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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

Presentació i balanç general 

Acabat el 2010 és moment de mirar enrere per fer balanç de tot el que ha donat de si aquest 
any i sotmetre-ho a la consideració del Ple, de tota la ciutadania, i de l’opinió pública en 
general. La presentació d’aquest Informe no és només el compliment d’allò que disposa el 
reglament, sinó que és una necessària avaluació que ens permet, ja amb una certa 
perspectiva, veure tot allò que hem fet (i com ho hem fet) i allò que ens ha quedat per fer. 

La memòria anual de la Sindicatura Municipal de Greuges esdevé, a més, una mena de 
baròmetre que serveix per mesurar l’eficàcia del funcionament d’aquesta administració tan 
propera i tan nostra que és l’Ajuntament. I és en aquest primer nivell de l’administració on es 
perceben, de manera més palpable, els problemes reals d’una ciutadania que, especialment en 
un temps marcat per la crisi econòmica, reclama que es protegeixin els seus drets. 

És cert, però, que alguns d’aquests drets elementals, com ara el dret a l’habitatge o el dret al 
treball, són tan “grans” i s’estan veient tan agredits que és molt difícil que un ajuntament els 
pugui garantir amb l’eficàcia que voldria. 

Per aquest motiu, la primera de les consideracions que vull posar de relleu sobre l’actuació de 
l’administració municipal en aquest informe anual és el descens, per segon any consecutiu, de 
les queixes que hem rebut i els expedients que hem hagut d’obrir relacionats amb els Serveis 
Socials. Considero que l’eficiència d’aquest servei, en un temps en què la penúria econòmica 
afecta a molta gent (també als recursos del propi servei), és de vital importància per garantir, 
en la mesura que sigui possible, una vida digna per a tothom. 

El nombre de queixes contra els Serveis Socials, però, no ha estat l’única xifra que ha baixat, ja 
que les dades estadístiques sobre la feina feta durant el 2010 mostren que el nombre total 
d’actuacions dutes a terme per la Sindicatura (130) ha baixat respecte les de l’any 2009, quan 
s’havien elevat fins a les 162. 

Aquesta constatació em convida a fer una primera reflexió sobre els possibles motius d’aquest 
descens. Tant de bo que l’autèntic i únic motiu d’aquesta davallada en les queixes rebudes fos 
la millora de l’eficàcia en la gestió i en la resposta d’aquesta administració però, tot i que no 
descarto que aquest sigui un dels motius, també penso que n’hi ha d’altres d’un abast que 
supera en molt el nostre petit àmbit local. Penso en el desencís general i en el palpable 
distanciament entre la ciutadania i els polítics que ens representen, sentiments que es veuen 
alimentats per la complicada situació que viuen moltes persones i l’aparent manca de solucions 
que arriba des dels diferents estaments governamentals. 

I tampoc descarto que hi hagi un tercer factor que hagi influït en el descens de casos registrat 
l’any passat, un factor respecte el qual he d’assumir una part de culpa: la poca visibilitat de la 
institució, ja que des de la Sindicatura de Greuges no hem fet cap campanya publicitària per 
donar-nos a conèixer i per mostrar al gruix de la ciutadania en què li podem ser útil. 



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

6

Continuant amb l’anàlisi de les dades estadístiques que es poden veure al final d’aquest 
informe, però, es pot destacar que s’han atès un total de 130 persones, les problemàtiques de 
les quals s’han traduït en 67 consultes (que han estat oportunament assessorades o 
orientades) i 63 expedients (que responien a problemàtiques que sí que eren competència 
d’aquesta Sindicatura hi han estat objecte d’estudi i valoració). Val a dir, però, que 29 d’aquests 
63 expedients havien estat oberts en anys anteriors, i que precisament s’han pogut posar al dia 
gràcies a la ja esmentada davallada en les queixes durant el 2010 i, sens dubte, a la major 
estabilitat de què ha gaudit el Govern local. 

Pel que fa a la manera com han estat resolts, 28 dels expedients s’han solucionat per la via del 
diàleg i la mediació, sense que hagi calgut adreçar cap recomanació escrita a l’Ajuntament. 
Quan aquesta via no ha estat suficient, però, i he considerat que el ciutadà tenia raó en la seva 
reclamació, no m’ha quedat altre remei que adreçar fins a 5 suggeriments escrits al Govern 
municipal. 

D’aquests 5 expedients que han estat tancats a favor del ciutadà, l’Ajuntament ha acceptat 
dues de les recomanacions, n’ha desestimat una i encara no n’ha respost, tot i haver-ho 
reclamat en més d’una ocasió, dues més. 

En tants per cent, aquests 33 expedients en què he considerat que el ciutadà tenia raó en la 
seva queixa i he buscat la manera de solucionar-la, suposen el 52,4% del total dels expedients 
tractats. 

Per altra banda, 16 dels expedients estudiats han estat tancats a favor de l’Ajuntament, ja 
que durant la seva instrucció he considerat que l’actuació de l’administració municipal havia 
estat suficientment correcta i no agreujant. Aquests expedients representen el 25,4% del total. 

El 22,2% restant correspon als 14 expedients que a finals d’any encara no havien pogut ser 
resolts i resten oberts. 

____________________________ 

Com és lògic, els problemes atesos han presentat una gran varietat de casuístiques i diferents 
nivells de complicació, cosa que s’ha traduït, en aquells casos més difícils, en un allargament 
del temps que han necessitat per a ser resolts. Els expedients sobre urbanisme en són un bon 
exemple. 

Quan algun expedient, però, ha afectat a més d’una àrea l’hem anomenat de resolució 
transversal, i part de la seva complicació s’ha vist augmentada per la no sempre prou àgil 
coordinació entre les diferents àrees en qüestió. 

Els expedients de resolució transversal, així com els que han afectat la Policia Local, han estat 
els més nombrosos durant l’any 2010, però cal dir que aquests darrers han estat de molt més 
fàcil resolució gràcies a la molt bona col·laboració que he trobat en el Sotsinspector en Cap de 
la Policia Local, el Sr. Ramon Dosaigues, amb qui ha estat molt fàcil estudiar i analitzar cada 
cas fins a trobar una solució o bé una explicació suficient com per demostrar a la persona 
presumptament agreujada que no se li podia donar la raó. 

En general, però, i després dels entrebancs patits durant el 2009, he de manifestar que durant 
el 2010 he percebut que l’Equip de Govern s’anava consolidant i anava aprofundint en el 
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coneixement de l’administració i en la manera d’aprofitar-ne els recursos. És cert que encara he 
trobat a faltar millores a nivell de coordinació i en la velocitat a l’hora de respondre les peticions 
ciutadanes, però també és cert que he trobat voluntat de servei i ganes d’aprendre i buscar 
solucions davant de cada problema plantejat. 

____________________________ 

Pel que fa al funcionament de la Sindicatura pròpiament dit, si bé he celebrat que durant el 
2010 hem pogut tancar la major part dels expedients que havien quedat oberts del 2009, també 
m’he de disculpar per si en algun moment alguna persona ha acudit a l’oficina per ser atesa i 
no hi ha trobat ningú. Malauradament, durant el 2010, el Josep Maria, l’administratiu adscrit al 
servei que em fa les funcions de secretari, va patir una llarga baixa –de gairebé quatre mesos– 
que va afectar el normal funcionament de l’oficina.

És cert que durant aquest temps vaig intentar destinar més temps presencial a la Sindicatura 
de Greuges, però reconec que les meves obligacions familiars i com a vicepresidenta del 
FòrumSD em van obligar a deixar l’oficina buida més temps del que m’hauria agradat. 

Malgrat això, també he de dir que el servei no va quedar mai desatès gràcies als companys del 
Servei de Comunicació, que tant des de la centraleta com de manera presencial van donar les 
explicacions oportunes a tothom qui es volia adreçar a la Sindicatura i ens van facilitar les 
seves dades perquè, posteriorment, ens hi poguéssim posar en contacte per oferir-los 
l’oportunitat d’ajudar-los en les seves reclamacions. M’agradaria pensar que, malgrat aquestes 
complicacions, ningú no ha marxat de la Sindicatura amb la sensació de no haver estat atès 
correctament. 

____________________________ 

Objectius 

En aquest apartat he de fer un repàs crític a les actuacions que habitualment porto a terme per 
fomentar la coneixença i la utilització de la institució de la Sindicatura de Greuges per part de la 
ciutadania. 

Durant el 2010 he continuat amb les xerrades als instituts i als centres de secundària, però ha 
disminuït molt considerablement el nombre de xerrades que he dut a terme a les associacions 
de veïns. El motiu és que en els darrers anys havia observat que, en alguna de les cites 
programades, l’assistència de públic era mínima, fins al punt que en alguna ocasió només hi 
assistien els membres de la Junta de l’Associació que, a més a més, ja m’havien sentit parlar 
de la Sindicatura en xerrades anteriors. 

És per això que em proposo, sense deixar d’oferir aquestes xerrades a les associacions de 
veïns que ho vulguin i als alumnes de secundària, buscar altres maneres de fer arribar 
l’existència, la utilitat i el servei que pot oferir una institució com la Sindicatura Municipal de 
Greuges a la ciutadania de Vilafranca. 

____________________________ 
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L’altre gran objectiu és, evidentment, continuar col·laborant en la millora del funcionament 
d’aquesta administració. Els problemes que presenta cadascun dels ciutadans i les ciutadanes 
que s’adrecen a la Sindicatura són una bona oportunitat per descobrir petites o grans 
mancances que són susceptibles de ser millorades, i és la meva voluntat i la meva obligació 
contribuir en la recerca de solucions, tant particulars com generals, per fer una mica més fàcil i 
agradable la relació entre la ciutadania de Vilafranca i aquest Ajuntament. 

____________________________ 

Agraïments 

En primer lloc, el meu agraïment ha d’anar precisament per aquesta ciutadania que ens ha 
confiat les seves queixes i els seus problemes, ja que són la raó de ser de la institució i 
constitueixen la matèria primera d’aquesta voluntat de millora que ja va manifestar –fa molts 
anys– aquesta administració, quan va crear la Sindicatura de Greuges. 

No cal dir que cap de les solucions satisfactòries que s’han assolit durant el 2010 hauria estat 
possible sense la vigència d’aquesta esmentada voluntat de millora, que he trobat tant en els 
meus interlocutors polítics com en els caps de servei, tècnics i personal administratiu. Gràcies, 
doncs, a tots ells... I potser especialment a l’alcalde, a qui vull agrair l’esforç que ha realitzat per 
mantenir, malgrat les exigències de la seva agenda, la reunió mensual amb la Sindicatura, que 
ha servit per desencallar més d’un cas. 

Per acabar, no vull deixar d’agrair al ja esmentat Josep M. la bona feina que duu a terme i el 
bon tracte que té amb les persones que acudeixen a la Sindicatura, així com l’esforç que ha fet 
per posar al corrent, en el menor temps possible i sense desatendre el dia a dia, la feina 
administrativa que s’havia acumulat a l’oficina durant la seva absència. 

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

Vilafranca del Penedès, 26 de juliol de 2011. 
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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 2010 vaig continuar amb els 
cicles de xerrades per donar a conèixer la Sindicatura de Greuges entre els estudiants de cicle 
secundari de Vilafranca. 

Vull destacar, un cop més, que la col·laboració dels centres educatius va ser determinant per a 
l’èxit de la proposta, ja que el treball previ fet amb els tutors feia que els alumnes acollissin 
l’activitat amb una certa base que permetia un desenvolupament més dinàmic de la sessió. 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 2010 vaig dur a terme un total de cinc sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 

Curs 2009-2010: 
- Març de 2010: 1 sessió a l’IES Alt Penedès (dia 16) 
- Maig de 2010: 2 sessions al Col·legi Montagut (dia 14) 
- Juny de 2010: 1 sessió al Col·legi del Carme (dia 8) 
  1 sessió al Col·legi del Carme (dia 9) 

3.1.2. Apropament a les associacions de veïns 

A primers de febrer de 2010 vaig començar una ronda de contactes amb les diferents 
associacions de veïns de Vilafranca per dur a terme un nou cicle de xerrades que em permetés 
apropar la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges a tota la ciutadania. 

La seva resposta, tot i que bona, no va ser entusiasta, ja que tant ells com jo mateixa ens 
havíem adonat que la capacitat de convocatòria d’aquest tipus de xerrades era escassa, fins al 
punt de donar-se el cas que en alguna de les convocatòries només hi havien assistit els 
membres de la junta de l’associació de veïns corresponent. 

Per aquest motiu no vaig insistir en demanar-los una data, sinó que vaig deixar que fos cada 
associació la que, lliurement, decidís si considerava útil i necessària aquesta activitat. 
Finalment, només van ser dues les xerrades que vaig dur a terme, de manera que es feia 
evident la necessitat de replantejar aquesta manera de fer promoció de la institució. 
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En les xerrades que es van dur a terme, però, l’audiència es va mostrar molt interessada en un 
òrgan que van admetre que encara els era força desconegut. 

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 va resultar 
força participada. 

En aquesta segona part es van posar sobre la taula alguns problemes i situacions reals que 
afectaven algun dels assistents, i en cadascun dels casos els vaig intentar assessorar i orientar 
segons fos més convenient. 

El cicle de xerrades es va limitar, doncs, a dues associacions de veïns, i van ser els dies: 
- 23 de febrer de 2010: barri de Sant Julià 
- 22 d’abril de 2010: barri de Les Clotes 

3.2. Aparicions als mitjans de comunicació  

És bo per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges que els mitjans de comunicació 
es facin ressò dels actes que organitza o en què participa la institució, ja que així s’aconsegueix 
una presència relativament freqüent que recorda a la ciutadania que estem al seu costat i a la 
seva disposició. 

El resum dels actes de la Sindicatura que han estat objecte de l’atenció de la premsa, la ràdio i 
la televisió locals i comarcals és el següent: 

- 22 de febrer de 2010: participació a la concentració i lectura del manifest contra les 
molèsties i els incompliments del pas de l’AVE. 

- 15, 16 i 17 de setembre de 2010: visita del FòrumSD, a iniciativa de la Representació 
de la Comissió Europea, a les institucions de govern de la Unió Europea (la Comissió i el 
Parlament) a Brussel·les. 

- 23 d’octubre de 2010: el diari El Punt s’interessa pel fet que encara no s’hagi presentat 
al Ple la Memòria d’actuacions 2009. 

- 3 de novembre de 2010: presentació al Ple municipal de l’Informe d’actuacions de la 
institució durant l’any 2009. Tots els mitjans de comunicació se’n fan ressò i alguns d’ells 
(Vilafranca TV i la Cadena SER) m’entrevisten per donar més relleu a la notícia. 

3.3. Participació en actes públics de la vila  

Amb l’objectiu de fer sempre visible la institució que represento i d’implicar-la en els actes que 
mouen el dia a dia de la ciutadania de Vilafranca, durant el 2010 també vaig intentar assistir al 
màxim d’actes públics dels que es van convocar. 
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3.3.1. Concentració contra les molèsties i els incompliments del pas de l’AVE

Arran de les molèsties provocades pel pas de l’AVE i dels repetits incompliments de l’ADIF en 
relació a solucionar-les, l’Ajuntament va convocar una concentració de protesta per al dia 22 de 
febrer de 2010. L’objectiu era reclamar a l’ADIF que adoptés les mesures necessàries per 
solucionar els problemes de sorolls, vibracions, esquerdes, brutícia, etc. que havia comportat el 
pas de l’AVE per Vilafranca. També es demanava, evidentment, que es cobrís el tram de via 
que encara quedava descobert. 

Com que em constava que tots aquest factors alteraven considerablement la qualitat de vida de 
la ciutadania, no només vaig participar en la concentració, sinó que vaig accedir, com a 
persona neutral i independent, a la proposta de llegir el manifest que s’havia preparat per a 
l’ocasió. 

Em va complaure poder observar que l’acte va comptar amb la participació unànime de tots els 
membres del consistori vilafranquí i d’un bon nombre de ciutadans i ciutadanes. 

3.3.2. Inauguració d’una exposició sobre Joanot Martorell

El divendres 26 de febrer de 2010 vaig assistir, a la Sala dels Trinitaris, a la inauguració de 
l’exposició que duia per nom 600 anys del naixement d’en Joanot Martorell. Tirant lo Blanc 
inicia la gesta. 

L’acte, que malgrat el seu interès va aplegar poca concurrència, va anar a càrrec del regidor de 
Cultura de l’Ajuntament, el Sr. Raimon Gusi. 

3.3.3. Conferència sobre la Unió Europea

El dia 5 de maig de 2010 vaig assistir a la conferència La Unió Europea després de Lisboa. 
Crisi només econòmica? que va tenir lloc al Saló de Plens de la Casa de la Vila i que havia 
estat organitzada pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de 
Vilafranca. 

La xerrada va anar a càrrec del periodista Carles Prats, conductor del TN Migdia de TV3 i 
anterior corresponsal a Brussel·les, que va oferir un punt de vista poc optimista sobre la utilitat 
real de la Unió Europea. 

3.3.4. Inauguració de les Fires de Maig 

Arran de la invitació rebuda de part de l’alcalde i de la regidora presidenta del Patronat de 
Comerç i Turisme, el dia 14 de maig a les 6 de la tarda vaig assistir a l’acte d’inauguració de les 
Fires i Festes de Maig o dels Enamorats, que va tenir lloc al mateix recinte firal. 

Com cada any, després d’un breu parlament de l’alcalde es va procedir a obrir l’accés al públic i 
a visitar tots els estands.
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3.3.5. Pla Estratègic Penedès 

A primers d’any, la gerència de la Fundació Pro Penedès em va proposar incorporar-me a les 
sessions de treball per a l’elaboració del Pla Estratègic Penedès, cosa que vaig acceptar amb 
la intenció de col·laborar en alguna de les taules de treball de caire social o educatiu. 

Així, el dia 9 de juny de 2010 va tenir lloc, al CFO Francesc Layret, a l’edifici de la Fassina, la 
primera sessió de treball. Els assistents ens vam repartir entre les diferents taules de treball 
convocades i vam iniciar el debat per intentar definir els objectius del Pla. La meva participació 
va ser a la Taula de Cohesió Social. 

1a SESSIÓ DE LES COMISSIONS TEMÀTIQUES, JUNY 2010 

ORDRE DEL DIA 
DURADA TOTAL (MÀXIMA): 2h15’ 

PRESENTACIÓ 
_ El procés d’elaboració del Pla Estratègic 
_ Objectius de la sessió 
_ Dinàmica de treball 

PRIMERA PART: DEBAT DE LA DIAGNOSI DAFO 
_ Explicació de les aportacions que hi ha hagut al DAFO després de la reunió de 
la Comissió Permanent relacionades més directament amb l’àmbit temàtic de la 
comissió. 
_ Debat i altres aportacions al DAFO 

SEGONA PART: DEBAT D’OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
_ Síntesi de temes clau a abordar des del Pla Estratègic. 
_ Definició dels objectius a assolir en relació a cadascun dels temes clau 
_ Línies estratègiques a seguir 

CLAUSURA DE LA SESSIÓ

La segona sessió de treball va ser convocada, també a la Fassina, per al dia 30 de novembre, 
amb la intenció d’anar definint i concretant els objectius i les línies d’actuació que haurien de 
constituir el Pla Estratègic. Ordre del dia: 

1. Presentació dels objectius de la sessió i de la dinàmica de treball 
2. Presentació de l’objectiu central i les línies estratègiques 
3. Formulació de propostes per part dels assistents i debat sobre accions concretes a dur 

a terme en aquelles línies estratègiques que corresponguin 
4. Síntesi 

3.3.6. Acte patronal de la Policia Local 

En correspondència amb la invitació del Sotsinspector en cap de la Policia Local, el dimarts 28 
de setembre vaig assistir, al Teatre Municipal de Cal Bolet, a l’acte institucional de celebració 
de la Diada Patronal de la Policia Local. 

