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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I COMIAT 

 
 
Presentació i balanç general 
 
 
Normalment començo la presentació del meu informe anual explicant que l’he elaborat per 
complir amb allò que disposa al Reglament Orgànic Municipal i retre comptes, davant del 
consistori i davant de la ciutadania de Vilafranca, de les activitats que s’han dut a terme des de 
la Sindicatura Municipal de Greuges durant l’any anterior. En aquest cas, el 2017. I tot seguit 
em poso a comentar les dades estadístiques i a fer una anàlisi –que sempre he procurat que 
fos en clau de crítica constructiva– de les possibles mancances detectades en el funcionament 
de l’administració de l’Ajuntament. 
 
Enguany, però, que us presento l’informe quan ja fa mesos que no exerceixo, això ho faré una 
mica per sobre i compto que em permetreu que em dediqui a fer un petit balanç del que han 
representat per a mi aquests gairebé 17 anys (els hauria fet aquest mes de maig de 2018) com 
a síndica de greuges de Vilafranca. No serà, ni molt menys, una retrospectiva exhaustiva, 
perquè seria un document llarg i pesat i, a més, segur que m’oblidaria d’esmentar alguna 
persona o algun fet dels molts que han estat importants en el desenvolupament de la meva 
tasca i no vull ser injusta. 
 

____________________________ 
 
 
El que sí que em fa gràcia, en primer lloc, és recordar “en veu alta” el trasbals dels dies previs 
al meu nomenament, al maig de 2001, quan des de l’Alcaldia em van trucar a l’escola i em van 
dir que l’alcalde, el Joan Aguado, em volia veure. El primer que em va venir al cap va ser 
preguntar-me “per què?”, “què he fet?”, però com que no tenia res a amagar –i per sortir de 
dubtes– vaig assistir a la convocatòria. Recordo que tot just entrar al seu despatx li vaig 
preguntar a què devia l’honor de ser en aquell espai privilegiat, i que ell em va respondre tot 
fent servir les meves mateixes paraules: em va dir que l’honor seria seu si jo li deia que sí a la 
proposta de ser síndica de greuges. 
 
La veritat és que aleshores jo ni tan sols sabia que hi havia Sindicatura a Vilafranca, i que vaig 
pensar que seria difícil això de defensar les lleis sense ser advocada i tot just sabent, amb prou 
feines, les lleis que havia de respectar jo. L’alcalde, però, em va tranquil·litzar i em va explicar 
que no calia ser jurista, que tan sols calia saber escoltar i aplicar la lògica i el sentit comú. El 
cas és que, després de rumiar-m’ho uns quants dies, vaig decidir acceptar el repte. 
 

____________________________ 
 
 
Tal i com em va avançar l’alcalde Aguado en aquella primera trobada, la meva principal feina 
com a síndica de greuges de Vilafranca, des de llavors i durant tots aquests anys, ha estat 
escoltar les persones, bàsicament de manera presencial, tot i que també es treballa molt per 
telèfon i, en menor mesura, per correu electrònic. He escoltat la gent a tot arreu –perquè si bé  
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l’oficina sempre ha estat el punt de referència, tampoc he defugit quan algú m’ha aturat pel 
carrer– i a tota hora, perquè sempre he procurat adaptar els meus horaris als de les persones 
que demanaven ser ateses per fer-los el més fàcil possible l’exposició dels seus neguits i l’inici 
de la recerca de solucions. 
 
El cert és que de problemes i de conflictes n’he sentit de tota mena, alguns de realment greus i 
complicats, i d’altres que, potser sense tenir una gran transcendència, s’havien convertit en la 
principal preocupació de la vida de la persona afectada, de tal manera que sempre he procurat 
donar a tothom l’atenció i l’acompanyament que necessitava. El meu primer objectiu, doncs, ha 
estat intentar que la persona interessada no se sentís desemparada. 
 
A partir d’aquesta primera presa de contacte, com és lògic, sempre he intentat col·laborar en la 
recerca de solucions, bé per mitjà del mateix Ajuntament (quan era l’administració competent 
per resoldre el conflicte) o bé assessorant i orientant la persona interessada vers les 
institucions i organismes que la poguessin ajudar. No sempre ha estat fàcil ni s’han assolit els 
objectius desitjats, però puc assegurar que no he deixat mai d’intentar-ho. 
 

____________________________ 
 
 
El contacte humà, de fet, ha estat una de les coses més enriquidores de l’experiència d’aquests 
anys. És el que m’ha permès entendre les persones que han acudit a la Sindicatura i defensar 
els seus drets –quan realment he cregut que havien estat vulnerats– fins a resoldre el possible 
greuge comès per l’administració municipal. I aquest mateix contacte personal i directe amb les 
persones també és el que m’ha permès explicar-los com s’havien d’entendre i d’aplicar les 
normes quan eren elles les que tenien una idea equivocada dels seus drets. 
 
Han estat pocs els casos, tot i que també n’hi ha hagut, en què he pensat que la persona 
interessada tenia raó i no he aconseguit que l’Ajuntament rectifiqués, però les eines i la 
capacitat d’actuació de la Sindicatura són limitades (les meves resolucions i opinions no són 
vinculants) i no sempre he pogut demostrar que una versió era “més certa” que l’altra. 
 
Malgrat això, he de dir que en la major part dels casos en què he pensat que el greuge era real 
i demostrable, el diàleg –també directe i sempre fluït– amb l’Ajuntament m’ha permès arribar a 
alguna mena de solució pactada, ocasions en què he tingut l’oportunitat de compartir la 
satisfacció de la persona que s’havia sentit agreujada. Aquests són, no cal dir-ho, els moments 
més gratificants que he viscut com a síndica. 
 
A tots aquests ciutadans i ciutadanes que han acudit a la Sindicatura; als que només he pogut 
assessorar o orientar i als que he pogut ajudar directament; als que he pogut resoldre el 
problema i als que no; als que realment havien estat agreujants i als que tan sols calia aclarir-
los com funcionen les coses, els agraeixo molt que em concedissin la seva confiança. Potser 
no ho he aconseguit, però ben segur que l’he intentat correspondre. 
 

____________________________ 
 
 
A l’altre cantó del conflicte (en aquells casos en què sí que he pogut intervenir) sempre hi he 
trobat, com és lògic, l’Ajuntament i els seus organismes. Ser síndica m’ha donat l’oportunitat de  
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conèixer la complexitat de l’administració municipal, des de l’alcalde fins a l’últim treballador 
públic, i he pogut constatar que totes i cadascuna d’aquestes persones són necessàries per fer 
funcionar la gran maquinària dels molts serveis de proximitat que ofereix l’Ajuntament. Reconec 
que des de fora no m’ho semblava. 
 
En aquests gairebé 17 anys he tingut ocasió de conèixer i de “negociar” amb quatre alcaldes 
diferents i amb una quantitat molt considerable de regidors i regidores. També han estat quatre 
els inspectors en cap de la Policia local i incomptables els caps de servei, tècnics i 
administratius amb qui he parlat i treballat –en ocasions molt intensament però sempre des del 
respecte mutu– per arribar a acords i solucions. 
 
Són molts els records agradables que m’emportaré i des d’aquestes ratlles vull agrair, a tothom, 
el tracte, l’atenció i la consideració que m’heu dispensat quan us he requerit, tant quan ens hem 
entès com quan hem discrepat. 
 
Fins i tot he tingut bona relació amb els regidors i les regidores de l’oposició, amb qui he parlat 
cordialment en diverses ocasions. M’he adonat que són imprescindibles per tutelar l’acció de 
l’equip de govern i per col·laborar, també, a millorar la nostra vila. 
 

____________________________ 
 
 
I tampoc vull oblidar-me de dos suports que han estat fonamentals en el desenvolupament de 
la meva tasca diària durant tots aquests anys. Em refereixo, en primer lloc, a la inestimable 
col·laboració del Josep M., que m’ha fet d’administratiu, de tècnic, i de tot el que ha calgut per 
ajudar-me a tirar endavant amb la meva feina. En vàrem aprendre junts i he pogut comptar amb 
ell en tot moment. 
 
L’altre gran suport ha estat el de l’Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals de Catalunya, el FòrumSD, format bàsicament pels membres de totes les sindicatures 
municipals del país i que va néixer, el 10 de novembre de 2005, com a resposta a la necessitat 
de compartir coneixements i experiències que vam constatar els síndics d’aleshores en algunes 
de les trobades que ja havíem dut a terme. 
 
El FòrumSD va néixer com a una estructura de treball horitzontal i en xarxa que ens havia de 
permetre intercanviar experiències, donar-nos suport, formar-nos i, en definitiva, facilitar-nos la 
col·laboració per tal de poder desenvolupar millor la nostra feina a les respectives sindicatures, 
funció que ha complert amb escreix. Des de la seva constitució que sempre ha estat una 
referència, i més d’una vegada l’he utilitzat per saber com havien abordat algun problema 
concret en altres pobles i ciutats. 
 

____________________________ 
 
 
Anàlisi estadística 
 
 
Les dades corresponents a 2017 aboquen, en línies generals, un descens de les queixes 
rebudes, tant pel que fa als expedients oberts com a les consultes que s’han atès. És 
significatiu i sempre esdevé una bona notícia per a l’Ajuntament, però podríem dir que es 
mantenen dintre del rang habitual dels darrers anys. 
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El que sí que voldria comentar és el còmput global de les queixes ateses a la Sindicatura 
Municipal de Greuges de Vilafranca durant els més de 16 anys en què he estat síndica, perquè 
sumen 760 expedients i 1.128 consultes! 
 
Potser no és un gran percentatge si es compara amb el total de població que interactua amb 
Vilafranca (perquè no només s’han atès els vilafranquins i les vilafranquines, sinó també totes 
aquelles persones de la comarca –o de més lluny– que han acudit a demanar ajut o orientació), 
però sí que demostra que l’administració no és perfecta i que el seu funcionament ordinari pot 
generar situacions de conflicte. 
 
