FòrumSD. En aquesta ocasió la jornada es va dedicar exclusivament al 
Procediment sancionador en matèria de trànsit, i va comptar amb intervencions 
de gran interès d’acord amb l’ordre del dia següent: 

9.00 a 9.30 Acreditacions 
9.30 a 9.45 Salutació – Josep Escartin – President del FòrumSD 
9.45 a 11.00 Núria Bartrolí, assessora jurídica del Síndic municipal de 

greuges de Sabadell. 
11.00 a 11.30 Pausa – cafè 
11.30 a 12.15 Mar Aldeano, assessora jurídica del Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
12.15 a 12.30 Petit descans 
12.30 a 14.00 Preguntes, debat, casos pràctics 
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Tot i la complexitat i abast de la temàtica objecte del taller, les explicacions van 
ser força aclaridores i la documentació facilitada pot constituir, sens dubte, una 
important base de consulta per a futures intervencions. La part de debat i casos 
pràctics del final del taller, que encara va aclarir molts dubtes, ens va permetre 
veure que les casuístiques són incomptables i que cadascuna ha de ser 
tractada individualment. 

El Taller es va dur a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i 
del Síndic de Greuges de Catalunya. 

4.8. Intervenció al Parlament de Catalunya. Llei del Síndic.

Amb motiu de la referència als síndics i defensors locals que estava prevista a 
la Llei del Síndic de Greuges de Catalunya, a finals de 2008 el FòrumSD va 
rebre una còpia de l’articulat proposat i vam tenir temps suficient per estudiar-lo 
i proposar algunes esmenes en el redactat, ja que no el consideràvem del tot 
adient. 

Aquestes possibles esmenes, que demanaven un tracte diferenciat per als 
síndics i defensors locals en lloc d’un esment generalista i difús, ja havien estat 
presentades i comentades amb els diferents grups amb representació al 
Parlament de Catalunya; i va ser la bona sintonia que hi vam trobar i la seva 
implicació el que ens va permetre intervenir, el dimecres 13 de maig de 2009, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, durant el 
tràmit parlamentari d’aquesta llei. 

La nostra intervenció va ser assumida per la Síndica de Greuges de Barcelona, 
la Sra. Pilar Malla, i pel President del FòrumSD i Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell, el Sr. Josep Escartín. El seu contingut havia estat curosament 
preparat per una comissió –de la qual vaig formar part– que s’havia reunit 
prèviament els dies 5 (a Sabadell) i 11 de maig (a Barcelona). 

Cal destacar que tots els partits polítics, així com els representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis es 
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van mostrar molt sensibles a la necessitat de concedir un tractament diferenciat 
i adequat als síndics locals dins de la Llei del Síndic que s’estava tramitant. 

Si bé es va incidir en la necessitat de cooperar i coordinar l’actuació del Síndic 
de Greuges de Catalunya amb les dels síndics i defensors locals (per evitar 
molèsties i duplicitats de feina), es va considerar que el text legal que s’estava 
debatent havia de ser adequat però breu i concís, de manera que calia deixar 
per a noves lleis la regulació explícita dels síndics locals –possiblement per a la 
reforma de la Llei de règim local–. 

4.9. Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

Arran de la relació de col·laboració que el FòrumSD manté amb la Diputació de 
Barcelona, la seva Àrea d’Igualtat i Ciutadania i tots els ens locals que 
conformen la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans ens van convidar a 
la jornada que es va celebrar el 14 de maig de 2009, al MACBA (Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona), que va dur per nom Fòrum de Pobles i Ciutats 
pels Drets Humans: Els drets humans són l'eix de l'acció del govern local?

La idea partia de la premissa que la garantia dels drets humans a la ciutat 
correspon a tota l'administració, en els seus diferents nivells territorials i 
sectorials, i dins dels seus respectius àmbits de competència. 

Programa de la jornada: 

FÒRUM DE POBLES I CIUTATS PELS DRETS HUMANS
11.30 h Acreditacions i recollida de documentació  
12.00 h Inauguració  
 Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona  
12.30 h La responsabilitat dels governs locals en la defensa i garantia dels 

Drets Humans  
• Lars O. Molin, representant del Congrés d'Autoritats Locals i 

Regionals del Consell d'Europa i alcalde d'Orebro, Suècia. 
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• Presenta: Xavier Amor, diputat delegat de Participació Ciutadana 
de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona  

13.00 h Debat  
13.30 h Dinar  
15.00 h Taula de ciutat i drets humans: la Carta Europea de Salvaguarda dels 

Drets Humans i les polítiques públiques de proximitat  
• Fernando Pindado, sotsdirector general de Participació Ciutadana 

de la Generalitat de Catalunya  
• Juan Ignacio Soto Valle, secretari de la Diputació de Girona i 

president del Col·legi de secretaris, interventors i tresorers 
d'Administració Local de Barcelona. 

• Modera: Jaume Saura, president de l'IDHC 
16.00 h Pausa cafè  
16.15 h Taula d'experiències. La Carta: instrument útil per a l'acció pública en 

entorns complexos?  
• Gilles Smadja, cap de gabinet de l'Ajuntament de Saint Denis, 

França 
• Odón Elorza, alcalde de Donostia  
• Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi del Llobregat 
• Modera: Teresa Llorens, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i 

Ciutadania de la Diputació de Barcelona  
18.00 h Conclusions  
 Jaume Saura, president de l'IDHC  
18.15 h Cloenda  
 Xavier Amor, diputat delegat de Participació Ciutadana de l'Àrea 

d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona 

Si bé totes les intervencions van ser prou interessants, em van agradar 
especialment les de la tarda, que van fer una exposició molt encertada de la 
realitat de les nostres ciutats. Van fer un repàs als problemes que es repeteixen 
a tot arreu, a les possibles maneres d’afrontar-los, a les necessitats de 
comunicació, a la utilitat dels processos de participació ciutadana i, 
especialment, a la importància que les sindicatures i defensories locals tenen 
en tot l’engranatge de la convivència ciutadana. 
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4.10. Reunió amb la Diputació i els alcaldes de Lleida 

Gràcies a la gestió del Síndic Municipal de Lleida, així com a la col·laboració i a 
la capacitat de convocatòria de la Diputació de Lleida, el dia 19 de maig de 
2009 va tenir lloc, a la seu mateixa de la Diputació, una reunió entre una 
representació del FòrumSD, el President de la Diputació i els alcaldes de les 
principals viles i ciutats de la demarcació lleidatana. 

La nostra intenció era exposar-los els avantatges que pot tenir per a les 
ciutadanies respectives, en relació a la qualitat del servei de l’administració 
municipal, el fet d’implantar una sindicatura de greuges als seus municipis. 

Si bé la proposta va ser ben acollida, els 7 alcaldes i representants municipals 
que van assistir a la reunió van convenir que, atesa la mida no gaire gran de les 
seves poblacions, era poc viable la implementació que els proposàvem. Els 
motius també eren coincidents, i anaven des dels purament econòmics fins als 
que defensaven que la gent ja troba la relació de proximitat amb l’administració 
que nosaltres els oferíem en el tracte diari –si cal, pel carrer– amb l’alcalde i els 
regidors. 

Per altra banda, tots tenien ben present que, per problemàtiques puntuals, els 
ciutadans sempre poden acudir al Síndic de Catalunya. 

Així, tot i que ningú va descartar categòricament l’opció de crear una 
sindicatura local, vam percebre que hi havia poques perspectives que això es 
dugués a terme. Malgrat tot, el nostre oferiment d’ajut i suport per fer-ho, si 
calia, va quedar sobre la taula. 

4.11. Jornada de treball conjunt entre el Síndic de Greuges de Catalunya i 
els síndics i defensors locals 

Amb motiu de la relació de cooperació que mantenim els síndics i defensors 
municipals i el Síndic de Greuges de Catalunya, el dia 21 de maig de 2009 va 
tenir lloc una nova Jornada de treball i formació conjunta que va tenir lloc, en 
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aquesta ocasió, a la nova seu del Síndic de Greuges de Catalunya (passeig 
Lluís Companys, 7; Barcelona). Com sempre, també va ser aquesta institució la 
que, generosament, en va assumir els costos i l’organització. 

L’ordre del dia va ser el següent: 

10.00 Obertura de la jornada, a càrrec de Laura Díez, adjunta al SGC. 
10.00 Els serveis socials municipals. Intervenció en la llei de la dependència: 

problemes específics en les funcions municipals.
 Ponent: Àngels Gayoso (assessora del SGC) 
 Modera: Maria Jesús Larios, directora d’Afers Socials i Relacions amb 

el Parlament del SGC 
10.30 Debat  
11.30 Pausa 
12.00 El nou marc legal mediambiental; la problemàtica acústica.  
 Ponent: Alexandra Solà (assessora del SGC)  
 Modera: Matias Vives, director d’Ordenació del Territori i Relacions 

Locals del SGC  
12.30 Debat 
13.30 Dinar relacional 
14.45 El capteniment de les policies locals: la tipologia de les queixes. 
 Ponent: Jordi Reixach (assessor del SGC) 
 Modera: Ignasi Garcia Clavel, director de Seguretat Pública i Relacions 

Socials del SGC 
15.15 Debat 
16.15 Balanç dels convenis de col·laboració entre el SGC i els Defensors 

Locals dels ajuntaments catalans.  
 Ponents: Josep Escartin (pels síndics/síndiques/defensors/defensores 

locals) i Matias Vives (pel SGC)  
 Modera: Laura Díez, adjunta al SGC  
16.45 Debat 
17.15 Cloenda, a càrrec de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.  

Com cada any, cal destacar el gran interès de les xerrades (les havíem 
consensuat prèviament el Síndic de Greuges de Catalunya i el FòrumSD), 
l’excel·lent nivell dels ponents i la utilitat del debat posterior a cada ponència. 



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

39

També són dignes d’esment la gran acollida que ens va oferir el Síndic Ribó –i 
tot el seu equip– i l’escrupolós compliment dels horaris previstos. 

4.12. I Encuentro de Defensores Locales de la CCVV

El 16 de juny de 2009 vaig assistir, a Paterna (València), al I Encuentro de 
Defensores Locales de la CCVV. L’objectiu d’aquesta primera trobada era 
facilitar la coneixença personal i l’intercanvi d’experiències entre els cinc 
defensors locals que hi havia en aquell moment al País Valencià (Paterna, 
Gandia, Alboraia, Benetússer i Mistala), a fi de poder col·laborar, créixer i 
millorar en el desenvolupament de llur tasca. 

El FòrumSD, representat per una part de la seva Junta, hi havia estat convidat 
perquè poguéssim aportar la nostra experiència en aquest sentit, ja que era 
sabut que els síndics i defensors catalans ja feia uns quants anys que 
treballàvem en xarxa i compartíem inquietuds, experiències, formació, etc. 

També van ser presents a la Trobada alguns membres de la Generalitat 
valenciana i d’alguns ajuntaments amb intenció d’implantar la institució del 
síndic o defensor, així com l’alcalde de Paterna i el Síndic de Greuges del País 
Valencià, José Cholbi. 

Entre els assumptes que es van comentar destaca la imminent signatura d’un 
conveni de col·laboració, similar al que tenim el síndics i defensors catalans 
amb el Síndic Ribó, entre cadascun dels síndics locals i el síndic autonòmic. 
Tot i que la intenció era clara i manifesta, però, el text encara va quedar 
pendent d’algun retoc. 

Durant el debat que es va obrir es va posar de manifest la intenció dels 
defensors de la ciutadania de continuar en contacte i de celebrar noves 
trobades (la següent seria a Gandia), amb l’horitzó de crear la seva pròpia 
associació i d’establir una xarxa de comunicacions per mitjà del correu 
electrònic. 
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En acabar la Jornada, els representants del FòrumSD vam rebre l’agraïment 
dels organitzadors per l’orientació i l’ajut que els havíem ofert des de l’inici de la 
implantació de les sindicatures locals al País Valencià. 

Programa de la Trobada: 

I ENCUENTRO DE DEFENSORES LOCALES DE LA CCVV 
OBJETIVOS: Establecer, mantener y fortalecer las relaciones entre los 

Defensores locales de la Comunidad Valenciana. 
 Crear las bases para la configuración de una Red de Defensores 

Locales en la CCVV que sea capaz de representarnos ante las 
distintas esferas Políticas y Administrativas. 

9:30 Recepción y acreditaciones 
10:00 a 11:00 Acto de inauguración

• Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Paterna 
Lorenzo Agustí Pons 

• Defensora del Ciudadano de Paterna  
Mª Antonia Moreno Gutiérrez 

• Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana  
José Cholbi 

• Presidente del Forumsd de Cataluña 
Josep Escartín 

Mesa de trabajo 
“Creación de la Red de Defensores Locales de la CC.VV”. 
• Adjunto al Síndic de Greuges  
• Técnicos de Atención al ciudadano 
• Presidente del Forumsd de Cataluña 
• Administrador del Forumsd de Cataluña 
• Letrada de la Oficina del Defensor del Ciudadano de Paterna 

11:00 a 11:30 Pausa Café / Encuentro con la prensa 
11:30 a 14:15 Se reanuda la mesa de trabajo

“Creación de la Red de Defensores Locales de la CC.VV”.
• Forma jurídica de la Red de Defensores. 
• Objetivos. 
• Periodicidad y lugares de encuentro. 

14:15 Clausura 
14:30 Catering para los participantes 
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4.13. Taula rodona sobre Els Drets de la Infància en risc a Barcelona 

El 18 de juny de 2009 vaig assistir a la taula rodona que, organitzada per la 
Síndica de Greuges de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, va tenir 
lloc a la sala d’actes de l’ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona). 

Een ocasió del vintè aniversari de la Convenció Internacional dels Drets de la 
Infància i de la imminent presentació al Parlament del projecte de Llei de Drets i 
Oportunitats de la Infància, les ponències van girar a l’entorn dels Drets de la 
infància en risc a Barcelona, textos entre els quals es va establir una 
comparativa molt interessant. 

Tot i que la sessió va tenir un marcat caire jurídic –anava adreçada, en principi, 
al col·lectiu d’advocats–, la temàtica va resultar molt útil també per als síndics i 
defensors, ja que es van abordar de manera específica les competències locals 
en matèria de protecció de menors. 

El problema dels maltractaments, des de la prevenció fins a l’atenció, va centrar 
gran part de les intervencions. 

Programa: 

16h00 Presentació 
Les garanties jurídiques de l’article 9 de la Convenció 
internacional dels drets de la Infància. 
Sílvia Gimenez-Salinas, Degana de l’ICAB. 
La prevenció del risc i el treball social en el projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. 
Pilar Malla i Escofet, Síndica de Greuges. 

16h30 Ponències 
El nou sistema de protecció de menors desemparats. 
Marino E. Villa, Advocat adjunt a la Síndica de Greuges de Barcelona. 
La capacitat del menor, i les situacions risc. 
Dolors Viñas, Magistrada de la Secció 18a. Audiència Provincial de 
Barcelona. 
Torn obert de paraules i descans. 
Competències locals i protecció de menors. 
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Joan Manel Abril, Director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Intervenció de l’advocacia en els procediments de menors 
desemparats. 
Montserrat Tur, Advocada ex-Secretària de Famílies i Infància. 
Les mesures protectores de l'acolliment familiar i l'adopció. 
Xavier Campà, Advocat, ex-Responsable jurídic de l’ICAA. 

19h00 Debat de ponents i assistents
La vigència dels principis de la Convenció internacional dels drets 
de la infància i l’evolució de la legislació civil catalana de protecció 
de menors. 

20h00 Cloenda 
Degana de l’ICAB i Síndica de Greuges de Barcelona.

4.14. Ponència en un seminari de la Diputació de BCN

El 2 de juliol de 2009, en compliment dels acords de col·laboració que el 
FòrumSD manté amb la Diputació de Barcelona, vaig participar com a ponent 
en un seminari que s’havia organitzat sobre la implementació de les 
Sindicatures Municipals de Greuges. Anava adreçat, principalment, a càrrecs 
electes de municipis interessats en la institució, i va dur per títol “El síndic/a 
municipal de greuges: una institució per a la garantia dels drets”. 

Si bé l’acte no va convocar una gran afluència de públic, sí que es pot afirmar 
que els alcaldes i regidors assistents van manifestar molt d’interès en la 
institució de la sindicatura municipal, de manera que es van considerar assolits 
els objectius de donar a conèixer la utilitat de les sindicatures locals i d’oferir 
informació i eines per crear-les allà on encara no n’hi havia. 

Programa: 

Bloc 1: El síndic/a municipal - bases de la institució 
� El govern local en la defensa i garantia dels drets ciutadans 

o La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat 
� Mecanismes de garantia: l’ombudsman municipal 
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� Sistemes municipals de garanties – l’atenció a la ciutadania 
o Les oficines d’informació i orientació a la ciutadania 
o La recollida de queixes i suggeriments 
o La primera instància: els procediments normalitzats 

� L’ombudsman 
o característiques de la institució 
o Les recomanacions – els suggeriments – els recordatoris 
o L’àmbit local: la proximitat – la subsidiarietat 

Bloc 2: El síndic/a municipal – implantació i treball quotidià 
� La creació de la institució – Marc legal  

o La llei municipal i de règim local – l’acord del Ple 
o Elecció i nomenament: les majories qualificades 
o Funcions i competències: el Reglament del Síndic/a Municipal de 

Greuges 
o La oficina del Síndic/a municipal – necessitats bàsiques 

� Procediment d’actuació 
o La informació i l’assessorament 
o Tramitació de queixes 
o La mediació – la solució amistosa 
o L’actuació d’ofici 

� Les relacions institucionals 
o Amb l’Ajuntament – l’informe anual 
o Amb la ciutadania 
o Amb d’altres síndics 

� El síndic/a municipal: potencialitats i febleses 

El seminari va tenir lloc a Barcelona, a la Sala C de l’edifici de la Diputació 
situat al C/ Còrsega, 273. 

4.15. Reunions territorials de la Junta Directiva del FòrumSD 

Com ja havíem iniciat l’any 2008, durant el 2009 els membres de la Junta 
Directiva del FòrumSD vam celebrar diverses reunions territorials amb els 
síndics i defensors de les diferents demarcacions del país. 
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L’objectiu era apropar la nostra feina al capdavant de l’associació a tots els 
seus membres, informar-los dels projectes que ja s’havien dut a terme, dels 
que teníem en curs i dels que estaven previstos pel que quedava d’any. A més, 
aquestes trobades també van ser útils per consolidar la cohesió del nostre 
col·lectiu, ja que van fer possible un contacte directe i molt proper entre 
nosaltres que la mateixa magnitud de l’Associació havia començat a fer minvar. 

L’ordre de la reunió va ser, òbviament, el mateix en totes elles, i va consistir en 
un repàs exhaustiu al Pla de Treball - 2009 que havia desenvolupat (i que 
encara tenia en marxa) la Junta del FòrumSD. Tan sols cal remarcar que en 
tots els casos es va fer especial èmfasi en les dues principals cites que havien 
de tenir lloc passat l’estiu: el II Encuentro Estatal de Defensores Locales
(Vigo, 1 i 2 d’octubre de 2009) i les IV Jornades de Formació del FòrumSD
(Girona, 19 i 20 de novembre de 2009). 

En cadascuna de les reunions es va comptar amb una gran acollida per part de 
la ciutat amfitriona i amb l’assistència massiva de la majoria dels convocats. 
També en totes elles es van recollir idees i opinions molt interessants per al 
creixement i evolució del FòrumSD. 

Tot i que per motius personals no vaig poder assistir a la de Barcelona, sí que 
vaig participar, amb els altres membres de la Junta, a les reunions de Girona 
(Girona, 10-7-09) i de Tarragona-Lleida (La Seu d’Urgell, 20-7-09). 

4.16. II Encuentro Estatal de Defensores Locales

A primers d’octubre de 2009, els dies 1 i 2, em vaig desplaçar fins a Vigo 
(Galícia) per assistir al II Encuentro Estatal de Defensores Locales, que donava 
continuïtat a la primera trobada que s’havia celebrat l’any anterior a Màlaga. 

Ens vam aplegar a Vigo una considerable representació del FòrumSD, de 
manera que els síndics i defensors catalans vam ser el col·lectiu més nombrós 
entre els assistents. També van acudir a la cita de Galícia tot de defensors 
municipals d’Andalusia, Madrid, el País Valencià, el País Basc, Castella-Lleó... 
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En termes generals cal destacar l’excel·lent acollida que vam rebre per part 
dels nostres amfitrions, el gran nivell d’organització amb què tot estava previst i 
preparat, i la considerable puntualitat amb què es van desenvolupar totes les 
jornades. 

Pel que fa al seu contingut pròpiament dit, cal esmentar que van ser molt ben 
aprofitades, que les ponències van ser molt interessants i que les ganes 
d’aprendre i de compartir de tots els assistents van deixar constància que 
tothom tenia clar que hi havia anat a treballar. 

En acabar, com ja s’havia fet el 2008 a Màlaga, es va redactar un document de 
conclusions i propostes que, en aquesta ocasió, va fer especial èmfasi en els 
principis de la bona administració, en la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat i en els Conflictes entre l’oci i la convivència 
ciutadana. 