L'acte va comptar amb els parlaments dels representants institucionals i la intervenció, en 
forma d’una interessant conferència sobre la feina de la Policia, de l'historiador Gabriel 
Cardona, titulada Llums i ombres de la professió de policia.
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L'alumnat de l'escola municipal de música Maria Dolors Calvet va oferir algunes interpretacions 
musicals, que van acompanyar l'acte de reconeixement a d'altres cossos de policia, a agents 
jubilats i a institucions que han col·laborat amb la policia local vilafranquina. 

3.3.7. Solidaritats 2010 

El dimecres 13 d’octubre de 2010 vaig assistir, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, a 
l’acte institucional del SOLIDARITATS 2010, Per una altra globalització!, en què el 
sotsdirector general de Triodos Banck a Espanya, Joan Antoni Melé, va oferir la conferència El 
paper de la banca ètica en la construcció de la pau. 

La seva exposició va convidar a la reflexió sobre un assumpte que sovint passa desapercebut: 
què se’n fa dels nostres estalvis? Sabem en què inverteix el nostre banc o caixa per donar-nos 
el rendiment que ens ha promès? Quan invertim diners en un producte, fem com la banca 
tradicional i només busquem els màxims beneficis o hauríem d’analitzar a què o a qui afavorim 
i a què o a qui perjudiquem? 

3.3.8. XI Festa de la Solidaritat 

També relacionat amb el mes de la Solidaritat, el diumenge 24 d’octubre de 2010 vaig assistir a 
la XI Festa de la Solidaritat, que va celebrar-se a la Plaça de la Vila i a la Plaça Sant Joan. 

El matí va ser molt animat i convidava a passejar pels estands de les diferents ONG locals que 
es dediquen a la solidaritat i la cooperació, les quals van poder difondre el seu treball quotidià 
envers els més desafavorits. 

Sota el lema Per una altra globalització!, la jornada va comptar amb un seguit d'activitats per 
a tots els públics que es van iniciar amb els pilars de benvinguda dels Falcons i els Xicots de 
Vilafranca del Penedès, per donar pas a l'actuació musical del grup Costa Mulata. 

L'acte es va cloure amb la lectura del Manifest que va anar a càrrec d'un representant de 
cadascuna de les entitats presents a la jornada. El text, acordat entre totes elles, va apel·lar al 
treball en xarxa, a la cooperació i a la col·laboració des de totes les instàncies per tal de 
reactivar la vida social responsable i democràtica per aconseguir que l'economia funcioni a 
favor del món sencer. 

3.3.9. Presentació al Ple de l’Informe 2009 

El passat 3 de novembre de 2010 vaig presentar, davant del Ple de l’Ajuntament, la Memòria 
de l’actuació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès durant l’any 
2009. 

Si bé és cert que aquesta presentació va tenir lloc amb uns quants mesos d’endarreriment, per 
causes no atribuïbles a la Sindicatura, també ho és que se li va concedir un tractament que li va 
donar un especial relleu, ja que per primera vegada va tenir lloc en el marc d’un Ple 
extraordinari i monogràfic. 
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Aquest nou format, que havia estat proposat per alguns dels grups polítics del Consistori en 
anys anteriors, es va revelar adequat i pràctic, ja que ens va permetre una exposició i un diàleg 
sense presses que considero que ens van ser molt útils per valorar, en la seva justa mesura, la 
tasca de la institució. 

També en vull destacar –i agrair– la bona acollida que tots els representants polítics van donar 
a les meves propostes i als meus comentaris que, com sempre, vaig fer en el to més 
constructiu, no amb ànim d’atacar un o altre equip de Govern sinó amb ànim d’ajudar a millorar 
una mica més el funcionament de l’Ajuntament de la nostra vila. 

3.3.10. Inauguració d’una exposició sobre Vilafranca

El dia 10 de desembre vaig assistir, a la capella de Sant Joan, a la inauguració de l’exposició 
Una Vilafranca que va endavant: espais i equipaments, l’objectiu de la qual era presentar a 
la ciutadania un recull de les actuacions i les millores dutes a terme, en els darrers dos anys, en 
diferents espais i equipaments del municipi, així com alguns projectes de futur. 

3.3.11. Lectura pública dels Drets Humans

En el marc de la celebració de l’aniversari de la Declaració Universal els Drets Humans, el dia 
10 de desembre vaig participar en l’acte que Amnistia Internacional del Penedès havia 
organitzat al Vinseum. 

L’acte esmentat va consistir en la lectura pública de la Declaració que van aprovar les Nacions 
Unides 72 anys enrere, la qual va anar a càrrec de persones reconegudes en diferents sectors 
socials (polítics, sindicals, periodístics, associatius, etc.). 

3.3.12. Pregó de la Fira del Gall

El dimecres 15 de desembre vaig assistir, a les 8.00 del vespre, al Pregó de la Fira del Gall que 
va tenir lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Va anar a càrrec de Josep Sucarrats, qui 
va fer un repàs, en clau personal, de la seva relació amb el Penedès. 

3.3.13. Concentració en defensa de la llengua catalana 

El dijous 23 de desembre l’Ajuntament de Vilafranca va convocar tothom a concentrar-se, a les 
8 del vespre, contra la darrera sentència del Tribunal Suprem, que exigia a la Generalitat que 
introduís el castellà com a llengua vehicular a l'escola i suposava un atac, clar i directe, al 
model d’immersió lingüística de les escoles catalanes i, en definitiva, al model català de 
cohesió i de convivència. 

La concentració, que va aplegar un bon nombre de ciutadans i ciutadanes, va tenir lloc a la 
plaça de la Vila, on vaig llegir un manifest unitari contra aquesta nova agressió de l’estat 
espanyol a la llengua i la cultura catalanes. 

La convocatòria de l’acte s’havia aprovat per unanimitat al Ple Municipal del dimecres 22. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

Com cada any, durant el 2010 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals (algunes amb motiu del meu càrrec de 
vicepresidenta del FòrumSD) que sempre em van ser útils per intercanviar coneixements i 
experiències i que, en definitiva, em van permetre millorar en el desenvolupament de la meva 
tasca al servei de la ciutadania de Vilafranca. 

El seu detall és el següent: 

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

Com a vicepresidenta de la Junta Directiva del FòrumSD, i d’acord amb el compromís que això 
suposa, vaig procurar assistir totes les reunions que s’anaven convocant per tal de garantir el 
funcionament, coordinació i desenvolupament de l’associació de síndics i defensors locals. 

Tot seguit passo a relacionar les diferents sessions que hem celebrat, però només amb el seu 
corresponent ordre del dia: si bé les actes de cada reunió es poden consultar als arxius de la 
nostra Sindicatura, no he considerat necessari incorporar-les en aquest Informe per qüestions 
d’espai i de practicitat. 

11 de gener de 2010 

La primera sessió de l’any, la número 33 de la Junta Directiva del FòrumSD, va tenir lloc a la 
seu de Santa Coloma de Gramenet amb aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 32 – 14 desembre 2009) 
2.- Acord atorgament poders: president, vicepresidenta i poders limitats a l’administrador  
3.- Seguiment edició - Informe conjunt – presentació 11 de febrer 
4.- Preparació Assemblea general – 25 de febrer – Pla de treball  
5.- Precs i preguntes 

Vam dedicar especial atenció a la consolidació del Pla de Treball 2010, a la preparació de la 
primera Memòria conjunta del FòrumSD i a la preparació de l’Assemblea general que havia de 
celebrar-se a Sant Cugat del Vallès a finals del mes de febrer. Malgrat això, també es van 
tractar altres assumptes no previstos a l’ordre del dia com ara la necessitat de regular i 
equiparar les retribucions dels síndics i defensors dels diferents municipis i la possible 
organització, a Catalunya, d’una Trobada Europea de síndics i defensors locals. 

____________________________ 
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8 de febrer de 2010 

En aquesta sessió, també celebrada a la seu de Santa Coloma de Gramenet, vam tractar 
l’ordre del dia següent: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta 33 – 11 gener 2010) 
2.- Actualització d'informacions i gestions diverses:  
 - Consultes notaria (atorgament de poders) 
 - "La Caixa": renovació del compte de crèdit 
 - Diputació de Barcelona - subvenció 2010 
 - Conselleria de Governació i Administracions Públiques - subvenció 2010 
 - Altres informacions 
3.- Presentació recull d'Informes – guió de l'acte de presentació - 11 de febrer 
4.- Preparació Assemblea general – 25 de febrer – Programa detallat - Informe de gestió, estat 

de comptes i pla de treball 2010. 
5.- Precs i preguntes 

____________________________ 

15 de març de 2010 

La sessió número 35 de la Junta Directiva del FòrumSD també va tenir lloc a la seu de Santa 
Coloma de Gramenet, i vam abordar-hi l’ordre del dia següent: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 34 – 8 de febrer de 2010 – 
pendent de lliurament) 

2.- Revisió i avaluació de l’acte de presentació del Recull d’informes – 11 de febrer 
3.- Revisió i avaluació de la XII Trobada - assemblea general – Sant Cugat - 25 de febrer 2010 
4.- Organització – distribució de tasques - Pla de treball 2010 
5.- Precs i preguntes 

____________________________ 

12 d’abril de 2010 

La 36a reunió de la Junta del FòrumSD, que es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet, va 
venir precedida per una reunió anterior (celebrada a Sabadell el 7 d’abril) en què un petit grup 
de treball havíem elaborat una mena de Pla anual 2010, amb les feines que calia desenvolupar 
fins a l’Assemblea de 2011. Amb aquesta base, l’ordre del dia va ser: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 34 i 35 – pendent de lliurament) 
2.- Propostes de reforçament de l’estructura del FòrumSD 
3.- Proposta de distribució d’encàrrecs i tasques – Pla de treball 2010 
4.- IV Taller de Formació – Els Drets Humans a la Unió Europea - 21 d’abril de 2010 
5.- Precs i preguntes 

____________________________ 
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17 de maig de 2010 

La reunió de la Junta del FòrumSD corresponent al mes de maig es va celebrar, com és 
habitual, a la seu de Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació – actes pendents - núms. 34, 35 i 36 
2.- Butlletí - Punt de trobada - esborrany núm. 4 
3.- Proposta - Diada de convivència - 3 de Juny - Tossa de Mar 
4.- Preparació V Taller de Formació - La Mediació - 21 de juliol 
5.- Previsions desplaçament III Encuentro Estatal - Vitoria 
6.- Precs i preguntes 

____________________________ 

14 de juny de 2010 

En aquesta ocasió la reunió va tenir lloc a la Sala Rosa de La Paeria, a la ciutat de Lleida, amb 
aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 37) 
2.- Preparació reunions territoris - Barcelona: 12 juliol – Tarragona/Lleida: 13 setembre - A 

determinar - setembre: Girona 
3.- Proposta - V Jornades de Formació - Lleida 18/19 novembre - 20 anys de sindicatures locals 

a Catalunya 
4.- Desplaçament Brussel·les - Parlament / Comissió Europea 
5.- III encuentro estatal - Vitoria - inscripcions 
6.- V Taller de Formació – La mediació 21 de juliol
7.- Avaluacions pendents: IV Taller de Formació / Jornada Lúdica - Tossa 
8.- Informàtica - cost manteniment pàgina web 
9.- Actualització i seguiment de diversos: subvencions, edició llibre formació, recull d’informes... 
10.- Precs i preguntes 

____________________________ 

14 de juliol de 2010 

Per indicació que expressa del president del FòrumSD, el Sr. Josep Escartin, i d’acord amb 
l’article 17.2 dels estatuts, el dia 14 de juliol de 2010 vam celebrar una reunió de Junta Directiva 
amb caràcter d’urgència. 

Va tenir lloc a la seu de Santa Coloma de Gramenet i l’únic punt de l’ordre del dia, que vam 
tractar en profunditat, va ser: 

1.- Renovació de la Junta Directiva 

____________________________ 

6 de setembre de 2010 
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La reunió de Junta del mes de setembre, a la qual no vaig poder assistir per motius personals, 
es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet amb aquest ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació - actes de les darreres reunions (Junta núm. 38 i 39) 
2.- Desplaçament Brussel·les - actualització d'informacions 
3.- III Encuentro Estatal - Vitòria - actualització d'Informacions 
4.- Preparació V Jornades de Formació (novembre) - Lleida 
5.- Publicacions: II Recull d'Informes - recollida d'informació - terminis - elaboració de l'Informe 
6.- Publicacions: Recull Formació 2009 
7.- Valoració reunions per territoris 
8.- Economia: actualització d'informacions 
9.- Precs i preguntes 

____________________________ 

21 de setembre de 2010 

En aquesta reunió, convocada amb caràcter extraordinari, vam abordar de manera exclusiva la 
coordinació horària dels diferents moments que estaven previstos per a les Jornades de 
Formació del FòrumSD, que havien de tenir lloc els dies 18 i 19 de novembre, a Lleida. 

Entre altres actes, s’havien de distribuir les ponències del tema central de les Jornades, el dret 
a l’habitatge, la celebració dels 20 anys de síndics locals i la visita institucional del President del 
Parlament de Catalunya, el M. Hble. Sr. Ernest Benach. 

____________________________ 

18 d’octubre de 2010 

L’ordre del dia de la reunió de Junta corresponent al mes d’octubre, que es va celebrar a Santa 
Coloma de Gramenet, va ser: 

1.- Lectura i aprovació - actes de les darreres reunions (Junta núm. 40 i 41) 
2.- III Encuentro Estatal - Vitòria – valoracions junta 
3.- Publicacions: II Recull d'Informes - recollida d'informació - terminis - elaboració de l'Informe 
4.- Publicacions: Recull Formació 2009. 
5.- Butlletí FòrumSD – preparació butlletí núm. 5 
6.- Renovació Junta – proposta calendari i procediment  
7.- Economia: actualització d'informacions. 
8.- Precs i preguntes 

____________________________ 

8 de novembre de 2010 

A la reunió de Junta del mes de novembre, que també es va celebrar a Santa Coloma de 
Gramenet, vam desenvolupar l’ordre del dia següent:
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1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 42) 
2.- Preparació V Jornades de Formació – Lleida 2010
3.- Seguiment Publicacions – II Recull d’Informes – Recull Formació 2009 
4.- Butlletí FòrumSD – preparació butlletí núm. 5 
5.- Proposta campanya difusió – síndics i defensors locals – Diputació de Barcelona (vegeu 

esborranys als arxius adjunts) 
6.- Economia: actualització d'informacions. 
7.- Precs i preguntes 

____________________________ 

29 de novembre de 2010 

La reunió de la Junta del FòrumSD del mes de desembre es va avançar, per motius d’agenda i 
de festes, a finals del mes de novembre. La vam celebrar, com sempre, a la seu de Santa 
Coloma de Gramenet i vam abordar-hi l’ordre del dia següent: 

1.- Lectura i aprovació - acta de la darrera reunió (Junta núm. 43) 
2.- Avaluació V Jornades de Formació – XX anys de síndics locals - Lleida 2010 
3.- Avaluació Publicacions – II Recull d’Informes – Recull Formació 2009 
4.- Butlletí FòrumSD – esborrany butlletí núm. 5 (novembre) - previsió núm. 6 
5.- Article premsa Dia DD.HH. - 10 de desembre de 2010 
6.- Campanya difusió – síndics i defensors locals – Diputació de Barcelona 
7.- Previsions organització Assemblea FòrumSD Febrer 2011 
6.- Precs i preguntes 

4.2. Jornades Internacionals sobre el Dret a la Bona Administració i l’Ètica Pública

Els dies 20, 21 i 22 de gener de 2010 vaig assistir, en representació del FòrumSD, a les 
Jornadas Internacionales sobre el Derecho a la Buena Administración y la Ética Pública, 
organitzades per l’Oficina del Defensor del Ciudadano de Málaga (de la Diputación Provincial) i 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Tot el programa es va desenvolupar a les 
instal·lacions de la Universitat de Màlaga i hi vam assistir síndics i defensors de tot Espanya. 

L’objectiu de les jornades va ser debatre, discutir i fer propostes per aconseguir que l’ètica i les 
bones pràctiques imperin en tota l’activitat de l’administració pública, ja que és un tema 
d’actualitat i que preocupa força. També es van poder observar les grans diferències que 
encara hi ha en les maneres de fer i d’atendre la ciutadania de les administracions de territoris 
diferents. 

La major part de les ponències van anar a càrrec de professors i catedràtics de les diverses 
àrees del dret, a fi de poder abordar l’assumpte des de diferents perspectives. L’organització 
també va tenir en compte la reserva d’algunes estones per al debat, cosa que va suposar un 
bon complement a les exposicions dels ponents. 

El programa de les jornades, ben intens, va ser el següent: 
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4.3. Presentació del primer recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya – 2008 

El dia 11 de febrer de 2010 va tenir lloc, a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de 
Barcelona, la presentació del primer recull d’informes dels membres del FòrumSD, 
corresponent a les seves actuacions durant l’any 2008. 

L’acte, breu però solemne, va comptar amb l’assistència dels titulars de totes les sindicatures 
del FòrumSD, del seu personal de suport i de tot d’alcaldes i regidors dels municipis que 
compten amb aquesta institució, així com amb diversos diputats del Parlament de Catalunya i 
els presidents de l’ACM i l’FMC. 

L’objectiu de l’elaboració d’aquest informe és oferir una visió global de la tasca de servei a la 
ciutadania que es desenvolupa, des de la proximitat i la transparència, des de les respectives 
institucions del Síndic/a de Greuges Municipal. 

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

A finals de febrer de 2010, i d’acord amb el que diuen els estatuts de FòrumSD, va tenir lloc la 
XII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya – 
FòrumSD, que en aquesta ocasió es va celebrar a Escola municipal de Música Victòria dels 
Àngels de Sant Cugat del Vallès. 

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

09.00 – 09.30 h 1a – 2a Convocatòria 
09.30 – 11.00 h Assemblea – 1a part 
 1.- Lectura i aprovació acta assemblea de St. Boi 
 2.- Presentació informe de gestió 2009 
 3.- Presentació informe de tresoreria 2009 
11.00 – 11.30 h Pausa - cafè 
11.30 – 13.00 h Assemblea 2a part 
 4.- Proposta pla de treball – pressupost 2010 
 5.- Precs i preguntes 

Programa paral·lel – personal sindicatures 

09.30 – 11.00 h Sessió formació: 
 - Contaminació acústica 
 - Residus (medi ambient i tributari) 
11.00 – 11.30 h Pausa – cafè 
11.30 – 13.00 h Sessió de treball: unificació d'informació i criteris publicació del recull 

d'informes 
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Cloenda. Conjunta i oberta a convidats institucionals 
13.30 – 14.30 h Cloenda XII Trobada assemblea 
 Il·lm. Sr. Antoni P. Fogué, President de la Diputació de BCN 
 Il·lm. Sr. Lluís Recoder, Alcalde de Sant Cugat del Vallès 
 Sr. Josep Escartin, President del FòrumSD 
 Sr. Jaume Clavell, Síndic de Greuges de St. Cugat del Vallès 
14.30 h Dinar - Hotel Sant Cugat 

Vull esmentar la bona acollida que ens va oferir la ciutat de Sant Cugat i l’excel·lent 
organització amb què es va desenvolupar tota la jornada. 