Aquesta imperfecció és comprensible si acceptem que l’administració funciona amb persones 
que, com a tals, es poden equivocar; però també m’he trobat amb situacions de greuge i de 
perjudici que tenien l’origen en decisions benintencionades que s’havien pres pensant en el bé 
comú, però que excepcionalment havien entrat en contradicció amb algun interès particular. 
 
Per tot això, continuo pensant que per ajudar totes aquestes persones és imprescindible 
l’existència de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, i demano –crec que en 
aquest sentit no he de patir gens– que es vetlli pel seu bon funcionament i se’n garanteixi la 
continuïtat. 
 

____________________________ 
 
 
Com ja he dit abans, de tots els expedients atesos n’hi ha hagut de tota mena. Alguns han 
resultat molt fàcils d’aclarir o de resoldre i d’altres han estat molt complicats, però amb tots he 
après alguna cosa nova i tots han estat diferents. Es poden establir similituds, però puc 
assegurar que no hi ha hagut cap cas idèntic a un altre. Per això, la manera de resoldre’ls 
també ha estat diversa. 
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La gran majoria (un 44,2%) s’han pogut solucionar per la via de la mediació, quantitat que 
sumada a l’11,2% que he tancat a favor de l’interessat (aquí hi ha inclosos els expedients d’ofici 
i aquells en què no he pogut arribar a una solució mediada), indica que un 55,4% dels 
expedients oberts han estat resolts a favor de la persona interessada o de l’interès general, i 
que en gairebé tots ells el greuge o la situació de conflicte s’ha resolt favorablement –o s’ha 
trobat la manera de fer que el perjudici fos menor. 
 
L’altra gran part dels expedients atesos, un 38,1%, correspon als que s’han resolt a favor de 
l’Ajuntament. Són aquells en què he arribat a la conclusió que l’administració municipal no 
havia actuat malament. En aquests també hi ha un enorme ventall de casuístiques, des de 
persones que tenien mal entesos els seus drets –en aquests casos sempre he intentat oferir-
los unes explicacions clares i el més entenedores possible– fins a d’altres que semblava que 
actuessin amb picaresca o amb segones intencions. 
 
Un 5,5% dels d’expedients van veure’s desistits per les persones interessades, per diferents 
motius, de manera que no va ser necessari adoptar una resolució concreta. I, finalment, un 1% 
dels casos van resultar no admesos. 
 

____________________________ 
 
 
Si faig una valoració una mica més detallada de les dades corresponents a l’any 2017, a part 
del petit descens general que ja he comentat, hi ha poques coses a destacar. Però sí que 
voldria fer èmfasi en un denominador comú –que no queda reflectit a les gràfiques– que han 
tingut part de les queixes que han afectat diverses àrees, serveis i organismes (Secretaria 
Governació, Responsabilitat Patrimonial, Activitats, l’ORGT, Aigües...): l’excessiva demora en 
respondre o actuar davant les peticions de la ciutadania. 
 
Sóc conscient que aquests greuges no són ni voluntaris ni habituals, sinó que es produeixen 
principalment en aquells casos que són complicats de resoldre perquè depenen de decisions 
polítiques, de previsions a llarg termini, de resolucions adoptades per altres administracions, 
etc. Fins i tot hi ha hagut ocasions en què la resolució del problema demanava una actuació 
que ja s’havia iniciat, però que el mateix procediment feia que es dilatés en el temps. 
 
El cas és, però, que en moltes d’aquestes ocasions no es comunica res a la persona 
interessada, de tal manera que es genera un greuge per manca de resposta que seria 
perfectament evitable si es tingués una mica més de cura en aquest petit detall. Demano, 
doncs, que s’intenti millorar el sistema de seguiment dels expedients i l’acompanyament 
informatiu que es fa a les persones que en són promotores. 
 

____________________________ 
 
 
Com és habitual, la xifra que més destaca de la classificació dels expedients per àrees i serveis 
(pàg. 87 i 88) és la que fa referència als casos que han implicat la intervenció de la Policia 
local, entre altres coses –penso– perquè a ningú no ens agrada que ens posin multes. Ni tan 
sols quan ens les mereixem. 
 
Però, per ser justa, he d’observar i celebrar que els expedients de la Policia del 2017 també 
han baixat força respecte dels de 2016: tant com un 23%. Per altra banda, el fet que la majoria  
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de casos, un 74%, s’hagin resolt a favor de l’Ajuntament indica que la Policia de Vilafranca, en 
termes generals, treballa força bé. O, si ho mirem des del seu punt de vista i fem servir les 
dades de la seva memòria anual, que hagin hagut de rectificar en només 6 expedients, sobre 
les 14.600 actuacions que van dur a terme durant el 2017, és un balanç més que acceptable. 
 

____________________________ 
 
 
Pel que fa a la resta de serveis, no considero que hi hagi cap casuística que calgui ser 
destacada en negatiu i sobre la qual calgui treballar específicament. És inevitable que hi hagi 
queixes que afectin a pràcticament totes les àrees i a tots els serveis, però crec que no són 
especialment greus ni significatives. 
 
Tornant al balanç general dels meus anys com a síndica, potser podria destacar –i no 
precisament per la quantitat sinó per la gravetat del problema de fons– els casos relacionats 
amb la crisi econòmica i el benestar de les persones. Els problemes de convivència i les 
relacions humanes, la precarietat laboral i les economies de subsistència, els problemes 
d’habitatge, la vellesa, la solitud, la malaltia mental... són casuístiques que ja he comentat en 
els meus darrers informes manuals, però que encara persisteixen i encara demanen l’atenció i, 
sobretot, els recursos de l’Administració. De totes les administracions. 
 
Si realment volem una societat humana, justa i inclusiva, no podem abandonar a la seva sort 
les persones que ho estan passant pitjor. Em consta que l’Ajuntament de Vilafranca coneix el 
problema i ja dóna la importància necessària als Serveis Socials i a la regidoria de la Gent 
Gran, tot i que els recursos, especialment en matèria d’habitatge, no són mai suficients. 
Demano, doncs, que no es deixi de tenir cura de les persones més vulnerables de la nostra 
societat. 
 

____________________________ 
 
 
Conclusió 
 
 
Se’m fa realment difícil trobar les paraules adients per tancar una etapa de gairebé disset anys. 
I fer-ho per escrit encara és més complicat. Són moltes les sensacions i les experiències. Ha 
estat molta la feina i la dedicació. I, principalment, han estat molts els sentiments i les emocions 
que he viscut com a síndica, que han anat de la satisfacció a la frustració, de la distància a 
l’empatia, de la discrepància a la complicitat... 
 
He conegut molta gent. Més que gent: persones, éssers humans. Tant de Vilafranca com de 
fora de la vila, i de totes aquestes persones me n’emporto bons records. Crec, fins i tot, que 
puc dir sense por d’equivocar-me que durant tots aquests anys he fet bons i grans amics. 
 
Potser sí que haver deixat la Sindicatura ha estat un alliberament que em permet dedicar més 
temps a la família i a altres ocupacions, però no negaré que encara sento, en algun moment, 
una certa sensació de buidor, una enyorança d’aquella responsabilitat que havia assumit de 
manera gairebé inconscient i que havia arribat a formar part de la meva vida. Espero haver-ho 
fet mitjanament bé. 
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Sé que a aquestes alçades ja no puc pretendre fer grans recomanacions a l’Ajuntament, però 
m’agradaria fer-vos-en una que ja té uns quants anys, una que he tingut com a referència 
durant tot aquest temps: apliqueu –a més de la llei– la lògica i el sentit comú, però sobretot us 
demano que escolteu, escolteu i torneu a escoltar. Escolteu la ciutadania, escolteu les 
persones, escolteu els tècnics i el personal de l’Ajuntament i, evidentment, escolteu el síndic, 
perquè entre tots aconseguirem... potser ja hauria de dir aconseguireu fer una societat més 
justa, més humana i més solidària. 
 

____________________________ 
 
 
Aprofito aquestes darreres ratlles per acomiadar-me de tothom i per desitjar els màxims encerts 
al meu successor, el Jaume Rafecas, que estic segura que ho farà molt bé i que sabrà trobar 
aquell punt d’equilibri, entre corcó i col·laborador, que necessita l’Ajuntament per anar millorant 
dia rere dia. Els canvis són bons perquè solen aportar frescor i idees noves, i estic convençuda 
que el Jaume respondrà a les expectatives. 
 
Moltes gràcies a tothom! 
 
 
 
 
 
 
 
M. Glòria Valeri i Ferret 
Exsíndica municipal de greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 9 de maig de 2018 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PAR TICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

 
 
3.1. Difusió. Xerrades i publicitat  
 
El divendres 30 de juny de 2017 vaig dur a terme l’única xerrada que vaig poder concertar 
durant l’any 2017 per promoure la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges. Va ser al 
Centre de Formació Ocupacional La Fassina, davant dels alumnes del curs de Certificat de 
Professionalitat de Vendes. 
 
Com és habitual, vaig fer una exposició inicial de què és, quines competències té i com actua la 
Sindicatura, seguida d’una estona de debat en què els alumnes –adults en fase de formació per 
a la reinserció al mercat laboral– em van preguntar dubtes i em van demanar l’opinió sobre 
situacions concretes. 
 
 
 
3.2. Aparicions als mitjans de comunicació  
 
Per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges, una constant en els meus objectius, 
és molt positiu que els mitjans de comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què 
participa la institució, ja que així puc recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera indirecta– 
que la síndica està al seu costat i a la seva disposició. 
 