El detall del programa, amb una important participació dels membres del 
FòrumSD, va ser el següent: 
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4.17. III Taller de Formació. Formació per a nous síndics 

El dimecres 28 d’octubre de 2009 va tenir lloc, a la seu del Síndic Municipal de 
Greuges de la ciutat de Tarragona, el III Taller de Formació del FòrumSD. En 
aquesta ocasió, el taller es va adreçar principalment als síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals que haguessin assumit recentment el càrrec i 
poguessin tenir dubtes a l’hora de fer funcionar les respectives oficines. 

L’objectiu del taller era facilitar-los la màxima informació sobre l’exercici de les 
seves funcions i sobre els procediments habituals en l’anàlisi i la resolució dels 
casos. Al mateix temps, s’intentaria resoldre els dubtes que poguessin tenir i 
oferir-los l’ajut i l’assessorament del FòrumSD. 

Van assumir les ponències d’exposició els companys de Badalona i Cornellà, 
als quals vam acompanyar per aportar la nostra experiència l’administrador del 
FòrumSD, de Santa Coloma, el president de l’Associació, de Sabadell, i jo 
mateixa. 

El taller es va allargar durant tot el matí i es va centrar especialment en el tema 
de les competències, en la necessitat d’escoltar la ciutadania i en intentar 
respondre les qüestions pràctiques –sobre expedients d’ofici i sobre 
casuístiques hipotètiques– que es van anar posant sobre la taula. El balanç va 
ser molt positiu i la utilitat d’aquest tipus de sessions, indubtable. 

4.18. Conferència i debat: Atur, Desigualtat i Exclusió Social 

El dia 28 d’octubre vaig assistir, en resposta a la invitació rebuda de la Síndica 
de Greuges de Barcelona, a la Conferència d’Estudi i Debat: Atur, Desigualtat i 
Exclusió Social que va tenir lloc al Pati Manning, a Barcelona. 

Les diferents intervencions que es van succeir al llarg del matí, molt profundes i 
interessants, van abordar assumptes de gran importància atesa la situació 
econòmica del moment: el fenomen de l’atur, la pobresa, l’exclusió social i la 
precarietat laboral derivades de la crisi, els criteris d’actuació i les potencialitats 
creatives de la solidaritat, el coneixement crític i la innovació, les 
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transformacions del mercat de treball provocades per la globalització, etc. Els 
elements de reflexió que es van posar sobre la taula, sobre la situació de crisi 
actual i sobre com superar-la, van ser nombrosos. 

En acabar les diferents ponències es va encetar un debat intens que, tot i 
excedir l’horari previst, va servir per acabar de matisar conceptes i analitzar 
situacions. 

Programa: 

09h00’ Obertura l’Acte i Presentació: 
 Sra. Pilar Malla. Síndica de Greuges de Barcelona. 
09h30’ – 10h30’ Conferència-Ponència Marc: Alternatives a la crisi 

sistèmica des del principi d’esperança i les potencialitats 
creatives de la solidaritat. 

 Sr. Patrick Viveret. Ex�Conseller Court des Comptes França. 
 Presenta: Sr. Daniel Jover. President d’APRISE. 
10h30’ – 12h00’ Taula de Diàleg i d’interpel�lacions-reaccions a la 

conferència: Transferibilitat a les polítiques públiques 
 Intervenen: 
 Sr. Jordi Sanchez. Director Fundació Bofill. 
 Sr. Manuel Alcaraz. Professor Dret Constitucional UA. 
 Sr. Pablo Angulo. Viceconseller Treball, Formació i Inserció. 
 Presenta i modera: Sra. Rosa Virós. Presidenta Consell 

Econòmic i Social de Barcelona. 
12h00’ – 12h30’ Pausa - Cafè 
12h30’ – 14h30’ Fila Zero - Taula Debat: Potencial creatiu i innovador de la 

solidaritat i la igualtat per sortir de la crisi. 
 Intervenen: 
 Sra. Anna Jolonch. Fundació Bofill. 
 Sr. Vicenç Tarrats. Secretari d'Acció Territorial. CCOO Barcelonès 
 Sra. Eva Granados. Resp. Política Institucional de l’UGT. 
 Sr. Toni Comín. Diputat Parlament de Catalunya. 
 Presenta i modera. Sr. Víctor M. López. Equip Promocions. 
14h30’ Acte de Cloenda 
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 Sr. Oriol Amorós i March. Secretari General per a la Immigració 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Sr. Arcadi Oliveras. President de Justícia i Pau. 

4.19. Jornada sobre els drets dels infants a Catalunya 

El dia 16 de novembre vaig assistir, arran de la invitació rebuda del Sr. Rafael 
Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, al seminari convocat per celebrar el 20è 
aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants de Nacions 
Unides. L’objectiu de la jornada era obrir la reflexió i el debat sobre els drets 
dels infants a Catalunya i el grau d’aplicació efectiva del contingut de la 
Convenció. 

Els actes van tenir lloc a l’auditori de la seu del Síndic de Greuges i van 
comptar amb la contribució de diferents experts en infància d’àmbit nacional i 
internacional. 

Els ponents van parlar sobre les lleis de la Generalitat que fan referència a la 
infància, els ajuts a què es pot accedir, les diverses casuístiques que es poden 
presentar, les línies de treball amb infants i joves, les famílies acollidores, etc. 
Tampoc hi va faltar ni els exemples sobre casos concrets ni les queixes, ja que 
tots els ponents van coincidir en la manca de recursos, tant humans com 
d’instal·lacions i econòmics, que pateixen els serveis a la infància. 

Programa de la jornada: 

09:00 h Inauguració i presentació de la Jornada: 
Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya
Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya 
Xavier Bonal, adjunt al síndic per a la defensa dels drets dels infants 

09:30 h Conferència inaugural a càrrec d’Eugene Verhellen, director de 
Children’s Rights Centre, Universitat de Gant, Bèlgica. 

 Presenta i modera: Jordi Cots, exadjunt al síndic per a la defensa dels 
drets dels infants. 
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10:30 h Pausa cafè 
11:00 h “Vint-i-cinc anys de defensa dels drets dels infants des del Síndic de 

Greuges de Catalunya” 
 Intervenció de Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya 
12:00 h Taula 1: Provisió: el dret a la salut i a l’educació
 Ponents: 
 Oriol Vall, cap del Servei de Pediatria de l’Hospital del Mar 
 Miquel Àngel Essomba, director del Centre Unesco de Catalunya 
 Presenta i modera: 
 Bernat Albaigés, assessor de l’àrea d’infància del Síndic 
13:00 h Taula 2: El dret a la protecció
 Ponents:  
 Ismael Palacín, director tècnic del Casal d’Infants del Raval de BCN 
 Carme Vidal, vicepresidenta de la Fundació Cots i directora del Centre 

Assistencial de Manresa 
 Presenta i modera: 
 Judit Sartorio, assessora de l’àrea d’infància del Síndic 
14:00 h Dinar 
15:30 h Taula 3: El dret a la participació
 Ponents: 
 Ferran Casas, catedràtic de Psicologia Social - Universitat de Girona 
 Josefina Fernández i Barrera, professora de Pedagogia de la 

Universitat de Barcelona 
 Presenta i modera: 
 Montse Cusó, assessora de l’àrea d’infància del Síndic 
16:30 h “Els drets dels infants a Catalunya avui: dificultats en l’aplicació de la 

Convenció sobre els Drets dels Infants” 
 Intervenció de Xavier Bonal, adjunt al síndic per a la defensa dels 

drets dels infants 
17:30 h Cloenda de la Jornada 

4.20. Jornades de Formació a Girona 

El dia 10 de novembre de 2009 els membres de la Junta directiva del FòrumSD 
ens vam desplaçar fins a Girona per acabar de preparar les IV Jornades de 
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Formació del FòrumSD, que havien de tenir lloc en aquella ciutat els dies 19 i 
20 del mateix mes. 

Vam veure sobre en terreny els locals que havien d’acollir els diferents actes, 
les instal·lacions i equipaments que serien necessaris, l’hotel d’allotjament per 
als que es quedessin a fer nit, etc. i també vam repassar la graella d’horaris, els 
conferenciants i, especialment, la previsió econòmica. 

El desenvolupament de les Jornades pròpiament dites, els dies 19 i 20 de 
novembre, va resultar un èxit d’assistència i de participació, i molt interessant 
en matèria de continguts. Cal destacar que, a més dels síndics i defensors 
catalans, també van assistir a les Jornades membres de les oficines dels 
defensors de Vigo, Parla (Madrid), Vitória, Málaga, etc. i una representació del 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Tot i que es va trobar a faltar més temps per al debat, el balanç general va ser 
molt positiu. 

El programa que es va desenvolupar va ser: 

Dates: 19 i 20 de novembre de 2009 
Lloc: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona - sala d'actes 
 Plaça Jaume Vicens Vives, núm. 4. 17001 Girona 
Horaris: Dijous, 10 a 18 hores (inclou dinar) 
 Divendres, 10 a 16 hores (inclou dinar) 
 Visita guiada al Call de Girona – dijous a les 18 hores 
Àpats: Escola d'Hostaleria de Girona 

Actes: 
Dijous 19-11-09 
09.30 h Acreditacions i lliurament de documentació 
10.00 h Bloc I – L’administració electrònica 
 Ponent: Jordi Cases i Pallarès. Secretari de l’Ajuntament de 

Barcelona i Secretari de Localret. 
 Modera: Josep Lluís Mayo Gutiérrez, síndic municipal de Greuges de 

Sant Feliu de Guíxols 
11.30 h Pausa – cafè 
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12.00 h Bloc II – Presentació d’experiències - Promoció i difusió dels 
Drets Humans  

 Ponents: Sr. F. Prieto – Jornades sobre la CESDHC 
 Sra. Pilar Malla – Implicació de les entitats per resoldre problemes 

col·lectius 
 Sr. Armand Soler – Defensa a peu de carrer 
 Sr. J. Escartín – Educació en valors: el síndic a prop, el síndic t’entén 
 Modera: Mª Glòria Valeri, Síndica municipal de Greuges de 

Vilafranca del Penedès 
13.15 h Inauguració oficial IV Jornades 

Defensor de la Ciutadania de Girona 
 President del FòrumSD 
 President de la Diputació de Girona 
 Alcaldessa de Girona 
 Representant de la Generalitat de Catalunya 
14.00 h Dinar 
16.00 h Conferència: “Valors i administració pública. Cap a una bona 

administració” 
Ponent: Àngel Castiñeira. Doctor en Filosofia i Ciències de la 
Educació; Director del Departament de Ciències Socials i de la 
Càtedra Lideratges i Governança Democràtica – ESADE – URL 

 Lloc: Sala "la Fontana d'Or" 
18.00 h Visita guiada pel Call de Girona (optativa)

Divendres 20-11-09 
10.00 h Bloc III – La mediació: Situació a Catalunya. La Llei de mediació 

Ponent: Sra. Anna Valls Rius. Directora del Centre de Mediació 
Familiar de Catalunya 

 Modera: Carles Dalmau, Síndic municipal de Greuges de Sant Boi 
11.30 h Pausa – cafè 
12.00 h Bloc IV – La mediació a l’àmbit local 

Ponents: Sra. Fina Sala, Ajuntament de St. Boi. Responsable del Pla 
de civisme i coordinadora del Servei municipal de mediació 
ciutadana. 

 Sr. Xavier Jiménez, Ajuntament del Prat. Responsable del programa 
de mediació 

 Modera: Carles Dalmau, Síndic municipal de Greuges de Sant Boi 
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13.30 h Cloenda 
 Sr. Josep Escartín. President del FòrumSD 
 Sr. Ramon Llorente. Defensor de la Ciutadania de Girona 
14.00 h Dinar i comiat 

4.21. 10è aniversari de la Defensa de la Ciutadania de Badalona 

El dia 30 de novembre de 2009 vaig assistir, convidada per l’alcalde i pel Síndic 
Defensor de la Ciutadania de Badalona, a la conferència Badalona, drets 
individuals i drets col·lectius. Vint-i-un segles de convivència i lluita, organitzada 
amb motiu de la celebració del 10è aniversari de la Defensa de la Ciutadania 
de Badalona.

La xerrada va anar a càrrec de l’historiador Joan Rosàs i Reverté, que va fer un 
repàs des dels inicis de la defensa de la ciutadania a la ciutat, i va tenir lloc al 
Saló de Plens de l’Ajuntament. 

Hi vam assistir un bon nombre de síndics i defensors locals i una representació 
del Síndic de Greuges de Catalunya. 

4.22. Commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans a Sant 
Cugat del Vallès

El Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat va organitzar, l’11 de desembre 
de 2009, el dinar-tertúlia “Commemoració del Dia Internacional dels Drets 
Humans, 61è aniversari”, al qual vaig assistir arran de la invitació directa del 
Síndic amfitrió, el Sr. Jaume Clavell, com a vicepresidenta i representant del 
FòrumSD. 

La xerrada va tenir lloc a l’Hotel ST.C i va anar a càrrec de l’Arcadi Oliveras, 
President de Justícia i Pau i de la Universitat Internacional de la Pau. 
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Van assistir al dinar altres membres de la Universitat Internacional de la Pau, 
tot de càrrecs polítics del consistori de Sant Cugat i els màxims representants 
dels mitjans de comunicació del municipi. 

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

4.23.1. Sindicatura Municipal de Greuges de Tarragona 

El dijous 22 de gener de 2008, a les 12.00 h, vaig assistir a l’acte de presa de 
possessió del que és el primer Síndic Municipal de Greuges de la ciutat de 
Tarragona. Va tenir lloc al Saló de Sessions del Palau Municipal i es va 
desenvolupar amb gran solemnitat i protocol. El nou síndic, el Sr. Josep 
Francesc Ferrer Val va jurar el càrrec i va rebre una insígnia d’or amb l’escut de 
la ciutat. 

Al moment de les intervencions van prendre la paraula l’alcalde de Tarragona, 
Sr. Josep Fèlix Ballesteros, el Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafael 
Ribó, i el recent nomenat Síndic de Tarragona, qui va anunciar la seva voluntat 
de treballar amb coratge i dedicació per defensar els drets de la ciutadania 
davant l’administració municipal. També ho va aprofitar per fer pública la seva 
intenció d’adherir-se al FòrumSD i per demanar a l’Ajuntament que li faciliti ben 
aviat els recursos humans, materials i d’espai físic que necessitarà per al 
correcte desenvolupament de la seva tasca. 

Vam assistir a l’acte un bon nombre de síndics i defensors locals, que vam 
gaudir d’un lloc preferent i reservat. 

4.23.2. Defensor del Ciutadà de Girona 

El dimarts 14 d'abril de 2009 em vaig desplaçar, junt amb altres companys del 
FòrumSD i en representació de tota la associació, fins a Girona per assistir al 
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Ple en què s'havia de materialitzar el relleu a l'oficina municipal de la Defensora 
del Ciutadà. 

Després de deu anys en el càrrec, de moltes experiències compartides, de 
molts aprenentatges en comú i d'haver estat un puntal en la creació de l’actual 
FòrumSD, la companya M. Teresa Seseras i Vicens va deixar de ser la 
Defensora del Ciutadà de Girona i va passar el testimoni al Sr. Ramon Llorente 
Varela, que es va mostrar il·lusionat amb el càrrec i amb moltes ganes de 
desenvolupar la seva tasca amb la mateixa dedicació i eficàcia que la seva 
predecessora. 

Al mateix temps, el Ple també va aprovar el canvi de nom de la institució, que 
va passar d’anomenar-se “Defensor del Ciutadà” a anomenar-se “Defensor de 
la Ciutadania”. 

L'acte, que va ser força emotiu, va comptar amb les intervencions dels diferents 
grups amb representació al consistori gironí, els quals van destacar la bona 
tasca feta per la defensora sortint. Evidentment, també van desitjar sort i encert 
al defensor entrant. 

4.23.3. Síndic Personer de Mollet del Vallès

El dia 5 d’octubre de 2009 vaig assistir, en representació del FòrumSD, al Ple 
extraordinari que va celebrar-se a l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb motiu 
de la presa de possessió del Sr. Vicenç Vilà Armadans com a nou Síndic 
Personer de la ciutat. 

A l’acte, que va ser molt solemne, hi va haver intervencions de l’alcalde i dels 
portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Consistori. Tots 
ells van coincidir a lloar la bona feina feta pel Síndic sortint, el Sr. Francisco 
Amaya, i a destacar el gran consens amb què havien escollit el nou Personer, 
el Sr. Vilà, a qui van encoratjar per dur a terme la seva nova tasca amb 
responsabilitat i eficàcia. 
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4.23.4. Defensor del Ciutadà de Tortosa 

A primers de desembre de 2009, el dia 2, va tenir lloc l’esperat nomenament 
del primer síndic de greuges de la vila de Tortosa, càrrec que havia estat 
aprovat el 2002 però que havia restat vacant una colla d’anys per manca de 
consens polític a l’hora de triar la persona que l’ocuparia. 

Finalment, però, la persona d’en Joaquim Ricart Baubí va rebre l’aprovació de 
tots els membres del Consistori, que el van votar unànimement en el transcurs 
del Ple extraordinari que s’havia convocat per a aquest efecte. 

Vam ser convidats i vam assistir a l’acte una representació de la Junta del 
FòrumSD i tots els síndics i defensors locals de la demarcació de Tarragona, 
que van voler acompanyar el Sr. Ricart en la seva presa de possessió. 

Tant l’alcalde com els portaveus dels diferents partits polítics van coincidir a 
destacar, en les respectives intervencions, el pas endavant que suposava per a 
la ciutadania de Tortosa el nomenament del Defensor del Ciutadà, així com el 
tarannà compromès i altruista del nou síndic. 

4.24. Expansió de la institució i del FòrumSD 

4.24.1. Diputació de Lleida 

Tal i com durant el 2008 ja havíem fet amb Barcelona i Girona, al 2009 vam 
continuar la ronda d’entrevistes amb els presidents i responsables de les 
Diputacions del nostre territori. L’objectiu d’aquestes trobades era obrir una línia 
de diàleg i col·laboració per impulsar la implantació de les sindicatures de 
greuges locals a les poblacions grans i mitjanes de tot Catalunya. 

Així, el 13 de gener de 2009 una representació de la Junta del FòrumSD ens 
vam entrevistar amb el Sr. Jaume Gilabert, President de la Diputació de Lleida, 
i el seu equip tècnic. Després de la nostra exposició inicial, els representants de 
la Diputació ens van informar que la seva dotació pressupostària els limitava  
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una mica la capacitat d’actuació i que, per tant, preferien no signar cap conveni 
vinculant amb el FòrumSD. En canvi, no van dubtar a oferir-nos les seves 
instal·lacions i el seu suport per si alguna vegada calia organitzar alguna 
assemblea o jornada de formació a les terres de Lleida. 

També es van oferir per convocar, conjuntament amb nosaltres, els alcaldes de 
les principals poblacions de la demarcació a una reunió en què els membres 
del FòrumSD els poguéssim exposar el nostre punt de vista i convidar a 
implementar les sindicatures locals als municipis respectius. 

Les dates, seus, etc. d’aquesta primera col·laboració van quedar per concretar 
en contactes posteriors. 

4.24.2. Ajuntament de Cambrils 

Després d’haver concertat prèviament entrevista amb l’alcalde, el dia 6 de maig 
de 2009 una representació de la Junta del FòrumSD ens vam desplaçar fins a 
Cambrils per defensar la continuïtat de la institució del Defensor de la 
Ciutadania a la ciutat, ja que se’ns havia comentat que l’acabament del mandat 
del seu síndic podia suposar l’extinció de la sindicatura. 

L’alcalde de Cambrils, el regidor i el cap de servei de Participació Ciutadana, 
que ens van rebre molt cordialment, de seguida ens van explicar que 
continuaven apostant per un servei de qualitat i de garantia del funcionament 
de l’administració com és el Defensor de la Ciutadania, però que a l’hora de 
buscar el relleu del Sr. Francesc Amela s’havien trobat amb un problema (de 
retribució al càrrec) que els havia obligat a replantejar-se el servei en haver-lo 
de dotar de més pressupost. 

Un cop fet això, i amb la possibilitat real d’oferir una compensació econòmica 
acceptable al futur síndic, ens van informar que ja havien començat a sondejar 
candidats i que comptaven tenir nou Defensor abans de l’estiu de 2009. 



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

57

4.25. Assistència a la presentació al Ple dels informes anuals d’altres 
sindicatures 

Com a membre de la Junta del FòrumSD, però també per la bona relació 
personal que mantenim els síndics i defensors locals de Catalunya, durant el 
2009 vaig intentar assistir a les presentacions dels Informes al Ple que els 
diferents síndics/ques van anar fent davant dels consistoris respectius. 

És impossible –i també innecessari– que tothom vagi a tot arreu, però sí que es 
procura sempre anar a les presentacions dels companys i companyes que ens 
queden més a prop. En el meu cas vaig fer els desplaçaments següents: 

� 27 de febrer de 2009: Barcelona 
� 3 de març de 2009: Sabadell 
� 30 de març de 2009: Cornellà de Llobregat 
� 17 d’abril de 2009: Reus 
� 29 de maig de 2009: Lleida 



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

58

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 2009. 

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 2009, 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 2007 i 2008. 

Expedient 46/07 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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.
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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. 