4.5. Comissió permanent del Foro Estatal de Defensores Locales  

Els dies 24, 25 i 26 de març de 2010 vaig assistir, junt amb altres membres de la Junta del 
FòrumSD i en representació de tots els associats, a la reunió de la Comissió permanent del 
Foro Estatal de Defensores Locales – FEDEL. L’objectiu de la trobada, que va tenir lloc a 
Segovia, era la preparació del III Encuentro Estatal de Defensores Locales, que havia de tenir 
lloc els dies 6, 7 i 8 d’octubre de 2010 a Vitoria.

També van acudir a la cita, a més dels representants del FòrumSD, delegacions de les 
sindicatures de Vitoria, Paterna, Málaga, Vigo, Calvià, Palma, Candelaria, Parla i, evidentment, 
de Segovia mateix, que van exercir d’amfitrions de manera impecable. 

Programa: 

Miércoles, 24 de marzo 
Llegada a Segovia – tarde/noche – Encuentro de los asistentes en el Hotel Los Arcos. Cena 
informal. 

Jueves, 25 de marzo 
10 h Ayuntamiento de Segovia - recepción y saludo al Alcalde 
10.30 h Sesión de trabajo 1: preparación del III Encuentro Estatal - Vitoria 2010 
 Casa Joven - Paseo San Juan de la Cruz, s/n (zona de la Plaza Mayor, al final de la 

C/ Escuderos) 
12 h Rueda de prensa 
13.30 h Comida 
16.00 h Sesión de trabajo 2: preparación del III Encuentro Estatal - Vitoria 2010 - Casa Joven 
19.00 h Mesa redonda: las defensorías locales como herramienta de calidad – Casa Joven 
 Modera y presenta: Defensor de Segovia 
 Ponentes: Málaga, Parla, Vigo y Sabadell 
21.30 h Cena – Hotel Los Arcos 

Viernes, 26 de marzo 
Programa libre: Mañana – visita turística a Segovia – comida. 
Tarde – regreso a los puntos de origen 
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4.6. IV Taller de Formació del FòrumSD

El dia 21 d’abril de 2010 va tenir lloc, a la Representació de la Comissió Europea i Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona - Aula Europa (Passeig de Gràcia, 90), el IV Taller de 
Formació del FòrumSD, que va dur per títol Els Drets Humans a la Unió Europea.

Programa: 

09.30 h Acreditacions 
10.00 h Presentació: Josep Escartín, president del FòrumSD – Síndic de Greuges de 

Sabadell 
Sessió I: Novetats i perspectives de la UE després de l'aprovació del Tractat de 
Lisboa 

 Ponent: Manel Camós, Director de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona 

 Moderador: Frederic Prieto, Síndic municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat 
11.30 h Pausa – cafè 
12.00 h Sessió II: La "Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea"  
 Ponent: Muriel Casals, Professora d'Economia de la UAB i presidenta d'Òmnium 

Cultural 
 Moderador: Carles Dalmau, Síndic municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat 

Cal comentar que ambdues sessions van resultar molt interessants, que la molta presència de 
síndics i defensors locals va propiciar que el debat posterior fos molt participat i que els horaris 
es van poder complir amb força rigor. 

4.7. II Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

En el marc de la relació institucional establerta en el conveni de col·laboració entre el FòrumSD 
i la Diputació de Barcelona, el dia 6 de maig de 2010 vaig assistir al II Fòrum de Pobles i 
Ciutats pels Drets Humans - 10 anys de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat. La jornada va ser organitzada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona i es va celebrar al Centre d’Estudis i Recursos Culturals – Pati Manning, de 
Barcelona. 

L’objectiu era, després de 10 anys de la Carta, reflexionar sobre la dificultat de passar de la 
teoria a l'acció de les autoritats locals. Es va fer a través de dos exemples concrets: el dret de 
tothom a gaudir i desenvolupar-se plenament a les ciutats i el dret de la ciutadania a conèixer i 
entendre la informació pública. 

Programa 

09.00 h Acreditacions i recollida de documentació 
09.30 h Inauguració 
 Xavier Amor, diputat delegat de Participació Ciutadana de l'Àrea d'Igualtat i 

Ciutadania. Diputació de Barcelona 
 Joaquim Mestre, regidor de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona 
10.00 h 10 anys de salvaguarda dels drets humans a la ciutat  
 Presenta: 
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 Xavier Amor, diputat delegat de Participació Ciutadana de l'Àrea d'Igualtat i 
Ciutadania. Diputació de Barcelona. Amb: 
Jaume Saura, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya 

 Francesc Xavier Grau, regidor d'Hisenda, Participació Ciutadana i Comunicació. 
Ajuntament de Cubelles 

10.30 h Pausa - cafè  
11.00 h El dret a saber  
 Disposem d'informació pública accessible, rellevant i transparent? Utilitzen les 

administracions públiques un llenguatge senzill i entenedor per comunicar-se amb la 
ciutadania? 

 Presenta: 
 Manel Brinquis, cap de l'Oficina de Participació Ciutadana de l'Àrea d'Igualtat i 

Ciutadania. Diputació de Barcelona. Amb: 
 Jesús Lizcano, president de la secció espanyola de l'Associació Transparència 

Internacional 
 Carina Wiberg, responsable d'Administració de l'Ajuntament de Karlstad, Suècia 
 Presenten experiències: 
 Carmela Fortuny, regidora de Serveis a la Ciutadania. Ajuntament de Sant Cugat: 

Premi transparència municipal 2009 
 Joaquim Mestre, regidor de Drets Civils. Ajuntament de Barcelona: edició de la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat en llenguatge planer 
 Idioma: anglès, català i castellà (traducció simultània anglès-català) 
12.30 h El dret de tothom a la ciutat  
 Hi ha conflicte de drets en l'ús de la ciutat? Quin impacte té el disseny de la ciutat en 

els drets dels seus habitants? Quin lloc ocupa el dret a la ciutat en la pràctica 
urbanística? Amb: 

 Manuel Delgado, antropòleg. Professor de la Universitat de Barcelona 
 Josep Mª Llop Torné, arquitecte-urbanista. Professor de la Universitat de Lleida 
 Monica de Blas, arquitecta-urbanista. Professora de planejament i disseny de la 

ciutat a la Universitat Europea de Madrid 
 Xavier Valls, arquitecte. Director General de Foment Ciutat Vella S.A, Barcelona 
 Modera el debat: 
 Zaida Muxí, arquitecta. Professora d'urbanisme de l'Escola Tècnica Superior 

d'Arquitectura de Barcelona 
 Idioma del debat: castellà 
13.30 h Cloenda  
 Xavier Amor, diputat delegat de Participació Ciutadana de l'Àrea d'Igualtat i 

Ciutadania. Diputació de Barcelona 

4.8. Jornades organitzades pel Síndic de Greuges de Catalunya

Els dies 13 i 14 de maig de 2010 van tenir lloc les jornades Accés a la informació pública: 
l’avenç en transparència, organitzades pel Síndic de Greuges de Catalunya i a les quals només 
vaig poder assistir parcialment. 

Els ponents van abordar de manera molt interessant les qüestions relacionades amb la 
informació, la participació i la transparència entre les administracions i la ciutadania, i els 
debats que es van obrir després de cada intervenció també es van revelar útils i aclaridors. 
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Programa: 



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

26

4.9. Reunió amb l’Adjunt General del Síndic

Arran dels canvis introduïts pel Síndic Ribó a l’estructura organitzativa de la seva oficina amb 
motiu de la seva renovació en el càrrec per 9 anys més, els membres del FòrumSD vam 
considerar necessari mantenir una reunió de coneixença i un primer intercanvi d’impressions 
amb el nou Adjunt General del Síndic, ja que ell era, a més, qui assumia les funcions de 
coordinació amb les sindicatures locals del país. Per aquest motiu ens vam posar en contacte 
amb el Sr. Jordi Sánchez i vam concertar un dinar de treball que va ser celebrat el dia 19 de 
maig de 2010. 

Per part del FòrumSD vam assistir a la trobada els membres de la Junta, els quals vam 
traslladar al Sr. Sánchez els punts de discrepància i dificultat que s’havien anat posant de 
manifest al llarg de la nostra relació institucional. 

En aquest sentit, ell ens va manifestar la seva voluntat de potenciar les esmentades relacions 
institucionals, ja que aquesta seria –més que no pas ocupar-se directament d’expedients 
concrets– la seva funció. També es va mostrar sensible en qüestió de la signatura de nous 
convenis de supervisió singularitzada per part del Síndic Ribó, ja que es tractava d’una mesura 
que no s’acabava d’ajustar a la seva intenció d’optimitzar recursos. 

La sensació general va ser que la reunió havia estat productiva i que hi havia hagut prou 
franquesa i bona voluntat per part de totes dues bandes, de manera que vam donar per ben 
entesa i ben rebuda la necessitat de potenciar les nostres relacions des del màxim respecte i 
lleialtat institucional. 

També vam coincidir en la voluntat de mantenir sempre ben oberts els canals de diàleg entre 
FòrumSD i el Síndic de Catalunya. 

4.10. Conferència “Sabadell des del 2009”

El dia 16 de juny de 2010 vaig assistir, convidada pel Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, 
el Sr. Josep Escartín, a la conferència “Sabadell des del 2009”, en què ell mateix va presentar 
la seva visió de ciutat des de la perspectiva de la feina realitzada per l’Oficina del Síndic durant 
l’any 2009. 

L’acte, adreçat principalment a les entitats i a la ciutadania, va tenir lloc a Fira Sabadell i va 
suposar una mena de presentació popular del seu Informe al Ple 2009. 

4.11. Reunions territorials de la Junta Directiva del FòrumSD  

D’acord amb el pla de treball, i atesa la bona experiència dels darrers anys, durant el 2010 
també es van celebrar diverses reunions territorials de la Junta Directiva del FòrumSD amb tots 
els síndics, síndiques, defensors i defensores del país. 

L’objectiu d'aquestes reunions era que els membres de la Junta poguéssim explicar a tots els 
associats les tasques que s'estaven duent a terme (per delegació de l'Assemblea) i en quin 



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

27

punt es trobaven, així com millorar i mantenir viu el contacte i el diàleg entre l'òrgan 
responsable del FòrumSD i la resta de síndics i defensors. 

Aquest tipus de trobades “de proximitat” també són un bon moment per compartir experiències i 
recollir opinions i propostes. 

L’ordre del dia de les reunions sempre va ser, lògicament, el mateix, i va girar a l’entorn dels 
documents “Què hem fet” i “En què estem treballant” que s’havien elaborat per a aquest efecte. 
També es van comentar assumptes relatius a les properes trobades a què estava convidat el 
FòrumSD, la futura renovació de la Junta Directiva, l’economia de l’associació, etc. 

Les dates de celebració i les ciutats que les van acollir van ser: 
- 12 de juliol de 2010: província de Girona, a Girona ciutat. 
- 21 de juliol de 2010: província de Barcelona, a Barcelona ciutat. 
- 27 de juliol de 2010: províncies de Lleida i Tarragona, a Reus. 

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

4.12. Preparació Jornades de Formació Lleida 2010

El dia 14 de juliol de 2010 va tenir lloc, a Santa Coloma de Gramenet, una reunió de preparació 
de les Jornades de Formació 2010, que s’havien de celebrar a Lleida els dies 18 i 19 de 
novembre. 

Com que aquells dies també s’havien d’aprofitar per celebrar el vintè aniversari de la creació, 
precisament a Lleida, de la primera sindicatura municipal de greuges de Catalunya, també 
s’havien d’organitzar i coordinar tota una sèrie d’actes paral·lels, amb tot de convidats de gran 
pes nacional i internacional, que van fer recomanable aquesta trobada en forma de comissió 
especial. 

4.13. V Taller de Formació

La sala d’actes Can Batlló, del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, va acollir, el dia 21 
de juliol de 2010, el V Taller de Formació del FòrumSD, que en aquesta ocasió es va centrar en 
el tema de la mediació. 

Des del punt de partida que la mediació ha esdevingut un sistema alternatiu de resolució de 
conflictes que està impulsant un canvi profund en el si de la nostra societat, i quan gairebé 
encara no s’ha acabat de concretar i definir “què és” i “què hem d’entendre” per mediació, 
observem que aquest mètode s’ha adoptat com a normal per al tractament de les situacions 
conflictives, tant en l’àmbit judicial com en l’àmbit del que és públic i del que és privat. 

Veiem que la societat, així com els síndics i defensors, ha acollit la mediació com una eina 
eficaç per defugir els sistemes clàssics per cars, lents i poc efectius, però cal distingir les 
actuacions que pot dur a terme un síndic o un defensor local de les que pot desenvolupar un 
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mediador professional, a fi de no confondre’ns nosaltres ni confondre a la ciutadania ni a les 
institucions. 

Programa: 
09.00 h Recepció – acreditacions 
09.30 h Sessió I – L'experiència pròpia de les sindicatures 
11.00 h Pausa – cafè 
11.30 h Sessió II – El contrast amb el treball dels mediadors professionals 
13.00 h Descans 
13.15 h Conclusions del debat 
14.30 h Dinar 

4.14. Visita a les institucions europees

Arran d’una iniciativa de la Representació de la Comissió Europea, que va comptar amb el 
suport de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el FòrumSD, 21 síndics i defensors 
municipals vam poder viatjar a Brussel·les els dies 15, 16 i 17 de setembre per visitar les 
institucions de govern de la Unió Europea: la Comissió i Parlament Europeu. 

L’objectiu de la visita, organitzada i a càrrec d’aquestes dues institucions, va ser l’establiment 
de contactes amb figures com les dels Síndics i Defensors locals, a qui es va convidar a 
Brussel·les per impulsar el coneixement del funcionament de les institucions europees, 
especialment pel que fa a la promoció dels drets i deures de la ciutadania en l’àmbit europeu. 

La invitació també es va plantejar per l’interès de les institucions europees en donar suport a 
propostes i realitats com el treball en xarxa de promoció dels drets de ciutadania que 
assumeixen els síndics i defensors locals, que es fa a Catalunya des del FòrumSD. 

La visita va suposar l’establiment de contactes i reunions de treball amb Eurodiputats, 
consellers i diversos experts del Parlament Europeu, amb qui es va debatre sobre aspectes 
concrets de la política europea com són la justícia, la política de seguretat, la immigració i els 
drets fonamentals dels ciutadans de la Unió Europea, entre d’altres. El programa de treball 
també va incloure, evidentment, un contacte amb diversos responsables de la Oficina del 
Defensor del Poble Europeu. 

Detall del programa: 

Dimecres, 15 
14h Trobada a l’aeroport de Barcelona (mostrador vol Brussels Airlines) 
15h25 Sortida del vol cap a Brussel·les (Brussels airlines SN 3704) 
17h35 Arribada a Brussel·les, i viatge en bus fins a la Delegació del Govern de Catalunya 
 Transport (autobús): OPEN TOURS (tel + 32 2 466 11 11) 
19h00 Participació a la inauguració de l’exposició "Projecte Europa" a la seu de les oficines 

de la Delegació del Govern de Catalunya a Brussel·les (227 Rue de la loi) 
 Desplaçament a peu fins a l'hotel (5 minuts) 
 Hotel Silken Berlaymont (Bvld Charlemagne, 11-19; 1000 Bruxelles) 

Dijous, 16 
09h15 Desplaçament a peu cap al Parlament Europeu (15 minuts) 
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 Rue Wiertz, 30 - 1047 Brussel·les 
09h45 Arribada a l’edifici Altiero Spinelli (ASP) del Parlament Europeu, i recollida de les 

acreditacions. 
 Sala A1E3 
 Benvinguda i presentació del Parlament Europeu a càrrec de Ton Orobitg, del servei 

de visites del Parlament europeu. 
 Visita de l'hemicicle. 
11h00 Presentació de les activitats de la Comissió de Peticions. 
 (Carolina Lecocq i David Lowe) 
11h45 Trobada amb eurodiputats catalans (a confirmar: Ramon Tremosa (ALDE) i Raimon 

Obiols (S&D)). 
13h00 Dinar a la cantina dels visitants del Parlament Europeu (Restaurant autoservei per 

grups de visitants, ofert per la Comissió) 
14h 45 Desplaçament a peu fins a la Comissió Europea – edifici Van Maerlant 
 Sala -1/17, (rue Van Maerlant 18) – 5 minuts a peu 
15 h15 Novetats del Tractat de Lisboa : Anna Melich, Consellera, Oficina de Consellers de 

Politica Europea, BEPA 
16h 15 Pausa 
16h 30  Els reptes d'una política urbana sostenible- experiències de projectes Europeus 
 Jan Mikolaj Dzieciolowksi, Expert a la Unitat "Espanya" de la Direcció general de 

Política regional 
17h30 Fi del programa del primer dia 
19h15 Passejada pel Centre històric de Brussel·les (sortint des de l'hotel) 
20h45 Sopar ofert per la Comissió Europea 
 Restaurant la Tour D'Yvoir, Place du Grand Sablon 8/9, Bruxelles 1000

Divendres, 17 
09h15 Arribada a la Comissió (sala -1/17, Edifici Van Maerlant, rue Van Maerlant 18) 
9h30 Immigració i integració: el paper de la UE 
 Expert Jose Diez Verdejo, unitat "inmigració e integració, Direcció general d'afers 

interiors (DG HOME) 
10h30 Pausa 
10h45 Els obstacles que queden per l'exercici efectiu dels drets dels ciutadans europeus 
 Vicente Nieto, Expert de la Direcció general de Justícia, unitat dels drets dels 

ciutadans. 
11h45 Els drets fonamentals després de Lisboa: Jaume Andreu, Cap d'Unitat de contactes 

amb el ciutadà, Direcció General de Comunicació 
12h45 Desplaçament fins al restaurant "the Gallery- Crowne Plaza, 107 rue de la Loi) - Dinar 

ofert per la Comissió Europea 
13h00 Dinar amb presència de Francisco Fonseca Morillo, Cap de representació de la 

Comissió a Madrid (tema: justicia, drets fonamentals i politica de seguretat de l'Unió 
europea: una visió general) 

14h45 Desplaçament fins a la sala -1/17, Edifici Van Marelant, rue Van Maerlant 18) 
15h00 Presentació dels serveis del Mediador Europeu
 Juliano Franco, Oficina del Mediador Europeu 
16h00 Fi del programa oficial 
18h00 Sortida cap a l'aeroport des de l'Hotel Silken, en autocar (Open Tours) 
20h50 Vol Sortida de Brussel·les / arribada Barcelona a les 23h (SN 3707) 
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4.15. III Encuentro Estatal - FEDEL

Els dies 6, 7 i 8 d’octubre de 2010 va tenir lloc, a la ciutat de Vitòria-Gasteiz, la tercera trobada 
estatal de síndics i defensors locals i provincials (FEDEL), a la qual vam assistir un bon nombre 
de membres del FòrumSD. 