Durant el 2017, la Sindicatura de Greuges va aparèixer als mitjans de comunicació en aquestes 
ocasions: 
 
- Com a continuació de la meva col·laboració periòdica amb Ràdio Vilafranca, a finals de 

gener vaig ser objecte d’una nova entrevista. En aquella ocasió ens vam fer ressò de la 
moció presentada per ERC, al Ple d’aquella mateixa setmana, sobre la prestació dels 
serveis funeraris, tanatoris, etc. És un assumpte que la Sindicatura de Greuges ja havia 
estudiat feia mesos i que havia donat lloc a una recomanació d’ofici, presentada a finals de 
juny de 2016 (Exp. 28/16). Vam comentar les diverses fonts d’informació que havia 
consultat (ordenances d’altres municipis, notícies a la premsa...) i les conclusions a què 
havia arribat sobre preus mínims, oferta de paquets, enterraments socials, etc. 

 
- El dia 5 de maig de 2017, amb motiu de la conclusió de l’Informe 2016 –que havia de 

presentar durant el Ple del dia 23– vaig tornar a ser entrevistada a Ràdio Vilafranca. Sense 
entrar en detalls, perquè el document encara no s’havia fet públic, vaig parlar de les 
principals problemàtiques que havia detectat i d’algunes de les propostes de millora que hi 
feia. També vaig aprofitar l’ocasió per fer pública la meva dimissió i la petició al consistori 
que se’m busqués un relleu al més aviat possible. 

 
- A finals de maig de 2017, tots els mitjans de comunicació audiovisual i escrita es van fer 

ressò de la meva presentació al Ple de l’Informe d’actuacions de la Sindicatura Municipal 
de Greuges corresponent a l’any 2016. Tots ells van coincidir a destacar, a part de la feina 
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feta i de les recomanacions adreçades a l’Ajuntament, la meva petició de ser rellevada en 
el càrrec –per motius familiars i personals– després de 16 anys de dedicació. 

 
- Un parell de setmanes després, alguns mitjans també es van fer ressò de la meva trobada 

amb la Maria Batet, la Síndica d’Empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès. 
Va ser una reunió protocol·lària que ens va servir per tenir un petit canvi d’impressions i 
obrir, per si en un futur fos necessari, una línia de comunicació i col·laboració. 

 
- A finals de setembre alguns mitjans de comunicació municipals i comarcals van publicar –o 

hi van fer referència– el manifest que una bona part dels síndics i defensors locals de 
Catalunya havíem signat, en defensa dels drets fonamentals, com a resposta a l’actuació 
del govern espanyol duta a terme per impedir el referèndum de l’1 d’octubre. Els signants, 
que malauradament no vam ser tots els síndics i defensors del país, vam considerar 
necessari fer una crida al diàleg, al respecte a la democràcia i a la no vulneració de drets 
tan bàsics com la llibertat d’expressió, de pensament, de reunió, d’informació, etc. 

 
- A finals d’any, arran del meu imminent relleu, la Sindicatura de Greuges va tornar a ser 

objecte de l’atenció dels mitjans de comunicació. El 3 de Vuit va ser el primer en publicar el 
nom del nou síndic, a mitjan novembre, i a finals de mes Ràdio Vilafranca ens va fer una 
entrevista conjunta al Jaume Rafecas, futur síndic vilafranquí, i a mi mateixa com a síndica 
sortint. 

 
- El dia 12 de desembre va celebrar-se el Ple en què es va formalitzar la meva dimissió i el 

nomenament del Sr. Jaume Rafecas com a nou síndic municipal de greuges de Vilafranca. 
Com és lògic, la notícia va ser publicada i comentada en tots els mitjans de comunicació 
locals i comarcals. 

 
 
 
3.3. Participació en actes públics de la vila  
 
Amb l’objectiu de fer visible la institució que represento i de demostrar interès i implicació en les 
activitats que tenen lloc a Vilafranca, cada any intento assistir al màxim d’actes públics dels que 
es convoquen. Durant el 2017 van ser el següents: 
 
 
3.3.1. Inauguració de La Bugaderia de Mas Albornà  
 
El divendres 24 de febrer de 2017, en resposta a la invitació rebuda de Mas Albornà, vaig 
assistir a la inauguració de La Bugaderia, un nou projecte social que suma oportunitats laborals 
i compromís amb les persones. 
 
Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, va inaugurar oficialment aquest 
equipament, ubicat al polígon de Sant Pere Molanta. També hi van assistir diversos alcaldes, 
regidors i representants del teixit polític, social i econòmic del territori. 
 
Durant l’acte vam poder veure un vídeo explicatiu que posava en valor el projecte social que 
representa La Bugaderia i la tasca de Mas Albornà. També hi va haver diversos parlaments, 
que van fer l’explicació tècnica del projecte i van destacar que aquest equipament pot suposar 
la creació de fins a una quinzena de llocs de treball. La darrera intervenció va anar a càrrec del 
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president Puigdemont, que va destacar que el compromís social de les empreses és, avui dia, 
un valor afegit. 
 
La visita a les instal·lacions, la signatura al llibre d’honor, una fotografia de grup i un brindis van 
posar punt i final a l’acte. 
 
 
3.3.2. Conferència institucional de la Diada de San t Jordi  
 
El dissabte 22 d’abril de 2017 vaig assistir a la conferència institucional de la Diada de Sant 
Jordi que es va celebrar al Saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
L’acte va anar a càrrec d’Agustí Colomines i Companys, historiador i director de la Càtedra 
Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats de la UB i de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 
 
Davant d’una audiència no gaire abundant, va presentar la seva xerrada sota el títol Cap on va 
Catalunya, a la qual va dotar de molta càrrega política. Aprofitant l’avinentesa que una de les 
tradicions de Sant Jordi és regalar una rosa, va teoritzar sobre el color de rosa que 
correspondria a cada partit polític, d’acord amb el significat dels colors i amb la postura que 
manté cada partit en relació al procés d’emancipació nacional en què es troba immers el país. 
 
 
3.3.3. Pregó i inauguració de les Fires de Maig  
 
El divendres 12 de maig de 2017 vaig assistir, a l’Auditori Municipal, a la conferència inaugural 
de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats, titulada Catalunya en l’Europa del segle XXI, 
que va anar a càrrec de l’Antoni Castells i Oliveres, doctor en Economia per la UB i exconseller 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Durant la seva intervenció, Castells va parlar dels reptes de futur de Catalunya, que hauria de 
superar les polítiques poc favorables de l’estat espanyol i els problemes d’una unió monetària 
europea incompleta i imperfecta que no ha estat a l’alçada durant la crisi econòmica viscuda. 
També va observar que aquesta crisi, contràriament a allò que alguns ens volen fer creure, 
encara no està superada, i que no tindrà una sortida clara mentre es fonamenti en la creació de 
llocs de treball precaris. 
 
Tot seguit vaig acompanyar l’alcalde de Vilafranca, l’alcalde d’Igualada i tot el seguici 
d’autoritats locals i comarcals a la inauguració oficial de les Fires, que va consistir en el tall de 
cinta protocol·lari, el tradicional passeig pels estands i el refrigeri final. 
 
 
3.3.4. Presentació al Ple de l’Informe 2016  
 
Com a primer punt de l’ordre del dia del Ple ordinari del 23 de maig de 2017 vaig presentar el 
meu Informe d’actuacions –corresponent a l’any 2016– davant del consistori i davant de la 
ciutadania de Vilafranca. 
 
Vaig centrar la meva intervenció en els aspectes més destacables que havia anat observant en 
el transcurs de l’any, tant pel que feia a les casuístiques més freqüents i als problemes socials 
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que havia detectat com pel que feia a algunes possibles millores a introduir en el funcionament 
de l’Administració municipal. 
 

 
 
També vaig demanar que, després de 16 anys com a síndica municipal de greuges, es tingués 
per presentada a la meva dimissió en el càrrec i se’m busqués un relleu –amb el perfil 
adequat– al més aviat possible, per tal de poder-li fer un traspàs de funcions ordenat i tranquil. 
 
Agraeixo el reconeixement que els diferents grups polítics van fer a la meva trajectòria i la 
valoració positiva que van fer de la feina que es fa des de la institució. 
 
 
3.3.5. Trobada amb la Federació Empresarial del Gra n Penedès  
 
A mitjan març de 2017 vaig rebre una trucada de l’Associació d’Empresaris del Penedès i el 
Garraf (ADEPG) en què se’m va proposar una trobada entre una delegació de la seva 
associació i aquesta Sindicatura Municipal de Greuges. Finalment la reunió va tenir lloc el 
dimecres 31 de maig i es va celebrar a l’Ajuntament. 
 
Si bé el primer contacte el vam tenir com a ADEPG, a finals de març es va anunciar que 
l’ADEPG i la UEP (Unió Empresarial del Penedès) iniciaven un procés d’integració que les 
portaria a crear la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), així que els assistents a la 
trobada ja van venir com a representants de la nova FEGP. 
 
Aquesta delegació va venir encapçalada per la Síndica d’Empresa, la Maria Batet, però també 
van assistir-hi un dels vicepresidents de la FEGP, el Francesc Güell, el secretari general, 
l’Isidre Also, i la Míriam Sánchez, de Direcció. Em van explicar que la seva voluntat era establir 
una relació cordial i fluïda entre la Sindicatura Municipal de Greuges i la seva Sindicatura 
d’Empresa, que em van explicar que s’ocupava de les queixes i els conflictes que podien sorgir 
entre les empreses associades a l’entitat i les diferents administracions locals. 
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Segons em van explicar, les casuístiques que els arriben solen ser força recurrents, però 
consideraven interessant obrir una línia de comunicació i de possible col·laboració amb la 
Sindicatura Municipal de Greuges per si mai els calia un punt de vista o una mica d’ajut des de 
la mateixa Administració local. D’igual manera, em van proposar que si alguna vegada 
m’arribava alguna queixa d’algun proveïdor de l’Administració que jo no pogués resoldre, els la 
podíem derivar. 
 