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

A petició de la Sindicatura, l'Ajuntament va buscar antics convenis de servitud, 
va demanar una analítica per comprovar la salubritat de l'aigua (que no va 
detectar res incorrecte) i va estudiar, juntament amb Aigües, l'adopció de 
diferents solucions tècniques, però 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. 

A primers de 2009 encara es va considerar una altra possibilitat: la imminent 
renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable a la zona, que podria 
solucionar els problemes de pressió dels veïns afectats i podria permetre la 
supressió definitiva de les cisternes. La demora en l’aprovació dels 
pressupostos i la lentitud de les obres, però, van fer que el 2009 s’acabés 
sense cap intervenció en marxa i l’expedient obert. 

Expedient 06/08 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
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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 i dels 
plànols de detall que, segons les interessades, no s'ajusten al 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 de 
greuge. A primers de 2009, amb les obres ja acabades, constato la satisfacció 
general dels veïns i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament ja que, malgrat 
una certa lentitud, ha complert a bastament els seus compromisos. 

Expedient 13/08 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A mitjan febrer de 2008 es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no li fa 
cas en un assumpte que fa temps que demana. Viu a la zona que, tot i ser al 
costat de la via, no es preveu que sigui coberta, de manera que ara que ja 
comencen a passar els trens AVE el soroll és excessiu. Fa temps que demana, 
sempre de paraula, que s’instal·lin pantalles acústiques, però ningú no li fa cas. 

La Sindicatura li recomana que presenti aquesta petició per escrit però, atesa la 
importància i abast social que pot tenir aquest problema, mentre ell ho fa ja 
obro expedient per saber com està l'assumpte. 
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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 
recollida de signatures, munta una plataforma ciutadana i fa arribar les seves 
reivindicacions a tots els mitjans de comunicació. 

El regidor, en una nova reunió, m'explica que l'Ajuntament ha aconseguit que 
l'ADIF es plantegi cobrir el tram de via que falta, però són ells els que han 
d'executar les obres i des de Vilafranca ja només es pot pressionar per agilitar-
ho al màxim. Afirma que XXX n’ha estat convenientment informat. 

Parlo amb l'interessat i confirma que n’està assabentat. 

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

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. 
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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 enderroquin la construcció. 

Durant els primers mesos de 2009 hi va haver un cert període d’al·legacions i 
sancions que va culminar amb l’enderroc que suposava el restabliment de la 
legalitat urbanística, així que l’expedient va poder ser tancat 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 va 
arribar 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 i la Policia 
Local es posa a disposició de XXX per anar-hi a prendre mesures sonores 
quan ell ho demani. 

L’acabament de l’estiu de 2008 va suposar la disminució de les molèsties, de 
manera que les queixes de l’interessat van cessar. Malgrat això, la Sindicatura 
va considerar que calia fer seguiment als requeriments enviats, a la 
documentació presentada per l’establiment, a les mancances detectades, etc. 
ja que si no se l’obligava a complir els mínims establerts a l’ordenança 
d’establiments de pública concurrència era fàcil que les molèsties es repetissin 
en arribar l’estiu de 2009. 

A primers de 2009 es fan nous requeriments i es concedeix una darrera 
pròrroga a la responsable de l’establiment perquè presenti la documentació 
requerida; si això no té lloc, es dictarà resolució de tancament. 
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Finalment, a mig juny de 2009 es va poder tancat l’expedient (com a mediació) 
gràcies a una reorientació de l’activitat de l’establiment en qüestió, que ara sí 
que compliria el decret de cessament immediat de tota activitat que impliqués 
un volum de música excessivament alt. 

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. 

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. Amb tot, se li va facilitar un llistat amb totes les activitats que hi 
podia dur a terme en la situació actual. 

A mig febrer de 2009, en considerar que l’Ajuntament havia atès correctament 
XXX i que no era viable la petició de responsabilitats econòmiques, vaig tancar 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 
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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. 

Com que l’assumpte és clar, 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 –afirmen– ja havien estat 
remeses de manera adequada, i atribuint a oblits involuntaris el fet que alguna 
encara pogués romandre pendent. També em van dir que d'altres se li havien 
donat de manera verbal o, fins i tot, havien estat publicades a la premsa 
comarcal. Malgrat això, també es va fer evident que hi havia respostes que no 
havien estat enviades i, en algun cas, ni tan sols elaborades. 

Em consta que l’Equip de Govern, atesa la delicada situació política (amb 
l’aprovació dels pressupostos-2009 encara pendent i amb constants rumors de 
moció de censura) va intentar resoldre l’assumpte des d’una posició política, 
però cal reconèixer que la Sindicatura va haver d’insistir força per aconseguir 
tot el que hi havia pendent. 

Malauradament, després que se’m digués que totes les respostes havien estat 
enviades i d’haver tancat, per tant, l’expedient com a mediació, vaig saber que 
no era cert que tota la documentació hagués arribat a XXX de manera efectiva, 
cosa que lamento per la manca de consideració que això suposa vers la 
Sindicatura i vers tot el funcionament democràtic. 

Expedient 57/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 
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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 problema 
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. 

En una reunió entre el regidor, la Sindicatura i l’interessat es van comentar les 
seves propostes i se n’hi van fer d’altres, però un cop totes elles van ser 
estudiades a fons i analitzades sobre el terreny, el mateix XXX va arribar a la 
conclusió que la seva ubicació actual era la millor de les possibles mentre 
duressin les obres i no pogués tornar a la Rambla de Sant Francesc. 

L’expedient va ser tancat, doncs, a favor de l’Ajuntament. 

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 
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. 
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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 també s'accedeixi a la 
petició de XXX. El regidor, atès que la urbanització del vial no podrà ser 
immediata, s’avé a ordenar la devolució dels diners. 

Tot i el seguiment intensiu de la Sindicatura de Greuges, els Serveis Tècnics 
van trigar més de tres mesos a executar l’ordre del regidor i tornar els diners a 
l’interessat, de manera que no va ser fins a primers de maig que vaig poder 
tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 59/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals de novembre de 2008 XXX es queixa per un problema de sorolls que 
pateix des de fa temps (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 l'actuació municipal sembla encantada. 

El responsable de Procediment Sancionador reconeix que s’han produït prou 
canvis a l’establiment (nova maquinària, canvis de nom, etc.) com per demanar 
un nou projecte d’activitat i fer-hi, si cal, una nova inspecció tècnica. Calia, 
doncs, enviar un requeriment al responsable del comerç. 

Una coordinació deficient entre els departaments implicats va demorar aquest 
requeriment però el seu efecte, en canvi, va ser immediat i els sorolls van 
cessar a mig abril de 2009. 

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

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

Expedient 60/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

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

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

Per aquest motiu, abans de l’estiu de 2009 ja vaig parlar de l’assumpte amb 
l’alcalde, qui es va mostrar disposat a satisfer les peticions de XXX abans de 
finals d’any. Se li va demanar, tan sols, que presentés al Registre una petició 
concreta i ben formulada que es pogués presentar com a moció, cosa que no 
va tenir lloc en tot el que quedava de 2009. Expedient obert, només en fase de 
seguiment. 

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. 

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. 
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Com que les reparacions es van fer molt satisfactòriament a primers de març 
de 2009, el problema es va donar per resolt i vaig tancar l’expedient com a 
mediació. 

Expedient 01/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX es presenta a la Sindicatura per explicar que va comprar un pis d’obra 
nova i que, a l’hora d’entrar-hi a viure, tots els veïns es van trobar que, malgrat 
tenir les cèdules d’habitabilitat, el dipòsit d’aigua potable estava construït en 
una habitació i en unes condicions del tot incorrectes, fins al punt que la puresa 
de l’aigua era més que dubtosa. Com que el constructor no en volia saber res, 
demanava que l’Ajuntament n’assumís la responsabilitat. 

L’Ajuntament va confirmar una situació real de perill per a la salut pública i, tot i 
considerar que la responsabilitat al respecte no era seva, va enviar un 
requeriment a la promotora perquè solucionés el problema. La resposta de la 
promotora, però, va deixar ben clar que l’immoble es podia acollir a una 
exempció de la normativa vigent que els habilitava per haver deixat les coses 
tal i com estaven. 

Aquesta Sindicatura encara va intentar aclarir algun dubte relatiu als permisos i 
les autoritzacions, als plànols del projecte, a l’actuació d’Aigües de Vilafranca, 
als punts d’inspecció a l’hora de concedir la cèdula d’habitabilitat, a la legalitat 
vigent en el moment en què es va fer la inspecció i a les responsabilitats finals 
de l’obra, però semblava demostrat que la promotora no havia incomplert cap 
normativa i que l’Ajuntament (tot i alguna possible disfunció) tampoc podia fer 
altra cosa que constatar la insalubritat de la situació i, en conseqüència, 
reclamar a la comunitat de propietaris que solucionés el problema al més aviat 
possible. En qualsevol cas, si la comunitat de propietaris volia presentar alguna 
reclamació davant la promotora de l’obra seria una qüestió de dret civil. 

A primers d’octubre de 2009 vaig exposar totes aquestes consideracions a XXX 
amb la intenció de tancar el cas, però em va demanar que no ho fes fins que 
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n’hagués pogut parlar amb l’alcalde (tenia intenció de demanar hora). Per 
aquest motiu l’any va acabar amb l’expedient encara obert. 

Expedient 02/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

En acabar el 2009, però, encara restava pendent la sonometria i/o l’informe 
tècnic que constatés que les emissions sonores no superaven els límits 
permesos i el cas estava, per tant, obert. 

Expedient 03/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX es queixa perquè la Policia li va posar una multa i li va retirar el vehicle 
d’un lloc on “no feia gaire nosa”. No accepta que se li desestimés l’al·legació i 
considera manipulades les fotografies que demostren la infracció. Tampoc 
entén que una reserva de gual ocupi més longitud que la porta del garatge. 

Tot i que considero que les fotografies són prou clares, no aconsegueixo desfer 
els malentesos de l’interessat fins que ho anem a veure sobre el terreny. 
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Aquesta mesura, però, resulta suficient per aclarir l’assumpte i aconseguir que 
XXX entengui i accepti l’adequació de l’actuació de la Policia. 

Com que al·lega que la seva situació econòmica és precària, se li recomana 
demanar el pagament fraccionat a l’ORGT. 

El cas queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 04/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX exposa que té un establiment a l’illa de vianants que, pel seu tipus de 
negoci, ha d’accedir-hi a hores intempestives que no sempre coincideixen amb 
els períodes d’obertura generals. Ha demanat la concessió d’un comandament 
d’accés però li ha estat denegada per no estar-hi empadronada o tenir-hi un 
garatge. Denuncia la poca consideració d’aquests criteris. 

Es comenta el cas amb el tècnic i el regidor de Serveis Viaris, que diuen que en 
casos així es demana un informe al Patronat de Comerç i Turisme i que la seva 
resposta s’ajusta a aquest document. Malgrat això, i veient les circumstàncies 
d’aquest cas concret, es considera raonable la concessió del comandament. 

Es demana a XXX que presenti una nova petició, amb tots els arguments ben 
explicats, per justificar Ia reobertura del cas. Ho fa de seguida i la concessió del 
comandament també és molt ràpida, de manera que el cas queda resolt per la 
via de la mediació. 

Expedient 05/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que mesos enrere li van posar una multa per deixar el vehicle en 
un espai on ella no havia vist cap prohibició i que estava ple d’altres vehicles. 
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Al·lega que era fosc, en una zona en obres i amb senyalització provisional i 
escassa, de manera que no era conscient d’estar aparcant incorrectament. 

La seva primera al·legació havia estat desestimada i, quan anava a interposar 
el recurs de reposició, es va produir una defunció a la família que la va fer 
caure en una depressió. Ara, tot i que fora de termini (ja va ser embargada i 
tot), demana la nostra intervenció perquè continua pensant que la multa és 
injusta. 

La Sindicatura comprova que la zona en qüestió ja havia estat objecte d’un cas 
similar l’any anterior, que s’havia resolt favorablement per a l’interessat. Amb 
aquest precedent, vaig parlar amb l’inspector cap de la Policia Local i va ser 
molt senzill arribar a un punt d’entesa, de manera que la sanció va ser retirada, 
els diners retornats i l’expedient es va tancar com a mediació. 

Expedient 06/09 

SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 

Es presenta XXX i exposa una situació personal molt complicada, amb 
problemes d’habitatge, d’atur, de formació, de salut i d’estructura familiar. Es 
queixa que l’Ajuntament li ha anunciat la fi de la concessió del pis municipal on 
viu i que, a més, li acaben de retirar la PIRMI que cobrava. 

A Serveis Socials m’expliquen que la PIRMI, que és cosa de la Generalitat, 
només es treu si ha millorat la situació del beneficiari o si aquest no compleix el 
que se li demana; en aquest cas, anar al psicòleg i a l’escola. I pel que fa al pis 
on viu, el motiu és el mateix: no compleix els pactes assumits ni els mínims 
pagaments acordats. De tota manera, es recorda que aquestes concessions no 
són mai definitives sinó temporals. 

Serveis Socials ofereix tornar-li a demanar la PIRMI, però mantenen la seva 
postura en relació el pis: han comprovat que hi viuen fins a quatre persones 
adultes amb capacitat per treballar, de manera que a Vilafranca hi ha famílies 
amb més necessitats i menys possibilitats que ells. Se l’ajudarà, això sí, en la 
recerca d’un altre habitatge. 
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Es traslladen aquestes explicacions a XXX i se li demana col·laboració. 

Un cop restituït el cobrament de la PIRMI i aclarit el tema dels estudis (la seva 
edat ja no ho feia imprescindible), tan sols es fa seguiment del cas fins a saber 
que ha trobat un nou habitatge, que se li han pagat les primeres despeses i que 
ja hi viu. Així, com que considero que els Serveis Socials no han desemparat 
XXX en cap moment, tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 07/09 

SERVEIS CENTRALS – Governació 

XXX explica que les vibracions provocades per unes obres que es duien a 
terme al seu carrer li van fer caure objectes d’una prestatgeria que li van causar 
desperfectes a la banyera. L’Ajuntament havia desestimat la seva sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial perquè les obres no eren municipals, sinó de Fecsa, 
a qui va proposar que adrecés la seva reclamació. 

Ho va fer, però l’empresa no va assumir cap responsabilitat i ara demana que 
l’Ajuntament li pagui els desperfectes dels diners de la fiança de l’obra. 

Consulto aquesta possibilitat al servei jurídic de l’Ajuntament, on m’aclareixen 
que la fiança només és per cobrir els desperfectes a la via pública, que l’única 
possibilitat de reclamació que té XXX –cara i sense cap garantia d’èxit– és 
contractar un tècnic que certifiqui la relació causa-efecte entre les obres del 
carrer i els desperfectes patits i que presenti reclamació per mitjà de l’OMIC o 
per via judicial. 

Es trasllada aquesta informació a XXX i, en no veure indicis de greuge per part 
de l’administració, l’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 08/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
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XXX, en nom seu i de YYY, explica que són propietaris d’una nau industrial 
(que havien ampliat fins a doblar-ne la superfície) i que ja fa anys que, amb 
motiu de la seva jubilació, van demanar –per escrit– poder-la segregar per 
facilitar-los la lliure disposició d’una nau a cadascú. Tot i que verbalment se’ls 
va dir que no hi hauria problema, fa anys que n’esperen la confirmació formal. 

Parlo amb els responsables d’Urbanisme i reconeixen que tenen el cas una 
mica encantat, però diuen que el reactivaran de seguida. Malgrat això, encara 
passen diverses setmanes sense que concedeixin l’entrevista que havia 
demanat l’interessat ni ens informin de cap avenç. 

Finalment Urbanisme ens comunica que el cas no tindrà fàcil solució per causa 
d’un canvi urbanístic (PAU) que va afectar aquella zona, cosa que vaig 
demanar que es comuniqués a l’interessat per escrit (i no es va fer). Al cap d’un 
temps, però, la responsable del servei ens va comunicar que s’estava buscant 
una solució jurídica i demanava una mica més de temps per estudiar-la. 

A finals d’any, després que l’alcalde intervingués en el cas i d’una modificació 
de projecte per part de l’interessat que l’ajustés a la realitat, l’Ajuntament va 
concedir la segregació i vam poder tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 09/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX exposa que quan va construir la seva nau industrial, la zona en qüestió 
encara estava pendent d’urbanització, de manera que va pagar el 10% 
d’aprofitament urbanístic que havia de cedir a l’Ajuntament en forma d’aval. 
Com que per diversos motius aquella urbanització s’ha endarrerit uns quants 
anys i l’Ajuntament no ha fet efectiu l’aval esmentat, es troba que el té dipositat 
en una entitat bancària que li cobra uns 200 € anuals en concepte de custòdia 
o comissions. Demana que l’Ajuntament faci efectiu l’aval i l’alliberi d’aquest 
cost. Afegeix que fa temps que ho ha sol·licitat per escrit però que encara no 
n’ha rebut cap resposta. 
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Consulto el cas a Urbanisme, on em confirmen l’existència de l’aval i que no és 
procedent la seva devolució. Demano que responguin per escrit la sol·licitud de 
l’interessat i que resolguin també el seu cobrament. 

Com que passa el temps i no hi ha cap novetat al respecte, insisteixo en la 
petició i observo que s’han produït diferents malentesos motivats, en part, per 
la poca precisió de la petició escrita de XXX, ja que s’havia entès que es 
demanava la devolució total de l’import de l’aval. Amb tot, també se m’informa 
que la llei d’urbanisme autoritza l’Ajuntament a retenir l’aval fins que s’urbanitzi 
la zona verda i el carrer del PAU corresponent. 

Aclarit aquest punt i atès que l’Ajuntament reconeix que l’excessiva demora en 
la urbanització d’aquell espai està perjudicant XXX, es demana a l’interessat 
que presenti un nou escrit amb la seva petició ben definida i sembla que el cas 
es podrà resoldre de manera força imminent. L’any, però, acaba sense que 
aquest escrit hagi estat presentat i, per tant, l’expedient roman obert. 

Expedient 10/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX es queixa que en una de les places de la vila sempre hi ha canalla que 
juga a futbol, cosa que provoca molèsties en cotxes i vianants, especialment 
durant les nits d’estiu, quan els jocs s’allarguen fins a la matinada. Indica que hi 
ha cistelles de bàsquet, però que una placa prohibeix explícitament jugar-hi a 
futbol. Demana que es faci respectar. 

Afirma que això s’ha demanat diverses vegades –per escrit– a la Policia, però 
que ningú no hi fa res. Se li demanen les còpies d’aquestes peticions per fer-ne 
seguiment i s’obre expedient. 

Aquesta Sindicatura comprova que la placa, que és legal, va ser posada a 
instàncies dels veïns i que és cert que ningú no la fa respectar, però també que 
l’espai sembla prou adequat per a la pràctica futbolística i d’altres esports per 
part de la mainada. 
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Com que malgrat les diverses peticions de la Sindicatura passen els mesos i 
XXX no demostra que hi hagi hagut cap via administrativa al respecte –i 
tampoc sembla disposat a iniciar-la ara–, i havent comprovat sobre el terreny 
que la convivència a la plaça no és especialment conflictiva, considero que una 
intervenció restrictiva poc justificada podria ser pitjor i opto per tancar el cas 
com a desistit. 

Expedient 11/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX denuncia un seguit d’irregularitats en les obres d’adequació i posada en 
funcionament d’un negoci als baixos del seu immoble que, a més, poden ser 
perilloses per als veïns. 

Explica que fa més d’un any, quan es va concedir el permís municipal 
ambiental per a l’activitat en qüestió, aquest anava condicionat al compliment 
del reglament de gasos combustibles i a l’expedició d’un certificat tècnic en què 
constés l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. Si aquesta 
documentació no es presentava ens sis mesos, la llicència quedaria sense 
efecte i s’arxivaria l’expedient. 

En contra del que hauria d’haver sigut, però, l’establiment fa més d’un any que 
funciona sense que ningú hagi presentat cap document i no s’hi hagi enviat cap 
inspecció. XXX denuncia la passivitat i la manca d’actuació de l’Ajuntament. 

Arran de l’interès de la Sindicatura en el cas, es comença a moure l’assumpte 
des de Governació, des d’Urbanisme i des d’Alcaldia, però els nous 
requeriments que s’emeten, tot i ser reiteradament incomplerts pel propietari de 
l’establiment, tampoc porten a cap mesura coercitiva per part de l’Ajuntament. 
Es reconeix que caldria decretar el tancament de la botiga, però es volen 
buscar solucions menys dràstiques. 

L’any es va acabar sense haver pogut aconseguir que l’Ajuntament adoptés 
cap postura ferma encaminada a restablir l’ordenament, de manera que 
l’expedient roman obert. 
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Expedient 12/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX explica que fa relativament poc que Via Pública ha desplaçat uns 
contenidors que hi havia a prop de casa seva (però que no el molestaven) i els 
ha posat just a sota la seva finestra. Això, sumat al fet que la gent va a llençar 
la brossa a qualsevol hora, fa que constantment senti el soroll de les tapes i no 
pugui descansar. Diu que és malalt crònic (ho demostra) i que això li està 
provocant una sensació d'ansietat que no el deixa viure. Ha presentat diverses 
incidències a Via Pública (via Internet) i els ha trucat vàries vegades, però 
demana si podem intercedir perquè els contenidors es canviïn de lloc ben aviat. 