El programa que hi vam desenvolupar va ser el següent: 
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Cal destacar, a més de la bona organització de les jornades i de la bona acollida que ens van 
oferir els amfitrions, el gran interès de les ponències preparades, especialment la de l’exalcalde 
de Vitoria, que va demostrar una visió de la realitat de les ciutats molt sensata i ajustada a la 
societat actual. 

A nivell organitzatiu, la ciutat de Granada va presentar la seva candidatura per acollir la trobada 
del proper any, tot i que es va posar damunt la taula la possibilitat de celebrar aquestes 
reunions de manera biennal. 

4.16. Jornades de formació a Lleida

Durant els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2010, i aprofitant el marc que oferia la celebració 
dels XX Anys de Sindicatures Locals que va tenir lloc a Lleida, el FòrumSD també hi va 
celebrar les seves Jornades de Formació anuals, que en aquesta ocasió ja van ser les 
cinquenes. 

Hi vam assistir la gran majoria dels síndics i defensors locals de Catalunya (amb els respectius 
equips de treball), una bona representació dels defensors locals i provincials de l’estat 
espanyol, la defensora del ciutadà de Gant (Bèlgica) i el mediador públic de Nova Zagora 
(Bulgària). A l’acte institucional dels XX Anys de Sindicatures Locals també vam comptar amb 
la presència del President del Parlament de Catalunya, el President de la Diputació de Lleida, 
representants de les Diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona, el Síndic de Catalunya, 
l’alcalde i exalcalde de Lleida, regidors, etc. 

Cal destacar l’elevat interès del contingut de les ponències programades i l’excel·lent 
organització i acollida que ens va oferir la ciutat de Lleida. 

Detall del programa desenvolupat: 

V Jornades de Formació - XX anys de síndics i defensors locals
Lleida, 17, 18 i 19 de novembre de 2010

Presentació: 
La ciutat Lleida celebra enguany els 20 anys de la recuperació, per a l'àmbit local, de la 
institució del Síndic/a de Greuges. El 27 d'abril de 1990 el Plenari de l'Ajuntament va aprovar la 
creació de la institució del Síndic de Greuges de La Paeria, com una figura independent del 
govern local, i amb l'objectiu de vetllar pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania. 
Així, el Sr. Simeó Miquel, va ser el nomenat primer Síndic de La Paeria el 13 de Juliol de 1990.  
Des d'aquell moment fins avui han passat aquests 20 anys i hem arribat a disposar d'un total de 
41 institucions locals, d'arreu de ciutats i pobles de Catalunya, que estan al servei, des de la 
proximitat de l'àmbit local, de més del 60% de la població del país.  
És per aquest motiu que el Fòrum de síndics i defensors locals de Catalunya ha volgut 
convocar les seves V Jornades de Formació a Lleida, per tal de celebrar amb la ciutat i amb la 
pròpia institució del Síndic municipal de Greuges aquest aniversari.  

Assistents: 
- Síndics, síndiques, defensors, defensores locals de Catalunya i membres dels seus respectius 
equips.  
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Convidats: 
- Síndics, síndiques, defensors i defensores locals de l’estat.  
- Síndics, síndiques, defensors i defensores locals europeus.  

Convidats institucionals: 
- President del Parlament de Catalunya  
- President de la Diputació de Lleida  
- Presidents de les Diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona (representants)  
* Les jornades disposaran d'un servei de traducció: català - castellà - anglès  

Lloc: La Llotja de Lleida - Palau de congressos 

Programa de les Jornades:

Dimecres, 17 de novembre  
Tarda - vespre: arribada participants - l'Hotel Trànsit – Hotel Zenit  
21,00 h Sopar de benvinguda – El Celleret  
----------------  

Dijous, 18 de novembre 
09,30 h Acreditacions : La Llotja de Lleida - Palau de congressos  
10,30 h Inauguració Jornades  

Taula I - Dret a l'habitatge 
"Del dret a l'habitatge al dret a la ciutat?: Dret a una bona Administració i drets en la 
ciutat"  
Ponent: Dr. Juli Ponce - Professor titular de Dret Administratiu i Vice-Degà de la 
facultat de Dret de la UB  
Moderador: Frederic Prieto, Síndic municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat  

12,00 h Pausa - cafè  
12,30 h Celebració dels XX anys de Síndics locals i cloenda 

12,30 h Presentació del II Recull d'Informes  
 Josep Escartin, President del FòrumSD - Síndic M. de Greuges de Sabadell  
12,45 h Vint anys de sindicatures locals: una trajectòria  
 M. Teresa Areces - Ex-síndica de Lleida  
 Antoni Siurana – Ex-alcalde de Lleida  
 Josep Giné, Síndic municipal de Greuges de Lleida 
13,15 h Homenatge a Simeó Miquel, Primer Síndic municipal de Greuges de Lleida  
13,30 h Acte Institucional  
 Josep Escartin, President del FòrumSD - Síndic M. de Greuges de Sabadell  
 Josep Giné, Síndic municipal de Greuges de Lleida 
 Representant de la Conselleria de Gov. i Adm. Públiques  
 Jaume Gilabert, President de la Diputació de Lleida  
 Ernest Benach, President del Parlament de Catalunya  
 Àngel Ros, Alcalde de Lleida 

14,30 h Dinar – La llotja  
16,00 h Taula II - Dret a l'habitatge 

"Experiències en la defensa dels Drets a l'Habitatge i col·lectius menys afavorits a 
Europa"  
Ponent: Sr. Guillem Fernàndez - Associació ProHabitatge, Housing Rights Watch, 
FEANTSA  
Moderador: Frederic Prieto, Síndic municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat  
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18,00 h Visita – Museu  
21,30 h Sopar: La Fonda del Nastasi  
----------------  

Divendres, 19 de novembre 
10,00 h Taula III - El valor de la proximitat 

Rita Passemiers, Ombudsvrouw Gant  
Javier Otaola, Síndico defensor vecinal de Vitoria-Gasteiz  
Ramon Llorente, Defensor de la Ciutadania de Girona  
Moderador: Angel Rubio, Síndic municipal de Greuges de La Seu d’Urgell  

12,00 h Pausa - cafè  
12,30 h Taula IV – El treball en xarxa dels síndics locals 

Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de Málaga Miembro de la Coordinadora 
andaluza de defensores locales  
Mr. Misho Bahov - Public mediator of Nova Zagora - Bulgaria  
Josep Escartin, President del FòrumSD - Síndic municipal de Greuges de Sabadell  
Moderador: Josep Giné, Síndic municipal de Greuges de Lleida  

14,00 h Dinar de cloenda  

4.17. Celebració del Dia dels Drets Humans a Sant Cugat del Vallès

Amb motiu de la commemoració de la Declaració Internacional dels Drets Humans, el Síndic 
Municipal de Greuges de Sant Cugat va organitzar un dinar col·loqui al qual vaig assistir en 
representació del FòrumSD. Va celebrar-se el 13 de desembre de 2010 i va tenir lloc a l’Hotel 
Sant Cugat. 

El convidat d’honor va ser el Síndic de Greuges de Catalunya, qui va portar la major part del 
pes de la tertúlia. Durant el transcurs del dinar van sortir diverses temàtiques que preocupen la 
població, com ara la immigració i la seva integració, les antenes de telecomunicacions, etc. 

L’acte va comptar amb l’assistència de representants del teixit industrial del municipi, dels 
mitjans de comunicació locals i comarcals i d’un bon grup de regidors dels diversos partits 
polítics del consistori. 

4.18. Signatura d’un nou Conveni de col·laboració

El dia 13 de desembre de 2010 vaig assistir, al Saló de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, 
a la signatura d’un renovat i matisat Conveni de col·laboració entre la Síndica de Greuges de la 
ciutat i al Síndic de Greuges de Catalunya. 

L’acte, presidit per l’alcalde, es va desenvolupar amb una gran solemnitat i hi va haver diversos 
parlaments. També hi van assistir bona part del regidors del consistori barceloní i una bona 
representació del FòrumSD. 
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4.19. Assistència a nomenaments, preses de possessió i actes d’homenatge 

4.19.1. Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa 

El dia 4 de febrer de 2010 va tenir lloc, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa, la 
presentació de la Sra. Isabel Marquès Amat com a nova Síndica Municipal de Greuges de la 
ciutat. 

La presa de possessió va tenir lloc en el transcurs d’un ple extraordinari al qual vam assistir un 
bon nombre de síndics i defensors locals, membres del FòrumSD, i el Síndic de Greuges de 
Catalunya, el Sr. Rafael Ribó, amb altres membres del seu equip. 

L’acte es va revestir de gran solemnitat, a la qual van contribuir els diferents parlaments de les 
personalitats i càrrecs polítics assistents. 

4.19.2. Síndic de Greuges de Catalunya 

El dilluns 1 de març de 2010, i en resposta a la invitació rebuda del Servei de Protocol del 
Síndic, vaig assistir a l’acte de presa de possessió del Sr. Rafael Ribó com a Síndic de 
Greuges de Catalunya per un nou mandat que, després de l’aprovació de la nova Llei del 
Síndic, serà per un període de nou anys. 

L'acte de presa de possessió es va celebrar al Parlament, va ser presidit per Ernest Benach, 
president de la cambra, i va comptar amb la presència del president de la Generalitat, José 
Montilla i diversos membres del govern. També hi vam assistir el Defensor del Pueblo 
d'Espanya i la majoria de defensors autonòmics de l'Estat espanyol, així com una molt 
important representació dels síndics i defensors locals del FòrumSD i alguns dels síndics 
universitaris. 

Després de prometre el càrrec, en la seva intervenció Ribó va apuntar els reptes del nou 
mandat, com ara fer una institució més coneguda i a l'abast de tothom, la creació d'una xarxa 
de drets i deures, i investigar i col·laborar per a la millora de l'Administració. 

Ribó ja havia estat reelegit Síndic el dia 10 de febrer de 2010 pel Parlament de Catalunya, per 
117 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions. Ribó, que ocupava el càrrec de Síndic de 
Greuges de Catalunya des de l'1 de juliol de 2004, havia acabat el seu primer mandat –de cinc 
anys– el 2 de juliol de 2009, i des d'aleshores exercia el càrrec en funcions. 

4.19.3. Síndica Municipal de Greuges de Barcelona 

El dimecres 12 de maig de 2010 vaig assistir a l’acte de presa de possessió de la Sra. M. 
Assumpció Vilà com a nova Síndica Municipal de Greuges de Barcelona. 

L’acte es va dur a terme al saló de Cròniques de l'Ajuntament, que va quedar petit per acollir 
les nombroses persones de diferents associacions que hi van voler assistir. Entre els convidats 
també ens vam trobar un bon nombre de síndics i defensors del FòrumSD, el Síndic de 
Catalunya i la síndica que deixava el càrrec, la Sra. Pilar Malla. 
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Malgrat la brevetat de l’acte, l'Assumpció Vilà també va prendre la paraula i es va definir com a 
una persona treballadora i lluitadora que es comprometia a dedicar totes les hores que 
calguessin per defensar els drets dels ciutadans. 

4.19.4. Síndica Municipal de Greuges de Rubí 

El dia 1 de juliol de 2010, a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler de Rubí, va tenir lloc la 
presentació al Ple Municipal de l’Ajuntament de la darrera Memòria del Síndic Municipal de 
Greuges de la ciutat, el Sr. Jordi Quintas Safons, que exercia des del mes de maig de 2004 i 
que ja havia arribat al final del seu mandat. 

Aquell mateix acte es va convertir en el del seu comiat i en el de nomenament de la Sra. Maria 
Palau i Pernas com a nova Síndica Municipal de Greuges de Rubí. 

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

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

Durant el 2010 vaig fer els desplaçaments següents:

� 5 de febrer de 2010: Barcelona 
� 2 de març de 2010: Sabadell 
� 16 d’abril de 2010: Reus 
� 21 de juny de 2010: Sant Boi de Llobregat 
� 1 de juliol de 2010: Rubí 
� 2 de juliol de 2010: Lleida 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i departaments, els casos 
que han estat atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2010. 

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 2010, sinó que són 
expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara 
romanien oberts des d’anys anteriors. 

Expedient 46/07 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

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

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

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

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

A finals d’abril va quedar feta l’escomesa fins a la façana i l’Ajuntament va intentar parlar amb 
els veïns per concretar les passes següents. Després de diversos intents, la reunió va tenir lloc 
a finals de desembre, però els representants veïnals no es van voler comprometre sense 
consultar-ho a la resta de propietaris i l’expedient encara va quedar obert. 

Expedient 13/08 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

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

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

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

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 i el 2010, de manera 
que, com que considero que l’actuació del Govern municipal està essent prou correcta (d’acord 
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amb les seves competències), deixo l'expedient obert (a petició de l’interessat) però només en 
fase de seguiment. 

Expedient 59/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals de novembre de 2008 XXX es queixa per un problema de sorolls que pateix des de fa 
temps (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 favorable no es van considerar 
prioritàries, fins al punt que a primers de juliol, quan XXX va presentar-se a informar que les 
molèsties s’havien reproduït, encara no s’havien fet. 

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

Durant el 2010, malgrat el compromís de l’alcalde, tampoc semblava que s’hagués d’aclarir si 
l’Ajuntament de Vilafranca volia fer sonometries (i qui les hauria de fer) o no, de manera que 
em vaig plantejar fer una recomanació escrita en aquest sentit. A partir de mig juliol, però, 
intervenen en el cas el Coordinador de Recursos Interns, el servei de Via Pública i, 
posteriorment, el de Medi Ambient, el qual aporta una possible solució per mitjà d’un servei de 
la Generalitat. 

La sonometria es va dur a terme a primers de desembre, però el 2010 es va acabar que encara 
no havien arribat els resultats. L’expedient resta, per tant, obert. 

Expedient 60/08 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

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

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

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

Amb aquest escrit presentat –i no respost dintre de termini, cosa que ara sí que ja fa que hi 
hagi un greuge–, em vaig passar el 2010 reclamat a l’alcalde una decisió sobre el cas en 
cadascuna de les reunions mensuals que vam mantenir, però només en vaig obtenir bones 
intencions i compromisos ajornats. Finalment, l’any va acabar amb la concertació, per a primers 
de 2011, d’una reunió entre l’alcalde i l’interessat per mirar de solucionar l’assumpte, motiu pel 
qual l’expedient encara roman obert. 

Expedient 01/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A mitjan gener de 2009 XXX es presenta 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. 
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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 n’hagués pogut parlar amb 
l’alcalde, ja que tenia intenció de demanar-li hora. 

Quan va tenir lloc que aquesta entrevista, a primers de febrer de 2010, l’alcalde va tenir dubtes 
sobre la possible responsabilitat de l’Ajuntament, motiu pel qual el cas no va ser tancat. Ell 
mateix es va comprometre a revisar-lo i buscar solucions. 

A mitjan març, però, l’alcalde reconeix que l’Ajuntament no té responsabilitats a l’interior de 
l’edifici i es compromet a enviar un escrit a XXX amb les explicacions oportunes. Malgrat la 
meva insistència (mensual), aquest escrit no va sortir fins el dia 31 de desembre de 2010, cosa 
que em va permetre, finalment, tancar l’expedient. 

Tot i que va costar molt que tothom es posés d’acord, al final va quedar clar que l’administració 
havia actuat correctament, motiu pel qual vaig tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 02/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

La Sindicatura es posa en contacte amb Governació, la Policia Local, Urbanisme i 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, situació que es va 
allargar durant tot el 2010 perquè, tot i el compromís de l’alcalde, no semblava clar que 
l’Ajuntament de Vilafranca volgués fer sonometries (ni qui les hauria de fer). 

Sí que vaig poder comprovar i aclarir, en canvi, que els horaris d’obertura del local s’ajustaven 
escrupolosament a la legalitat, motiu pel qual em vaig plantejar tancar el cas amb una 
recomanació escrita sobre el tema de les sonometries. A partir de mig juliol, però, intervenen en 
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el cas el Coordinador de Recursos Interns, el servei de Via Pública i, posteriorment, el de Medi 
Ambient, el qual aporta una possible solució per mitjà d’un servei de la Generalitat. 

El 2010 es va acabar amb un intent de sonometria frustrat per causa de la meteorologia i amb 
la necessitat de concertar una nova data. L’expedient, per tant, encara està obert. 

Expedient 09/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A finals de març de 2009 XXX es presenta i 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. 

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. 

A primers de 2010 l’Ajuntament rep aquesta petició i l’accepta. Encara cal aclarir un petit error 
en el document municipal, però finalment el tema es resol sense majors problemes, XXX 
ingressa la fiança, recupera l’aval i el cas es pot tancar com a mediació. 

Expedient 11/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX denuncia, a primers d’abril de 2009, 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 
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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. 

Durant el 2010 la tònica va ser la mateixa: es fa un nou requeriment, el propietari de la botiga 
torna a incomplir-lo i l’Ajuntament torna buscar excuses per no actuar. Davant d’aquests fets, i 
preocupada per la manca d’actuació municipal i la pèrdua de credibilitat que això implica, a 
finals d’octubre de 2010 vaig optar per abandonar la via de la mediació i adreçar una 
recomanació escrita a l’Ajuntament, cosa que també va suposar el tancament d’aquest 
expedient a favor de la interessada. 

Malauradament, l’any es va acabar sense que l’Ajuntament hagués actuat en el cas ni 
m’hagués respost el suggeriment enviat. 

Expedient 15/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A mitjan 2009 es presenta XXX i 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. 

Em reuneixo amb l’interessat i el cap de Via Pública, qui 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.  

A primers de 2010, efectivament, es duu a terme la intervenció i el problema queda solucionat, 
de manera que l’expedient es tanca com a mediació. 

Expedient 21/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 
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A mig juny de 2009 XXX explica que té la concessió d’un restaurant que fa un any que va veure 
retallat el seu horari de tancament nocturn, així com el 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 va passant el temps i el negoci se’n 
ressent. Demana recuperar els horaris normals. 

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 que per causa d’aquests 
problemes ha hagut de contractar seguretat privada, cosa que tampoc hauria calgut si la Policia 
mantingués 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 s’acaba d’autoritzar el local perquè instal·li una terrassa sense cap 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 no ens va comunicar cap altra pega ni incident en 
tot el que quedava d’any. Per aquest motiu, a primers de 2010 vam tancar l’expedient, sense 
cap altre tràmit, com a mediació. 

Expedient 23/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A finals de juny de 2009 XXX es presenta i 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. 



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

44

A primers de 2010, però, la constructora torna a incomplir els seus compromisos i cal tornar als 
requeriments i a les multes coercitives fins que, a mitjan març, es constata que la planta baixa 
de l’edifici en obres ja ha estat netejada de runes i deixalles, de manera que ja compleix els 
requisits mínims exigibles de seguretat i salubritat. Es comunica aquest fet a XXX i s’acorda el 
tancament de l’expedient com a mediació, ja que 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 innecessari dels terminis. 

Expedient 24/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX denuncia, a finals de juny de 2009, 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. Com que això, a part 
d’il·legal, és molt perillós per als vianants i 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 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, entenent que difícilment es pot anar més enllà, 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 ja fa tot el possible per solucionar el 
problema. Rebem aquests informes a finals de 2009, però no li puc traslladar les meves 
conclusions a XXX fins a primers de 2010. 

Amb tota la informació a la mà, XXX valora la possibilitat de dedicar-se a presentar denúncies 
voluntàries davant la Policia, que pensa acompanyar amb fotografies, però finalment ho 
descarta (per no buscar-se enemistats) i accepta que l’Ajuntament ja hi fa el que pot. 