 
3.3.6. Acte institucional Onze de Setembre  
 
El dia 10 de setembre vaig assistir a l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya que 
es va celebrar, a les vuit del vespre, al Saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
L’acte va consistir en una xerrada que va dur per nom L’Onze de Setembre, sismògraf i 
revulsiu, a càrrec de l’historiador i professor d’Història Contemporània de la UAB Joan B. Culla i 
Clarà, que va fer un interessant repàs històric a les moltes raons que han dut el poble de 
Catalunya fins a voler marxar de l’estat espanyol. 
 
 
3.3.7. Acte patronal de la Policia Local  
 
Com he fet els darrers anys, el dia 19 d’octubre de 2017 vaig assistir, a l’auditori Municipal, a 
l’acte institucional de celebració de la Diada de la Policia Local. 
 
L’acte va ser presidit per l’alcalde i també va comptar amb la intervenció del regidor de 
Seguretat Ciutadana. Tots dos van felicitar la tasca de la Policia, tant en aspectes genèrics com 
la gestió dels problemes provocats per la crisi econòmica i l’incivisme (soroll, bicicletes, 
gossos...) com en aspectes més recents i puntuals: les amenaces terroristes i el procés polític 
que viu el país (amb el referèndum de l’1 d’octubre, les concentracions multitudinàries, etc.). 
 
Com és habitual, es va aprofitar l’acte per fer diversos reconeixements a altres cossos de 
seguretat amb els quals s’ha col·laborat, als agents que s’havien jubilat durant l’any i a diverses 
persones particulars per les respectives accions de mèrit. 
 
Van tancar l’acte l’actuació d’una coral i una petita representació teatral. 
 
 
3.3.8. Acte d’Amnistia Internacional Penedès  
 
Arran de la invitació de la secció local d’Amnistia Internacional, el dia 25 d’octubre de 2017 vaig 
fer de moderadora en l’acte de Presentació de l’informe “La crisi de l’habitatge no ha finalitzat”. 
Els desnonaments per lloguer i el seu impacte sobre les dones, que va tenir lloc a l’Escorxador. 
 
Aquest informe constata que deu anys després de l’inici de la crisi, les autoritats han fet més 
passes enrere que no pas endavant, ja que en lloc de protegir els milers de persones afectades 
per aquesta situació, han liberalitzat i flexibilitzat els contractes de lloguer i el procés de 
desallotjament. També destaca que els desnonaments per impagament de lloguer no s’han 
aturat, que els protocols de protecció no s’apliquen i que la manca d’accés a l’habitatge afecta 
especialment les dones víctimes de violència de gènere i les que encapçalen famílies 
monoparentals. 
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Els ponents de la sessió van ser: 
 
- Ton Salvadó,  professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona UPC i director del model 

urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
- José Ángel Gallegos , advocat especialista en arrendaments 
- Miquel Cartró , tècnic d'habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
L’acte es va acabar amb un sopar en què vam poder continuar parlant de la problemàtica i de 
les diverses maneres en què es pot presentar. 
 
 
3.3.9. Presentació del Calendari Social de Mas Albo rnà 2018  
 
El dijous 30 de novembre vaig assistir, al Vinseum, a l’acte de presentació de l’onzena edició 
del Calendari Social Mas Albornà 2018 – Portem el Penedès al cor. 
 
En aquesta ocasió, i arran de la col·laboració amb Enoturisme Penedès, les 12 fotografies del 
calendari tenien com a eix temàtic les singularitats i els atractius més representatius del 
Penedès, presentats a través de personatges coneguts i amb lligams amb el territori que 
apareixen acompanyats de tot de persones de la Fundació Mas Albornà. 
 
Cal destacar que el Calendari Social Mas Albornà és una iniciativa sense ànim de lucre, pensat 
per a ser regalat i en el qual es mostren persones de la Fundació amb actituds positives. El seu 
objectiu és sensibilitzar, fer visible la tasca de la Fundació i normalitzar el col·lectiu. 
 
 
3.3.10. Relleu a la Sindicatura  
 
En el darrer Ple ordinari de l’any, celebrat el dimarts 12 de desembre, el consistori va acceptar 
la meva dimissió i va procedir al nomenament del Sr. Jaume Rafecas com a nou síndic 
municipal de greuges de Vilafranca del Penedès per un període de 5 anys. La decisió es va 
adoptar per unanimitat. 
 
Vull destacar i agrair les paraules de reconeixement que em van adreçar, tant l’alcalde com els 
representants de tots els grups municipals en les seves intervencions, pels meus 16 anys de 
dedicació a la defensa dels drets de la ciutadania. Em va emocionar especialment el lliurament 
que em van fer d’una placa commemorativa i d’un ram de flors. 
 
D’igual manera, també em sumo al seu desig unànime d’èxit i encert en el desenvolupament de 
la seva tasca per al meu successor. 
 
 
3.3.11. Pregó i inauguració de la Fira del Gall  
 
En resposta a la invitació rebuda de l’alcaldia, el dia 13 de desembre el nou síndic municipal de 
greuges, el Jaume Rafecas, i jo mateixa vam assistir al Pregó de la Fira del Gall 2017, que va 
tenir lloc al Saló de sessions de la Casa de la Vila i que va anar a càrrec de la periodista Ruth 
Troyano, Màster en Planificació i Gestió del Turisme Enològic i Sommelier Professional, 
col·laboradora habitual del diari ARA i de RAC1, i autora del bloc Vi - Moments - Persones. 
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La pregonera, que va destacar que la Fira del Gall arribava a la 353a edició, va bastir un 
discurs àgil i ple de referències poètiques, culinàries i musicals, durant el qual va reivindicar el 
gall i els vins del Penedès com a aliments i escalf per al cos i l’ànima. 
 

____________________________ 
 
 
El dissabte següent, 16 de desembre, a les vuit del matí, vaig acompanyar el seguici 
d’autoritats en el tradicional recorregut per la Fira i durant la compra de l’aviram que 
l’Ajuntament lliura a les institucions benèfiques de la vila. 
 
Després, a la plaça de la Gastronomia, vam poder gaudir de les mostres de Cuina d’Aviram i de 
Vins negres del Penedès, al Pavelló cobert del Parc de Sant Julià. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2017 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors, sempre útils per intercanviar coneixements i experiències i que, en 
definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a nivell local. 
 
El detall d’aquests actes és el següent: 
 
 
 
4.1. XIX Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, D efensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 
 
El 28 de març de 2017 vaig assistir, a Santa Coloma de Gramenet, a la dinovena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD. 
 
La Trobada, dedicada exclusivament al funcionament intern de l’Associació de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya, serveix perquè la Junta Directiva passi comptes, davant de tots 
els associats, de les activitats que s’han portat a terme durant l’exercici anterior, així com per 
anunciar els Plans de treball i de gestió previstos per a l’exercici en curs. 
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En aquesta ocasió, però, i com cada dos anys, calia renovar la Junta de l’Associació, cosa que 
es va dur a terme de manera ràpida i plàcida, perquè només s’havia presentat una candidatura 
i, com que complia tots els requisits formals, va ser proclamada de manera automàtica. 
 
D’acord amb els estatuts de l’entitat, i per ser-ne la membre de més edat, em va correspondre 
presidir la Comissió i la Mesa Electoral i, per tant, nomenar President del FòrumSD el Sr. Joan 
Barrera i Riba, síndic municipal de greuges de Cornellà de Llobregat. També van ser nomenats 
el vicepresident, el secretari, el tresorer i tots els vocals que completaven la candidatura, els 
quals, acte seguit, van acceptar els càrrecs. 
 
L’ordre del dia que es va desenvolupar va ser: 
 
09.30 - 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 
10.00 - 10.30 h Salutació institucional 
 Sra. Núria Parlón, alcaldessa, Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet 
 Sr. Ramón Llorente, president del FòrumSD 
 Sr. Fernando Oteros, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma 
10.30 - 11.30 h Assemblea. 1a part: 
 1.- Donar compte – acta assemblea Sta. Coloma 2016  
 2.- Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2016 
 3.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2017 
 4.-Elecció Junta directiva 
11.30 - 12.00 h Pausa - cafè 
12.00 - 14.00 h Assemblea. 2a part: 
 5.- Proposta pla de treball 2017 
 6.- Proposta pressupost 2017 
 7.- Precs i preguntes 
14.00 h  Dinar 
 
 
 
4.2. XIV Taller de Formació del FòrumSD  
 
El dilluns 29 de maig de 2017 vaig assistir al 14è Taller de Formació del FòrumSD, que en 
aquesta ocasió s’havia organitzat gràcies a la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat. 
 
El taller va portar per nom Instruments per a garantir el dret a l’habitatge, i va tenir lloc a la Sala 
d’Actes del mateix Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a Via 
Laietana, 26, de Barcelona. 
 
Al llarg de les diferents intervencions se’ns va informar detalladament del marc legal vigent en 
matèria d’habitatge (majoritàriament recorregut i suspès pel Tribunal Constitucional espanyol) i 
de tots els recursos de què disposa la Generalitat per ajudar les persones que tenen problemes 
d’habitatge, tant pel que fa a mesures preventives com pel que fa a ajuts i possibles actuacions 
d’urgència. 
 
El detall del programa desenvolupat és aquest: 
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PROGRAMA TALLER “INSTRUMENTS PER A GARANTIR EL DRET  A L’HABITATGE” 
AMB EL FÒRUM DE SÍNDICS I SÍNDIQUES, DEFENSORS I DE FENSORES LOCALS DE 
CATALUNYA 
 

Data: Dilluns 29 de maig de 2017  

Lloc: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge  

Sala d’Actes del Departament, Via Laietana 26 

 

09:30 Acreditacions i lliurament d’informació  

10:00 Salutació de l’Hble. Sra. Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge i del Sr. Joan Barrera Riba, president del 
FòrumSD.  