Via pública ens comenta els criteris que aplica per situar els contenidors, però 
no es tanca a buscar alternatives. No són viables, però, els llocs proposats per 
l’interessat i l’única opció que sembla possible, atesa la relativa proximitat dels 
altres grups de contenidors, és eliminar-los del tot i reforçar els grups propers. 

Finalment, s’adopta aquesta solució i es porta a terme, amb els avisos 
corresponents, de manera ordenada i molt poc problemàtica, cosa que ens 
permet tancar l’expedient de manera satisfactòria i com a mediació. 

Expedient 13/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX demana si se la pot ajudar en una multa de zona blava. Explica que té una 
malaltia degenerativa, que està sola, a l’atur i sense diners (només cobra 
PIRMI), i que el seu pare, amb gran discapacitat, ha de deixar el centre 
sòciosanitari en qüestió de dies i ella no veu com podrà ocupar-se’n. Amb 
tantes preocupacions, admet que es va distreure de posar el tiquet. L’endemà 
va voler treure el tiquet d’anul·lació, però la sanció ja era ferma. 

Tot i reconèixer que la sanció és correcta, demana si se la pot ajudar perquè la 
seva situació és crítica i els diners de la multa la poden acabar d’ensorrar. 
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Se li proposa que demani una revisió de grau per al seu pare i que ella demani 
ajut per tenir-ne cura (i pel que calgui) a Serveis Socials, però ja ho ha fet i té la 
situació orientada. Pel que fa a la multa, exposo el cas a l’inspector cap de la 
Policia Local, qui es compromet a estudiar els antecedents de XXX i a tornar a 
parlar del cas. 

Pocs dies després ens comunica que ha decidit acceptar, en atenció a les 
circumstàncies de la interessada i de manera excepcional, la seva al·legació. 
La resposta és molt considerada i ens permet tancar el cas com a mediació. 

Expedient 14/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX explica que fa un any que es va instal·lar un bar als baixos del seu edifici i 
que de seguida van començar a partir fums i fortes olors de menjar per causa 
de la connexió de la xemeneia a la respiració dels lavabos. Van exposar-ho al 
propietari i ell, que no podia instal·lar una xemeneia pròpia, es va comprometre 
a no fer servir la cuina. De manera puntual, però, encara ho feia. 

XXX ha presentat fins a dues instàncies a l’Ajuntament on demanava que 
s’inspeccionés el local i es prenguessin mesures, però fa vuit mesos de la 
primera i encara no en sap res. 

Abans que la Sindicatura hi pugui intervenir, però, XXX rep la resposta de 
l’Ajuntament, on se l’informa que a la nova llicència que s’ha concedit al bar se 
li ha puntualitzat que no pot tenir elements de cocció ni servir menús, ja que la 
llicència concedida (B-2) no ho permet. 

Com que malgrat això el problema encara es repetia ocasionalment es va 
demanar una nova inspecció que, tot i no detectar res anormal, va implicar 
l’enviament d’un escrit de recordatori al propietari del bar. 

Poc temps després, però, el local va tancar, de manera que el problema va 
quedar definitivament resolt i el cas va ser tancat a favor de l’Ajuntament. 
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Expedient 15/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX explica que fa molt de temps que les arrels dels arbres que hi ha a les 
voreres del seu carrer han començat a aixecar-ne els panots de manera 
considerable, fins al punt que suposen un perill per als vianants i un risc per als 
cotxes que han d’entrar als garatges, ja que els cops als baixos són constants. 
Ni la seva petició escrita (de fa dos anys) ni les trucades posteriors a Via 
Pública havien obtingut resposta. 

Comento el cas amb Via Pública i se’m diu que no és cosa de les arrels dels 
arbres, sinó de l’assentament del terreny. També m’informen que es troben 
amb un problema de manca de pressupost, però es comprometen a buscar una 
solució provisional i dur-la a terme durant el 2010. Una altra solució, ràpida i 
definitiva, seria que els propietaris es fessin rebaixar la vorera. 

Ens reunim amb l’interessat i el cap de Via Pública es disculpa per la manca de 
resposta als seus escrits. Pel que fa a les solucions proposades, només es veu 
viable la de fer una petita rampa d’accés a la vorera, cosa que s’accepta que es 
faci a finals de 2009 o primers de 2010. L’expedient queda obert i en fase de 
seguiment. 

Expedient 16/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX es queixa contra una multa que li va ser imposada per saltar-se, 
presumptament, un semàfor vermell. Manté que estava en carbassa i que els 
agents actuants estaven situats de manera que no ho podien haver vist 
clarament. No accepta, per tant, que se li hagin desestimat el seus recursos i 
afegeix que tampoc té mitjans econòmics per pagar la sanció. 

Comprovo que la Policia ha estudiat convenientment el cas i que ni els 
antecedents de l’interessat ni la versió de l’agent actuant fan recomanable que 
es retiri la sanció. Podrà demanar, en tot cas, el fraccionament del pagament. 



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

80

L’expedient anava a ser tancat a favor de l’Ajuntament per no haver-hi detectat 
cap greuge contra XXX, però la seva reacció –clarament alterada a la meva 
comunicació– i els comentaris altament agressius contra el regidor de 
Seguretat Ciutadana, a qui feia culpable de la “persecució policial” que patia i 
de tot el problema, em van fer considerar la possibilitat de demanar la 
intervenció de l’alcalde per condonar el deute d’aquesta persona. 

Després de considerar les diverses opcions, de parlar amb l’inspector cap de la 
Policia Local, amb l’alcalde, amb l’interventor i amb les responsables de 
l’ORGT, vaig fer la petició esmentada que, atesa la gravetat i excepcionalitat de 
l’assumpte, va ser acceptada immediatament. El cas va ser tancat, doncs, com 
a mediació i amb l’advertiment a XXX que difícilment el podria tornar a ajudar. 

Expedient 17/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

Aquest expedient va ser obert a instàncies de la mateixa persona que l’anterior 
(el 16/09) i de manera simultània, ja que va presentar el cas en la mateixa 
entrevista. En aquesta ocasió la multa era per aparcar el vehicle sobre la 
vorera, i la seva al·legació va ser que havia anat a la farmàcia per atendre una 
urgència mèdica de la seva mare. 

Després de la seva exposició inicial en vaig obrir un altre expedient perquè vaig 
considerar que la naturalesa de la sanció i el possible atenuant exposat podrien 
conduir a una resolució diferent de l’altra, però els esdeveniments 
desencadenats, ja exposats en l’expedient 16/09, van fer recomanable que les 
diferents sancions fossin tractades com un paquet únic. 

Així doncs, aquest expedient va ser tancat de la mateixa manera que l’anterior i 
també com a mediació. 

Expedient 18/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 
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Aquest expedient va ser obert a instàncies de la mateixa persona que els dos 
anteriors (16/09 i 17/09) i de manera simultània, ja que va presentar el cas en la 
mateixa entrevista. En aquesta ocasió la multa era per deixar el vehicle 
obstaculitzant greument la circulació, i la seva al·legació va ser que només hi 
havia estat un minut. 

Després de la seva exposició inicial vaig obrir un altre expedient perquè vaig 
considerar que la naturalesa de la sanció i el possible atenuant exposat podrien 
conduir a una resolució diferenciada de les anteriors, però els esdeveniments 
desencadenats ja exposats en l’expedient 16/09 van fer recomanable que totes 
tres sancions fossin tractades com un paquet únic. 

Així doncs, aquest expedient va ser tancat de la mateixa manera que els 
anteriors i també com a mediació. 

Expedient 19/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX es queixa contra una presumpta actuació incorrecta de la Policia, ja que la 
va requerir per retirar un vehicle que ocupava parcialment el seu gual i, tot i 
haver-s’hi presentat, van considerar que sí que podia sortir del garatge i no es 
van endur el vehicle en qüestió. L’interessat, que manté que si paga gual és per 
poder entrar i sortir amb comoditat, va presentar una queixa escrita que creu 
que tampoc va ser correctament resposta. 

Comento el cas amb l’inspector cap de la Policia Local i m’explica que les 
particularitats del carrer en qüestió, encara sense urbanitzar, fan que no sigui 
hàbil per aparcar-hi (ni aquell vehicle ni cap altre), cosa que es consent per 
facilitar la convivència del veïnat i perquè, fins aquell moment, no hi havia hagut 
cap queixa. No era adequat, doncs, actuar contra un únic vehicle que, en el 
fons, no estava gaire pitjor que els altres. Reconeix, però, que l’agent actuant 
no li va fer tota aquesta explicació i, per tant, l’atenció oferta no va ser la millor. 
D’igual manera, admet que la resposta escrita potser no va resultar prou 
aclaridora i demana que jo mateixa trameti aquestes explicacions a l’interessat. 
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Parlo amb XXX i li trasllado les explicacions i disculpes del cap de la Policia, de 
manera que es dóna per satisfet i accepta que tanquem el cas sense cap altre 
tràmit. Atès que l’actuació inicial de la Policia va ser poc atenta però no del tot 
incorrecta, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 20/09 

SERVEIS CENTRALS – Recursos Humans 

XXX explica que no va aconseguir plaça en una convocatòria d’oposicions de 
l’Ajuntament, però que creu que potser no es van comptabilitzar correctament 
els punts que tenia per haver-hi treballat anteriorment i demana si ho podem 
comprovar. La seva situació anímica i econòmica és força delicada. 

Consulto les bases de convocatòria, la taula de puntuació i l’acta definitiva del 
tribunal qualificador, i sembla clar que els punts per experiència només s’havien 
de tenir en compte per a aquelles persones que haguessin ocupat un lloc de 
treball similar al convocat, circumstància que no era el cas de XXX. 

Se li fa tota l’explicació i també se li aclareixen dubtes sobre la possibilitat de 
passar a formar part d’una borsa de treball, però l’expedient s’ha de tancar a 
favor de l’Ajuntament. Se li proposa demanar ajut a Serveis Socials. 

Expedient 21/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX explica que té la concessió d’un restaurant que fa un any que va veure 
retallat el seu horari de tancament nocturn i de la seva terrassa per contribuir a 
normalitzar la situació conflictiva que hi havia a la plaça del davant. Diu que la 
mesura va ser negociada i que havia de ser només temporal, però ha passat el 
temps i demana recuperar els horaris normals, ja que això li perjudica el negoci. 

Explica, a més, que els problemes de la plaça perduren, fet que demostra que 
el seu local no n’era responsable i, per tant, no cal que se’l perjudiqui. Afegeix 
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que per causa d’aquests problemes ha hagut de contractar seguretat privada, 
cosa que tampoc hauria calgut si la Policia restablís l’ordre a la via pública. 

Comprovo les peticions de XXX i les respostes obtingudes (o la manca de 
resposta) de l’Ajuntament, així com el decret d’alcaldia que regula els horaris 
màxims dels establiments de pública concurrència. Parlo amb Governació, amb 
l’alcalde i amb la Policia Local, i també observo que per al 2009 s’ha autoritzat 
el local perquè instal·li una terrassa sense cap mena de restricció. 

A mig estiu, atès que els problemes de “botellón” han disminuït, i en atenció als 
esforços de XXX per contribuir a tal millora, s’acorda la restitució parcial de 
l’horari de l’establiment, que es mantindrà durant uns quants mesos i que 
després, si l’ordre es conserva, donarà pas a la restitució total. També se li 
concediran, per a dates excepcionals com la Festa Major, els permisos 
especials que habitualment es concedeixen als establiments que ho demanen. 

La proposta va ser acceptada per XXX, qui va demanar que mantinguéssim 
l’expedient obert i en fase de control i seguiment durant un temps més. 

Expedient 22/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX es queixa contra les molèsties (soroll i gresca) que pateix per culpa del 
local del costat, de propietat municipal i que funciona com a seu social d’una 
entitat juvenil vilafranquina. Les intervencions de la Policia local que s’han 
requerit només han solucionat el problema de manera provisional. 

Comento el cas amb la Policia Local i amb l’alcalde, consulto els acords de 
concessió i plantejo la possibilitat d’establir unes condicions de compliment 
obligatori que regulin l’ús i els horaris que regeixen aquest tipus de locals. Com 
a primera mesura, però, i també per evitar que s’estenguin aquests usos 
abusius, l’Ajuntament recorda a totes les entitats que no es pot fer gresca ni 
soroll passades les 10 de la nit, cosa que soluciona temporalment el problema. 
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Malgrat això, poc després les molèsties es repeteixen i, en un darrer intent 
mediador, es demana moderació i consideració per al veïnat als responsables 
de l’entitat per mitjà de l’Oficina Tècnica de Joventut, cosa que ara sí que 
aconsegueix una bona resposta per part de l’entitat i resol el problema. 

L’expedient queda definitivament tancat com a mediació. 

Expedient 23/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX es queixa contra la inactivitat de l’Ajuntament davant de l’estat d’abandó 
de les obres de l’edifici veí del seu, cosa que provoca que qualsevol persona hi 
pugui entrar i intentar accedir a casa seva. Afirma que ja ha patit dos intents de 
robatori. D’igual manera, denuncia humitat, brutícia i les molèsties derivades de 
la instal·lació d’una colònia de gats a l’immoble. Reconeix que l’Ajuntament hi 
va enviar una inspecció i va fer un requeriment a l’empresa constructora, però 
diu que després no se n’ha fet prou seguiment. 

Comprovo que, tot i que l’assumpte en el fons no deixa de ser un problema 
entre veïns, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la constructora per 
reclamar-li el compliment del requeriment i que, atesa la seva poca 
predisposició, ha procedit a tancar l’obra amb un cadenat que impedeixi el pas 
a possibles lladres i/o rodamons. A més, prepara un segon requeriment per a 
l’empresa. 

Com que actualment ja no hi ha un problema de seguretat i salut pública 
evident, es descarta l’execució subsidiària de les tasques que hi calen, però 
s’inicia el camí de la imposició de multes coercitives a la constructora. 
Finalment aquesta mesura dóna el resultat desitjat i a finals de 2009 l’empresa 
reemprèn les obres, parla amb el veí afectat i arriben a un acord, de manera 
que el cas sembla ben encarrilat. 

Si bé és cert que l’Ajuntament no havia abandonat mai el cas, també ho és que 
la Sindicatura hi ha hagut d’estar força a sobre per evitar l’allargament 
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innecessari dels terminis, de manera que l’expedient queda obert fins a 
confirmar la solució de tots els problemes. 

Expedient 24/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX denuncia que l’Ajuntament consent que al seu carrer, estret i sense espai 
per aparcar, els vehicles estacionin temporalment damunt les voreres per 
comprar als comerços que hi ha. Presenta tot de fotografies que ho demostren. 
Això, a part de il·legal, és molt perillós per als vianants. Com que la Policia no 
els sanciona –afirma–, ha demanat que es col·loquin pilones per reservar la 
vorera per als vianants, però la resposta de Via Pública no ha estat positiva. 

Em reuneixo amb els responsables de Via Pública i de la Policia Local per 
estudiar la realitat del carrer i les possibilitats de trobar una solució al problema. 
Via Pública reconeix que el millor per protegir les voreres és instal·lar pilones, 
però exposa que la gran quantitat d’entrades de garatge que hi ha al carrer, junt 
amb l’estretor d’aquest, no fan que sigui una opció vàlida perquè només se’n 
podrien posar dues o tres de soltes. Posar-ne més molestaria les maniobres 
dels vehicles, cosa que les faria més perilloses que no pas útils. Malgrat això, 
es va tornar a intentar estudiar i es va fer una consulta veïnal. 

També es va acordar demanar col·laboració als establiments per tal que 
demanessin als seus clients que busquessin altres llocs per aparcar, amb 
advertiment que la Policia engegaria una campanya de sancions contra els 
vehicles estacionats en aquelles voreres. 

Tot i que aquesta mesura es porta a terme, la solució del problema no és del 
100%, ja que és inviable tenir un agent en aquell indret les 24h del dia. Per 
aquest motiu XXX encara no considera solucionat el problema ni suficients les 
actuacions municipals. 

La Sindicatura, però, amb objectiu de tancar l’expedient, demana sengles 
informes escrits a la Policia Local (amb l’ordre de vigilància) i a Via Pública 
(sobre la no conveniència d’instal·lar-hi pilones) que demostrin que l’Ajuntament 
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ja fa tot el possible per solucionar el problema. Rebem aquests informes a 
finals d’any, però el 2009 s’acaba sense haver pogut parlar amb l’interessat i 
amb l’expedient encara obert. 

Expedient 25/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX es queixa perquè va ser multat per haver aparcat en direcció contrària al 
sentit de circulació en un carrer on hi havia altres vehicles també estacionats 
com el seu i que no van ser sancionats. Ho troba discriminatori. Reconeix, però, 
que a l’hora de treure el cotxe, precisament per la manca de visibilitat que 
implica aparcar al cantó contrari del carrer, va ser causant involuntari d’un petit 
accident. Com que es va requerir la presència d’una ambulància i de la Policia 
Local, l’agent actuant el va sancionar per considerar que si hagués aparcat 
correctament, l’accident s’hauria evitat. El seu recurs ha estat desestimat. 

Després de consultar-ho amb la Policia, explico a XXX la lògica de l’actuació de 
l’agent, sabedor que és impossible –i de vegades innecessari– sancionar tots 
els vehicles que infringeixen alguna norma (bé perquè no es veuen o bé perquè 
no provoquen molèsties), però que en el seu cas, en què la infracció va 
esdevenir causa probable d’un accident, l’agent actuant no la podia obviar. 

Per aquest motiu, en considerar que l’actuació de l’agent havia estat correcta i 
justa, l’expedient va ser tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 26/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX exposa que els veïns del seu immoble, situat en un tram de carrer sense 
sortida, sempre tenen problemes per sortir de l’aparcament perquè el carrer 
s’utilitza –massa sovint– com a zona de càrrega i descàrrega dels establiments 
propers. La relació entre els propietaris dels establiments, els camioners i els 
veïns està força deteriorada i la Policia, sempre que és requerida per posar 



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

87

ordre, arriba que els camions ja han marxat. Demana que s’instal·li una pilona 
d’accés automàtica i que es donin comandaments només als veïns. 

Consulto el cas amb Via Pública, des d’on se m’informa que l’assumpte es va 
estudiar arran de la petició de l’interessat, però que la instal·lació d’una pilona 
automàtica es va desestimar per la desproporció entre l’elevat cost que 
suposaria i el nombre de veïns a qui donaria servei. També se’m comenta que 
aquell carrer fa temps que és objecte de diferents estudis, proves i actuacions, 
però que no se n’ha trobat cap de capaç de satisfer totes les parts implicades. 

Finalment, coincidim que no cal modificar l’actual disposició del carrer i de la 
zona, i que el problema s’haurà de solucionar per mitjà del diàleg amb els 
establiments propers i d’una actuació decidida de la Policia Local encaminada a 
restablir l’ordre al carrer i a aconseguir que els transportistes utilitzin la zona de 
càrrega i descàrrega que hi ha suficientment a prop. 

Traslladada (i acceptada) aquesta petició a la Policia Local, i en considerar 
justificada la postura de Via pública, ho comunico a XXX i tanco l’expedient a 
favor de l’Ajuntament. 

Expedient 27/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX exposa que se li va imposar una sanció injusta per aparcar en un lloc on la 
senyalització horitzontal indicava que estava reservat per a persones amb 
discapacitat. Com que ell ho és, va deixar la targeta visible i va anar a fer un 
encàrrec. En tornar, però, va veure que havia estat multat per estacionar en 
una parada de bus. La seva al·legació va ser desestimada. 

Observo les fotografies aportades per l’interessat i comprovo que l’espai en 
qüestió va ser objecte de reorganització per causa d’unes obres properes, cosa 
que, malauradament, no s’havia fet de manera òptima i havia deixat la zona 
amb una senyalització confusa i contradictòria. 
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Consulto el cas amb l’inspector cap de la Policia Local i convenim que la 
confusió de XXX estava justificada, i que no s’havien valorat convenientment 
les fotografies aportades en la seva primera al·legació. Calia anul·lar la sanció. 

Per facilitar el procés, es demana a l’interessat que presenti recurs de 
reposició, el qual ja se li anuncia que serà acceptat sense problemes. Quan 
això té lloc, tanco el cas com a mediació. 

Expedient 28/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX i un grup de veïns es queixen contra el descontrol d’aparcaments i 
circulació que pateix el seu barri. Explica que és una illa de vianants de 
plataforma única que alguns veïns i comerciants de la zona utilitzen com a 
aparcament permanent. Han presentat diverses queixes però sempre se’ls 
respon que, atesa la joventut del barri, encara està en estudi la regulació de 
l’estacionament. Consideren que ja fa massa anys que s’esperen i demanen 
que, com a mínim, se senyalitzin els carrers i es faciliti l’actuació de la Policia. 

El cap de servei de Via Pública m’informa que aquella zona és de prioritat 
invertida, de manera que descarta la col·locació de pilones en un lloc on el 
vianant ja és qui té la prioritat: els vehicles hi poden passar i, si cal, fer-hi 
operacions de càrrega i descàrrega, però no pas estacionar-hi. Després de 
comprovar-ho, però, reconeix que la senyalització encara és deficient. 

En demano la senyalització immediata i proposo a la Policia que, després d’un 
període de campanya informativa, comenci a sancionar els vehicles infractors. 