Com que la intervenció de la Sindicatura ha ajudat a aclarir la situació del carrer, ha fet que 
s’estudiessin les diferents possibilitats i ha fet que es donessin instruccions per –en la mesura 
que sigui possible– esmenar-ne l’ús anòmal, l’expedient queda tancat com a mediació. 
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Expedient 28/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A primers de juliol de 2009 XXX i un grup de veïns es queixen contra el descontrol d’aparca-
ments 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. Se’ls informa que, en tot cas, 
poden demanar que es modifiqui el POUM. 

Després de mantenir l’expedient obert i en fase de seguiment durant diversos mesos, en veure 
que la situació s’havia normalitzat i que no hi havia hagut més queixes veïnals en cap sentit, a 
primers d’octubre de 2010 tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 30/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

A primers de juliol de 2009 XXX es presenta i explica que 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. 

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 i la data de resolució del recurs de l’interessat és gairebé dos mesos 
anterior a la data del document de trasllat 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. 
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L’expedient es manté obert fins a finals de gener de 2010, quan XXX ja ha rebut la resolució i 
l’ORGT li torna l’import embargat. El cas queda resolt com a mediació. 

Expedient 31/09 

SERVEIS CENTRALS - Hisenda 

A mitjan juliol de 2009 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 inutilitzat. 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 d’aquest document i de la 
mateixa resolució per part de l’ORGT alenteixen el procés i fan que l’expedient no es pugui 
tancar, com a mediació, fins a primers de març de 2010, quan XXX obté la devolució dels 
diners pagats de massa per mitjà de descomptes en altres tributs pendents. 

Expedient 43/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

XXX es presenta a finals de setembre de 2009 i 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 entrar 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 s’estudiaria concedir el segon comandament que demana l’interessat. 
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XXX agraeix la mesura i demana que mantinguem l’expedient obert uns mesos, per si sorgeix 
algun problema. Com que això no va passar, a primers de març de 2010 vaig tancar l’expedient 
a favor de l’Ajuntament, ja que la mesura d’aplicar una obertura universal a l’illa de vianants ja 
estava en marxa abans que la Sindicatura hi intervingués. 

Expedient 44/09 

PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ – Comerç, Fires i Mercats 

XXX exposa, a primers d’octubre de 2009, 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 ell. 
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 prou 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, les quals es comprometen a estudiar-les. 

Pocs dies després em comuniquem que sí que les han trobat molt interessants i que estudiaran 
la seva aplicabilitat a Vilafranca, sense descartar una modificació de l’ordenança. De moment, 
però, ja han ordenat recol·locar les parades de davant del gual per deixar el pas lliure. 

Espero unes setmanes per veure si la mesura aplicada funciona i, com que XXX m’ho confirma, 
tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 45/09 

SERVEIS A LES PERSONES – 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. 
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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. 

Confirmo la voluntat de solucionar el problema de l’Inspector de Zona i que, efectivament, la 
relació amb la Comissió d’Escolarització s’ha reconduït. També comprovo que un dels escrits 
dels interessats sí que havia estat respost, i que l’altre també s’hi podia considerar per les 
gestions que hi estava fent el nou Inspector de Zona. 

Així, considero que l’Ajuntament no es pot considerar culpable de cap greuge i que, en canvi, 
ha intentat buscar solucions, motiu pel qual tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 46/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A primers d’octubre de 2009 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. 

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. 
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Com que considero adequada la postura de l’Ajuntament, tan sols vetllo que s’apliqui com més 
aviat millor i que se li comuniqui a XXX. Quan això passa, a finals de febrer de 2010, constato 
que la mesura és suficient, també per a l’interessat, i tanco el cas com a mediació. 

Expedient 48/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX explica, a primers de novembre de 2009, 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 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. 

A finals de febrer de 2010, però, té lloc un període de pluges de certa intensitat que, ara sí, fan 
necessària una intervenció al camí en qüestió. El Servei de Medi Ambient, doncs, posa en 
marxa els tràmits per arranjar-lo i fins i tot hi fa una intervenció d’emergència mentre no arriba 
la reparació definitiva. L’expedient queda tancat com de mediació. 

Expedient 49/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

A mitjan novembre de 2009 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 el brancam 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 mantenim l’expedient obert fins que en rep la comunicació oficial, 
cosa que no passa fins a primers de 2010. El cas es tanca com a mediació. 
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Expedient 50/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX exposa, a mig novembre de 2009, 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 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 que 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 hi ha la intenció d’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, a finals de 2009, que l’Ajuntament es mou per solucionar el problema d’acord amb 
la petició de XXX, però no tenim cap certesa que es pugui acabar fent. 

A mitjan abril de 2010 el Servei de Medi Ambient ens informa que la subvenció ha estat 
denegada i que, d’acord amb la informació facilitada pel Servei d’Urbanisme, en un termini 
relativament curt aquell camí s’ha de veure profundament afectat per les obres de la nova C-15, 
de manera que no es considera oportú ni prioritari fer-hi res més que les habituals tasques de 
manteniment. 

L’expedient es tanca com a mediació perquè, tot i que la petició de l’interessat no s’ha pogut 
satisfer, sí que s’ha aconseguit que l’Ajuntament ho intenti, es comprometi a vetllar en tot 
moment per l’estat del camí i respongui per escrit les instàncies de XXX. 

Expedient 51/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

A mitjan novembre de 2009 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. Malgrat l’anunci, però, encara no s’hi ha fet res. Denuncia deixadesa. 

Comprovo el contingut i la data de l’escrit en qüestió i, atès que l’exposició de l’interessat 
sembla del tot correcta, demano explicacions al cap de Serveis Viaris. En pocs dies confirma 
que no s’ha fet per manca de pressupost i perquè no es considera una intervenció prioritària, 
però reconeix que s’hauria d’haver dit alguna cosa als veïns afectats. 
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Malgrat la sensibilitat manifestada pel regidor i el compromís adquirit (novament) d’instal·lar la 
pilona, l’escassetat de recursos econòmics i la poca amortització que tindria la intervenció 
(beneficiaria a pocs veïns) van tornar, a primers d’agost de 2010, a paralitzar el procés. 

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

A finals d’any el regidor em comunica que la Taula de Mobilitat ha estudiat el cas i ha dissenyat 
una solució alternativa que esperen que resolgui el problema dels veïns amb un cost molt 
inferior. Deixo l’ expedient obert, però, fins que la intervenció s’hagi dut a terme.

Expedient 54/09  (Expedient d’Ofici) 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Arran de l’observació d’una foto-denúncia d’un ciutadà a la premsa comarcal, a mitjan 
novembre de 2009 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 d’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. 

Ja entrat el 2010 se’m comunica que aquell espai està destinat a equipaments, de manera que 
s’intentarà fer-hi una petita intervenció per habilitar-lo com a aparcament, sense que entri en 
conflicte amb els altres usos de la zona i de la vorera. No va ser fins a finals d’octubre, però, i 
arran de la meva insistència, que se’m va comunicar que l’assumpte estava resolt des del mes 
de juny. 

Així, l’expedient va ser tancat a favor de l’interessat amb resultat de recomanació acceptada. 

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. 
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La proposta final de l’Ajuntament per a XXX, adoptada després d’escoltar la seva opinió i la de 
la Sindicatura, és la creació de dues noves places per a persones amb discapacitat (però 
genèriques) en el punt on ell ha proposat, ja que es considera adequat i que difícilment es 
veuran afectades per la celebració d’actes i esdeveniments. 

Com que trobo (i XXX també) que aquesta mesura és suficient, tan sols vetllo que s’apliqui com 
més aviat millor. Quan això passa, a finals de febrer de 2010, tanco el cas com a mediació. 

Expedient 57/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Via Pública a la vorera, alguna mesura 
addicional adoptada pel propietari del local i una resposta escrita de l’Ajuntament, van contribuir 
a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restaria fer una sonometria que 
demostrés si les emissions sonores superen els límits permesos i l’aïllament, per tant, és 
suficient. 

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

El 2010 es va acabar amb un intent de sonometria frustrat per causa de la meteorologia i amb 
la necessitat de concertar una nova data. L’expedient, per tant, encara és obert. 

Expedient 58/09 

SERVEIS A LES PERSONES – 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, que inicialment se 
li va donar al pare. Ell, però, és delinqüent i drogoaddicte, està en parador desconegut i, 
evidentment, ni es fa càrrec dels nens ni col·labora en la seva manutenció. Afegeix que no 
tenir-ne la custòdia suposa a YYY no poder demanar cap subvenció per a ells i, tot i que l’ha 
demanat per via judicial, el cas no prospera perquè ell està desaparegut. 
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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. 

A primers de 2010 parlo amb YYY, qui té clar que l’Ajuntament no la pot ajudar en el problema 
de fons (de caire judicial), i que els Serveis Socials ja li havien ofert tot l’ajut que podien, 
d’acord amb les seves competències. Puc, per tant, tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 59/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

A finals de desembre de 2009 XXX explica que ha rebut una multa per conduir, un dia que tenia 
el cotxe al taller, sense portar el cinturó de seguretat. 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 conductor i/o 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 notificava 
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 assenyala com a 
responsable 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. 

L’inspector, tal i com era previsible, confirma que per retirar la multa al propietari de vehicle 
infractor cal que aquest identifiqui –per escrit– un conductor alternatiu, ja que, si no, ell haurà 
d’assumir el cost d’una multa que, per altra banda, sembla correctament imposada. 

A finals de febrer de 2010 comunico aquesta informació a XXX i li proposo que pagui la sanció 
o indiqui el conductor infractor. L’expedient de Sindicatura es tanca a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 60/09 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

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. 
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Tot i que el fet de tenir èczemes a les orelles no li impedeix parlar pel mòbil i la multa pot estar, 
per tant, correctament 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. 

Ja a primers de 2010 consulto el cas amb l’Inspector, qui es compromet a parlar amb l’agent 
actuant. Pocs dies després em notifica que l’agent no recorda la situació amb claredat i que, 
davant d’aquesta manca de certesa, prefereix concedir el benefici del dubte a XXX –i anul·lar la 
multa– que sancionar-lo amb el més mínim risc arbitrarietat. 

Comuniquem la resolució del cas a XXX i tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 01/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

XXX es presenta i es queixa dels contenidors que hi ha al lateral de casa seva. El problema no 
són ni el soroll ni la mala olor sinó el fet que, de tant en tant, aquells contenidors són objecte 
d’actes vandàlics (incendis) i, com que la vorera és molt estreta i els contenidors queden a 
tocar de la paret, afirma que perjudiquen i posen en greu perill la seva propietat privada. Ja ha 
hagut de refer l’arrebossat i repintar la paret en dues ocasions en relativament poc temps. 

L’Ajuntament no ha respost ni les seves sol·licituds de responsabilitat patrimonial ni la seva 
petició de canvi d’ubicació dels contenidors. 

Pel que fa a la responsabilitat patrimonial, es produeixen una sèrie de malentesos que, junt 
amb la desestimació de l’Ajuntament (perquè qui provoca els incendis és una tercera persona) i 
amb el fet que l’assegurança de la llar de XXX ja va cobrir part de les despeses, fan que 
acordem no centrar la nostra actuació en aquest sentit, sinó en la possibilitat d’aconseguir un 
canvi d’ubicació per als contenidors en qüestió. 

En parlo amb el cap del servei de Via Pública i li demano que consideri la ubicació alternativa 
proposada per XXX. També li recordo que encara ha de respondre les seves instàncies. 

A primers de març de 2010 té lloc el canvi d’ubicació dels contenidors, cosa que es notifica per 
escrit als interessats i ens permet tancar el cas com a mediació. 

Expedient 02/10 

ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 

A finals de gener de 2010, en nom propi i en el d’una plataforma ciutadana, XXX es presenta 
per queixar-se contra la paralització del projecte de construcció d’una residència geriàtrica a 
l’antic edifici de l’INCAVI. 

Durant la instrucció de l’expedient vaig comprovar que –a finals d’agost de 2008– l’Ajuntament 
va convocar un concurs de projectes per a la contractació administrativa dels serveis 
d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, i de l’estudi de seguretat i 
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salut, per a la construcció de la residència. A finals de 2008 el jurat va seleccionar les quatre 
propostes finalistes i els va encarregar la redacció de l’estudi previ. 

Al mes de març de 2009,  l’Ajuntament de Vilafranca es troba immers en un procés de moció 
de censura i l’adjudicació, inevitablement, s’endarrereix. A partir del canvi de Govern, però, el 
projecte s’atura de manera aparentment definitiva amb arguments de diferent naturalesa. 

Sense entrar a opinar sobre la validesa d’aquests arguments (polítics, econòmics, de ràtio i de 
conveniència), observo que el plec de clàusules administratives del concurs diu que el resultat 
s’haurà de determinar en un termini màxim de dos mesos des de la data d’obertura de les 
propostes, i que l’òrgan convocant ha de concedir una sèrie de premis i indemnitzacions a 
l’equip guanyador i als altres finalistes. 

Per aquest motiu, considero que l’Ajuntament està incomplint les seves pròpies directrius i, en 
fer-ho, està cometent un greuge contra els quatre redactors dels projectes que van resultar 
finalistes. En conseqüència, considero oportú adreçar-li un suggeriment a fi que desbloquegi el 
procés, resolgui el concurs, encarregui el projecte i pagui el premi i les indemnitzacions 
previstos al plec de clàusules. També proposo que, en cas que això no sigui econòmicament 
viable, es demani a l’estudi adjudicatari l’ajornament del desenvolupament del projecte, però 
sempre de manera negociada i amb una motivació ben argumentada. 

Aquesta recomanació, que suposava el tancament de l’expedient a favor de l’interessat, es va 
enviar a l’Ajuntament amb data 26 d’octubre de 2010, però a finals d’any encara estava 
pendent de resposta. 

Expedient 03/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa contra la imposició d’una multa per aparcar el vehicle sobre la vorera, cosa que 
–d’acord amb la seva versió dels fets– és del tot incorrecta, ja que va deixar el vehicle més 
enllà de la vorera, ja al descampat. Presenta fotografies que ho demostren. Afegeix que, ateses 
les circumstàncies del moment (Festa Major), el col·lapse circulatori que hi havia a la zona (on 
ja hi havia tot d’altres vehicles “aparcats” al mateix lloc) i que el cotxe no feia nosa, troba la 
sanció del tot injustificada. La seva al·legació, però, havia estat desestimada. 

Quan parlo amb l’Inspector Cap de la Policia Local, ell defensa la necessitat de sancionar els 
vehicles que estiguin damunt la vorera –sempre–, ja que cal preservar-la per als vianants. 
Reconeix, en canvi, un possible excés de zel de l’agent actuant si realment el vehicle estava 
allà on demostra la fotografia. Així, atès que no hi havia molèstia ni infracció evident, considera 
raonable que s’accepti el recurs de reposició de XXX i la multa es deixi sense efecte. 

L’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 04/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 
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XXX es queixa contra una multa que li va ser imposada per estacionar en lloc prohibit. Va 
al·legar que hi havia altres cotxes aparcats i que el senyal de prohibició estava tapat per un 
tendal, però el recurs li havia estat desestimat. 

Comento el cas amb l’Inspector Cap de la Policia Local i veiem que aquell tram de carrer és de 
doble sentit, i que XXX va aparcar en sentit contrari: no va veure el senyal perquè no era per a 
ell, sinó pels que venien en l’altre sentit. Semblava doncs que la multa estava ben posada. 

L’interessat, però, ens va fer adonar que l’accés a aquell carrer es fa per vies de sentit únic, 
cosa que sumada al fet la senyalització (ni vertical ni horitzontal) no indica el doble sentit de 
manera explícita i que ell és de fora i no coneix la zona, li va fer pensar que continuava en un 
carrer de sentit únic en què, atesa la seva amplada, podia aparcar a ambdues bandes. 

Vaig comprovar que la senyalització, efectivament, era escassa i que podria induir a confusió a 
algú que no conegués Vilafranca, de manera que vaig proposar a l’Inspector que considerés la 
possibilitat de deixar sense efecte la sanció i al Cap del Servei de Via Pública que reforcés la 
senyalització de l’espai. 

Com que tots dos van trobar raonables les meves peticions i les van acceptar sense necessitat 
de fet cap suggeriment escrit, vaig poder tancar el cas com a mediació. 

Expedient 05/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

Es presenta XXX i demana la intervenció de la Sindicatura per obtenir la cèdula d’habitabilitat 
d’un immoble, de la seva propietat, que fa molt de temps que demana i que l’Ajuntament no 
expedeix. Explica que el problema és que demana una cèdula d’habitabilitat per poder viure en 
un habitatge usat, de segona mà, i que els Serveis Tècnics li exigeixen que compleixi els 
requisits que se li demanarien a un habitatge nou. Concreta que no vol una cèdula de primera 
ocupació, sinó una de segona, però que ni les entrevistes amb el regidor d’Urbanisme han 
desencallar l’assumpte. Presenta tot de documentació que demostra les passes que ha fet. 

Durant la instrucció de l’expedient observem que durant la revisió cadastral de 1984 es va 
canviar, sense que XXX se n’adonés o se’n queixés, la qualificació de l’immoble, que va deixar 
de ser habitatge per passar a ser local. De fet, XXX el va utilitzar com a local durant uns anys, 
però ara demana que es torni a canviar la seva qualificació i torni a ser habitatge. 

Demano l’opinió de l’arquitecta d’Urbanisme que porta el cas i es mostra convençuda que 
aquell immoble, per reformes que s’hi hagin fet, és un local que difícilment podrà esdevenir un 
habitatge, ja que presenta deficiències insalvables en qüestió de ventilació, de manca d’alçada, 
etc. El servei d’Habitatge em confirma, a més, que l’ús preexistent de l’immoble és el de local, 
no pas el d’habitatge (tot i que ho havia estat molts anys enrere), de manera que hi cal un canvi 
d’ús que s’haurà d’ajustar a les condicions demanades a un habitatge de nova creació. 

Finalment, després de diverses consultes al secretari de l’Ajuntament, al Síndic de Greuges de 
Catalunya, a l’Oficina d’Habitatge i a la normativa de la Generalitat, s’arriba a la conclusió que, 
com que el POUM permet que aquell immoble s’utilitzi indistintament com a local o com a 
habitatge, no li cal un canvi d’ús explícit que, per altra banda, l’Ajuntament, d’acord amb les 
escriptures i amb la normativa vigent, no pot concedir. Sí que es pot emetre, però, un certificat 
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que demostri que l’immoble havia estat utilitzat com a habitatge durant força anys, amb 
diverses persones empadronades, cosa que esdevé suficient per a XXX. 

L’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 06/10 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

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

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

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

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

Com que l’any s’acaba amb la intervenció de manteniment encara pendent, l’expedient roman 
obert. 

Expedient 07/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A mig març de 2011 es presenta XXX i demana ajut perquè se li ha denegat una sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial que, des del seu punt de vista, és del tot legítima. Explica que, en 
horari d’accés lliure a l’illa de vianants, quan hi entrava amb el seu vehicle particular, una pilona 
automàtica que ja havia donat més d’un problema es va accionar i li va causar desperfectes 
considerables als baixos del cotxe. 
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Durant la instrucció de l’expedient observo una discrepància d’horaris entre les versions de 
l’interessat, de l’atestat de la Policia Local i de l’escrit desestimatori de l’Ajuntament que caldria 
aclarir per saber, exactament, si l’hora en què va tenir lloc l’accident era d’accés lliure o 
restringit. També observo algun possible error o incoherència en els arguments de la 
desestimació i que l’Ajuntament no s’ha posat en contacte amb cap dels testimonis aportats per 
XXX, de manera que intento aclarir aquests punts. 