10:15 – 11:30 Instruments al servei dels ens locals  per a garantir el dret de l’habitatge .  

 10:15-10:45 Sílvia Grau i Fontanals , directora operativa d’Actuacions d’Urgència en 
Matèria d’Habitatge  

  Prestacions econòmiques d’especial urgència  

  Intermediació per a una segona oportunitat (Ofideute, Chase, Sidh)  

  Meses d’emergència  

 10:45-11:15 Joan Baptista Batlle Bastardas , director de Programes Socials de 
l’Habitatge  

  Ajuts ordinaris al lloguer  

  Habitatges d’inclusió per a col·lectius específics d’entitats del tercer 
sector  

  Borsa de mediació  

  Sensellarisme  

 11:15-11:30 Jaume Fornt Paradell, director de l’Agència de l’Ha bitatge de 
Catalunya  

  Altres instruments legals vigents  

11:30 – 12:00 Pausa 

12:00 – 13:00  Taula rodona “Habitatge: les sindicatures locals i els instruments del 
govern de la Generalitat de Catalunya”.  

Ramón Llorente Varela , Defensor de la ciutadania de Girona  

Dolors Vallejo Calderón , síndica de greuges de Sant Boi de Llobregat  

Jordi Puigderrajols Coll , Defensor del Ciutadà de Mataró  

Jaume Fornt Paradell , director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  

Sílvia Grau i Fontanals , directora operativa d’Actuacions d’Urgència en 
Matèria d’Habitatge  

Joan Baptista Batlle Bastardas , director de Programes Socials de l’Habitatge  

13:05 Torn obert de paraules  

13:30 Cloenda a càrrec de Carles Sala Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana 
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4.3. Assistència a una Junta Directiva del FòrumSD  
 
Tot i no formar-ne part, el dimarts 13 de juny de 2017 vaig assistir a la reunió ordinària que la 
Junta Directiva del FòrumSD va celebrar a Santa Coloma de Gramenet. Això va ser possible 
perquè les sessions de la Junta són obertes i perquè s’hi havia de tractar un assumpte, relatiu a 
la nostra relació amb el síndic de greuges de Catalunya i amb la normativa que regula la 
institució de les sindicatures municipals de greuges, que em va semblar important per al 
conjunt de síndics i defensors. 
 
Pel mateix motiu que jo, també hi va assistir de manera extraordinària la M. Assumpció Vilà, 
síndica municipal de greuges de la ciutat de Barcelona. 
 
L’ordre del dia de la sessió va ser: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 111). 
2.- Avaluació - XIV Taller de Formació – Habitatge – 29 de maig 
3.- Anàlisi - valoració - qüestionari síndic de greuges de Catalunya 
4.- Seguiment Pla de Treball 
5.- Administració i tresoreria 
6.- Precs i preguntes 
 
Després d’escoltar les opinions de tots els assistents i d’analitzar i valorar amb profunditat els 
termes de l’escrit i el qüestionari del Síndic –i el seu objecte–, la Junta del FòrumSD va acordar 
elaborar una resposta unificada per exposar-li, en nom de tots els membres de l’Associació, el 
malestar que havia causat la seva iniciativa i demanar-li que qualsevol plantejament, pregunta 
o proposta similar es vehiculés, a partir d’aquell moment, a través del FòrumSD. 
 
 
 
4.4. Reunió de Territoris  
 
El dimarts 19 de setembre de 2017 va tenir lloc, a la seu de la síndica municipal de greuges de 
Barcelona, la Reunió de Territoris que cada any manté la Junta del FòrumSD amb els síndics i 
defensors locals de les diferents demarcacions del país. 
 
En aquesta ocasió, però, vam ser convocats tots els membres del FòrumSD, amb l’objectiu 
d’estalviar temps i desplaçaments a la Junta. 
 
Com és habitual, l’equip directiu del FòrumSD ens va informar del grau de desenvolupament 
del Pla de Treball 2017: formació, publicacions, comunicació, treball en xarxa, relacions 
institucionals, subvencions i convenis, gestió i administració interna, i transparència de 
l’Associació. També es va fer un recordatori de les properes cites del calendari. 
 
En acabar, es va dedicar una estona a debatre la situació en què es trobava Catalunya i la 
conveniència de redactar alguna mena de comunicat o manifest en què els síndics i defensors 
locals denunciéssim, sense prendre partit per cap dels dos bàndols, la situació de retallada de 
drets i llibertats a què ens estava sotmetent l’estat espanyol. 
 
Lamentablement, va resultar impossible consensuar un text que pogués ser subscrit per tots els 
membres del FòrumSD. 
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4.5. Manifest en defensa dels drets fonamentals  
 
A finals de setembre, en considerar desproporcionada l’actuació del govern espanyol per 
impedir el referèndum de l’1 d’octubre, una bona part dels síndics i defensors locals de 
Catalunya vam elaborar i signar un manifest en defensa dels drets i les llibertats fonamentals. 
 
Els signants, que malgrat els esforços de consens que vam realitzar no vam ser tots els síndics 
i defensors del país, vam considerar necessari fer una crida al diàleg, al respecte a la 
democràcia i a la no vulneració de drets tan bàsics com la llibertat d’expressió, de pensament, 
de reunió i d’informació. 
 
 
 
4.6. Ciutats Defensores dels Drets Humans  
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte impulsat conjuntament pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, que compta amb la 
participació de diversos municipis catalans i d’altres institucions i entitats. 
 
El seu objectiu és donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels Drets Humans, 
cosa que contribueix a conscienciar la població de les ciutats participants sobre la necessitat 
d’integrar la defensa dels Drets Humans en el seu dia a dia. 
 
El projecte, que va arrencar l’any 2013 sota l’impuls de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
al 2017 va arribar a la seva 5a edició, i durant dues setmanes un grup de defensors i 
defensores dels Drets Humans d’arreu del món van participar en tot tipus d’activitats 
(conferències, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, etc.) per tal de 
donar a conèixer les seves lluites i compartir la tasca que desenvolupen als seus territoris. 
 
Com en els anys anteriors, al 2017 també hi va haver un dia de trobada i intercanvi entre els 
defensors i defensores dels Drets Humans i els síndics i defensors locals del FòrumSD. Així, el 
dimarts 26 de setembre vam tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà, a la Biblioteca 
Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet, l’experiència i les actuacions que cadascun d’ells 
porta a terme. 
 
L’aportació del FòrumSD va consistir en exposar la nostra feina i la nostra manera d’actuar 
davant d’un possible greuge causat per l‘Administració. També vam procedir a la lectura del 
manifest que la majoria dels síndics i defensors havíem elaborat, pocs dies abans, arran de la 
retallada de drets i llibertats que l’estat espanyol havia aplicat a Catalunya per intentar impedir 
el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. 
 
 
 
4.7. Participació del FòrumSD a Municipàlia 2017  
 
Els dies 24, 25 i 26 d’octubre va tenir lloc, a Lleida, la Fira Municipàlia 2017, a la qual el Fòrum 
de Síndics i Defensors locals de Catalunya va participar gràcies a la Federació de Municipis de 
Catalunya, que ens va cedir un espai al seu estand per tal que poguéssim informar els 
responsables polítics i tècnics dels ajuntaments visitants sobre els avantatges de gaudir d’una 
Sindicatura Municipal de Greuges. 
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Per al FòrumSD el moment principal de la Fira va ser el dia 25, en què vam celebrar la jornada 
Qualitat democràtica, Ètica i Bon Govern: el paper de les sindicatures locals. El programa 
desenvolupat va ser el següent: 
 
11:30 h Salutació 
 Sr. Joan Barrera, president del FòrumSD 
 Sr. Xavier Amor, president de la FMC 
 Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida 
11:45 h L’ètica, els codis de conducta i bon govern a l’Administració local: instruments per a 

la qualitat democràtica. 
 Sr. Juan Ignacio Soto, secretari general de la FMC 
 Sr. Joan Barrera, president del FòrumSD 
 Sr. Fernando Pindado, comissionat de participació de l’Ajuntament de Barcelona 
 Modera: M. Assumpció Vilà, síndica de Barcelona 
12:30 h Debat obert 
13:30 h Cloenda de la jornada 
14:00 h Dinar 
 
Les exposicions i el debat posterior ens van servir per constatar la necessitat de millorar els 
sistemes de participació, transparència i tutela política, així com la imprescindible atenció a la 
ciutadania que ha de regir l’actuació dels governs locals. 
 
 
 
4.8. XI Jornades de Formació del FòrumSD 
 
Els dies 22 i 23 de novembre de 2017 van tenir lloc, a la Facultat de Dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, les 11es Jornades de Formació organitzades pel Fòrum de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya - FòrumSD. 
 
En aquesta ocasió, els principals temes abordats van girar a l’entorn dels Drets socials: la 
renda garantida de 
ciutadania i l’habitatge, 
tot i que a la tarda del 
dia 22 vam dedicar 
una estona a parlar 
dels Processos de 
renovació i la 
continuïtat a la tasca 
de les sindicatures 
locals, ponència en la 
qual vaig participar 
activament com a 
síndica en actiu més 
veterana i també arran 
de la imminència del 
meu relleu. 
 
El global de les Jornades es va desenvolupar d’acord amb aquest ordre del dia: 
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4.9. Comiat oficial de la Junta i del FòrumSD  
 
El dia 12 de desembre de 2017 vaig assistir, a Santa Coloma de Gramenet, a la sessió 
ordinària de la Junta Directiva del FòrumSD per informar-los que aquell mateix dia, en el 
transcurs del Ple que s’havia de celebrar a Vilafranca, cessaria en el càrrec de síndica 
municipal de greuges i seria rellevada pel Sr. Jaume Rafecas, a qui ja els havia presentat 
durant les darreres Jornades de Formació. 
 