Tot i les queixes d’un altre sector de veïns, finalment es regularitza la zona i 
se’ls explica que no se’ls ha tret cap dret, sinó que tan sols s’ha donat a aquells 
carrers l’ús previst al POUM, cosa que ja era pública quan hi van comprar els 
seus habitatges. En tot cas, poden demanar que es modifiqui el POUM. 

Decideixo que mantindré el cas obert i en fase de seguiment durant un temps. 
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Expedient 29/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que el seu vehicle, correctament estacionat a la via pública, va 
patir desperfectes com a conseqüència d’un accident de circulació provocat per 
dos vehicles que es van donar a la fuga. Arran de la seva topada van desplaçar 
un element de mobiliari urbà que va impactar en el vehicle de l’interessat. 

Mentre XXX esperava l’informe de la Policia per saber si podia demanar 
responsabilitats a algú que s’hagués pogut determinar com a responsable, el 
seu cotxe va ser multat per mantenir-lo estacionat al mateix lloc durant més de 
14 dies, cosa que considera totalment injusta perquè no l’havia tocat per no 
interferir en la investigació. 

Tot i que assessoro XXX perquè presenti al·legacions per via administrativa, 
obro expedient perquè és evident que la Policia, que tenia una investigació en 
curs, podia estar al cas del motiu pel qual aquell vehicle no es movia. Així, ho 
comento amb l’inspector cap de la Policia Local i li proposo que accepti les 
al·legacions de l’interessat. 

La seva comprensió és total i es compromet a resoldre favorablement el recurs 
de XXX i, tot i que per altra banda la seva sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial es desestima, tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 30/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX va rebre i recórrer una multa que considerava discriminatòria. Després de 
la investigació, les explicacions i els aclariments oportuns, va acceptar la 
legalitat de la sanció i va intentar pagar-la abans que li vencés el termini de 
voluntària. A l’hora de fer-ho, però, a l’ORGT se li demana un recàrrec que no 
veu justificat i que contradiu l’escrit rebut de la Policia. 



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

90

En contrastar les dates dels diferents documents del procés, de seguida es veu 
possible que hi hagi hagut algun malentès o problema de comunicació entre la 
Policia i l’ORGT, ja que els terminis es contradiuen: la data de resolució del 
recurs de l’interessat és gairebé dos mesos anterior a la data del document de 
comunicació a ell, de manera que mentre els terminis ja corrien per a l’ORGT, 
XXX encara esperava la resposta i va quedar en una situació d’indefensió. 

Aclarit això, s’assumeix un error de procediment i es decideix acceptar el nou 
recurs que ha presentat l’interessat. S’anul·la tot el procés i es decreta la 
devolució dels diners que ja se li havien embargat.

Com que XXX ens demana que no tanquem l’expedient fins que aquesta 
devolució s’hagi fet efectiva, acaba el 2009 amb l’expedient encara obert. 

Expedient 31/09 

SERVEIS CENTRALS - Hisenda 

XXX explica que fa tres anys, quan es va remodelar una de les places de la 
vila, l’Ajuntament va posar pilones davant del que temps enrere havia estat una 
entrada de garatge i que llavors, efectivament, ja no s’utilitzava. En canvi, no va 
donar de baixa d’ofici la placa de gual que ell encara mantenia, de manera que 
des de llavors fins ara ha estat pagant una placa que el mateix Ajuntament 
havia deixat inutilitzable. Reconeix una certa deixadesa per part seva, que 
havia anat pagant, però ara demana la baixa que l’Ajuntament no va tramitar i 
que se li retornin els diners cobrats de massa. Demana la intervenció de la 
Sindicatura perquè l’ORGT ha desestimat la seva petició. 

Parlo amb la responsable de l’Organisme i, tot i informar-me que el reglament 
diu clarament que és l’interessat qui ha de comunicar qualsevol canvi o baixa, 
també reconeix que va ser l’Ajuntament qui va fer impossible la utilització del 
gual, cosa que pot donar lloc a la revisió de l’expedient. Ella mateixa accepta 
rebre l’interessat i es compromet a buscar la manera de solucionar el problema. 

Un cop presentat el nou recurs per part de XXX, l’ORGT demana un informe a 
Urbanisme que certifiqui el canvi de la fesomia urbana d’aquell espai. L’espera 
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d’aquest document alenteix el procés i l’any s’acaba amb l’expedient encara 
obert, però amb la intenció de retornar-li l’import que va pagar els anys que el 
gual va estar inhabilitat per mitjà de descomptes en altres tributs pendents. 

Expedient 32/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Medi Ambient 

XXX es mostra molt preocupada per la incidència de les antenes de telefonia 
mòbil sobre la salut pública i centra les seves queixes contra una de força 
propera al seu habitatge, a la qual acusa de la malaltia i mort de diverses 
persones. Sap que sobre aquest assumpte hi ha informes contradictoris i que la 
majoria de les antenes compleixen la normativa, però afirma que la llei és 
massa tova i que s’hauria d’endurir. 

Es va queixar a l’Ajuntament però considera que la resposta rebuda (que diu 
que tot és legal i sense perill per a les persones) no és satisfactòria. Exposa 
arguments urbanístics que recolza amb criteris subjectius i diferents informes, 
entre ells un de la Generalitat, que creu que li donen la raó. 

Comprovo que la resposta de l’Ajuntament inclou un estudi de l’ECA que 
certifica la legalitat de la instal·lació i que les seves emissions estan per sota 
dels límits establerts. D’igual manera, observo que XXX ha malinterpretat les 
recomanacions de l’informe de la Generalitat que, en el fons, confirma la 
legalitat de l’antena. 

Tot i ser conscient que l’assumpte és molt polèmic i que hi ha posicions 
clarament enfrontades, considero que no tinc arguments per rebatre les proves 
aportades per l’administració, de manera que accepto les explicacions rebudes 
i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Pel que fa a la seva petició d’enduriment de la llei, se li explica que les 
ordenances municipals se cenyeixen a lleis de rang superior, tant de la 
Generalitat com de l’estat espanyol, cosa que ens impedeix intervenir-hi. 
Demana les dades del Defensor del Pueblo i se li faciliten. 
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Expedient 33/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX reclama que, ara que s’està duent a terme una important intervenció 
urbanística al seu carrer, se li solucioni un problema amb el desaigüe que fa 
anys que pateix. Suposa que quan es va cablejar aquella zona es va tapar 
parcialment la seva connexió a la canonada general, de manera que quan plou 
molt se li inunden els baixos de la casa. 

L’empresa municipal d’aigües ja havia determinat que el clavegueram públic 
estava en bones condicions i que, si l’empresa cablejadora era la responsable 
de l’embús, seria a ells a qui hauria de reclamar. Malgrat això, li van enviar un 
pressupost per si volia que ells fessin les obres, però XXX ho va desestimar. 

Ara demana a l’Ajuntament que aprofiti l’oportunitat i solucioni el problema, 
cosa que vol que tuteli la Sindicatura. 

Tot i que sembla clara la no responsabilitat de l’Ajuntament en el problema, 
considero adient aprofitar les obres per solucionar l’embús de manera fàcil, 
ràpida i econòmica, cosa que es podria interpretar com a un servei a la 
ciutadania. Així, tot i no tenir-hi competències evidents, trasllado la petició als 
responsables de les obres, que es mostren receptius i s’avenen a intervenir-hi. 

Se soluciona el problema i l’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 34/09 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX explica que no pot aconseguir l’aval que se li demana per prorrogar-li un 
permís d’obres, que se li va dir que amb un informe bancari sobre la seva 
dificultat econòmica n’hi hauria prou i que ara l’ORGT no li accepta. 

Consulto el cas amb Urbanisme i se’m confirma que, atesa l’excepcional 
situació de l’immoble afectat (amb reclamacions per via judicial i tot) no hi haurà 
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problema per concedir la pròrroga demanada, però que la presentació d’un aval 
és imprescindible. També comprovo que l’ORGT encara no ha denegat res, 
sinó que només li ha enviat un requeriment perquè presenti l’aval en qüestió. 

Des de l’Organisme se li proposa una alternativa: pot presentar com a aval la 
mateixa finca. L’interessat accepta aquesta proposta i reconeix que ha estat 
més víctima d’un malentès per part seva que d’un greuge, cosa que ens permet 
tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 35/09 

SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 

XXX explica que no pot treballar perquè està malalta, que té problemes de salut 
molt greus i que el seu fill depèn exclusivament d’ella. El seu marit és a Madrid 
a buscar feina i considera que des de Serveis Socials no se l’ajuda prou. 

La cap de Serveis Socials s’ofereix a reestudiar el cas, ja que comprova que 
quan la van atendre (fa un any) no va presentar cap certificat mèdic ni havia 
quedat clara la situació del marit i, amb la documentació presentada ara, la 
valoració de necessitat podria ser diferent. Ofereix una atenció urgent, però 
avança que en cap cas se li concedirà una paga fixa cada mes, que és el que 
demana la interessada. 

Dies després rebem un informe de Serveis Socials en què se’m comunica que 
XXX no aporta ni dades veraces (convivencials i familiars) ni la documentació 
necessària per poder valorar la situació i la demanda, de manera que es fa 
difícil oferir-li un ajut adient a les seves necessitats reals. Per altra banda, es 
comprova que el seu marit, tot i que viu a Madrid, té ingressos que compliquen 
aconseguir-li segons quina prestació. I és la mateixa XXX qui desestima altres 
possibilitats d’ajut i assistència que se li ofereixen: només vol una paga. 

Atesa doncs la seva escassa col·laboració, considero suficients els ajuts 
puntuals que se li donen i el seguiment que se li està fent des de Serveis 
Socials, motiu pel qual tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 
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Expedient 36/09 

SERVEIS PERSONALS – Educació 

XXX i YYY exposen que són injustament acusats d’un intent de frau en 
l’empadronament a l’hora de matricular el seu fill. Expliquen que viuen fora de 
Vilafranca però que la mare sí que hi treballa, i que van demanar una escola 
vilafranquina com a segona opció. Tot i que es van quedar sense plaça en 
aquesta escola, hi va haver una baixa i l’escola els va oferir lloc directament a 
ells, que estaven en llista d’espera. Com que ells no eren els primers de la 
llista, la Comissió d’Escolarització i les altres famílies afectades els pressionen. 

Reconeixen un error a l’hora de copiar les dades del DNI de la mare a l’imprès 
de la matrícula, ja que encara hi consta que viuen a Vilafranca, però afirma que 
no hi va haver intencionalitat i que la relació laboral amb la ciutat es manté. 

Ho consulto a la Comissió d’Escolarització, des d’on se'm confirma que la 
matrícula és legal, tot i que pugui semblar injusta per a altres famílies que sí 
que viuen al costat de l’escola. M’aclareixen que no hi ha hagut cap denúncia i 
que s’acceptarà el que digui l’Inspector de Zona. 

Així, malgrat hi pugui haver hagut una certa pressió, considero que des de 
l’Ajuntament s’ha respectat la legalitat tot i que es considerés que hi podia 
haver alternatives aparentment més justes. Trobo prou adient el criteri i tanco el 
cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 37/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Habitatge 

XXX explica que ha demanat el reagrupament familiar, que compleix tots els 
requisits per dur-lo a terme (té feina i viu tot sol en un pis de lloguer de quatre 
habitacions) però que l’informe del servei d’Habitatge ha estat negatiu per 
presumptes irregularitats i discrepàncies entre el padró i els habitants reals del 
pis. Es queixa que la llei només permeti una sol·licitud a l’any i pregunta si ho 
podrà tornar a intentar si canvia de municipi. 
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Des del servei d’Habitatge se m’informa que els assumptes de reagrupament 
familiar depenen directament de l’estat espanyol, i que ells es limiten a fer les 
inspeccions i els informes. La documentació va directament a la Delegació del 
Govern de Barcelona sense que l’Ajuntament hi intervingui per res més i, per 
tant, no és competència d’aquesta Sindicatura proposar cap modificació legal. 

Pel que fa a la inspecció, única competència de l’Ajuntament, l’inspector havia 
detectat rastres evidents (habitacions desfetes, restes de menjar, etc.) que 
demostraven que en aquell pis hi vivien altres persones a més de l’interessat. 
Ell mateix ho acaba reconeixent. Considero encertat, doncs, l’informe negatiu i 
tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

En relació als seus dubtes, li proposo que els consulti directament al seu 
advocat (diu que en té) o a la Delegació del Govern, ja que l’Ajuntament no fa 
tasques d’assessoria ni de recerca d’informació en aquests assumptes. 

Expedient 38/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que li van imposar una multa de zona blava per haver-se excedit 
del temps. Conscient que era correcta, va anar a treure el tiquet d’anul·lació i el 
va deixar a la bústia del parquímetre. Al cap d’un temps, però, va rebre a casa 
la liquidació corresponent a la sanció. Va presentar recurs amb el resguard del 
pagament de l’anul·lació com a prova, però li ha estat desestimat. 

En comentar-ho amb la Policia, sembla que la multa no era per excés de temps 
sinó per manca de tiquet, cosa que no es pot anul·lar amb el tiquet que va 
treure la interessada. Caldria aportar com a prova el tiquet inicial i XXX diu que 
no el va guardar. 

Atesa la dificultat de continuar per aquesta línia, observo que entre l’al·legació 
de la interessada i la resposta de la Policia van passar a més de tres mesos, 
cosa que, atès que la infracció era lleu, ens permetia al·legar prescripció. 
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Quan XXX presenta recurs de reposició amb aquest argument, és acceptat per 
la Policia i podem tancar el cas com a mediació. 

Expedient 39/09 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX exposa que s’està fent una casa, que està al dia en tots els pagaments i 
que compleix escrupolosament les ordenances. Ara, però, se li demana una 
taxa d’ocupació de sòl, subsòl i volada que considera més una broma de mal 
gust que una cosa justa i lògica. El cas és que els panots que aguanten la 
tanca d’obres que separa la finca de la via pública trepitgen la vorera uns 30 
cm, que multiplicats pels 18 metres lineals de la parcel·la, donen els 6 m2 que 
se li reclamen. Va presentar recurs davant l’ORGT i no ha estat respost. 

Comento el cas amb l’ORGT, des d’on es defensa la tasca del seu inspector i 
s’aclareix que la intenció de l’ordenança no és evitar els abusos i les 
ocupacions indiscriminades de via pública sinó, tal com diu el seu enunciat, 
gravar per l’ús privatiu que es faci del domini públic, encara que sigui mínim. 
Com que no es va fer cap petició, l’inspector ho va detectar i van actuar d’ofici. 

Després d’estudiar les fotos aportades i el text de l’ordenança, accepto la 
legalitat de la taxa reclamada, però també considero excessivament estricta la 
seva aplicació. Per aquest motiu, i amb l’ànim de mirar de racionalitzar una 
mica més el criteri d’aplicació, comento el cas amb l’alcalde, qui també reconeix 
molt rigorós el cobrament de la taxa. 

Malgrat això, hem d’admetre que no es pot demanar a l’ORGT que incompleixi 
les ordenances (però sí més diligència a l’hora de contestar les peticions dels 
ciutadans, cosa que queda feta), de manera que hem de recomanar a XXX que 
pagui la taxa i tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 40/09  (Expedient d’Ofici) 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 
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Arran de la instrucció d’un dels expedients oberts a instància de part, detecto 
una possible discrepància entre les lleis de la Generalitat i el POUM vilafranquí, 
de manera que la norma local esdevé més restrictiva i exigent que la general. 

Atès que això no és legalment possible, ja que una norma local pot ampliar i 
millorar una norma de rang superior, però en cap cas fer-la més restrictiva, 
decideixo obrir un expedient d’ofici per estudiar els textos vigents. L’assumpte 
en qüestió és la dotació d’aparcament prevista per als grans establiments 
comercials, que el POUM vilafranquí ajusta a una Ordre ja derogada i que 
regula per mitjà d’una classificació de superfícies massa genèrica. 

Per tot això, decideixo recomanar a l’Ajuntament que modifiqui l’article 126 2C 
del POUM de manera que no incorri en generalitzacions injustes (cosa que 
aconseguiria eliminant-ne íntegrament el segon paràgraf) i que remeti com a 
norma de referència –per a tots els casos– al Decret 378/2006, de 10 d'octubre, 
ja que a més de ser de rang superior i, per tant, d’obligat compliment, preveu i 
regula amb proporcionalitat i equitat un gran nombre de casuístiques. 

Per altra banda, també observo que la lògica i el sentit comú semblen indicar 
que caldria introduir una excepció en aquesta norma, ja que no s’hauria 
d’aplicar a aquells comerços que es trobessin situats a l’interior de l’illa de 
vianants (o en aquelles àrees on estigui previst estendre-la) perquè no té sentit 
obligar a tenir places d’aparcament a establiments on els clients no podran 
accedir amb el vehicle en horari comercial. 

Com és lògic, doncs, l’expedient va quedar resolt a favor de l’interessat. L’any 
va acabar amb el suggeriment (molt recent) encara pendent de resposta. 

Expedient 41/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Medi Ambient 

XXX denuncia que, per causa d’un abocament que hi va haver en una riera del 
municipi fa uns mesos, algú va fer un forat per prendre mostres en un camí que 
la traspassava. Aquest forat va deixar-se sense de senyalitzar i ell, que hi ha de 
passar per anar a l’hort, s’hi va ficar amb la furgoneta. Tot i que els 
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desperfectes van ser mínims, demana que el camí es repari al més aviat 
possible, però les seves instàncies no han obtingut resposta. 

Des de Medi Ambient es reconeix que l’interessat té raó, però que aquell forat 
el va encarregar directament l’ACA i que no es pot tocar si no ho autoritza la 
mateixa ACA. Fa unes setmanes hi van posar provisionalment unes planxes de 
ferro i durant alguns dies s’hi va poder passar, però algú les va robar. També 
es disculpa que si no va respondre a l’interessat (ara ja està en marxa) va ser 
per la manca de novetats a donar-li, ja que l’ACA no semblava tenir pressa. 

Medi Ambient demana poder utilitzar l’interès de la Sindicatura per fer un nou 
intent davant de l’ACA, que no és partidària de “pavimentar rieres” però que al 
final va acceptar que aquell era un pas històric i necessari que calia refer. Així, 
en qüestió de poques setmanes la reparació va quedar feta i l’expedient va 
poder ser tancat com a mediació. 

Expedient 42/09 

SERVEIS PERSONALS – Educació 

XXX i YYY expliquen que viuen al centre de Vilafranca i que han de dur un fill a 
l’escola d’una punta de la ciutat i que ara, per a l’altre fill, se’ls adjudica una llar 
d’infants en direcció contrària. Els desplaçaments (en hora punta) que es veuen 
obligats a fer els compliquen molt la seva activitat laboral. 

Consulto el cas amb la Comissió d’Escolarització i amb la regidora d’Educació 
per si és possible canviar la llar d’infants adjudicada al fill menor, ja que això sí 
que és competència municipal. Se m’informa, però, que sempre s’intenta 
adjudicar la llar d’infants al més a prop possible del domicili familiar, cosa que 
també s’ha fet en aquest cas. Per altra banda, s’havia comentat a nivell de 
Comissió i s’havia considerat que el cas no reunia les condicions necessàries 
per ser tractat com un cas especial. Restava pendent de decisió definitiva però 
hi havia poques possibilitats. 
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Pel que fa al possible canvi d’escola del fill gran, es recomana fer seguiment de 
les peticions presentades davant de l’Inspector de Zona (que depèn de la 
Generalitat), ja que és qui ha de decidir al respecte. 

Tot i entendre els arguments dels interessats, considero encertats els criteris 
d’adjudicació de llar que aplica l’Ajuntament, de manera que no veig necessari 
fer cap suggeriment al respecte i tanco el cas a favor de l’Ajuntament. Malgrat 
això, em reservo el dret d’obrir un expedient d’ofici per determinar si la postura 
de l’Ajuntament, en relació la consideració de Vilafranca com a zona escolar 
única, és adequada a les necessitats reals de la ciutadania. 

Expedient 43/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX al·lega motius de salut i de poca mobilitat per demanar que se li 
concedeixi un segon comandament d’accés a l’illa de vianants del centre. Diu 
que en té un al seu cotxe però que li aniria bé tenir-ne un altre al del fill, ja que 
de vegades li ha deixat el seu i després ell es troba sense. Tot i estar disposat 
a pagar-ne l’import, Via Pública li ha denegat les seves dues peticions perquè 
només hi tenen una plaça d’aparcament i per evitar que, en cas de coincidir tots 
dos vehicles, un es quedi al carrer. 

Explica que ni ell ni el seu fill viuen a Vilafranca i que difícilment hi coincidiran, 
però que han de venir tot sovint per tenir cura del seu pare/avi, totalment 
dependent i que necessita ajut a les hores més intempestives. 

Quan comento el cas amb el regidor, per si veu possible adoptar alguna mena 
de solució, m’informa que s’ha decidit donar un vot de confiança a la ciutadania 
i suprimir els comandaments, de manera que les pilones automàtiques 
s’obriran, tant per entrat com per sortir, quan detectin la proximitat d’un vehicle. 
Amb tot, aquesta mesura estarà a prova una temporada i no es descarta 
restablir l’ús dels comandaments si se’n fa mal ús. Si això passés, el regidor no 
descarta concedir el segon comandament que demana l’interessat. 
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L’interessat agraeix la mesura i demana que mantinguem l’expedient obert uns 
mesos, fins que s’adopti una decisió definitiva al respecte. 