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

L’any s’acaba sense haver pogut aconseguir cap avenç significatiu en el cas i amb la 
possibilitat, cada vegada més ferma, d’haver-lo de tancar amb una recomanació escrita. De 
moment, però, l’expedient resta obert. 

Expedient 08/10 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX es presenta i es queixa contra l’augment desproporcionat que l’Ajuntament li havia aplicat, 
l’any 2009, a la taxa per posar dues neveres extra al costat del seu quiosc durant els dies de la 
Festa Major. Se’n va queixar per escrit a l’ORGT però al cap de tres mesos, en lloc de rebre la 
resposta, ha rebut un recàrrec. Aporta documentació que demostra que els anys anteriors se li 
havia cobrat, pel mateix concepte, una quantitat deu vegades inferior. 

Estudio les ordenances i les comento amb la responsable de l’ORGT, a qui també pregunto per 
la demora en la resposta a l’escrit de l’interessat. Ella, a part de dir-me que l’escrit ja està a 
punt de sortir, em comenta que la queixa de XXX ha posat al descobert que l’error no es 
trobava en l’import que li havien cobrat al 2009, sinó en el que se li havia cobrat els anys 
anteriors (excessivament baix), de manera que no descartaven demanar-li una regularització. 

Com que aquesta possibilitat em va semblar improcedent i, a més, vaig observar una 
discrepància entre el concepte pel qual es demanava permís i aquell pel qual se n’hi concedia 
(que podria induir a confusió en l’article –fins i tot en l’ordenança– a aplicar), vaig decidir 
comentar l’assumpte amb el regidor i amb l’Interventor per mirar d’arribar a algun acord que no 
perjudiqués XXX. Entenia que la seva petició, d’acord amb la informació que ell tenia, era 
lògica i que, per tant, no li corresponia a ell assumir els errors anteriors de l’administració que 
ara s’havien posat al descobert. Calia defensar la solució menys costosa per a ell. 

Finalment, es va acordar que, si bé no se li rebaixaria la taxa del 2009, tampoc se li demanaria 
cap de regularització dels anys anteriors, cosa que va suposar una solució mediada. 

Expedient 09/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

A primers de març de 2010 telefona XXX per denunciar que una antena de telefonia mòbil 
propera a casa seva funciona sense llicència. 
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Consulto l’assumpte amb el personal d’Urbanisme, als quals els sembla recordar que aquest 
tipus de llicències es concedien per silenci administratiu positiu (després d’una comprovació 
mínima). També ho comento amb el regidor i amb l’alcalde, qui es compromet a demanar un 
informe extern i actualitzat (ja n’hi havia un de 2008) sobre les emissions de l’antena i a 
informar-ne els veïns. L’any s’acaba, però, amb aquestes mesures encara pendents i 
l’expedient obert. 

Expedient 10/10 

SERVEIS A LES PERSONES – Salut i Consum 

XXX i YYY es presenten i expliquen que l’estat d’abandó del solar veí de casa seva els provoca 
problemes d’humitat i de brutícia. Fa mesos que van demanar a l’Ajuntament, per escrit, que 
requerís els propietaris perquè el netegessin i l’arreglessin, però no tenen constància que hi 
hagi hagut cap actuació per part de ningú. 

Observo que l’assumpte de la humitat es tracta d’un problema entre particulars i que 
l’Ajuntament, si no hi ha un problema de seguretat manifest –que no és el cas–, no hi pot 
intervenir. Els proposo que ho intentin solucionar a través de la seva assegurança de la llar. 

Pel que fa al tema de la brutícia, en canvi, el Servei de Salut m’indica que, davant d’un possible 
problema de salubritat i plagues, sí que s’han enviat dos requeriments als propietaris en què 
se’ls demana que netegin el solar, però que la seva manca de resposta ha endarrerit el procés. 

Faig seguiment del cas fins que comencen les multes coercitives i finalment es neteja el solar. 
En aquest punt, demano al Servei de Salut que vetlli que els terminis no s’allarguin més del 
necessari i que intenti mantenir una mica més ben informats els interessats en cada expedient, 
però tanco el cas com a mediació. 

Expedient 11/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Habitatge 

XXX explica que per causa de la seva situació personal i laboral va viure, gràcies als Serveis 
Socials de l’Ajuntament, en un habitatge social. Quan va trobar feina, se li va buscar un pis de 
lloguer i se li va demanar que no donés de baixa la llum ni l’aigua del pis municipal fins que 
l’ocupés una altra persona i es pogués fer el canvi de nom (molt menys costós que una baixa i 
una alta nova). XXX hi va accedir, però com que el pis no tornava a ocupar-se, les companyies 
li reclamaven a ella les factures que s’anaven generant. 

XXX va demanar ajut perquè el Servei d’Habitatge va arreglar ràpidament l’assumpte amb 
l’empresa d’aigües, però la solució amb la companyia d’electricitat trigava arribar i tenia por que 
li tallessin el subministrament al pis on vivia ara. 

Em poso en contacte amb el Servei d’Habitatge i comprovo que, si bé es va fer la gestió 
correctament, no se n’havia fet el seguiment necessari. Finalment, però, després de mesos de 
complicacions i malentesos, així com d’algun error en les lectures del comptador per part de la 
companyia d’electricitat que van endarrerir considerablement la resolució del cas, es va pagar 
el deute, es va donar de baixa el comptador i vaig poder tancar l’expedient com a mediació. 



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

60

Expedient 12/10 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

XXX es queixa que l’Ajuntament li ha desestimat una sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
que va presentar arran d’una roda que es va rebentar, al seu vehicle, en una maniobra 
d’aparcament. Afirma que la causa va ser una de les planxes metàl·liques que es van posar en 
els nous baixadors d’una vorera, que són molt esmolades. A més de la indemnització, també 
demana que s’adoptin mesures per evitar nous incidents. 

A la resposta de l’Ajuntament se li recordava que és responsabilitat del conductor mantenir el 
control sobre el vehicle en tot moment, tant pel que fa a la precisió de les maniobres com a la 
velocitat a què les executa. Malgrat això, se li proposava que esmenés les deficiències que 
s’havien detectat en la seva primera petició, però com que ell no ho va fer dintre de termini, la 
reclamació es va desestimar i arxivar definitivament. 

Tot i que aconsegueixo que es llimin una mica les peces en qüestió, també considero que la 
denegació d’indemnització és correcta, motiu pel qual tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 13/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa que a finals de 2009 va aparcar el vehicle en un carrer d’aparcament altern 
anual, que el dia 1 de gener no va canviar el cotxe de costat i que la grua li va retirar el vehicle 
el dia 4-1-10. Tot i reconèixer que hauria pogut enviar algú a canviar el cotxe de lloc, al·lega 
que ni tan sols havia vist el senyal i que s’havia posat malalta. Manté, a més, que quan va 
aparcar no infringia res i, per tant, multar-la per “mal aparcament” no és correcte. No està 
d’acord en haver de pagar la multa, la grua i la custòdia, però el recurs li va ser desestimat. 

Comento el cas amb l’Inspector Cap de la Policia Local i observem que el carrer estava 
correctament senyalitzat, que les taxes de la grua i la custòdia estan oportunament publicades i 
que la tolerància de la Policia, que va esperar quatre dies abans de retirar el cotxe tot i la nosa 
que feia, va ser més que suficient. Per altra banda, els serveis de grua i custòdia es van prestar 
de manera efectiva i no poden ser objecte de devolució. També es té en compte que XXX va 
estar malalta i que està a l’atur, però no es troben motius suficients com per anul·lar l’expedient.  

Tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 14/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Habitatge 

Es presenta XXX i explica que, amb motiu de la seva adhesió a la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social, fa molt de temps que va dur a terme una sèrie d’intervencions en un pis de la 
seva propietat i encara no n’ha rebut la subvenció corresponent. 

Consulto el cas al servei d’Habitatge, on em confirmen que aquest expedient ja ha estat 
acceptat i la notificació enviada, de manera que deu estar a punt d’arribar. 
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Pocs dies després, XXX confirma que ja ha rebut la documentació i l’ingrés corresponents, 
cosa que indica que el funcionament del servei havia estat correcte i em permet tancar el cas a 
favor de l’Ajuntament. 

Expedient 15/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

XXX exposa que fa gairebé un any que va presentar una petició escrita en relació a les 
humitats i filtracions d’aigua que pateix un traster del seu immoble, però ningú no hi ha fet res. 

Comprovo que la petició va anar d’Urbanisme a Via Pública sense que ningú hi fes res, de 
manera que demano que s’actuï i es respongui als interessats. A partir d’aquí, es revisa una 
canonada de sanejament que passa per l’interior de l’edifici, arran d’una servitud de pas, i es 
confirma el seu bon estat. L’Ajuntament també amplia una vorera i millora un col·lector de 
recollida d’aigües pluvials per eliminar un toll que era força habitual que es formés, sempre que 
plovia, al costat de la paret. 

Fet això, seria evident que si el problema persistís s’hauria de suposar que venia de l’aïllament 
del buc de l’edifici, cosa que, tal i com s’especifica en el mateix Conveni de la servitud de pas 
esmentada, era responsabilitat explícita de l’empresa promotora. 

Aquest aclariment –que alliberava l’Ajuntament de majors responsabilitats–, la intervenció duta 
a terme per Via Pública i el fet d’haver aconseguit que s’atenguessin i responguessin les 
peticions dels interessats, em van permetre tancar el cas com a mediació. 

Expedient 16/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

XXX es queixa de la falta de manteniment de l’accés a una plaça interior que els propietaris del 
seu edifici tenen cedit a l’Ajuntament. Ho van demanar per escrit fa temps però ningú no actua. 

Ho consulto a Serveis Urbans i Mobilitat i es reconeix la manca de resposta escrita, de manera 
que l’estudi del cas és immediat. Poques setmanes després se m’informa que en aquell espai 
ja s’hi havia dut a terme alguna intervenció, però que altres de les peticions dels interessats 
(com ara reparar unes plaques del sostre fetes malbé) no es consideraven fruit d’un ús normal 
del pas dels vehicles i no es podien assumir. 

Per veure i intentar avaluar per mi mateixa els desperfectes, em vaig desplaçar a l’adreça en 
qüestió i vaig observar que l’estat de les baranes, les columnes i les barres delimitatives de 
l’espai de pas era prou correcte, i que els desperfectes a les plaques de guix del sostre 
(totalment aleatoris) semblaven més causades per pilotades de la mainada que no pas per 
algun vehicle que s’hi hagués encastat. 

La conclusió és que l’Ajuntament no és responsable dels desperfectes denunciats, cosa que es 
trasllada a XXX i em fa tancar el cas a favor de l’Ajuntament. 
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Expedient 17/10 

SERVEIS A LES PERSONES – Serveis Socials 

XXX es presenta amb un problema de manca d’habitatge. Explica que quan va entrar al seu pis 
de lloguer va observar una greu manca de manteniment que, ni amb la intervenció de l’OMIC, 
el propietari no va arreglar. Ella va decidir unilateralment deixar de pagar i ara estan a punt de 
desnonar-la. Afegeix que té importants problemes de salut (física i psicològica) i que està 
barallada amb tota la família. Se sent sola i diu que a Serveis Socials no l’ajuden prou. 

Comprovo que l’actuació i l’assessorament de l’OMIC van ser correctes, així com la informació 
que va rebre a Habitatge. També demano informes a la seva assistenta, en els quals observo 
que el tipus d’ajut que se li ofereix, tot i que no s’ajusta a les seves pretensions, sembla 
suficient i adequat a les seves necessitats. 

Demano a XXX que miri d’adaptar-se a les noves circumstàncies i de valorar les sortides que 
se li ofereixen. Finalment, accepta la que s’ajusta més a les seves expectatives i, com que 
considero adequada l’actuació dels Serveis Socials, tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 18/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Serveis Urbans i Mobilitat 

Es presenta XXX per queixar-se contra una presumpta arbitrarietat del Servei de Via Pública en 
l’aparcament del seu carrer. Explica que abans era altern anualment, cosa equitativa per a tots 
els veïns, però que des de primers d’any l’han deixat fix a una banda i no ho troba just, ja que 
els d’un costat podran donar de baixa els guals i els de l’altre l’hauran de pagar cada any. 
També es queixa que la informació i la possibilitat d’opinar dels veïns ha estat insuficient. 

Consulto el cas amb Via Pública i se m’informa que sí que es va fer una campanya amb 
adhesius informatius i que es va debatre la proposta en una reunió de l’Associació de Veïns, 
cosa de la qual ja s’havia informat a XXX. També detecto, però, alguns errors de forma (no de 
fons) en la relació entre el servei i l’interessat, cosa que havia allunyat les respectives postures. 

Per mirar de resoldre un cas que mai no s’hauria d’haver complicat tant, el comento amb 
l’alcalde (amb qui l’interessat havia demanat visita) i li proposo que el rebi. L’alcalde també 
considera que cal atendre correctament el ciutadà i desfer qualsevol malentès, de manera que 
li concedeix entrevista i es disculpa pel tracte que havia rebut de Via Pública. També es va 
comprometre a revisar l’ordenança fiscal que regula els guals i veure si li cal una millora. 

El cas va ser tancat com a mediació. 

Expedient 19/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX ha estat multada per aparcar el vehicle a menys de 4 m d’una cantonada. No ho troba just 
perquè a molts indrets de la vila això no només es permet sinó que es fomenta, ja que són 
àrees de zona blava. Argumenta que, com als llocs on es tolera, en aquell punt el seu vehicle 
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(molt petit) no feia nosa ni limitava la visibilitat, ja que es tracta de carrers de sentit únic. A més, 
la vorera no està pintada i no hi ha cap pilona, de manera que sembla una trampa. També diu 
que la Policia ha desestimat els recursos amb escrits estàndard, sense respondre els seus 
arguments. 

Durant l’estudi de la documentació que aporta XXX observo un possible error en la resposta de 
la seva primera al·legació que li va poder provocar indefensió, així com una descoordinació 
entre la Policia i l’ORGT que havia fet que s’emetés una nota de pagament amb recàrrec quan 
encara no havia vençut el període de pagament ordinari. 

Plantejo els arguments de la interessada i els errors detectats a l’Inspector Cap de la Policia 
Local, qui reconeix un greuge comparatiu amb les places de zona blava que incompleixen la llei 
dels 4 m (tot i que ho troba mínimament justificable per la manca d’aparcament manifesta que 
hi ha a Vilafranca) i es compromet a mirar-se els possibles errors esmentats. 

Pocs dies després em comunica que considera que hi ha prou motius per deixar sense efecte 
la sanció, cosa que es comunica a XXX i em permet tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 20/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa que se li ha desestimat el recurs contra una multa que considera massa 
rigorosa, ja que només va deixar el cotxe un moment, en un lloc on no molestava a ningú, per 
anar a recollir uns llibres per a la biblioteca. 

Parlo amb l’Inspector Cap de la Policia Local i m’informa que el vehicle es va multar perquè 
estava sobre una vorera, lloc on estan prohibits tant la parada com l’estacionament. Resulta, a 
més, que XXX és multireincident. 

S’explica a la interessada que les normes són iguals per a tothom i que cal respectar-les. La 
infracció és clara i la sanció correcta, de manera que no es detecta greuge i se li recomana 
pagar-la abans que arribin els recàrrecs. Cas tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 21/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

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

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

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

L’any s’acaba amb l’assumpte sobre la taula de l’alcalde i l’expedient encara obert. 

Expedient 22/10 

SERVEIS A LES PERSONES - Educació 

XXX explica i demostra documentalment que la seva filla ha patit una malaltia llarga que l’ha 
obligat a faltar durant força temps a la llar d’infants. Van demanar que se li reservés la plaça, 
però el Servei d’Educació els va dir que el procediment era tramitar la baixa (sense cap dret de 
prioritat en cas de voler retornar a la mateixa llar) i ho van haver de fer. 

Quan la nena es va recuperar i en va demanar el reingrés, els va ser denegat per motius de 
ràtio, però comprovo que hi ha constància que es va readmetre un cas similar, a la mateixa llar 
d’infants, en base a criteris totalment subjectius.

Com que vaig considerar demostrada una situació de greuge per arbitrarietat, vaig recomanar 
per escrit la readmissió de la nena a la llar d’infants en qüestió, així com la redacció d’un 
reglament i un procediment que prevegi i reguli al màxim les incidències que es puguin produir i 
les resolgui amb criteris d’objectivitat, equitat i justícia social. El cas va ser tancat a favor de la 
interessada. 

Pocs dies després, el Servei d’Educació em comunica que, malgrat reconèixer que en un altre 
cas es va aplicar un criteri diferent, no té intenció d’acceptar la meva recomanació perquè, 
en tractar-se d’una etapa en què l’escolarització no és obligatòria, quan algú causa baixa perd 
tots els drets. Malgrat això, no es descarta, en el futur, elaborar un reglament propi que prevegi 
la resolució justa de casos com l’actual. 

Expedient 23/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa perquè va ser multat per estacionar en un indret senyalitzat com a prioritat 
invertida. Diu que no hi havia cap senyal que prohibís aparcar. 

La Policia li va desestimar l’al·legació i li va explicar amb tot detall què implicava un senyal de 
prioritat invertida –entre altres coses, que no es pot estacionar si no s’indica expressament–. 
Ell, però, no es dóna per satisfet. 

Sembla evident que va ser multat per un error d’apreciació seu, ja que el senyal era explícit i és 
responsabilitat dels conductors conèixer-lo i interpretar-lo correctament. 

Com que considero que no hi ha greuge, trasllado la meva opinió a XXX i tanco el cas a favor 
de l’Ajuntament. 
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Expedient 24/10 

SERVEIS CENTRALS - Hisenda 

XXX explica que no està d’acord amb una resolució de l’ORGT sobre la seva petició de retorn 
de la part proporcional de la taxa de gual, corresponent als sis mesos que no n’havia pogut 
gaudir, arran de les obres fetes en dos carrers propers. 

Comprovo que l’ORGT li havia desestimat la petició d’acord amb un informe de Via Pública en 
què es certificava que les obres no havien impedit mai la circulació pel seu carrer, sinó que 
senzillament s’havia disposat que fos de doble sentit, cosa que s’havia comunicat 
oportunament al veïnat i que no impedia a XXX entrar ni sortir del seu aparcament. 

També comprovo que XXX solia aparcar davant del seu propi gual per descarregar la compra, 
la canalla, etc., i que era aquest “privilegi” el que havia perdut amb el doble sentit de circulació. 

Explico a XXX que un gual és per garantir-se el fet de poder entrar i sortir del garatge, no pas 
per assegurar-se una plaça d’aparcament davant de casa, cosa que, per cert, podria ser 
objecte de sanció. No observo, per tant, greuge en l’actuació municipal i tanco el cas a favor 
de l’Ajuntament. 

Expedient 25/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa, en nom de YYY, perquè va ser multat per estacionar en un indret senyalitzat 
com a prioritat invertida. Diu que no hi havia cap senyal que hi prohibís aparcar. 