Vaig aprofitar l’ocasió per acomiadar-me personalment de cadascun dels membres de la Junta i 
per deixar constància del meu total suport i reconeixement a la institució del FòrumSD, que tan 
útil ha estat per a tots els síndics i defensors locals des del moment de la seva constitució. No 
cal dir que els vaig encoratjar a continuar amb aquesta tasca, a ser sempre sensibles a les 
demandes de la societat i a acollir amb tot l’escalf possible el nou síndic de Vilafranca. 
 
 
 
4.10. Assistència a nomenaments, preses de possessi ó i actes d’homenatge  
 
 
4.10.1. Comiat del Defensor de la Ciutadania de Vil anova i la Geltrú 
 
Amb motiu del final del seu mandat com a Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, el 
company i amic Josep Ibars va celebrar un acte de comiat –amb els síndics i defensors més 
propers– el dia 8 de juny de 2017. 
 
Ens va explicar que havien estat 5 anys apassionants i inoblidables en què l’existència i el 
suport del FòrumSD, amb la possibilitat de fer consultes i intercanviar experiències, li havia 
estat fonamental per poder tirar endavant la feina de Defensor. 
 
 
4.10.2. Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma d e Gramenet  
 
El dilluns 26 de juny de 2017 vaig assistir, junt amb molts altres síndics i defensors locals, al 
Ple extraordinari en què l’amic i company Fernando Oteros va presentar el seu darrer informe 
d’actuacions –corresponent a l’any 2016– i es va acomiadar del càrrec de Defensor de la 
Ciutadania després d’haver esgotat el seu mandat. 
 
Tot el consistori li va agrair la dedicació i la bona tasca duta a terme durant tots els anys en què 
havia estat al capdavant de la defensoria. 
 
En el mateix acte es va escollir i nomenar el seu substitut, el Sr. Carles Villagrasa, Doctor en 
Dret i professor de la UB, a qui tothom va encoratjar a continuar amb la bona feina del seu 
predecessor. 
 
 
 
4.11. Expansió de la institució i del FòrumSD  
 
Durant l’any 2017 vaig continuar col·laborant amb la Junta del FòrumSD en la seva tasca de 
promoure la implementació de les sindicatures municipals de greuges arreu del país. 
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Per aquest motiu els vaig acompanyar en la visita que van fer, el 17 de març, a Sant Sadurní 
d’Anoia, ja que l’alcalde i el consistori havien mostrat el seu interès en la institució. 
 
 
 
4.12. Assistència a la presentació al Ple dels info rmes anuals d’altres sindicatures  
 
Per la bona relació personal que mantinc amb els membres del FòrumSD, durant el 2017 
també vaig intentar assistir a les presentacions al Ple dels informes anuals dels companys 
síndics i defensors més propers. 
 
Vaig desplaçar-me a: 
 
- 20 de juny: Igualada 
- 26 de juny: Santa Coloma de Gramenet 
- 27 de juny: Arenys de Mar 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

 
 
Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i serveis, els casos que van 
ser atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2017. 
 
 
 
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. 
 
Com és habitual, els primers casos exposats no corresponen al 2017, sinó que són expedients 
que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara romanien 
oberts d’anys anteriors. 
 
 
Expedient 57/09 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan desembre de 2009 es presenta XXX i es queixa contra les moltes i continuades 
molèsties que el bar que hi ha instal·lat als baixos del seu immoble produeix a tot el veïnat. 
Parla de manca d’aïllament acústic, de manca de llicència d’obertura, d’instal·lacions en estat 
precari i d’ocupació de via pública amb taules i cadires sense autorització. Afirma que han 
presentat diverses queixes escrites que no han estat contestades per l’Ajuntament. 
 
Comento el cas amb el responsable de Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis de titular de 
l’activitat. També comprovo que Governació sí que havia concedit permís per posar terrassa. 
 
A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Serveis Urbans a la vorera, alguna 
mesura addicional adoptada pel titular de l’activitat d’aquell moment i una resposta escrita de 
l’Ajuntament, van contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restava fer 
una sonometria que demostrés si l’aïllament era suficient o no. 
 
Realitzar aquesta sonometria, però, es va demorar molt per la falta de mitjans inicial de 
l’Ajuntament, per la meteorologia i, fins i tot, per la manca de disponibilitat dels interessats. 
Finalment la prova es va dur a terme a primers de juliol de 2011, i va posar de manifest que 
l’activitat encara produïa, de manera puntual, una mica més de soroll que el màxim permès. 
Així, es va notificar al responsable de l’activitat que tenia fins al 17 de novembre de 2011 
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(d’acord amb la llei) per adoptar les mesures correctores necessàries i presentar un certificat 
que indiqués que ja s’ajustava a la normativa. 
 
A partir d’aquest moment s’inicia un llarg període en què l’activitat torna a canviar de mans, s’hi 
fan diferents actuacions per millorar l’aïllament del local, es prenen noves mesures –que 
continuen donant positives–, es fan requeriments als nous titulars i, fins i tot, es tanca el local 
durant alguns mesos. 
 
A l’abril de 2013 es modifica l’activitat i es converteix en un establiment de degustació, amb 
horari de 9.00 a 21.00 h. També s’instal·len gomes de neoprè als peus de les neveres i es 
millora l’aïllament acústic del sostre, però encara resulta insuficient i el soroll nocturn continua 
essent excessiu. El local es torna a traspassar i, finalment, es torna a tancar. 
 
Ja entrat el 2014 es reobre l’activitat, amb un nou titular, i les molèsties es reprodueixen. 
Aquest nou titular, però, que té ganes de recuperar la llicència de bar (B2), decideix fer-hi la 
inversió necessària per aïllar acústicament el local de manera definitiva. Aquesta intervenció, 
de gran envergadura, es posa en marxa a primers de novembre i s’allarga durant un parell de 
mesos, de manera que el local torna a obrir a primers de 2015. XXX es torna a queixar. 
 
Després d’alguns entrebancs, la prova d’aïllament necessària per certificar l’efectivitat de les 
obres realitzades es porta a terme el 19 de febrer de 2015. De manera oficiosa (perquè no era 
obligat fer-ho en aquesta prova) i amb el consentiment de les parts, també es mesura el soroll 
de la persiana mecànica, que és l’element que els interessats consideren més sorollós. 
 
La prova surt correcta i l’activitat comença a funcionar com a bar-restaurant, però també es 
confirma que el soroll de la persiana metàl·lica supera els límits permesos, així que el titular hi 
realitza una nova intervenció per aïllar-la millor i presenta el certificat corresponent, de manera 
que el problema sembla solucionat. Malauradament, però, XXX encara es queixa del soroll que 
li arriba a la nit, així que per comprovar si té raó de queixar-se o no, a mitjan abril el 
departament de Medi Ambient demana una nova sonometria nocturna a la Generalitat. 
 
La passivitat de XXX fa que aquesta sonometria no es dugui a terme fins a mig novembre de 
2015, i no se’n reben els resultats fins a mig gener de 2016: el motor de la persiana metàl·lica 
automàtica encara fa massa soroll. 
 
Es parla amb el titular de l’activitat i se li fa el requeriment corresponent, que és atès a primers 
d’abril. La intervenció, però, no millora gaire la situació i els veïns es continuen queixant, així 
que es programa una nova sonometria per al 20 de setembre de 2016. En aquesta ocasió, i 
atès que l’activitat no ha patit modificacions i la resta d’aïllament ja s’havia comprovat que era 
suficient, només es mesura el soroll de la persiana metàl·lica. Els resultats, que no arriben fins 
a primers de 2017, tornen a sortir positius, així que cal enviar nous requeriments a l’activitat. 
Aquest cop, però, se li exigeix una solució definitiva, un certificat tècnic que ho confirmi i la 
realització, si cal, d’una sonometria que acrediti del compliment de la normativa. 
 
A mitjan febrer de 2017 el titular de l’activitat diu que ja ha eliminat el motor de la persiana 
metàl·lica, que era la principal font de soroll. També encomana la sonometria necessària, que 
s’acorda realitzar en presència de tècnics municipals per garantir-ne l’objectivitat. A partir 
d’aquest moment s’intenta concertar una data per fer-la amb els veïns interessats, però són ells 
els qui l’ajornen repetidament per “problemes personals greus” que no concreten. 
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A mig juny els interessats diuen que aviat ens avisaran per fer la prova, però ja avancen que el 
soroll del motor persisteix. Davant d’aquesta afirmació, es torna a requerir a l’activitat que 
certifiqui i demostri l’eliminació definitiva del motor, cosa que –després de molt insistir– es duu 
a terme de manera fefaent a finals de novembre. Aquesta millora, junt amb l’informe favorable 
dels Serveis Tècnics, permet a Governació tancar l’expedient administratiu del local. 
 
Entre això i que els veïns interessats fa sis mesos que no diuen res (i 10 que esperem que 
proposin data per fer la sonometria), considero abastament demostrat que l’activitat ja no 
genera cap soroll molest, així que entenc que el conflicte ha quedat resolt i a finals de 
novembre de 2017, després de vuit anys de seguiment, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 35/16 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan juliol de 2016 es presenten XXX i YYY per queixar-se que fa uns mesos que una 
empresa s’ha instal·lat al costat de casa seva i els produeix diverses molèsties en forma de 
sorolls, fum i males olors. Han parlat amb la Policia, Serveis Tècnics, Governació, Medi 
Ambient i Alcaldia, però el problema encara no s’ha solucionat. Es tracta d’una zona urbanística 
mixta –industrial i residencial– cosa que és lògic que suposi alguna incomoditat, però és 
evident que en aquest cas la molèstia supera els límits raonables, perquè ja s’han fet dues 
sonometries i han donat positives. Demanen que es clausuri l’empresa. 
 