Expedient 44/09 

PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ – Turisme, Comerç, Fires i Mercats 

XXX exposa que fa molts anys que els dissabtes no pot utilitzar el gual de casa 
seva perquè les parades del mercat se li posen al davant, cosa que també li 
passa alguns dies de Festa Major i en altres ocasions puntuals. Tot i que ho té 
assumit i intenta col·laborar, considera injust haver de pagar el 100% de la taxa 
i no poder entrar i sortir de casa, com tothom, quan ho necessiti. Diu que quan 
preveu que necessitarà el cotxe el dissabte ja el deixa en un aparcament el dia 
abans, però creu que aquests diners no els hauria de pagar. A més, si un dia té 
una urgència (o un caprici) vol poder exercir el dret que paga. 

La resposta que el Patronat de Turisme, Comerç, Fires i Mercats li va enviar a 
la seva petició de solucions li oferia tot d’arguments de tradició i solidaritat, i li 
demanava paciència i comprensió, cosa que no considera satisfactòria. 

Comprovo que l’ordenança no preveu descomptes en la taxa per a aquests 
casos i decideixo parlar amb la regidora i la responsable del Patronat. Després 
de consultar-ho amb el Secretari, però, afirmen que no troben necessari buscar 
alternatives ni hi ha lloc a indemnització: quan XXX va demanar el gual, ja 
sabia que allà s’hi posava el mercat. 

Com que la resposta no em sembla adient, consulto com s’ha solucionat aquest 
cas en altres ciutats per mitjà del FòrumSD. Rebo les respostes de Cornellà, St. 
Feliu de Guíxols i Tarragona, totes elles amb aportacions molt interessants i 
solucions que serien fàcilment aplicables a Vilafranca. 

Faig arribar aquestes possibles solucions a la regidora i a la responsable del 
Patronat, però s’acaba l’any sense haver-me pogut tornar a reunir amb elles 
per estudiar-les i valorar-les oportunament. L’expedient, doncs, roman obert. 



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

101

Expedient 45/09 

SERVEIS PERSONALS – Educació 

XXX exposa que a primers de 2009 van arribar a Vilafranca i, com que ja era 
mig curs, els seus tres fills no van poder anar a la mateixa escola: un a la vila i 
dos a un poble proper. Poc després, però, l’escola de Vilafranca va admetre 
altres infants als cursos que, en teoria, no hi havia places. Se’n van queixar per 
escrit i, tot i que de paraula algú els va reconèixer un error en el tractament de 
les sol·licituds per part de l’escola, encara no han rebut cap resposta oficial. 

Malgrat que els errors que es produeixin a les escoles i en l’adjudicació de 
places per part del sistema educatiu no són competència de l’Ajuntament ni, 
per tant, d’aquesta Sindicatura, sí que obro expedient per saber per què no s’ha 
respost l’escrit de XXX. 

Comento el cas amb la regidora d’Educació, qui comprova que, efectivament, hi 
ha hagut errors atribuïbles a l’escola, però lamenta que solucionar-los no 
estigui a la seva mà. Sí que ha demanat, però, a l’Inspector de Zona que 
consideri prioritària la solució d’aquest cas. Per altra banda, creu que tampoc 
és competència de l’Ajuntament respondre l’escrit de la interessada perquè 
anava adreçat a la Comissió d’Escolarització, i el seu responsable és 
l’esmentat inspector. Ens ho confirmarà. 

XXX ens informa que hi ha hagut un canvi d’inspector i que, afortunadament, 
això ha millorat molt la relació, també amb la Comissió d’Escolarització. 

L’any s’acaba amb l’expedient encara obert. 

Expedient 46/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX es queixa de la manca de resposta de l’Ajuntament a la sol·licitud que va 
fer el seu pare, persona discapacitada i amb targeta d’aparcament, per obtenir 
una reserva de plaça, amb matrícula, al més a prop possible del seu domicili. 
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Comprovo que, si bé qui ha de “pintar” la plaça és Via Pública, és l’Àrea de 
Serveis Personals la que ha establert els criteris de concessió i fa l’informe 
corresponent quan hi ha una petició. Comprovo també que la llei no és gaire 
concreta en aquest assumpte i que enlloc s’obliga a la concessió de places 
reservades amb matrícula. 

Un cop obtinguda la resposta, i a la vista que és desestimatòria, em reuneixo 
amb els responsables d’ambdós serveis per saber-ne els motius. A la reunió 
se’m lliuren els criteris de concessió, se’m comenten detalladament i se 
m’explica per què l’interessat no és susceptible de concessió. Observo que els 
criteris són molt restrictius, però també entenc la postura dels serveis implicats: 
són molt més partidaris de reforçar i ampliar les places d’aparcament reservat 
genèriques (sense matrícula), que poden oferir un ús més universal i rotatiu, 
que no pas de reservar places particulars, opció que es reserva per a casos 
extrems. També m’aclareixen que aquests criteris abans eren menys estrictes, 
però que els han hagut d’endurir per la gran quantitat de persones amb targeta 
d’aparcament que hi ha a Vilafranca (multiplicades arran de la Llei de 
Dependència), que implicarien una reducció greu de l’aparcament general. 

Així doncs, em proposen com a solució l’ampliació de les àrees d’aparcament 
reservat per a persones amb discapacitat (però universals, sense matrícula) 
més properes al domicili de l’interessat, sense perdre de vista que qualsevol 
persona amb targeta d’aparcament també pot utilitzar, de manera gratuïta, 
qualsevol plaça de zona blava que trobi disponible.

Tot i considerar adequada la postura de l’Ajuntament, l’any s’acaba sense que 
les noves mesures s’hagin comunicat a XXX. L’expedient roman obert. 

Expedient 47/09 

SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 

XXX exposa que viu en una situació molt precària: sola, sense feina, sense 
diners, amb greus problemes de salut i pendent de ser desnonada del pis. Tot i 
que reconeix que no s’ha presentat a les darreres visites que tenia amb Serveis 
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Socials, els acusa de no ajudar-la prou. Demana que se li concedeixi un pis i 
que se l’acompanyi a les visites mèdiques que té a Barcelona. 

La cap de Serveis Socials m’informa que fan seguiment del cas i que sap que 
el desnonament ha estat ajornat sine die per errors en el procés. També 
m’explica que la cessió temporal d’habitatges es fa a famílies en situació 
precària però amb perspectiva de millora, com a pas a mig camí entre una 
situació insostenible i una de suportable. La situació de XXX, però, és tan 
crítica que difícilment podrà tornar a ser autosuficient i l’única solució que se li 
pot oferir, ajustada a la seva realitat (una habitació en un pis compartit) no és 
acceptada per la interessada. Pel que fa a l’acompanyament, només es fa amb 
persones que no es poden valdre per si mateixes. 

Com que considero raonables aquestes explicacions i adequades les passes 
que s’estan duent a terme, tant des de Serveis Socials com la mateixa 
interessada directament (intervenció quirúrgica imminent, petició d’usdefruit del 
seu pis actual, tramitació d’invalidesa, Llei de Dependència, etc.), les hi 
trasllado i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 48/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX explica que en el darrer any ha presentat dos escrits, que s’han derivat a 
Via Pública, que mai no han rebut resposta. També hi ha anat en persona a 
preguntar i no li han donat cap explicació convincent. La petició és que s’arregli 
el camí rural d’accés a casa seva, al qual considera mancat de manteniment i 
deteriorat per algunes intervencions arbitràries dels mateixos veïns. 

Parlo amb el responsable de Via Pública i es disculpa per la manca de resposta 
a l’interessat. També m’informa que ha derivat el cas a Medi Ambient. 

Pocs dies després, la responsable d’aquest servei m’informa que s’ha 
inspeccionat el camí en qüestió i s’ha determinat que, des de la darrera 
intervenció, es manté en condicions correctes i és perfectament transitable. 
També es constata que les possibles intervencions dels veïns no n’han afectat 
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l’ús, de manera que tampoc es veu necessari enviar cap requeriment a ningú. 
Afegeix que de moment no està previst asfaltar-lo i que la resposta a XXX, en 
aquests termes, ja està en marxa. Ens en passarà còpia. 

Malgrat l’assumpte sembla aclarit, l’any s’acaba sense que l’escrit hagi arribat a 
l’interessat, de manera que l’expedient resta obert. 

Expedient 49/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que se li ha imposat una multa per estacionar el vehicle en un lloc 
on la senyalització és dubtosa i, a més, està parcialment tapada per la 
vegetació. Ha presentat recurs per via administrativa però se li ha desestimat. 

Comentem el cas amb l’inspector cap de la Policia Local i observem que la 
zona, efectivament, oferia algun dubte en la senyalització, en part per la manca 
d’aparcament en aquell indret i perquè molts vehicles també aparcaven en lloc 
presumptament prohibit. També observem que el fet que poc després de la 
sanció en qüestió es podés l’arbrat de la zona sembla un reconeixement 
implícit que dificultava la visibilitat dels senyals. Entre aquests arguments i 
l’excessiva demora amb què es va respondre l’al·legació de l’interessat 
(prescripció), es veu oportú acceptar el recurs de reposició que ja ha presentat. 

Avancem l’acord a XXX però mantindrem l’expedient obert fins que en rebi la 
comunicació oficial, cosa que no passa abans que acabi l’any. 

Expedient 50/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX exposa que el camí de terra que puja des de la carretera fins al barri de la 
Serreta és molt dret i sempre que plou queda molt fet malbé. Tot i que 
l’Ajuntament hi fa manteniment de tant en tant, demana una solució permanent. 
Demostra que és una petició que fa anys que fa, però afirma que mai no ha 
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obtingut cap resposta escrita. Sap que hi ha hagut problemes d’urbanització i 
de qualificació del terreny, però reclama que algú resolgui el cas. També diu 
que n’ha parlat amb alcaldes i regidors, però només n’ha obtingut paraules. 

Arran de la presentació d’un nou escrit parlo amb el cap de Via Pública, qui sap 
que és una petició històrica i creu que cal resoldre-la a nivell polític. Explica que 
hi havia tendència a no asfaltar camins perquè hi hagués llocs on caminar 
sobre terra, però reconeix que aquesta opció ha resultat cara i poc agraïda. 

Dies després, la responsable de Medi Ambient m’informa que ja està en marxa 
la resposta a l’interessat, on se li diu que sí que està previst asfaltar aquell tram 
de camí però que s’està pendent d’aconseguir alguna subvenció que ho faci 
econòmicament viable. No hi ha, doncs, un termini que es pugui concretar. 

Queda clar que l’Ajuntament es mou per solucionar el problema i, al mateix 
temps, atendre la petició de XXX, però l’expedient quedarà obert una 
temporada per si arriben noves informacions al respecte. 

Expedient 51/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

XXX presenta una notificació de l’Ajuntament en què, fa gairebé un any, se li 
anunciava l’obertura d’una comunicació entre dos espais de l’illa de vianants 
del centre que estalviaria, als vehicles dels veïns, una volta molt molesta i que 
sempre causa molta incomoditat als vianants. La mesura implicava la 
instal·lació d’una pilona automàtica de sortida sense comandament però, 
malgrat l’anunci, encara no s’ha fet res. Denuncia deixadesa. 

Comprovo el contingut i la data de l’escrit en qüestió i, atès que l’exposició de 
l’interessat sembla del tot correcta, demano explicacions al cap de Serveis 
Viaris. Suposa que no s’ha fet per manca de pressupost, però reconeix que 
s’hauria d’haver dit alguna cosa als veïns afectats. Quedem que ho comprovarà 
i me’n dirà alguna cosa. Tampoc descarta adoptar alguna mesura provisional. 

L’any s’acaba sense haver pogut concretar res i amb l’expedient encara obert. 
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Expedient 52/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que és veí del centre de Vilafranca i que, com a tal, gaudeix d’un 
comandament per poder accedir a l’illa i d’un adhesiu que acredita el seu 
veïnatge tot i no comptar amb plaça d’aparcament. Aquest adhesiu l’habilita per 
poder deixar el cotxe a l’illa de vianants el temps necessari per realitzar 
operacions de càrrega i descàrrega. Fa uns mesos, però, va deixar el cotxe 
cinc minuts estacionat davant de casa amb els quatre intermitents engegats i 
va ser sancionat. Ha presentat al·legacions i li han estat desestimades. 

Comento el cas amb l’inspector cap de Policia Local i es compromet a consultar 
l’assumpte amb l’agent actuant, ja que li consta que hi ha una certa tolerància, 
especialment durant la franja horària de lliure accés. 

Pocs dies després m’informa que l’agent recorda perfectament que el vehicle 
en qüestió va restar aparcat en aquell espai durant més d’una hora (fins al punt 
que l’ús dels intermitents d’emergència li van esgotar la bateria). També 
comprovo que les dades que havia aportat XXX eren parcials i tendencioses, 
de manera que no considero necessari suggerir a la Policia que retiri la multa i 
tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 53/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX afirma que va ser multat de manera injusta per haver estacionat sobre la 
vorera del davant de casa seva. Explica que no té altra opció per descarregar la 
compra, ja que té la plaça d’aparcament a l’edifici del costat i no hi ha ascensor 
fins al seu pis. Tot i que diu que sempre triga poca estona, afirma que quan va 
baixar i va veure la multa ja no hi havia ni rastre de cap agent. 

Consulto el cas amb l’inspector cap de la Policia Local, però coincideixo amb el 
seu criteri que descarregar la compra no és una causa de força major i no és, 
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per tant, motiu suficient com per permetre la clara infracció que suposa aparcar 
damunt la vorera, amb el perill que això suposa per als vianants. 

Comunico aquestes consideracions a l’interessat i tanco el cas a favor de 
l’Ajuntament. 

Expedient 54/09  (Expedient d’Ofici) 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Viaris 

Arran de l’observació d’una foto-denúncia d’un ciutadà a la premsa comarcal 
obro un expedient d’ofici per aclarir la situació d’un solar no urbanitzat que, de 
manera espontània, s’utilitza com a aparcament de vehicles. Com que el seu ús 
previst no devia ser aquest, la senyalització no és l’adequada i l’accés dels 
vehicles es realitza per mitjà del rebaix de la vorera del pas de vianants que 
queda just al davant. És evident, doncs, la irregularitat de la situació i el perill 
que suposa per als vianants. 

Comento la situació amb el responsable de Via Pública, qui coneix l’anomalia i 
justifica que es consenti per la manca de aparcaments a la zona i per l’ús 
prudent i ordenat que en fan els conductors. Malgrat això, admet que caldria 
regularitzar la situació i es compromet a buscar l’ús urbanístic d’aquell solar 
per, si és compatible, habilitar-lo realment com a aparcament i retornar el rebaix 
de vorera del pas de vianants a l’ús exclusiu dels vianants. 

L’any 2009 s’acaba amb aquesta informació encara pendent i l’expedient obert. 

Expedient 55/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX explica que és discapacitat i que té targeta d’aparcament per al seu 
vehicle, cosa que fa que trobi injusta la multa que se li va posar fa un temps, 
quan va aparcar en un xamfrà, “sobre unes ratlles blanques”. Al·lega que el 
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xamfrà és molt ample i que no molestava ningú, i considera que els seus 
recursos s’haurien d’haver acceptat. 

De seguida m’adono que les “ratlles blanques” en qüestió eren un pas de 
vianants, cosa que sens dubte complicarà molt defensar la seva postura 
perquè, malgrat els seus drets, sí que dificultava el pas dels vianants. 

Comento l’assumpte amb l’inspector cap de la Policia Local, qui confirma que 
està totalment prohibit aparcar en els passos de vianants i que XXX, en 
l’exercici dels seus drets legítims, no pot vulnerar els drets de les altres 
persones. Per altra banda, observem que les respostes de la Policia han estat 
especialment correctes, respectuoses i aclaridores, ja que l’informen dels seus 
drets i de les seves obligacions i demostren bona sensibilitat vers les persones 
amb discapacitat. 

Trasllado totes aquestes explicacions a l’interessat i, tot i que ell encara creu 
que ha estat agreujat i no descarta acudir al Contenciós, tanco el cas a favor 
de l’Ajuntament. 

Expedient 56/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX explica que el seu fill és conductor discapacitat i que no té plaça 
d’aparcament pròpia, de manera que demana una reserva de plaça amb 
matrícula a la via pública, en un indret proper a casa seva. Apunta que sol 
trobar lloc a la zona blava de prop del seu domicili, però que tot sovint s’hi 
celebren actes (Festa Major, Vijazz, pista de gel...) que li ho dificulten. 

La instrucció d’aquest expedient es desenvolupa de manera paral·lela a la ja 
detallada en l’expedient 46/09, i les reunions mantingudes i les explicacions 
rebudes dels caps de l’Àrea de Serveis Personals i de Via Pública també són 
aplicables en aquest cas. 

La proposta final de l’Ajuntament per a XXX és la creació d’una nova plaça per 
a persones amb discapacitat (però genèrica) en el punt on ell ha proposat, ja 
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que es considera adequat i difícilment es veurà afectada per la celebració 
d’actes i esdeveniments. Malgrat això, l’any acaba amb aquesta notificació (i 
execució de la intervenció) encara pendents i l’expedient obert. 

Expedient 57/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

Comento el cas amb el responsable del Procediment Sancionador i m’informa 
que els diversos requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels 
continus canvis de mans del local. Per altra banda, sembla que Governació sí 
que havia concedit permís per posar terrassa al carrer. 

L’any s’acaba amb aquest expedient encara obert i en una fase d’instrucció 
molt preliminar. 

Expedient 58/09 

SERVEIS PERSONALS – Serveis Socials 

A mig desembre de 2009 telefona XXX, mare de YYY i de qui diu que té tres 
fills, que no té feina ni diners i que té molts problemes per aconseguir la 
custòdia dels nens. Explica que inicialment se li va donar al pare, però que és 
delinqüent i drogoaddicte, que està en parador desconegut i que, evidentment, 
no col·labora a la manutenció dels fills. Afegeix que no tenir-ne la custòdia li 
suposa no poder demanar cap subvenció per a ells, però que l’ha demanat per 
via judicial i, com que ell està desaparegut, el cas no prospera. 
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Se li explica que la Sindicatura Municipal de Greuges no té competències per 
ajudar-la en assumptes judicials (li facilitem les dades del Defensor del Pueblo), 
però que es pot adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament per si li poden 
oferir algun tipus d’ajut. En aquest punt es queixa que a Serveis Socials no 
l’han atès gaire bé, ja que li van tramitar la PIRMI però la hi van treure al cap de 
poc. També explica que han posat un bar per intentar-se guanyar la vida i que, 
per altra banda, també han demanat la intervenció del Síndic de Catalunya. 

Li explico que si l’assumpte ja està en mans del Síndic Ribó no cal que 
ambdues oficines fem la mateixa feina, però em comprometo a parlar amb 
Serveis Socials per si em poden confirmar si el motiu d’haver-li retirat la PIRMI 
és el fet de constar com a propietària d’un negoci.

S’acaba l’any amb aquesta consulta encara pendent i l’expedient obert. 

Expedient 59/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

A finals de desembre XXX explica que ha rebut una multa per conduir, un dia 
que tenia el cotxe al taller, sense portar el cinturó de seguretat posat. Va 
presentar al·legacions i documentació que demostrava l’avaria i la reparació del 
cotxe, però la Policia les hi havia desestimat per no haver identificat qui era el 
responsable del vehicle en el moment de la infracció. 

En el seu recurs de reposició va insistir en la impossibilitat de la sanció i va 
al·legar que no podia saber si algun mecànic havia sortit a provar el cotxe, però 
se li va tornar a desestimar perquè la infracció era clara i se li recordava que, 
en darrera instància, si no es trobava l’autèntic infractor, el responsable n’era 
ell. Se sent injustament acusat i demana sentit comú. 

Se li explica que els arguments de la Policia són legalment sòlids i que, si no 
assumeix la responsabilitat el cap del taller (o indica qui va sortir amb el cotxe), 
serà difícil que se li retiri la multa. Amb tot, em comprometo a parlar-ne amb 
l’inspector cap de la Policia Local. 
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L’any s’acaba amb l’expedient tot just obert. 

Expedient 60/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Seguretat Ciutadana 

XXX va ser multat per parlar per telèfon mentre conduïa. Explica que no ho fa 
mai, però que tot sovint es toca les orelles per causa dels freqüents èczemes 
que hi té. Suposa una mala interpretació dels seus gestos per part de l’agent 
actuant. Va presentar aquesta al·legació a la Policia, acompanyada amb un 
informe mèdic que ho confirmava, però li va ser desestimada. 

Tot i que el fet de tenir èczemes a les orelles no li impedeix parlar pel mòbil i la 
multa pot estar, per tant, perfectament posada, em comprometo a consultar-ho 
a l’inspector cap de la Policia Local. També demano a l’interessat que intenti 
facilitar-nos una relació de les trucades entrants i sortints del seu telèfon per 
comprovar que a l’hora de la infracció no n’hi va haver cap. 

El 2009 es va acabar amb l’expedient tot just obert. 
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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 09001 

XXX telefona i explica que té un problema amb l'Ajuntament de Torrelles de 
Foix per causa de la manca d’asfaltat i de manteniment del camí d'accés a casa 
seva i a altres habitatges. Els ho ha demanat diverses vegades i per escrit, 
però no n'ha obtingut més que promeses que no s’han complert. 