La Policia li va desestimar l’al·legació i li va explicar amb tot detall què implicava un senyal de 
prioritat invertida –entre altres coses, que no es pot estacionar si no s’indica expressament–. 
Ell, però, no es dóna per satisfet. 

Com en el cas de l’Exp. 23/10, trobo que va ser multat per un error d’apreciació seu, ja que el 
senyal era explícit i és responsabilitat dels conductors conèixer-lo i interpretar-lo correctament. 

Com que no veig hi hagi greuge, trasllado la meva opinió a XXX i també tanco el cas a favor 
de l’Ajuntament. 

Expedient 26/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

XXX es presenta i, en nom de YYY, es queixa contra la manca de resposta i d’actuació de 
l’Ajuntament davant d’un problema urbanístic que ja ha denunciat per escrit en dues ocasions. 
Es tracta d’un edifici, proper a casa seva, que amenaça ruïna i suposa un perill per a tothom. 

Parlo amb Urbanisme i se’m confirma que sí que es va parlar amb YYY, i que fins i tot se’l va 
convidar a assistir (i ho va fer) a la inspecció que es va fer a l’immoble. Arran d’aquesta 
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inspecció, es van adoptar una sèrie de mesures de seguretat urgents i es va iniciar un 
expedient de ruïna que, segurament, derivarà en l’enderroc de l’edifici. 

Comprovo que aquest procés, ja de per si dilatat en el temps, s’ha vist complicat per diversos 
factors, però que mai no ha estat abandonat pel personal de l’Ajuntament. Urbanisme s’ofereix, 
si cal, a comunicar tot això per escrit a YYY, però afirmen que verbalment se’l va informar. 

Trasllado aquesta informació a XXX, qui reconeix que sí que han estat atesos per l’Ajuntament i 
accepta que han d’esperar que els tràmits vagin fent el seu curs. Per aquest motiu, tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 27/10 

SERVEIS CENTRALS – Secretaria-Governació 

A primers d’agost de 2010, XXX es queixa, en nom propi i de diverses comunitats de veïns, 
contra la imminent instal·lació d’un bar als baixos del seu edifici. 

Comprovo, per mitjà de la documentació que ell mateix em facilita, que les obres van ser 
aturades per l’Ajuntament mentre no tinguessin el permís necessari. Després, però, l’informe 
urbanístic i el permís municipal ambiental havien estat convenientment demanats i concedits, 
d’acord amb les ordenances i sempre que es complissin unes condicions, força restrictives, 
destinades a garantir que el funcionament de l’activitat no molestaria el veïnat. 

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

Estudio el cas i considero que l’Ajuntament sí que procura pel compliment de les ordenances i, 
per tant, per la bona convivència i el descans dels veïns. Confirmo que no es podrà impedir 
l’obertura del local si compleix tota la normativa, de manera que només els ofereixo mantenir 
l’expedient obert durant una temporada per confirmar que tot es continua fent com cal. 

Expedient 28/10 

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

XXX es presenta perquè considera desmesurat l’import que se li demana per una ocupació 
puntual de via pública. Com que ni el va pagar ni el va recórrer (només se’n va queixar 
verbalment a Via Pública), li acaba d’arribar el segon recàrrec i la carta de constrenyiment. 

Consulto el cas amb la responsable de l’ORGT i constato que XXX continua sense haver 
presentat cap al·legació al respecte, motiu pel qual li recomano que ho faci de seguida. Malgrat 
això, l’ORGT s’ofereix a estudiar el cas (junt amb Intervenció) i a mantenir-me’n informada. 

Comproven que, d’acord amb la ocupació real que havia tingut lloc (per descarregar i entrar 
una carretada de llenya), la taxa sí que resultava excessiva, però que s’ajustava a la petició 
(massa poc precisa) que havia presentat XXX. Desfet el malentès, es procedeix a la devolució 
de l’import embargat i tanco el cas com a mediació. 
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Expedient 29/10 

SERVEIS A LES PERSONES - Cultura 

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

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

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

Exposo la meva opinió als interessats amb la intenció de tancar el cas, però ells denuncien ara 
una presumpta adjudicació arbitrària de la feina a un altre taller. També exposen la seva 
intenció de parlar-ne amb l’alcalde i em demanen que mantingui l’expedient obert. 

L’any s’acaba amb l’entrevista amb l’alcalde encara pendent i amb la intenció, per part meva, 
de vetllar que la feina no s’adjudiquin sense que s’hagi convocat el concurs corresponent. 

Expedient 30/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa contra una multa de zona blava que considera massa rigorosa, ja que tot just hi 
va deixar el cotxe pocs minuts abans de les vuit del vespre (hora en què acaba l’obligació del 
parquímetre). No veu bé que se li hagi desestimat el recurs. També es queixa que va rebre la 
resposta de la Policia i el document de pagament amb el termini d’aquest ja vençut. 

Comento el cas amb l’Inspector Cap de Policia Local, amb qui coincideixo que, atès que el 
cotxe estava en zona blava i no tenia tiquet, la sanció està ben posada. En canvi, davant la 
possibilitat d’una disfunció administrativa, es fan les gestions oportunes perquè XXX pugui 
pagar la sanció sense recàrrec, solució que li sembla suficient i ens permet tancar l’expedient 
com a mediació. 

Expedient 31/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX diu que li van posar una multa d’estacionament i que la grua li va retirar el vehicle. Explica 
que quan va aparcar tenia febre (va tenir la grip) i no es va adonar que era zona de mercat. Va 
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al·legar que la seva salut és molt delicada i que la seva situació econòmica és precària, però se 
li va desestimar. No ho troba just. 

Repasso el cas amb l’Inspector Cap de la Policia Local i comprovem que la senyalització és 
correcta, que la multa està ben posada, que la grua va actuar d’acord amb les necessitats de la 
via i que tampoc hi ha cap error en els dies de custòdia que se li van cobrar. No veiem, doncs, 
cap situació de greuge ni cap argument objectiu que em permeti demanar l’anul·lació del 
procediment sancionador. 

Trasllado aquestes conclusions a XXX i li proposo, com a mesura pal·liativa, que demani el 
pagament fraccionat. Tot i que ell no hi està d’acord i no descarta recórrer a altres vies, tanco el 
cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 32/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Policia Local 

XXX es queixa que als baixos del seu edifici hi ha un bar que incompleix els horaris de 
tancament, que fa molt de soroll i que té una clientela conflictiva que molesta el veïnat, els 
intimida i provoca desperfectes. Afirma que l’actuació de la Policia és insuficient. 

Comento el cas amb l’Inspector Cap de la Policia Local i m’informa que ja està en contacte amb 
els Mossos d’Esquadra per si calgués fer-hi una actuació. Mentre va durar la fase de vigilància, 
però, van comprovar que l’establiment tancava més d’hora del permès, que els clients ja no 
generaven problemes i que els veïns ja no es queixaven. També van parlar amb la propietària 
del bar i van comprovar que era la primera interessada en evitar problemes, de manera que es 
va optar per mantenir la vigilància uns dies més i cancel·lar, per ara, l’actuació amb els Mossos. 

Així, el greuge no havia estat la manca d’actuació de la Policia, sinó la manca d’informació als 
veïns. La Sindicatura va compensar aquesta mancança i vaig tancar el cas com a mediació. 

Expedient 33/10 

ACCIÓ TERRITORIAL I VIA PÚBLICA – Urbanisme 

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

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

El veïnat assumeix aquesta reparació i demana que es requereixi el responsable del bar 
perquè solucioni el tema de la xemeneia. Tot i que la petició es fa (de paraula), l’any s’acaba 
amb aquesta intervenció encara pendent i l’expedient obert. 
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Expedient 34/10  (Expedient d’Ofici)

SERVEIS CENTRALS – Hisenda 

Arran de l’estudi de l’ordenança fiscal núm. 15 dels anys 2008, 2009 i 2010, “Taxa d’ocupació 
de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries de carrer” dut a terme per instruir un expedient obert a 
instància de part, vaig detectar una possible mancança en la seva redacció, la qual podria 
donar lloc a malentesos i/o interpretacions errònies. Així, un cop resolt l’expedient citat, vaig 
creure oportú obrir-ne un d’ofici per demanar que es modifiqués l’ordenança en qüestió. 

La intenció era que es concretessin al màxim les quotes que s’haurien de satisfer per les 
diferents ocupacions de via pública, en funció de la seva naturalesa i de les dates d’ocupació, 
ja que per a un tipus d’ocupació la concreció era molta i, per a altres, semblava insuficient. Per 
aquest motiu, vaig suggerir una modificació puntual en el redactat de l’article 4tr, apartat o) de 
l’ordenança fiscal núm. 15 de 2011. 

L’expedient va ser tancat a favor de l’interessat i la meva proposta va ser parcialment 
acceptada en molt poc temps. 
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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 10001 

XXX explica que va tenir un incident amb un agent de Policia que regulava el trànsit per causa 
d’un malentès amb les seves indicacions. Es va sentir intimidada i va ser amenaçada de sanció 
sense haver-se pogut explicar. 

Li proposem esperar a veure si li arriba alguna multa i l’assessorem per si se’n volgués 
queixar per via administrativa. Quedem a disposició per si la resposta no fos satisfactòria. 

Consulta sense expedient 10002 

Telefona XXX i es queixa contra les molèsties que li provoca una xemeneia de l’edifici del 
davant des de fa sis anys. Suposa que no compleix les ordenances. 

Se li proposa que demani, per escrit, una inspecció a Urbanisme i es tanca la consulta com a 
assessorada. 

Consulta sense expedient 10003 

XXX i YYY es presenten i es queixen que fa més de dos anys que esperen un ajut de la 
Generalitat en concepte de lloguer d’habitatge a joves. 

Se’ls explica que l’Ajuntament només fa d’intermediari, però que la concessió i el pagament de 
l’ajut depenen de la Generalitat. Per aquest motiu, se’ls orienta perquè plantegin el problema al 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

Consulta sense expedient 10004 

XXX i YYY denuncien un cas d’humitats que el propietari del seu pis de lloguer no vol assumir. 

Se’ls explica que el problema no és competència d’aquesta Sindicatura sinó de l’Oficina del 
Consumidor; i com que l’immoble és en un altre terme municipal (on no hi ha OMIC), els 
orientem cap al Consell Comarcal. 

Consulta sense expedient 10005 

XXX explica que té un problema amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB). 
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Com que és evident que no hi tenim competències, se li faciliten les dades del Síndic de la UB i 
es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10006 

XXX explica que a l’OAC no han volgut registrar un escrit, que portava la seva mare, que anava 
adreçat a l’OMIC. En lloc d’això, li han donat hora (per al mateix dia) per ser atesa directament 
a l’OMIC. 

Comentem que és estrany que no hagin volgut registrar un document i que potser s’ha produït 
un malentès quan s’han volgut agilitar les coses. Se li proposa que ho miri d’aclarir amb el cap 
de l’OAC o que presenti la seva queixa per escrit. De moment, la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 10007 

XXX diu que té problemes amb la seva comunitat de veïns, ja que l’edifici té importants 
mancances i ningú no hi fa res. També sap que hi ha veïns que no paguen quota i, ara que ella 
serà presidenta, té por de no trobar ni documents ni diners. 

Se li explica que no tenim competències en les relacions veïnals, però li recomanem paciència i 
diàleg i l’assessorem per si vol demanar ajut al Servei de Mediació. 

Consulta sense expedient 10008 

XXX es queixa per la pèrdua d’un ajut econòmic de la Generalitat per culpa d’una informació 
que considera que no se li va donar prou correctament des del Consell Comarcal. Ha desfet el 
malentès però no és a temps de renovar l’ajut. 

Se li explica que no tenim competències sobre aquesta administració, però li facilitem les dades 
del Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 10009 

XXX envia (per correu-e) un escrit de queixa per no haver pogut pagar el bus urbà amb un 
bitllet de 20 €. També es queixa que la pàgina web de l’Ajuntament no és prou explícita en 
aquest tema. 

Se li explica que ha de fer via administrativa abans d’acudir a la Sindicatura: ha de presentar el 
seu escrit al registre de l’OAC o bé per Internet (amb signatura electrònica). De moment, doncs, 
la consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10010 

XXX es presenta i descriu una situació personal, familiar i laboral molt complicada. Reconeix 
que els Serveis Socials l’ajuden correctament, però es queixa que la Generalitat li hagi retirat la 
PIRMI perquè ha heretat un immoble (que li causa més despeses que ingressos). 
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Se li explica que aquest subsidi depèn de la Generalitat, no de l’Ajuntament, i que el Síndic 
competent, per tant, és el de Catalunya. N’hi donem les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10011 

XXX telefona per queixar-se que l’Ajuntament va demanar un estudi a la seva empresa, per 
adaptar uns vehicles, que després va ser utilitzat per avaluar un concurs convocat al respecte. 
Es queixen de deslleialtat perquè ningú no els va informar de la convocatòria (i no van 
participar-hi) ni se’ls va abonar res per la feina realitzada. 

Els expliquem com ho han de fer per queixar-se per via administrativa i ens posem a disposició 
per si la resposta de l’Ajuntament no és satisfactòria. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 10012 

XXX explica que el seu fill, per problemes laborals, va deixar de pagar la hipoteca del seu pis i 
el banc se l’ha quedat. Al·lega que els va explicar el cas i van arribar a un acord verbal, però 
reconeix que va ignorar totalment els diferents avisos que l’entitat li va enviar. 

Se li explica que no tenim competències en aquests assumptes i que, ara que la sentència 
judicial ja és ferma, serà difícil recuperar el pis. Tan sols li recomanem parlar amb el Defensor 
del Client del banc per intentar fer valdre l’acord verbal que al·lega. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 10013 

XXX envia un correu-e en què es queixa contra una multa presumptament mal imposada. Ja 
l’ha pagat per evitar problemes, però demana que la Sindicatura hi intervingui. 

Se li explica com ho ha de fer per exposar qualsevol argument o petició a l’Ajuntament per via 
administrativa, però també se la informa que haver pagat la multa implica, automàticament, la 
renúncia a presentar recurs. Per tant, doncs, no hi ha cas. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 10014 

Telefona XXX i diu que té problemes amb l’aplicació de la Llei de Dependència per a la seva 
mare. Suposa que la Generalitat demora el procés intencionadament, però ell ha acabat els 
estalvis i ja no pot pagar les mesades de la residència on té la seva mare. 

Li expliquem que les nostres competències no ens deixen intervenir en el cas, però que el 
Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10015 

Es presenta XXX i pregunta per la situació legal d’un local d’oci nocturn. 
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Se li explica a la Sindicatura no és una oficina d’informació general i que ha de presentar la 
seva petició, per escrit, a l’Ajuntament, que ja li respondrà per mitjà del servei competent. Diu 
que actualment la convivència veïnal és acceptable i que no vol fer-se malveure, de manera 
que tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10016 

XXX es presenta i es queixa de la poca amabilitat i sensibilitat del personal que gestiona 
l’aparcament de Plaça Penedès (SABA). 

Se li explica que, tot i tractar-se d’una concessió municipal, el seu cas deriva d’una relació 
purament comercial, motiu pel qual se l’orienta perquè en primera instància faci la consulta 
corresponent a l’OMIC. 

Consulta sense expedient 10017 

XXX i YYY es presenten i expliquen que tenen humitat a casa i que s’hi fan uns animalons 
petits, de color blanc. Pregunten si el Departament de Salut de l’Ajuntament se’n pot ocupar. 

Fem una consulta ràpida a Salut i observen que aquest cas no és de salut pública, d’abast 
general, i no és competència seva. Malgrat això, afirmen que no hi ha motiu de preocupació i 
suggereixen una flitada amb un insecticida genèric qualsevol. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 10018 

XXX es presenta i explica que el seu germà està en tràmits de separació, que té molts deutes i 
que no guanya prou diners per viure ell i els fills. No podrà pagar la pensió a la seva exparella. 

Se li proposa que demani ajut als Serveis Socials del seu municipi (el problema no és a 
Vilafranca), però ja ho ha fet i l’ajut que els ofereixen no és suficient. També li recomanem que 
vagi al Servei de Mediació del Consell Comarcal per mirar de solucionar els problemes de 
parella, ja que si no, haurà de buscar assessorament legal. La consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10019 

XXX explica els problemes que ha tingut per cobrar unes factures per mitjà d’un intermediari. 
Pregunta si la comissió que li ha cobrat és legal i què pot fer al respecte. 

Se li explica que una Sindicatura de Greuges no és una assessoria jurídica i que, si vol consell 
legal, l’hauria d’orientar un advocat. Com a molt, si entenem que el problema ve arran d’una 
relació comercial (tot i que una mica dubtosa), potser l’OMIC el podrà ajudar. 

Consulta sense expedient 10020 

XXX exposa que va tenir força problemes, per arreglar els papers de la jubilació, perquè el 
banc havia extraviat les darreres quotes d’autònom que havia pagat a la Seguretat Social. 
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Després de molt insistir i gràcies al fet que conservava tots els rebuts, ja ho ha arreglat, però 
ara els vol demanar de anys i perjudicis. 

Se li explica que possiblement l’OMIC el pugui orientar perquè el problema va ser un servei 
comercial prestat de manera deficient, però que atès que ja està resolt i que el que vol és una 
indemnització, se li suggereix que ho consulti a un advocat. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 10021 

XXX demana ajut per protegir una espècie vegetal que considera en greu perill d’extinció. 

Se li proposa, pel que fa a Vilafranca, que parli amb el Servei de Parcs i Jardins, però pel que 
fa a nivell de país, se li proposa que s’adreci al departament de Medi Ambient de la Generalitat. 
Per part nostra, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10022 

XXX és autònom però ara fa mesos que no té feina. Se li han acabat els estalvis i la pensió de 
la seva senyora no els arriba per comprar els medicaments que ell necessita (és malalt crònic). 

Se li proposa que exposi el problema als Serveis Socials i que els demani si li poden donar 
algun ajut puntual mentre no trobi feina. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10023 

XXX es queixa que té problemes per rebre el senyal de Vilafranca TV per mitjà d’ONO. 
Reclama que l’Ajuntament faci valdre l’acord que té amb aquesta empresa. 

Assessorem XXX perquè faci la seva consulta a L’OMIC, però des d’aquest servei ens 
informen que ja fa temps que li van explicar que l’acord que ell diu no existeix i no hi ha, per 
tant, cap incompliment de contracte. Tothom és lliure, doncs, de canviar de plataforma 
televisiva si no està satisfet amb la que té contractada. 

Consulta sense expedient 10024 

XXX exposa que arran del reasfaltatge que s’ha fet en un carrer de la vila, la diferència d’alçada 
entre la vorera i la calçada ha quedat molt reduïda, de manera que té por que quan plogui 
l’aigua del carrer pugui entrar a les cases. 

Se li explica com ho ha de fer per adreçar la seva inquietud al Servei de Via Pública. Per part 
nostra, de moment, la consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 10025 

XXX es queixa que l’Ajuntament li ha denegat una sol·licitud de responsabilitat patrimonial per 
causa d’una caiguda que va patir a la via pública. 
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Observem que la notificació de l’Ajuntament no és de denegació, sinó d’inici d’expedient, 
nomenament d’instructor, etc. Com que l’assumpte encara es troba en via administrativa, li 
recomanem que s’esperi a tenir la resolució i tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10026 

Es presenta XXX i exposa un problema amb la custòdia legal d’un menor, possiblement 
provocat per un error en l’informe dels Serveis Socials de Cádiz. Pregunta com pot reclamar. 