Parlo amb el tècnic d’Activitats i m’explica que ja ha fet una inspecció presencial al lloc, durant 
la qual va veure que l’empresa té una predisposició total per fer les coses correctament i no 
provocar molèsties. Arran d’això i de les sonometries (fetes per ells mateixos) ja han decidit 
substituir la màquina més sorollosa i estan a l’espera de rebre la nova. Pel que fa a les 
xemeneies, aviat s’allargaran fins a dotar-les de l’alçada reglamentària, tot i que per una d’elles 
només hi surt vapor d’aigua, que és molt espectacular però completament innocu. Sobre la 
mala olor, es veu que l’operació que la produeix dura poca estona i només es realitza, en horari 
diürn, cada vuit o deu dies. L’empresa també li ha expressat la seva decepció per l’actitud dels 
veïns interessats, als quals acusen de no voler col·laborar gens (des del primer moment els van 
avisar que farien el possible per fer-los tancar) i d’actituds poc cíviques. La conclusió és que les 
anomalies no són prou importants com per clausurar l’activitat, i encara menys tenint en compte 
la intenció de l’empresa d’aplicar les mesures correctores necessàries. 
 
Comprovo que s’enviïn a l’interessat els informes que havia demanat i vaig fent seguiment dels 
requeriments de l’Ajuntament i les actuacions de l’empresa. 
 
A mitjan setembre se m’informa que les xemeneies ja tenen l’alçada necessària i que ja s’ha 
solucionat el problema del soroll, cosa que comunico a l’interessat i que ell mateix confirma. 
Tan sols queda per resoldre, doncs, la fortor que surt per una de les xemeneies de tant en tant. 
El tècnic municipal ho va a comprovar i observa que, encara que el vapor no sempre puja en 
vertical, es dissipa de seguida. Tot sembla indicar, doncs, que la molèstia hauria de ser 
mínima, però com que els interessats encara la qualifiquen d’insuportable, el tècnic s’ofereix a 
anar-ho a verificar (a requeriment seu) quan tingui lloc un dels episodis més molestos. Aquest 
requeriment no té lloc fins mesos després –cosa que confirma que la molèstia és molt 
esporàdica–, però en un moment en què el tècnic està en una reunió fora de Vilafranca i no hi 
pot anar. XXX truca a la Policia. 
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Demano l’informe a l’inspector i hi consta que les molèsties són reals i intenses, però puntuals, 
perquè depenen d’una operació que només es fa de tant en tant, de la direcció del vent i de si 
els interessats tenen la finestra oberta, cosa que ara (febrer de 2017) no és el cas. 
 
A finals d’abril, en el transcurs d’una reunió de barris, l’interessat exposa la seva queixa a 
l’alcalde, que es compromet a anar-ho a comprovar. Pocs dies després li facilita un número de 
telèfon al qual pot trucar quan es produeixi la molèstia, sigui a l’hora que sigui. En lloc d’utilitzar 
aquesta eina, però, a mitjan maig m’assabento que XXX ha contractat un tècnic privat que no 
només es queixa dels fums, sinó que torna a queixar-se de soroll. 
 
Novament, doncs, i per tal d’objectivar la molèstia, a mig juny es posa a disposició de 
l’interessat la realització d’una sonometria, que no es porta a terme per manca de concreció 
seva. Paral·lelament, l’Ajuntament rep la queixa de l’empresa, que demana mediació perquè 
aquest veí només els ataca però no col·labora gens. 
 
En aquest punt, coincideixo amb Alcaldia que l’interessat té a la seva disposició una sonometria 
i un telèfon al qual pot trucar les 24h del dia, de manera que el pas següent depèn d’ell. 
 
A finals d’any, després de sis mesos sense cap novetat per part de l’interessat, la conclusió és 
que les molèsties, després de les mesures adoptades per l’empresa al 2016, ja no són gaire 
importants, així que tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 39/16 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan juliol de 2016, després d’haver concertat entrevista per telèfon, es presenta XXX i es 
queixa de les conseqüències d’un incident que va patir amb un agent de la Policia Local. 
Explica que ella tenia el vehicle estacionat en un carrer on també hi ha una escola, i que quan 
va haver de marxar ja faltava poc perquè fos l’hora de sortir la canalla, de tal manera que ja hi 
havia una colla de vehicles mal estacionats en el seu carril de circulació –abans de l’hora 
autoritzada– que van fer que ella provoqués un embús important. 
 
Un dels agents que estava regulant la circulació hi va anar per intentar desfer l’embús, però es 
va iniciar una discussió que va acabar amb la imposició de tres multes a la interessada: per 
estacionar a cantó contrari del sentit de la marxa, per manca de respecte a l’autoritat i per 
desobediència a les indicacions dels agents. XXX admet que es va alterar molt, però no es 
reconeix culpable de res. Més aviat al contrari: afirma que l’actitud de l’agent no va ser correcta. 
 
Va presentar recurs, va publicar l’incident a la premsa i a les xarxes socials, i va demanar una 
entrevista amb el regidor de Seguretat Ciutadana, que li va ser concedida. 
 
Quan parlo del cas amb l’inspector en cap de la Policia Local m’explica que, precisament arran 
de la publicitat feta per la interessada, alguns testimonis s’hi han posat en contacte per posar 
en valor la serenitat de l’agent actuant, que va mantenir les maneres quan la interessada va 
perdre els nervis. També queda clar que XXX no només va provocar l’embús, sinó que no va 
ser capaç de col·laborar a desfer-lo (qui va haver de treure el cotxe, va ser el seu pare). 
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Pocs dies després l’inspector em confirma que s’anul·larà la multa per estacionament a cantó 
contrari, com a mostra de bona voluntat i perquè –tot i que és correcta– és una infracció que 
normalment no se sanciona. Les altres dues, en canvi, seguiran el seu curs. 
 
Ho trasllado a la interessada i, tot i que admet que es va alterar, no reconeix cap culpa: la van 
tenir tota els vehicles que estaven mal aparcats abans de l’hora establerta. Li observo que 
haver sortit circulant en sentit contrari i sense garanties de poder-se apartar no havia estat 
gaire bona idea, i que tampoc pot culpar ningú de la seva reacció davant del conflicte, així que 
sembla raonable que hagi d’assumir la responsabilitat dels seus actes. 
 
Ella no hi està d’acord i presenta recurs de reposició, però li és novament desestimat. 
Comprovo les explicacions i els arguments que se li han donat per a la desestimació i em 
semblen ben sòlids, de manera que recomano a XXX que pagui les dues sancions pendents. 
Tot i el seu desacord, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 50/16 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A primers d’agost de 2016, XXX es presenta i demana ajut per resoldre un conflicte que manté 
amb l’ORGT arran del pagament de l’IBI. Explica que, d’acord amb diverses sentències 
judicials emeses des de la seva separació, aquest impost ha de ser assumit al 50% per 
ambdós excònjuges, independentment que sigui ella qui resideix a l’immoble. Fa poc, però, el 
seu ex va passar per l’ORGT a comunicar que, arran d’una llei que havia entrat en vigor feia 
poc, ell ja no havia de pagar la seva meitat de l’impost, de manera que se li hauria de repercutir 
el 100% a ella. XXX es queixa que aquest canvi es va fer sense el seu consentiment. 
 
Després d’haver-se queixat per escrit, no està d’acord amb la resposta de l’Organisme, que no 
resol ni el problema de l’any 2016 ni el fons de la qüestió. 
 
Parlo amb la responsable de l’ORGT i em demostra que ells sempre han girat un sol rebut de 
l’IBI, que estava domiciliat en un únic compte corrent –de titularitat compartida entre la 
interessada i el seu ex–. Sembla, doncs, que l’Organisme no ha intervingut mai directament en 
el fet que cadascú assumís, d’acord amb la sentència judicial, el 50% de l’impost. Per altra 
banda, el seu ex només va acreditar el canvi legislatiu, sense esmentar que les condicions 
econòmiques de la separació estaven establertes per sentència judicial, així que el personal de 
l’Organisme va donar per bo el canvi de domiciliació. 
 
Com que la resolució del problema de fons està pendent d’una nova sentència judicial, entenc 
que l’ORGT ha actuat correctament d’acord amb la informació que tenia, així que veig lògic que 
l’IBI 2016 se li cobri inicialment tot a ella i després, segons quina sigui la sentència, el seu ex 
n’hi haurà de pagar el 50%, però ja sense la intervenció ni de l’ORGT ni de l’Ajuntament. 
 
Per atenuar el trasbals econòmic d’aquest pagament inesperat, pregunto a l’Organisme si es 
podria concedir a la interessada un fraccionament / ajornament, cosa que em diuen que 
s’acceptarà sempre que ella presenti la documentació necessària. XXX ho fa i se li concedeix. 
 
A primers de 2017 es confirmen les previsions sobre el pagament de l’IBI 2016 i l’ORGT es 
mostra disposat a domiciliar, sempre que el seu ex els faciliti el número de compte, el 50% de 
la quota de 2017 a cadascú. L’expedient queda tancat com a mediació . 
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Expedient 54/16 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan octubre de 2016 XXX es presenta i exposa diversos problemes de convivència que 
pateix amb els veïns d’un costat i els okupes de l’altre. Es queixa de la brossa que acumulen, 
de la poca cura que tenen del pati i dels problemes greus de seguretat i de salut que això 
suposa. Assegura que els ho ha intentat fer entendre però que li han contestat amb amenaces. 
A ran d’això, ella i el seu marit viuen en una angoixa constant, així que ja han presentat 
diverses instàncies a l’Ajuntament per demanar solucions, però diu que no s’hi ha fet res. 
 
Em poso en contacte amb l’inspector en cap de la Policia Local i m’informa que s’ha anat al 
domicili de la interessada diverses vegades, però que és cert que no se li ha concedit 
l’entrevista que demanava. Concertem una reunió de manera immediata i, durant la trobada, 
l’inspector es compromet a coordinar l’actuació de la Policia, de Salut, de Convivència i 
Ciutadania i d’Urbanisme, tot i que no preveu que la solució sigui fàcil ni definitiva. La 
interessada, però, se sent més ben atesa i alleujada. 
 