Se li expliquen les nostres limitacions competencials i se li ofereixen les dades 
del Síndic de Greuges de Catalunya. XXX diu que ja les té però que s'havia 
adreçat a nosaltres per qüestions de proximitat. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09002 

XXX explica que l'any passat el vam adreçar a la Síndica M. de Greuges de 
Barcelona perquè l'ajudés en un conflicte amb una multa imposada en aquella 
ciutat. La seva gestió, però, havia resultat infructuosa i demanava més ajut. 

Se li explica que no hi tenim competències i que, si des de Barcelona no s'ha 
aconseguit que l'agent rectifiqui la seva postura, tan sols li queda l'opció d'anar 
al Contenciós (cosa que no se li recomana) o acceptar la multa i pagar-la. Amb 
aquesta orientació considero tancada la consulta. 

Consulta sense expedient 09003 
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XXX, de Pacs del Penedès, explica que té un problema per causa d'un rebut 
d'autònoms pagat fora de termini. Ho va fer, amb recàrrec, per mitjà del banc 
de Santander però al cap d’un mes la Seguretat Social el va embargar perquè 
no havia rebut els diners. Té el resguard de la transferència però no 
aconsegueix que els diners apareguin ni que ningú se'n responsabilitzi. 

Se li explica que no tenim competències en el cas, però se l'orienta vers el 
Defensor del Pueblo (pel que fa a la Seguretat Social) o vers l’OMIC o l'Oficina 
del Defensor del Client del banc en qüestió (pel que fa al banc). Se li faciliten 
les dades d’aquests serveis i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09004 

XXX explica que la seva dona va anar a l'hospital amb el seu fill perquè calia 
fer una radiografia al nen. Allà, li van demanar que el subjectés en una posició 
determinada, mentre li feien l'exposició, sense tenir en compte el seu evident 
embaràs. Considera que han estat víctimes d'una negligència mèdica que 
podria tenir conseqüències greus per al fetus i es vol queixar. 

Se li explica que l'Ajuntament no té competències en matèria de Sanitat i 
l'orientem per tal que presenti la seva queixa per escrit a l’hospital o acudeixi, 
si cal, al Síndic de Catalunya. 

Consulta sense expedient 09005 

Telefona XXX i explica que ha estat víctima d'un frau a causa d'un duplicat que 
s'havia fet de la seva targeta de crèdit. Ha reclamat a VISA i al Banc 
d'Espanya, però no n'ha obtingut ni el resultat ni la velocitat que n'esperava. 

Li expliquem que no tenim competències en aquests assumptes, però que 
potser a l'OMIC la podran orientar. Li expliquem com ha de demanar-hi hora i 
tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09006 
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XXX explica que al seu immoble tenen greus problemes de rates per culpa 
d'uns solar annex, força abandonat, que és propietat de l'Ajuntament. 

Se li explica que pot ser que l'Ajuntament no conegui el problema i, per tant, no 
el pugui solucionar. L’assessorem perquè ho exposi per escrit i demani 
solucions, i ens posem a la seva disposició per si aquestes no arriben. De 
moment, però, la consulta queda tancada. 

Consulta sense expedient 09007 

XXX explica que va patir un incident al seu vehicle per causa d'un possible 
defecte de fàbrica, però que al concessionari no se'n volen fer càrrec. 

Se li proposa que demani la intervenció de l'OMIC o, en darrera instància, 
presenti denúncia per via judicial. Tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09008 

XXX es vol queixar contra l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia perquè no fa netejar 
ni tallar els arbres perillosos de les finques no habitades de la seva 
urbanització. Amb les darreres ventades ha caigut un d'aquests arbres i li ha fet 
malbé part de la seva propietat, de manera que vol demanar responsabilitats. 

Quan l'adreço cap al Síndic de Catalunya explica que ja ha intervingut en el cas 
i que la seva conclusió és que l'Ajuntament no incompleix cap ordenança. Ell 
no hi està d'acord, però, i demana que també hi intervinguem. 

L'informem que no tenim competències en el cas i l'orientem per si vol buscar 
assessorament legal i presentar demanda contra algú. 

Consulta sense expedient 09009 

XXX demana si es pot venir a queixar contra una factura de la companyia 
d'aigües de l'Arboç, però li hem de dir que no hi tenim competències. 
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La informem que no som delegació del Síndic de Catalunya i que ell sí que hi 
podrà intervenir, de manera que li'n facilitem les dades i tanquem la consulta 
com a orientada. 

Consulta sense expedient 09010 

Un ciutadà de Castellví de la Marca demana ajut per solucionar un problema 
que té, amb l'Ajuntament i/o amb la Diputació, en relació a l’IVTM d'un vehicle 
que, en teoria, n'està exempt. 

Li proposem que els presenti la seva petició per escrit i que, si la resposta no li 
sembla correcta, acudeixi al Síndic de Catalunya, ja que nosaltres no hi podem 
intervenir. No entén que aquesta Sindicatura no tingui abast comarcal però 
accepta les dades del Síndic català i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09011 

XXX explica que el seu fill, que està a la presó, va arribat tard d'un permís per 
culpa de la RENFE, i que això el va portar a ser durament castigat. Demana 
que el Defensor del Poble hi intervingui per evitar aquesta injustícia. 

Se li explica que no tenim competències en matèria de presons però li facilitem 
les dades del Síndic de Greuges de Catalunya i tanquem la consulta com a 
orientada. 

Consulta sense expedient 09012 

XXX telefona per exposar-me una sèrie de propostes sobre temes que afecten 
el seu barri. Diu que ja n’ha parlat amb l’oposició i que està recollint signatures. 

Li explico que si no fa arribar les seves peticions a l'Ajuntament pels conductes 
establerts, aquest no les podrà tenir en compte a l'hora de prendre decisions. Li 
demano, doncs, que faci la via administrativa i tanco la consulta com a 
assessorada. 
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Consulta sense expedient 09013 

XXX es presenta i demana si podem “anar a posar ordre a Pontons”, ja que 
“l'alcalde fa el que vol i només afavoreix els seus amics”. Parla de camins 
deteriorats, voreres fetes malbé, peticions no respostes, etc. 

La informem que aquesta Sindicatura és estrictament municipal, però que el 
Síndic de Greuges de Catalunya sí que hi podrà intervenir. Li'n facilitem les 
dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09014 

XXX explica que una canonada de gas del seu immoble li provoca sorolls i 
manca de seguretat, però la constructora i la promotora, que han reconegut el 
problema, fa dos anys que es passen la pilota i no hi fan res. 

Se li explica que la Sindicatura no hi té competències, però que l'OMIC sí que 
hi podrà intervenir. La hi adrecem i la informem que, en darrera instància, 
també podria acudir a la via judicial. Tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09015 

L'any 2008 XXX va aconseguir que l'Ajuntament li ajornés uns pagaments a 
què no podia fer front en aquell moment. Ara ha estat citat per l'ORGT i té por 
que li vulguin canviar les condicions pactades. 

Se li recomana que escolti allò que li volen dir des de l’ORGT i que, només si 
considera agreujant la seva proposta, torni a la Sindicatura. De moment, però, 
la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09016 

XXX fa temps que es va queixar, per escrit i davant la Inspecció de Zona, 
contra l'escola que havien adjudicat al seu fill. La distància a què es trobava li 
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havia provocat greus trastorns familiars i laborals i ara, a punt d'obrir-se el nou 
període de preinscripcions, encara no ha rebut cap resposta. 

Se li explica que la manca de resposta, com a mínim, sí que és un greuge, però 
que s'escapa de les nostres competències. Li facilitem les dades del Síndic de 
Catalunya i l’hi adrecem. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09017 

XXX explica que el seu cotxe, que estava ben aparcat, ha patit desperfectes 
per un accident que hi va haver a la via pública. Els causants, però, es van 
donar a la fuga i demana a qui ha de reclamar. 

Ha presentat reclamació davant l'Ajuntament, però admet que no hi ha indicis 
de responsabilitat municipal. Se li proposa que demani una investigació i un 
informe a la Policia Local per a la seva asseguradora, però el cas es veu molt 
complicat. Fins que arribin les respostes, la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 09018 

XXX explica que té problemes amb la renovació dels ajuts per lloguer 
d'habitatges que concedeix la Generalitat als joves. Ha fet tota la gestió des del 
Consell Comarcal però les explicacions que li donen no són satisfactòries. 

Se li recomana que comprovi si ha fet totes les passes que calia i quan calia i 
que, en tot cas, presenti la seva queixa per escrit al Consell Comarcal. Com 
que en darrera instància el Síndic que té competències en l’assumpte és el de 
Catalunya, li’n facilitem les dades i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09019 

XXX pregunta quins drets tindrien els membres d’una parella, amb fills però no 
legalment casada, en cas de qualsevol contingència greu d’algun d’ells. 
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Se li explica que no realitzem funcions d’assessoria jurídica i que, en qualsevol 
cas, aquesta regulació depèn de l’Estat. Se li recomana que ho consulti a un 
gestor. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09020 

XXX explica que la sortida d’aires del comerç que s’acaba d’instal·lar als baixos 
del seu immoble li provoca molèsties per soroll i olor. El local no té ventilació 
directa i sospita que l’han connectat al respirador del garatge, que dóna a la 
seva terrassa. 

Se li recomana parlar amb els responsables de l’establiment i el propietari del 
local. En cas que no arribin a un acord, l’assessorem perquè demani –per 
escrit– una inspecció als Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

Consulta sense expedient 09021 

XXX demana si la podem ajudar en una multa de zona blava. Explica que la 
seva delicada situació econòmica, personal i familiar (amb el pare amb gran 
discapacitat) la va distreure de posar el tiquet. L’endemà va voler treure tiquet 
d’anul·lació, però la sanció ja era ferma. 

Se li recomana que presenti al·legacions per via administrativa i que expliqui 
clarament la situació, fins i tot que està essent ajudada pels Serveis Socials 
municipals. De moment, però, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09022 

XXX es queixa de les molèsties per sorolls que els provoca la seva veïna que, 
alhora, els acusa a ells del mateix tipus de molèstia. Les sonometries dutes a 
terme sempre han donat negatiu i la intervenció del Servei de Mediació tampoc 
va solucionar el conflicte. Ara, a més, la veïna els vol denunciar. 
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Com que suposa que aquesta senyora té les facultats mentals pertorbades, 
l’assessorem perquè demani orientació a Serveis Socials. Com que fins aquí 
l’Ajuntament ha actuat correctament d’acord amb les seves competències, la 
Sindicatura tampoc hi pot fer més. Se li recomana que deixi fer a la via judicial. 

Consulta sense expedient 09023 

XXX considera que el seu fill està a la presó per un motiu injust, que el judici va 
ser un frau i que ni el jutge ni el seu advocat (d’ofici) van actuar correctament. 

Se li explica que no tenim competències en l’assumpte, però se li faciliten les 
dades del Defensor del Pueblo i del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09024 

XXX no troba just que la grua li hagi retirat el vehicle que tenia aparcat en doble 
fila, especialment tenint en compte que no ha tocat altres cotxes en la mateixa 
situació. 

Se l’assessora perquè presenti al·legacions i demani explicacions per via 
administrativa. De moment, es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 09025 

XXX demana ajut per solucionar un conflicte veïnal sobre el camí d’accés a la 
seva finca. Ja hi ha una resolució judicial a favor seu, però el veí sempre 
l’insulta i l’amenaça. Com que té por, l’ha denunciat als Mossos d’Esquadra. 

Com que la mediació del jutjat de pau (de Torrelavit) no va solucionar el cas i 
aquesta Sindicatura no hi té competències, se li recomana continuar per la via 
judicial i es tanca la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 09026 

XXX es queixa del soroll que fan els seus veïns a tota hora. La relació ja està 
molt deteriorada i ni el Servei de Mediació ni la Policia han pogut demostrar ni 
solucionar res. Sap que els veïns la consideren boja. 

Se li explica que no tenim competències en conflictes entre veïns, però 
l’assessorem per si vol demanar una sonometria per via administrativa. Tot i 
que la consulta es tanca com a assessorada, es comenta el cas amb Serveis 
Socials per si hi poden intervenir. 

Consulta sense expedient 09027 

XXX exposa que l’Ajuntament de Fontrubí no atén una reclamació que ha 
presentat en relació a l’IBI de dos anys enrere. 

Se li explica que no tenim competències en altres municipis, però se li faciliten 
les dades del Síndic de Catalunya. Es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09028 

XXX demana assessorament jurídic per fer front a una denúncia que la seva 
àvia ha interposat a la seva mare. Planteja una situació de penúria econòmica. 

La informem de la nostra manca de competències en el cas, però també de 
l’ajut que li poden oferir al SOIP i a Serveis Socials. Pel que fa a la denúncia, 
l’orientem perquè s’adreci al Servei d’Orientació Jurídica del jutjat. 

Consulta sense expedient 09029 

XXX exposa que una empresa de serveis, en fer obres al carrer, ha embrutat la 
façana del seu immoble i ha deixat la vorera malmesa. Hi ha trucat diverses 
vegades però no ha aconseguit res. Demana que l’Ajuntament n’assumeixi la 
responsabilitat. 
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L’assessorem perquè presenti la seva sol·licitud per via administrativa (pels 
desperfectes a la via pública), però també se li recomana que es queixi per 
escrit a l’empresa causant (per la brutícia a la propietat privada). 

Consulta sense expedient 09030 

XXX diu que va caure pel carrer i vol presentar una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial pel mal que es va fer. Reconeix que no mirava a terra i que no hi 
havia cap desperfecte a la via pública, però diu que devia ensopegar amb una 
rajola que sobresortia una mica i que això és responsabilitat de l’Ajuntament. 

Se l’assessora perquè presenti la seva sol·licitud per via administrativa i es 
tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09031 

XXX explica que la seva mare té problemes amb Hisenda perquè no va 
declarar una indemnització que va rebre –de la Generalitat– per haver estat a la 
presó. Ho troba injust però les seves queixes han estat desestimades. 

Quan se li explica que no tenim competències en el cas diu que ja li ho havia dit 
el Síndic de Catalunya, a qui també es va adreçar. Tal i com ell la va informar, 
també l’orientem vers el Defensor del Pueblo 

Consulta sense expedient 09032 

XXX exposa els greus problemes de convivència que pateixen els veïns del seu 
immoble des que hi va arribar una nova veïna. Tot sovint han de trucar als 
Mossos o a la Policia Local, i s’han vist obligats a presentar diverses 
denúncies. 

Se li confirma que la Sindicatura no té competències per intervenir en el cas i 
que potser ja és massa tard per acudir al Servei de Mediació. XXX també ho 
creu i prefereix deixar fer a la justícia. La consulta es tanca com a orientada. 
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Consulta sense expedient 09033 

XXX pregunta si podem ajudar-la en un problema que té amb l’Ajuntament 
d’Els Monjos. 

Se la informa que només podem actuar en assumptes que siguin competència 
de l’Ajuntament de Vilafranca, que el síndic que la podrà ajudar és el de 
Catalunya. Li’n facilitem les dades i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09034 

XXX es queixa de la lentitud amb què s’aplica la Llei de Dependència. Entén 
que els recursos siguin limitats, però diu que la Generalitat no hauria de 
prometre allò que no pot complir. 

La informem que no tenim competències sobre assumptes de la Generalitat, 
però li facilitem les dades del Síndic de Greuges de Catalunya perquè li traslladi 
la seva queixa. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09035 

A XXX se li va retirar el cotxe amb la grua per haver aparcat ocupant 
parcialment un gual. Troba excessiu haver de pagar l’import de la multa i el de 
la grua i demana si se li pot perdonar l’un o l’altre. 

Se li que explica que, tot i ser causats per la mateixa infracció, es tracta de dos 
conceptes diferents i que van inevitablement junts. Se l’assessora, però, per si 
vol presentar al·legacions per via administrativa. 

Consulta sense expedient 09036 

XXX explica que li van posar una multa per deixar un moment el cotxe mal 
aparcat mentre duia el nen a l’escola. Afirma que hi ha molta altra gent que ho 
fa i demana tolerància per a tothom o per ningú. 



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

123

Se li recomana que presenti al·legacions per via administrativa i es tanca la 
consulta com a assessorada. Amb tot, es comenta el cas amb l’Inspector de 
Policia i emet un informe que es considera suficient. 

Consulta sense expedient 09037 

Tres famílies es presenten i mostren desacord amb l’adjudicació d’escola de P3 
als seus fills per motius de distància, incompatibilitat horària, racisme, etc. 

Com que les competències en aquesta matèria són de la Generalitat i ells ja 
han presentat reclamació davant les instàncies corresponents, els proposem 
que esperin la resposta o bé que s’adrecin al Síndic de Catalunya. Consulta 
orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09038 

XXX exposa que el seu cotxe va patir desperfectes, arran d’un accident, mentre 
estava correctament aparcat. Com que hi va haver investigació, va preferir no 
moure’l mentre aquesta durés, però la Policia li va multar per no tocar-lo de lloc 
durant 14 dies. 

La Sindicatura l’assessora perquè presenti al·legacions per via administrativa. 

Consulta sense expedient 09039 

Un veí d’Altafulla pregunta si tenim competències per ajudar-lo en un conflicte 
(per uns abocaments de terres il·legals) que manté amb el seu ajuntament. 

Se li recomana que hi presenti les seves peticions per escrit i que, en cas de 
manca d’actuació, acudeixi al Síndic de Catalunya. Li’n facilitem les dades i es 
tanca la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 09040 

Un vilafranquí anònim es queixa, per correu-e, contra la manca de neteja de la 
via pública que pateix el seu barri. 

La Sindicatura li demana que s’identifiqui i que ens faci arribar còpia dels 
escrits al respecte que afirma haver presentat. Per si no els trobés, també se 
l’assessora de com pot presentar les seves peticions per via administrativa. 

Consulta sense expedient 09041 

XXX es queixa contra la manca d’actuació de l’Ajuntament davant del greu 
perill per a la salut que suposen les antenes de telefonia mòbil. Sap que hi ha 
informes contradictoris al respecte i que la majoria d’antenes compleixen la 
normativa, però afirma que la normativa és tova i cal endurir-la. 

Després d’avisar-la de la dificultat d’obtenir una resolució favorable sobre el 
tema, se l’assessora per si vol exposar la seva preocupació a l’Ajuntament per 
via administrativa. 

Consulta sense expedient 09042 

XXX es queixa contra la manca de resposta del Consell Comarcal a una 
reclamació escrita que fa temps que ha presentat. 

Se la informa que possiblement tinguin tres mesos per contestar, període que 
encara no s’ha esgotat. Malgrat això, li facilitem les dades del Síndic de 
Catalunya, que seria la institució competent per intervenir en el cas, i la 
consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 09043 

XXX ens envia un correu-e en què diu que necessita ajut (sense més 
explicacions) i demana que ens posem en contacte amb ell. 
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Se li envien, també per correu-e, totes les dades de la Sindicatura de Greuges 
(adreça física, horaris i disponibilitat, telèfon, etc.) i ens posem a la seva 
disposició. De moment, però, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09044 

XXX exposa que té una sèrie de problemes amb l’Ajuntament de Barcelona 
arran d’un establiment que hi havia tingut. 

Tot i que ens oferim a facilitar-li les dades de la Síndica M. de Barcelona, se li 
proposa que presenti les seves explicacions per via administrativa. Com que 
diu que ja ho ha fet, la consulta es tanca com a orientada. Poc després ens fa 
saber que el seu recurs ha estat acceptat i que el problema ha quedat resolt. 

Consulta sense expedient 09045 

Dues ciutadanes denuncien incompliment de terminis en la formalització de les 
matrícules d’alguns infants en un centre concret. Reclamen que es considerin 
baixes i que els seus fills puguin ocupar les places vacants generades. 

La Sindicatura les orienta per si volen presentar aquesta reclamació, per escrit, 
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que és qui té competències 
en l’assumpte. Per si cal, també els donem les dades del Síndic de Catalunya. 

Consulta sense expedient 09046 

XXX demana si el podem ajudar en un problema que manté amb una 
immobiliària d’un altre municipi. El problema de fons, però, resulten ser fortes 
desavinences familiars que ja té en mans d’advocats. 

Se li explica que cap Sindicatura ni cap OMIC el podran ajudar i tan sols se li 
ofereix la possibilitat de demanar la intervenció del Servei de Mediació. Com 
que descarta aquesta opció i ho deixa en mans de la justícia, es tanca la 
consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 09047 

XXX es queixa contra un presumpte canvi de criteri, sobtat i injustificat, en 
l’aplicació dels barems de la Llei de Dependència. 

Se l’orienta perquè demani una revisió de grau per a l’afectat i presenti la seva 
reclamació, per escrit, a la Generalitat. També li facilitem les dades del Síndic 
de Catalunya per si li vol fer alguna consulta. 

Consulta sense expedient 09048 

XXX es queixa contra la ubicació, poc adequada, d’un rètol d’unes obres del 
FEIL. Com que el cas encara es troba en via administrativa, la Sindicatura no 
obre expedient però s’interessa per l’assumpte. 