Se li explica que no tenim competències més enllà del nostre Ajuntament, però se li faciliten les 
dades del Defensor del Pueblo d’Andalusia i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10027 

XXX es presenta i es queixa que la Generalitat li ha denegat una beca de transport, sembla que 
per causa de no tenir la documentació actualitzada.

Se li observa que, d’acord amb la documentació presentada, la denegació és correcta, però 
també l’orientem per si vol exposar el cas davant del Síndic de Greuges de Catalunya. 
Tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10028 

Es presenta XXX i explica diferents problemes i incidents que, segons ell, demostren que hi ha 
algú que l’està sotmetent a un intens assetjament personal i intel·lectual. Ha presentat denúncia 
al Jutjat però es queixa que són poc diligents. També exposa un llarg historial psiquiàtric. 

Se li explica que no el podem ajudar en els seus problemes, però que si es vol queixar contra 
l’eficiència del Jutjat, ho pot fet davant del Defensor del Pueblo. N’hi facilitem les dades i 
tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10029 

XXX es queixa que els Mossos d’Esquadra no han atès correctament un robatori que va patir a 
casa seva. Explica que li van dir que el valor del objectes robats era tan escàs (era ferralla) que 
no podrien ni denunciar els lladres, de manera que no pagava la pena buscar-los. 

Se l’informa que no tenim competències per atendre la seva queixa, però se li proposa que vagi 
a demanar com avança la investigació i, si no està d’acord amb el que li diuen, que presenti 
una queixa per escrit. En darrera instància, l’orientem perquè acudeixi al Síndic de Catalunya. 

Consulta sense expedient 10030 

XXX pregunta si tenim competències per atendre una queixa en relació a la Borsa d’Habitatge 
Jove del Consell Comarcal. 
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Se li explica que en aquest assumpte el Consell Comarcal actua com a delegació de la 
Generalitat, motiu pel qual el Síndic competent és el de Catalunya. Se n’hi faciliten les dades i 
la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 10031 

XXX té problemes amb un descalcificador d’aigua que va comprar, però el servei tècnic del 
proveïdor no assumeix la seva responsabilitat. Demana què hi pot fer. 

Se li explica que l’organisme competent per ajudar-lo no és la Sindicatura sinó l’Oficina del 
Consumidor. Li expliquem com s’hi ha de posar en contacte i la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 10032 

XXX explica que els veïns del seu immoble volen posar ascensor, però que n’hi ha una part 
que no poden o no volen. Pregunta si se’ls pot obligar a pagar-ne la part proporcional. 

Se li explica que ni l’Ajuntament ni la Sindicatura tenim competències en les relacions veïnals, 
però se l’assessora que si el diàleg no els facilita l’acord, poden demanar ajut al Servei de 
Mediació. Si això no resolgués el problema, recomanem consultar-ho a un advocat. 

Consulta sense expedient 10033 

XXX telefona i explica que fa anys que conviu amb la seva parella i que ara, que està a punt de 
morir, es voldrien casar. El Jutjat va molt lent en la tramitació de l’expedient i té por de no ser-hi 
a temps. Demana què pot fer. 

Se li explica que no podem intervenir en el Jutjat, però que pot demanar ajut al Defensor del 
Pueblo. Li’n facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10034 

Es presenta XXX per queixar-se contra l’excés de velocitat dels cotxes que passen pel seu 
carrer. Demana bandes sonores o alguna altra mesura dissuasiva. 

Com que XXX no ha presentat aquesta petició a l’Ajuntament per via administrativa, li 
expliquem com ho ha de fer. Quedem a la seva disposició per si la resposta de l’administració 
no és satisfactòria, però, de moment, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10035 

Rebem un correu-e de XXX en què es queixa perquè un col·lectiu assaja gralles al costat de 
casa seva els dissabtes al matí. 
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Se li explica que qualsevol queixa s’ha de presentar en primer lloc per via administrativa davant 
l’Ajuntament, però també se li observa que els dissabtes al matí no són una franja horària 
d’especial sensibilitat. De moment la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10036 

XXX es presenta i es queixa contra una multa de zona blava en què va excedir el temps del 
tiquet. Diu que el vigilant no li va deixar el sobre per anul·lar-la, però també reconeix que no va 
fer res al respecte i ara ja li ha arribat un recàrrec. 

Tot i que sembla difícil que se li acceptin, la informem que hauria de presentar les seves 
al·legacions per via administrativa i ens posem a la seva disposició per si no n’obté el resultat 
desitjat. De moment, la consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10037 

Es presenta XXX i diu que a un amic seu, de fora de Vilafranca, l’Ajuntament li cobra un IBI 
molt elevat. Se’n va queixar però no està d’acord amb la resposta. Demana si el podem ajudar. 

Se li explica que no podem intervenir davant d’altres ajuntaments, i que el Síndic competent és 
el de Catalunya. Com que XXX manifesta importants problemes de desplaçament, és aquesta 
oficina la que fa una primera consulta i posteriorment remet tota la documentació de XXX al 
Síndic. Per part nostra la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10038 

XXX explica que ha anat al Consell Comarcal, a tramitar una petició de reconeixement de 
discapacitat, i que li han dit que la tramitació triga un any i mig. Se’n vol queixar perquè diu que 
necessita aquest reconeixement de forma immediata. 

Se li explica que la competència en aquest assumpte és de la Generalitat, de manera que el 
Síndic competent és el de Catalunya. Se n’hi faciliten les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10039 

XXX explica que la caixa de connexió elèctrica de la finca veïna va ser col·locada, sense el seu 
permís, a la seva façana. Ho va tolerar perquè hi feien obres, però ara ja les han acabat i allò 
no ho ha tret ningú. 

Se li proposa que en parli amb els veïns o que demani una inspecció als Serveis Tècnics per 
via administrativa. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10040 

XXX es presenta per queixar-se que li han posat una multa en una zona de càrrega/descàrrega 
fora de l’horari reservat. 
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Se li explica com ho ha de fer per presentar al·legacions per via administrativa, ja que de 
moment no hi podem intervenir. Es tanca la consulta com a assessorada.

Consulta sense expedient 10041 

Telefona XXX per queixar-se contra els desperfectes causats per una actuació de la Policia. 
Diu que necessita que algú li pagui els diners que va haver-se de gastar però que l’assumpte 
està via judicial i ningú no li diu res. 

Se l’informa que la Sindicatura no pot intervenir en els casos que estan en via judicial, de 
manera que haurà d’esperar que l’expedient vagi fent el seu curs. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 10042 

XXX es presenta per defensar el seu gendre, que s’havia de presentar a un judici de faltes que, 
afirma, va tenir lloc en una sala diferent d’on estava citat. És injust que no es pogués defensar. 

Se li explica que no tenim competències sobre el Jutjat, però se li proposa que presenti una 
al·legació allà mateix. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 10043 

XXX es queixa contra una multa que considera injusta, però la documentació que porta 
demostra que tan sols fa dos dies que ha presentat l’al·legació per via administrativa. També 
s’hi observa que XXX ja ha pagat la multa per aprofitar el descompte. 

Se li explica que, tal i com informa la mateixa documentació que té, el fet de pagar implica 
“l’assumpció de culpabilitat” i la renúncia a formular al·legacions, motiu pel qual no cal obrir 
expedient. Es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10044 

XXX exposa que preveu que tindrà problemes per fer front als impostos i taxes municipals. 
Demana pactar un pla de pagament. 

Se li explica que ho ha de demanar per escrit a l’ORGT, ja que sabem que si els arguments són 
sòlids no solen oposar-se al pagament fraccionat. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 10045 

XXX i YYY es queixen contra els sorolls i els problemes que els causa la clientela d’un bar que 
hi ha als baixos del seu edifici. Diuen que la Policia no hi fa prou. 

Com que l’assumpte encara està en període de via administrativa, aquesta Sindicatura tan sols 
truca a la Policia i els demana que informin de les seves actuacions als interessats, ja que 
tenen la sensació que no s’hi fa res. De moment, però, la consulta es considera assessorada. 
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Consulta sense expedient 10046 

XXX, conductor d’autocars jubilat, explica que li van robar la cartera i té problemes per renovar-
se el carnet de conduir, ja que havia estat expedit a Alemanya. Se l’ha de tornar a treure. 

Atès que la competència és de l’estat espanyol, consulto el cas amb l’oficina del Defensor del 
Pueblo, però no veuen possibilitats d’ajudar-lo en un període de temps raonable. Oriento a 
XXX perquè, per mitjà d’un club de conductors –com ara el RACC– intenti obtenir un duplicat a 
Alemanya i després demani la convalidació. 

Consulta sense expedient 10047 

XXX es queixa que no se li ha renovat una beca d’estudis. Diu que no té mitjans i la necessita. 

Se li explica que la competència en aquests assumptes és de la Generalitat, de manera que se 
li faciliten les dades del Síndic de Catalunya i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10048 

XXX es presenta i es queixa contra una presumpta mala atenció que ha rebut del personal de 
la Biblioteca Municipal Torres i Bages. 

Se l’assessora sobre com es pot queixar per via administrativa i es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 10049 

XXX telefona per queixar-se contra el tracte inadequat que creu que ha rebut a l’ambulatori. 

Se li explica que la competència en Sanitat és de la Generalitat i, per tant, el Síndic a qui s’ha 
d’adreçar és el de Catalunya. Se n’hi faciliten les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10050 

XXX es presenta i explica que fa poc que li han posat una multa per estacionament incorrecte. 
Tot i que era en zona blava i no va deixar tiquet, la considera massa rigorosa. 

Com que la documentació que presenta demostra que la via administrativa està tot just 
iniciada, se li proposa esperar la resolució de la Policia i després, si no hi està d’acord, ja 
obrirem expedient. De moment, però, cal tancar la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10051 

XXX exposa un problema d’inundacions provocat, possiblement, per un problema al 
clavegueram en la urbanització d’una zona de Vilafranca. 
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Tot i no haver-se iniciat cap a via administrativa, en atenció a la urgència de l’assumpte parlo 
amb Via Pública i amb Aigües, des d’on se m’informa que ja estan en marxa les actuacions que 
hi calen per solucionar el problema. De moment, doncs, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10052 

XXX telefona per queixar-se contra una presumpta mala atenció rebuda d’una de les 
treballadores de l’OAC. 

Se li explica que la Sindicatura no actua com a Oficina de Queixes i Reclamacions, sinó que 
s’hauria de queixar per escrit. Malgrat això, se li recomana que miri de solucionar l’incident 
parlant directament amb el cap de l’OAC. La consulta a es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10053 

XXX explica que es va veure afectada per la fallida d’Air Madrid, que es va queixar per mitjà de 
l’OMIC i que el jutge va decretar que havia de ser indemnitzada. D’això fa dos anys i demana 
què pot fer perquè l’assumpte no quedi oblidat. 

Se li explica que no tenim competències en el cas, però li facilitem les dades del Defensor del 
Pueblo perquè li demani assessorament. Amb aquesta orientació es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 10054 

XXX telefona i exposa que una decisió presumptament arbitrària d’una jutgessa, sobre la 
custòdia de la seva filla, ha desencadenat un munt de problemes. Se’n vol queixar. 

Se li explica que no tenim competències sobre l’administració de Justícia. Per queixar-se’n, ho 
hauria de fet per escrit al mateix jutjat, buscar assessorament legal o acudir al Defensor del 
Pueblo. Per part nostra, la consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 10055 

XXX es presenta i exposa un conflicte amb una mútua perquè no li concedeix una prestació a 
què creu que té dret arran d’una relació laboral i la lactància per maternitat. 

Com que és evident que la competència no és de la Sindicatura, es consulta a l’OMIC si la 
poden atendre. Com que la resposta és positiva, la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10056 

XXX explica que tenia un acord per a la compravenda d’un immoble, però que l’altra part se 
n’ha desdit i ell n’ha sortit molt perjudicat. 

Atès que no tenim competències en l’assumpte, se li proposa que consulti el cas a l’Oficina del 
Consumidor. Se l’assessora de com ho ha de fer i tanquem la consulta. 
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Consulta sense expedient 10057 

XXX presenta un problema de mobbing immobiliari i d’incompliment de sentència judicial per 
part del propietari. D’això ja fa anys i la situació cada vegada és més perillosa (goteres...). 

Se li explica que no tenim competències en matèria de Justícia, però se li proposa que presenti 
reclamació davant del mateix jutjat perquè faci complir la seva sentència. En darrera instància, 
pot demanar ajut al Defensor del Pueblo. Consulta a orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 10058 

XXX telefona i exposa que vol obrir un negoci en una masia d’un altre terme municipal. Diu que 
té problemes amb l’Ajuntament. 

Se li explica que no tenim competències en altres ajuntaments que no siguin el de Vilafranca, 
però se li faciliten les dades del Síndic de Catalunya. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 10059 

XXX es manifesta molt preocupat per l’excés de velocitat dels vehicles en un carrer determinat 
de Vilafranca. Demana mesures dissuasives. 

Se li proposa que presenti el seu suggeriment, per escrit, davant l’Ajuntament. Si la resposta 
que n’obté no és satisfactòria, la Sindicatura ja podrà obrir-ne expedient. De moment, però, la 
consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10060 

XXX exposa una sèrie de problemes amb la recepció d’unes obres d’urbanització, en un altre 
terme municipal, que estan encallades per culpa de Fecsa. 

Se li explica que no hi tenim competències, però que el Síndic de Catalunya, d’acord amb la 
nova llei, sí que hi podria intervenir. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 10061 

XXX es queixa que la companyia de telefonia Movistar no li instal·la una línia de telefonia fixa 
que fa temps que ha demanat. 

Com que aquesta Sindicatura no hi té competències, i l’opció de l’OMIC queda descartada 
perquè encara no hi ha relació comercial, se li proposa que demani ajut al Síndic de Catalunya. 
Se n’hi faciliten les dades i es tanca la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 10062 
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XXX explica que l’Ajuntament i el Jutjat tenen un acord de cessió d’espais, per a processos de 
mediació, que l’Ajuntament no respecta adequadament. Troba poca voluntat de col·laboració. 

Se li proposa que revisi les condicions de l’acord en qüestió i que, en cas d’incompliment 
manifest, presenti una queixa escrita davant l’Ajuntament. Una altra opció seria redefinir les 
condicions de l’acord a nivell institucional. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10063 

Una persona que no es vol identificar explica que té problemes per poder participar a la Fira del 
Gall. Creu que és objecte d’una discriminació injusta. 

Com que aquesta persona ni s’identifica ni ha presentat res per escrit (ni tan sols la petició de 
participar a la fira), se li proposa que ho faci i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 10064 

XXX es queixa que els Mossos d’Esquadra no li fan prou cas quan els explica que la seva filla 
se sent amenaçada pel seu excompany, que ronda el veïnat tot i estar en recerca i captura. 

Se li proposa que presenti una queixa escrita davant dels Mossos o, si ho considera oportú, 
que demani la intervenció del Síndic de Catalunya. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 10065 

Es presenta XXX i es queixa que li acaben de posar una multa per mal estacionament. Admet 
que la sanció està ben posada, però es queixa que els agents no li han donat explicacions. 

Se li explica que es pot queixar, tant de la multa com dels agents, per via administrativa, però 
se li recomana que pagui la multa en període de bonificació i que valori si els agents poden 
haver preferit marxar que entrar en una discussió estèril amb ell. Consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 10066 

XXX es queixa, per correu-e, d’una multa que li han posat a Barcelona i del sistema que ha 
utilitzat l’Ajuntament per comunicar-la-hi. 

Se li faciliten les dades de la Síndica de Greuges de Barcelona i se li recomana que li demani 
ajut a ella. Per part nostra, la consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 10067 

XXX exposa que ha estat enganyat i que li han robat uns diners. Demana si pot acudir al 
Defensor del Pueblo. 
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Se li explica que l’únic que pot fer és presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, però 
que sembla difícil que dugui enlloc perquè no té cap prova ni document que sustenti la seva 
versió dels fets. La consulta es tanca com a orientada. 
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5.2. Informació estadística  

5.2.1. Curs donat als casos presentats 

En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
la nostra Sindicatura de Greuges durant el 2010. D'aquest total, s’han separat els que han 
donat lloc a l'obertura d'expedient –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i 
s'han atès com a consulta. 

Expedients pendents 2007 1
Expedients pendents 2008 3
Expedients pendents 2009 25
Expedients oberts 2010 34
Consultes 2010 67
TOTAL 130

TRACTAMENT DELS 
CASOS ATESOS

1 3
25

34

67

Expedients pendents 2007

Expedients pendents 2008

Expedients pendents 2009

Expedients oberts 2010

Consultes 2010

Cal esmentar que dos dels expedients tractats al llarg de 2010 no es van iniciar a instància de 
part, sinó que corresponen a actuacions d'ofici. 
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5.2.2. Classificació de les consultes 

Les 67 consultes sense expedient registrades el 2010 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 

 - Consultes orientades (34): es classifica com a orientada aquella consulta referent a 
assumptes que no són de competència municipal i, per tant, ni l'Ajuntament ni aquesta 
Sindicatura de Greuges hi poden intervenir. Malgrat això, sempre s’ha intentat oferir una via de 
solució als ciutadans i ciutadanes que han vingut a demanar ajut. 

 - Consultes assessorades (33): 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 63 expedients estudiats (el pendent de 2007, els 3 pendents de 2008, els 25 pendents de 
2009 i els 34 casos nous de 2010) han estat resolts de diferents maneres. 

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

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

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

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

Mediació (solució de consens) 28
A favor de l'interessat  5
A favor de l'Ajuntament 16
Oberts o Pendents de resolució 14
TOTAL 63

RESOLUCIÓ DELS CASOS 
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5.2.4. Acceptació dels suggeriments 

Els suggeriments que la Sindicatura ha adreçat per escrit a l’Ajuntament, com a resultat dels 
expedients tancats a favor dels interessats (sense comptar, per tant, els molts casos resolts pel 
sistema de la mediació), no han gaudit, durant el 2010, del mateix grau d’atenció i/o 
d’acceptació per part de l'administració local. La seva distribució és la següent: 

Suggeriments acceptats 2
Suggeriments no acceptats 1
Suggeriments pendents de resposta 2
TOTAL 5
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5.2.5. Expedients per Àrees i Serveis 

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

Com és habitual, durant el 2010 també em vaig trobar amb diversos expedients que, per la 
seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de diversos serveis 
municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. El seu abast, doncs, feia difícil 
“carregar-los” únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de manera que els he 
classificat com a Expedients de resolució Transversal. 

Acció Territorial i Via Pública – Habitatge 2

Acció Territorial i Via Pública – Policia Local 14

Acció Territorial i Via Pública – Serveis Urbans i Mobilitat 9

Acció Territorial i Via Pública – Urbanisme 8

Alcaldia – Gabinet d’Alcaldia 1

Promoció i Participació – Comerç, Fires i Mercats 1

Serveis Centrals – Hisenda 5

Serveis Centrals – Secretaria-Governació 3

Serveis a les Persones – Cultura 1

Serveis a les Persones – Educació 2

Serveis a les Persones – Serveis Socials 2

Serveis a les Persones – Salut i Consum 1

Expedients de resolució Transversal 14

TOTAL 63
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5.2.6. 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. 

 Art. 105. Nomenament i cessament del síndic de greuges 

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

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

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

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

 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de greuges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 

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

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

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

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

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