Diversos contactes amb els Serveis Tècnics ens permeten saber que no 
consideren oportú tocar el cartell, però es mostren disposats a estudiar, sobre 
el terreny, les ubicacions alternatives que XXX pugui proposar. La interessada, 
però, desisteix de la seva petició i tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09049 

XXX exposa un problema provocat per un aparell d’aire condicionat i una paret 
divisòria entre propietats, que sí que va solucionar les molèsties de l’aparell 
però que no considerava ben acabada. 

Com que tant la instal·lació com la construcció ja s’ajustaven a les normes 
urbanístiques vigents, i els conflictes veïnals no són competència municipal, es 
va recomanar diàleg als interessats o que anessin al Servei de Mediació. Per 
part de la Sindicatura, però, la consulta es va considerar orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09050 
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Una veïna de Sant Llorenç d’Hortons demana si la podem ajudar en un 
conflicte laboral, per un presumpte acomiadament injustificat, que manté amb el 
seu ajuntament. 

Se la informa que només podem intervenir en problemes generats per 
l’Ajuntament de Vilafranca, però li recomanem que es queixi per escrit davant 
del seu ajuntament i li facilitem les dades del Síndic de Greuges de Catalunya 
per si necessita la seva intervenció. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 09051 

XXX es queixa contra la lentitud en el procés d’aplicació de la Llei de 
Dependència i contra el grau de dependència que s’ha concedit al seu pare. 

Se li explica que aquest assumpte és competència de la Generalitat, de manera 
que és davant d’aquesta administració on s’ha de queixar. També li facilitem les 
dades del Síndic de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09052 

XXX es mostra molt disgustada amb la seva comunitat de veïns, ja que la Junta 
no atén les necessitats de l’immoble (manteniment i petites reformes) ni se sap 
que passa amb els diners que paguen. Li toca ser presidenta i no ho veu clar. 

Se li explica que ni l’Ajuntament ni la Sindicatura ni l’OMIC tenen competències 
per intervenir-hi, però se li recomana que actuï amb tranquil·litat i que eviti 
enfrontaments. També se la informa que, en darrera instància, el Servei de 
Mediació li pot ser útil. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09053 

XXX exposa que li han posat una multa per deixar el seu cotxe particular, per 
anar a buscar l’entrepà, deu minuts en una zona de càrrega-descàrrega. Ho 
troba massa rigorós. 
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Se li explica que anar a buscar a l’entrepà no és, en principi, una qüestió de 
vida o mort, de manera que la multa sembla ben posada. Amb tot, se 
l’assessora de com pot presentar al·legacions per via administrativa. 

Consulta sense expedient 09054 

XXX té un problema amb la instal·lació de la xemeneia del bar que hi ha als 
baixos del seu edifici. Demana quins són els seus drets al respecte. 

Com que les ordenances no regulen el pas de les xemeneies per les parets 
interiors, com és el cas, se la informa que només es podrà fer si ells ho 
autoritzen. Si la via del diàleg i la mediació no resulten efectives, caldrà que 
reclamin els seus drets per via judicial. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09055 

XXX es queixa contra una multa, presumptament massa rigorosa, que li van 
imposar mentre estava estacionat a l’aparcament del Centre sòciosanitari 
Ricard Fortuny. Al·lega que la senyalització no és prou visible. 

La Sindicatura l’informa que no podrà intervenir en el cas si ell no presenta 
al·legacions per via administrativa i dóna l’oportunitat de resoldre el problema al 
mateix ajuntament. De moment, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09056 

XXX exposa un problema amb el cobrament de l’ajut, per lloguer d’habitatge 
per a majors de trenta anys, que ofereix la Generalitat. 

L’Oficina Municipal de l’Habitatge comprova que l’ajut li va ser denegat per 
“manca de pressupost”, de manera que queda clara la nostra manca de 
competències l’assumpte. Com que vol denunciar un repartiment desigual, 
l’orientem vers el Síndic de Catalunya i li’n facilitem les dades de contacte. 
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Consulta sense expedient 09057 

XXX demana ajut per resoldre un problema l’itinerari educatiu que pateix la 
seva filla, ja que tem que el canvi de normativa li faci perdre un any. 

Se li explica que ni l’Ajuntament ni aquesta Sindicatura tenen competències en 
matèria d’ensenyament, i se li recomana que, ja que l’escola no li ho ha aclarit, 
consulti el cas directament al Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
També la informem que, en darrera instància, el Síndic competent és el de 
Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09058 

XXX es queixa contra la manera d’actuar dels Mossos d’Esquadra, els bombers 
i el personal sanitari de les ambulàncies. Explica que, per atendre una 
emergència, van considerar necessari accedir al seu pis, que ho van fer per la 
força i que, en marxar, van deixar un munt de desperfectes, brossa, taques i 
desordre. Ningú no s’ha posat en contacte amb ells per disculpar-se, netejar, 
reparar els danys, oferir-los suport psicològic o indemnitzar-los. 

Com que fa mesos que han presentat una reclamació a la Generalitat i no 
n’han obtingut cap resposta, els orientem perquè posin el cas en mans del 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Consulta sense expedient 09059 

XXX explica que diferents errors i possibles negligències del personal de 
l’oficina de l’OTG de Vilafranca li han demorat dos mesos la percepció d’un 
subsidi. Denuncia poca professionalitat del personal d’atenció el públic. 

Se li explica que no tenim competències en assumptes de la Generalitat o de 
l’Estat, però que hi hauria de presentar la seva queixa per escrit i, 
posteriorment, podria acudir al Síndic de Catalunya. Diu que potser no ho farà 
perquè es planteja presentar denúncia per via judicial. Consulta orientada. 
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Consulta sense expedient 09060 

XXX té una botiga a l’illa de vianants i explica que tot sovint pateix molèsties i 
desperfectes per l’incivisme d’alguns repartidors, que aparquen els seus 
vehicles on no haurien de fer-ho. Demana solucions i l’actuació de la Policia. 

Se li recomana que presenti les seves queixes i peticions per escrit perquè Via 
Pública i la Policia Local puguin adoptar les mesures necessàries. Així, de 
moment la consulta es tanca com a assessorada, però quedem a la seva 
disposició per si la resposta de l’Ajuntament no fos satisfactòria. 

Consulta sense expedient 09061 

XXX demana ajut per solucionar un problema que té amb la lentitud i la 
ineficàcia del jutjat de Vilafranca. 

Com que l’administració de Justícia depèn bàsicament de l’Estat espanyol, se li 
facilita el telèfon del Defensor del Pueblo. També li facilitem les dades del 
Síndic de Catalunya per si li vol preguntar si hi té cap competència. La consulta 
queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09062 

XXX denuncia un problema d’assetjament escolar (amb agressions) que pateix 
el seu fill a l’institut. Van demanar un canvi de centre però l’Inspector de Zona 
ha paralitzat el procés. Actualment el noi està sense escolaritzar. 

Tot i la manca de competències en l’assumpte, vaig comentar el tema amb la 
regidora d’Educació, qui va parlar amb l’Inspector de Zona i va poder 
desencallar el cas. Si no, se l’hauria adreçat al Síndic competent en aquestes 
matèries, el de Catalunya. La consulta es va tancar com a orientada. 

Consulta sense expedient 09063 
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XXX es vol queixar contra una empresa d’esports d’aventura per una 
presumpta negligència amb resultat de lesió. 

Ens adonem del seu malentès i l’assessorem perquè vagi a l’OMIC. 

Consulta sense expedient 09064 

XXX telefona i explica que als baixos del seu edifici s’ha rebentat una canonada 
del clavegueram, amb tot el problema que això comporta, però que a Aigües li 
han dit que no hi podran anar fins al cap d’una setmana. 

Se li expliquen les competències de la Sindicatura de Greuges i que no 
funciona com un servei d’emergència. Se l’assessora perquè pugui comunicar 
la incidència al Servei de Via Pública i es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 09065 

XXX explica que han de portar un fill a una llar d’infants (propera al seu 
domicili) i l’altre a una escola força allunyada, cosa que li suposa un problema 
de desplaçaments i horaris important. S’ha queixat al Departament d’Educació 
de la Generalitat i a l’Inspector de Zona, però el problema persisteix. 

Se li explica que la competència per canviar els infants d’escola no és de 
l’Ajuntament ni, per tant, d’aquesta Sindicatura, de manera que se l’adreça cap 
al Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 09066 

XXX diu que ha rebut una taxa de l’Ajuntament per un concepte que s’ha tret de 
la màniga, que no sap què vol dir i que no pensa pagar. 

Se l’assessora per si vol demanar explicacions o queixar-se per escrit davant 
l’Ajuntament i ens posem a la seva disposició per si la resposta no arriba o no 
la considera satisfactòria. 
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Consulta sense expedient 09067 

XXX explica que té problemes per aconseguir autorització per venir a muntar la 
seva parada al Mercat d’Artesans i Col·leccionistes. Diu que al Patronat de 
Comerç i Turisme no l’han atès correctament. Se li proposa que presenti la 
seva queixa per escrit però demana que se l’atengui de paraula. 

Amb una senzilla trucada obtenim la informació que vol l’interessat i la hi 
trametem. El malentès queda desfet i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09068 

XXX i YYY, que viuen a Pontons, demanen com ho han de fer per constituir-se 
parella de fet. 

Després d’una consulta a Secretaria els informem que el Registre de Vilafranca 
és estrictament local, i que ha de ser el seu ajuntament qui els ofereixi alguna 
solució. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09069 

Telefona una ciutadana de Vilobí per queixar-se contra el poc coneixement del 
territori que tenen els Mossos d’Esquadra de Vilafranca: els ha necessitat dues 
vegades i sempre han trigat una hora perquè “no sabien on era Vilobí”. 

Se li explica que no tenim competències en el cas perquè els Mossos depenen 
de la Generalitat, però l’orientem perquè presenti la seva queixa per escrit a la 
caserna dels Mossos i demani, si cal, la intervenció del Síndic de Catalunya. 

Consulta sense expedient 09070 

XXX explica que acaba d’obrir una activitat econòmica i que té problemes amb 
els rebuts d’autònoms de la Seguretat Social. 
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Se li explica que no tenim competències en el tema i l’adrecem a l’oficina de la 
Tresoreria de la Seguretat Social. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 09071 

XXX explica que properament la desnonaran del pis i que no té ni bona salut ni 
mitjans econòmics, que aquesta ordre judicial és injusta. Ha presentat recurs. 

Se li explica que no tenim competències sobre els jutjats però l’adrecem a 
Serveis Socials. Com que diu que ja hi està en contacte i que l’atenen 
correctament, tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09072 

XXX diu que viu de lloguer i que el propietari del pis no la hi deixa empadronar. 
A més, afirma, li apuja el preu de lloguer cada mig any. 

Se li explica que l’OMIC possiblement la podrà orientar pel que fa a la quota de 
lloguer, i que a l’OAC podrà comprovar si hi ha algun problema al Padró que 
dificulti l’empadronament. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09073 

XXX viu a Mediona i se sent assetjada pel seu ajuntament, que l’acusa de tenir 
un nucli zoològic il·legal. Explica l’origen del conflicte, com té ara els gossos i 
els diversos problemes i acusacions que ha patit darrerament. Diu que la 
Generalitat li dóna la raó i que ha denunciat el regidor de Medi Ambient. 

Se li explica que les nostres competències no són comarcals i que el Síndic 
que hi podria intervenir és el de Catalunya, tot i que potser no ho faci si 
l’assumpte ja està en via judicial. La consulta queda orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09074 
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XXX no troba just que la grua li retirés al cotxe del gual on l’havia deixat. Diu 
que la placa era molt vella, que segur que no estava al corrent de pagament i 
que no creu que el propietari es queixés. 

Se li explica com ho ha de fer per presentar les seves al·legacions i els seus 
arguments per via administrativa i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09075 

XXX es presenta i explica que no pot fer front al pagament del rebut de brossa 
de la seva botiga, l’import del qual troba excessiu. 

Se li proposa que faci la consulta corresponent a l’ORGT i, si cal, que en 
demani el pagament fraccionat. També se li diu que si continua trobant car 
l’import, se’n pot queixar per via administrativa. La consulta es considera 
assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09076 

XXX es queixa, per correu-e, que no es permeti l’aparcament de vehicles en 
una illa de vianants al barri on viu. 

Se li respon que la irregularitat era la tolerància que hi havia fins ara, de 
manera que senzillament s’ha normalitzat la situació. Amb tot, se li explica que 
pot fer les seves peticions i propostes a l’Ajuntament per mitjà de la via 
administrativa. La consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 09077 

XXX envia un correu-e on es queixa que els veïns no puguin aparcar a l’illa de 
vianants del seu barri. Demana que es busquin solucions i es tracti tots els 
barris per igual. 
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Se li explica que ha d’adreçar les seves peticions, per escrit, a l’Ajuntament en 
lloc de a la Sindicatura, que no actua com a Oficina de queixes i reclamacions. 
Es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09078 

XXX descriu, per correu-e, una situació de possible assetjament laboral que 
pateix en una escola de Vilafranca. Demana si la podem orientar. 

Se li explica que no tenim competències en matèria d’Ensenyament, però que 
potser podria demanar un canvi de destí a RRHH. En canvi, si vol presentar 
una queixa formal, l’hauria de fer arribar a la Generalitat o, en darrera instància, 
al Síndic de Catalunya. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 09079 

XXX es presenta i es queixa contra els prejudicis racials d’una jutgessa del 
jutjat de Vilafranca a l’hora de concedir-li la custòdia del seu fill. 

Se li explica que no podem actuar contra una sentència judicial i que l’haurà de 
recórrer, en tot cas, presentat el recurs corresponent. Si la queixa és contra la 
jutgessa, l’hauria de presentar per escrit al mateix jutjat o acudir al Defensor del 
Pueblo. N’hi facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 09080 

XXX, veí d’Els Monjos, exposa el cas d’un nen, la custòdia del qual tenien 
cedida els avis i ara ha estat donada a la mare (drogoaddicta). Creu que no és 
la millor opció per a l’infant. 

Se li explica que no tenim competències en aquests assumptes i se li proposa 
que s’adreci directament a la DEGAIA. Consulta orientada i tancada. 
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Consulta sense expedient 09081 

XXX es queixa contra la lentitud en l’obtenció de la valoració definitiva del grau 
de dependència dels seus sogres. Un d’ells ha hagut d’ingressar en una 
residència i no es poden acollir a una plaça subvencionada per no tenir-la. 

Se li explica que el síndic competent en assumptes de la Generalitat és el de 
Catalunya. Li’n facilitem les dades i la consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09082 

XXX ens envia un correu-e on es queixa contra la manca de poda dels arbres 
de certs carrers, la manca de neteja i manteniment de la via pública al seu barri 
i la utilitat i conveniència de certs elements urbanístics de nova construcció. 

S’assessora XXX perquè faci arribar les seves queixes a l’Ajuntament per via 
administrativa i es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 09083 

XXX presenta un escrit, en nom d’una comunitat de propietaris, amb tot de 
peticions i propostes de millora urbanística per al seu barri. 

Se’ls explica, també per escrit, el funcionament i les competències d’aquesta 
Sindicatura i se’ls proposa que presentin el seu escrit a l’Ajuntament per mitjà 
de l’OAC. La consulta queda tancada com a assessorada. 

Consulta sense expedient 09084 

El fill de XXX i YYY fa anys que pateix assetjament escolar i, a mesura que els 
nois s’han fet grans (ja tenen 18 anys), la cosa encara ha empitjorat. Tot i que 
l’escola els atén prou bé, creuen que la seva actuació és insuficient. No veuen 
viable la possibilitat de canviar de centre ni d’acudir al Servei de Mediació. 
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Se’ls explica la nostra manca de competències en el tema i se’ls orienta
perquè exposin el problema per escrit a l’escola i els demanin més atenció. 
Descarten la possibilitat de presentar denúncia contra els assetjadors. 

Consulta sense expedient 09085 

XXX no està d’acord amb la valoració de nivell que, per acollir-se a la Llei de 
Dependència, s’ha fet de la seva mare. El considera molt baix. A Serveis 
Socials ja li han dit que pot demanar una revisió de grau. 

També l’informem que el Síndic competent en qüestions de Llei de 
Dependència és el de Catalunya. Li’n facilitem les dades i es tanca la consulta 
com a orientada. 

Consulta sense expedient 09086 

XXX es queixa contra la manera de fer les obres a la via pública, tallant carrers 
sense avís previ, sense agents que regulin el trànsit i sense indicar cap ruta 
alternativa. 

Se li explica que s’ha de queixar per via administrativa o bé, atesa la gravetat 
de la situació, trucar directament a Via Pública. Se li facilita la manera de fer-ho 
i es tanca la consulta com a assessorada. Malgrat això, comento l’assumpte 
amb el cap de Via Pública i li demano explicacions.

Consulta sense expedient 09087 

XXX vol fer un curs de formació subvencionada però no l’hi han deixat 
matricular perquè és major de trenta anys. Ho considera discriminatori. 

Com que al centre ja li han explicat que aquestes convocatòries vénen del 
govern espanyol, se li confirma que no hi tenim competències. Li facilitem les 
dades del Defensor del Pueblo i tanquem la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 09088 

XXX es queixa de la lentitud del sistema judicial, que té encallat un assumpte 
que li està provocat pèrdues econòmiques. 

Se li explica que no tenim competències en aquest àmbit, però li facilitem les 
dades del Defensor del Pueblo. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 09089 

XXX exposa discrepàncies en els tractes econòmics amb un gabinet d’advocats 
que li havia tramitat una petició d’indemnització a un establiment on havia patit 
un accident. 

Se li expliquen les nostres nul·les competències en el cas i se l’assessora per 
tal que sigui atès a l’OMIC, on li diran si té possibilitats de demostrar el pacte 
verbal que afirma que tenien. 

Consulta sense expedient 09090 

XXX es queixa contra una presumpta ineficàcia de la Policia a l’hora de retornar 
un objecte perdut al seu propietari. 

S’observa que la situació descrita és força inversemblant i que se sustenta en 
comentaris de terceres persones. Se li explica a XXX el funcionament de la 
Policia per desfer el possible malentès i se l’assessora, amb tot, per si vol 
presentar la seva queixa per via administrativa. 
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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 l’any 2009. D'aquest 
total, he 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 1

Expedients pendents 2008 11

Expedients oberts 2009 60
Consultes 2009 90

TOTAL 162

Cal observar que dels seixanta expedients oberts al llarg de 2009, dos no es 
van iniciar a instància de part, sinó que corresponen a actuacions d'ofici. 

TRACTAMENT DELS 
CASOS ATESOS

1 11

6090

Expedients pendents 2007
Expedients pendents 2008
Expedients oberts 2009
Consultes 2009
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5.2.2. Classificació de les consultes 

Les 90 consultes sense expedient registrades el 2009 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 mirat d’indicar una via de solució als ciutadans i ciutadanes 
que han vingut a demanar ajut. 

 - Consultes assessorades (39): 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 72 expedients estudiats (el pendent de 2007, els 11 pendents de 2008 i els 
60 casos nous de 2009) han estat resolts de diferents maneres. 

En alguns d'ells s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana –o l’assumpte 
estudiat, en el cas dels Expedients d’Ofici– 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 explicat als/a les interessats/ades per aclarir-los els 
dubtes o desfer possibles malentesos. Aquests expedients s'han classificat A 
favor de l'Ajuntament. 

Un tercer grup de casos són aquells en què el problema o greuge detectats es 
van resoldre favorablement als interessos del/de la ciutadà/ana, amb l’única 
intervenció mediadora de la Sindicatura i sense que vagi caldre fer cap 
recomanació escrita a l'Ajuntament. Han estat tancats com a Mediació. 

Tan sols un dels expedients tractats va veure’s Desistit per l’interessat, ja que 
el/la promotor/a de l’expedient no va arribar a presentar a la Sindicatura la 
documentació relativa al cas. 

Com en anys anteriors, les particularitats d'un bon nombre dels expedients i/o 
la data tardana en què es van obrir van fer que a 31 de desembre encara no 
s’haguessin tancat. Aquests casos s'han classificat com a Oberts o Pendents 
de resolució. 
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A favor de l'interessat 1

A favor de l'Ajuntament 22

Mediació (solució de consens) 19
Desistits pels interessats 1

Pendents de resolució 29
TOTAL 72

RESOLUCIÓ DELS CASOS 
ESTUDIATS

1
1,39%

22
30,56%

19
26,39%

1
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5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 

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

Com a l’any 2008, durant el 2009 també em vaig trobar amb diversos 
expedients que, per la seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb 
l'actuació coordinada de diversos serveis municipals que, en alguns casos, 
implicaven àrees diferents. El seu abast, doncs, feia difícil “carregar-los” 
únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de manera que els he 
classificat com a Expedients de resolució Transversal. 

Acció Territorial i Via Pública – Habitatge 1

Acció Territorial i Via Pública – Medi Ambient 2

Acció Territorial i Via Pública – Seguretat Ciutadana 19

Acció Territorial i Via Pública – Serveis Viaris 10

Acció Territorial i Via Pública – Urbanisme 12

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

Serveis Centrals – Governació 1

Serveis Centrals – Hisenda 3

Serveis Centrals – Organització i Recursos Humans 1

Serveis Personals – Educació 3

Serveis Personals – Serveis Socials 5

Expedients de resolució Transversal 14

TOTAL 72
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5.2.5. Taula de classificació general 
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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 greuges 

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

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

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

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

 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de greuges 

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

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