Després de diverses visites a la finca de la interessada i a les finques veïnes, la valoració 
objectiva és que el problema no és tan greu com relata XXX, però se’n farà un seguiment més 
o menys intens i s’intentarà corregir algun aspecte. Per part meva, recomano a la interessada 
que intenti viure més tranquil·la i que no es preocupi per posar ordre a casa dels altres, perquè 
així potser millorarà la relació veïnal. 
 
Mantinc l’expedient obert, en fase de seguiment, durant els primers mesos de 2017. Constato 
que les parts implicades estan identificades i que es visiten periòdicament, de manera que la 
situació em sembla prou controlada. Trasllado aquesta opinió a la interessada en el transcurs 
d’una nova visita i intento fer-li veure que no té motius per estar tan angoixada. XXX reconeix 
que se li està concedint l’atenció que demanava i puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 55/16 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A finals d’octubre es presenta XXX i es queixa que els conductors no respecten el gual de casa 
seva. Explica que és un carrer amb poc aparcament i creu que els causants del problema són 
els clients d’un supermercat proper. Afirma que tot sovint truca a la Policia, però que de 
vegades arriben que els infractors ja han marxat, perquè fan parades curtes. Via Pública ha 
reforçat les zones de càrrega i descàrrega properes, però ho considera insuficient. A més, ha 
demanat solucions per escrit i no se li ha contestat. 
 
Li comento que estudiaré les condicions urbanístiques de la zona i que parlaré amb la Policia, 
però també li observo que el problema de fons és l’incivisme de la gent, i contra això és difícil 
de lluitar-hi. Diu que no és el seu problema, sinó el de l’Ajuntament, perquè ells paguen el gual i 
tenen dret a entrar i sortir de casa quan vulguin, sense haver de discutir amb ningú. 
 
Parlo amb Via Pública i m’informen que ja s’hi ha fet tot el que es podia. La senyalització és 
clara i correcta, i els espais de càrrega i descàrrega propers, més que suficients. Es descarta la 
instal·lació de pilones, que és el que voldria XXX. 
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També parlo amb la Policia i m’expliquen que ja han visitat el domicili de la interessada per 
parlar-hi i veure el problema sobre el terreny. No hi van veure cap vehicle estacionat, però es 
van comprometre a intentar actuar amb la màxima celeritat quan se’ls requereixi. També li van 
demanar, però, que només truqués quan veritablement hagués d’utilitzar el gual. 
 
Amb el pas de les setmanes comprovo, i XXX ho reconeix, que la resposta de la Policia a les 
seves trucades és ràpida i eficient, que les incidències s’han reduït i que el supermercat ha 
penjat un rètol a la porta en què demana als seus clients que respectin els guals dels veïns, així 
que considero que el funcionament de l’Administració ja és correcte i ajustat a normativa. 
 
Malgrat això, mantinc l’expedient obert fins que a finals de gener de 2017 la interessada rep la 
resposta escrita que se li devia, moment en què –considerant suficient l’actuació de Via Pública 
i de la Policia– tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 58/16 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre de 2016 es presenta XXX per explicar que és discapacitat i que gaudeix 
d’una targeta d’aparcament per a PMR. El problema és que el sol li havia descolorit la caducitat 
i el número de referència, així que va ser sancionat per estacionar en una plaça reservada amb 
una targeta irregular, en què no es veien les dades necessàries. 
 
Reconeix que és cert i admet la seva responsabilitat, però al·lega que no se n’havia adonat i 
que de seguida va anar als Serveis Socials a demanar-ne un duplicat. Va presentar recurs, 
però se li ha desestimat. Demana que defensem la seva honorabilitat. 
 
Observo que la targeta que presenta és realment un duplicat, que demostra que el dia de la 
sanció estava perfectament dintre del seu període de validesa, així que presento el cas a 
l’inspector en cap de la Policia Local i li demano que valori la possibilitat d’anul·lar la multa. Al 
cap de poc, l’inspector em comunica que s’acceptarà el recurs de reposició de l’interessat. 
 
A finals de gener de 2017 XXX rep el primer recàrrec de l’ORGT i pregunta si l’ha de pagar. Li 
explico que no cal, que és un procés paral·lel al de resolució del recurs de reposició i que, quan 
aquest se li estimi, el recàrrec quedarà anul·lat. 
 
Això no passa fins a mig març, però finalment tot queda resolt satisfactòriament i puc tancar el 
cas com a mediació . 
 
 
Expedient 59/16 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mig desembre es presenta XXX i explica que va ser sancionada per haver estacionat el seu 
vehicle a la zona reservada per a PMR de la zona esportiva sense haver-hi posat la targeta 
d’aparcament corresponent. Demostra que la té, però se’n va distreure. 
 
Va presentar al·legacions però se li han desestimat perquè en aquell moment no havia deixat la 
targeta en lloc visible i perquè la matrícula que hi consta no coincideix amb la del vehicle 
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sancionat. Explica que això és perquè fa poc que es va canviar el cotxe i no es va adonar que 
també s’havia de canviar la targeta. Li recomano que se la renovi de seguida per evitar noves 
sancions i em comprometo a parlar del cas amb la Policia, però també li observo que no estem 
davant d’una actuació agreujant dels agents, sinó davant d’un oblit propi, perquè la 
responsabilitat de deixar la targeta en un lloc visible és exclusivament seva. XXX ho admet. 
 
Presento el cas a l’inspector i, a la vista de la targeta ja renovada i conforme, es compromet a 
posar en valor la no intencionalitat de la interessada i la seva col·laboració. Se li acceptarà el 
recurs de reposició. 
 
Mantinc l’expedient obert fins a finals de juny de 2017, moment en què XXX rep la resolució 
estimatòria escrita i puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 01/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenten XXX i YYY, en nom de la comunitat de propietaris del seu immoble, a queixar-se 
de les molèsties que provoca un gimnàs situat als baixos del bloc. Afirmen que s’hi realitzen 
activitats per a les quals no tenen permís i que incompleixen els horaris, però que l’Ajuntament, 
davant d’aquestes irregularitats, no actua. Afegeixen que el soroll i les vibracions que genera 
l’activitat són excessius, tot i que admeten que ja s’hi han fet dues sonometries i han sortit 
negatives. Demostren que l’Ajuntament no respon les seves peticions d’informació i tampoc fa 
complir els requeriments que s’han enviat a l’activitat. 
 
Comprovo que és cert que des de Governació no se’ls facilita la documentació que sol·liciten, 
així que demano que es faci de seguida. També demano a la Policia que deixi constància dels 
possibles incompliments d’horari. 
 
En repassar la documentació de l’activitat, observo que és cert que no s’ajusta a la llicència 
original, tot i que es podria regularitzar fàcilment. I amb els horaris passa exactament el mateix, 
perquè sí que compleixen la llei vigent. Tan sols caldrà, doncs, que l’activitat demani una 
actualització de la llicència i que realitzi alguna petita inversió per adequar les instal·lacions. 
 
També he de demanar als veïns que deixin treballar els diferents departaments implicats i no 
els pressionin tant, perquè hi ha uns terminis que cal respectar i les actuacions en aquests 
assumptes no poden ser tan dràstiques ni tan immediates com ells voldrien. D’igual manera, els 
faig veure que tampoc calia acudir al Síndic de Catalunya quan ja eren atesos des d’aquí. 
 
Finalment, des de l’activitat s’adopten algunes mesures addicionals per reduir les molèsties i es 
demana una adequació de la llicència a l’activitat i als horaris d’ús, cosa que se’ls concedeix. 
Es facilita còpia de tota la documentació als interessats i es descarta la conveniència de fer-hi 
una nova sonometria, perquè les primeres ja havien donat negatives. En quedar tot regularitzat, 
doncs, puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 02/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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XXX es presenta per queixar-se contra una multa que li va ser imposada per estacionar el 
cotxe a l’illa de vianants del centre. Explica que n’és veí i que porta l’adhesiu que ho acredita, 
així que troba injust que se’l sancionés mentre pujava la compra al pis. Reconeix, però, que 
aquell dia anava molt carregat i que va trigar força estona, de manera que el cotxe es va 
quedar sol i tancat, al carrer, sense cap activitat aparent. Al·lega que no té alternativa. No 
recorda si va deixar els quatre intermitents engegats. 
 
Consulto la normativa i comento el cas amb l’inspector en cap de la Policia Local, qui m’informa 
que els mateixos veïns sovint es queixen d’aquest tipus d’actuacions, de manera que la Policia 
es veu obligada a actuar. La conclusió és que el fet de ser resident –i de dur el distintiu que ho 
acredita– l’autoritza a entrar i a circular per l’illa, però no a estacionar-hi. Qualsevol operació de 
càrrega i descàrrega ha de ser ràpida i sense que sembli que es deixa el vehicle estacionat. 
 
Trasllado tota aquesta informació a l’interessat i li recomano que modifiqui els seus hàbits per 
evitar nous incidents. Tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 03/17 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i explica que ella i YYY, que cobren una pensió com a extutelats, viuen com a 
ocupes en un pis de Vilafranca. Han estat informats que l’han de desallotjar i demanen que 
se’ls faciliti l’accés a un pis de lloguer social, perquè la seva intenció és viure dignament i 
complint amb els seus deures i obligacions, acabar els estudis i trobar feina, però els seus 
ingressos no els permeten accedir a un pis a preu de mercat. Els Serveis Socials els proposen 
altres solucions, però no els semblen adequades. 
 
Parlo amb la responsable del Servei de Convivència i Ciutadania, que coneix perfectament el 
cas, i me’n dona nova informació. Es veu que els interessats han protagonitzat alguns incidents 
i no estan complint amb el pla de treball assignat per a la seva reinserció social, de manera que 
podrien perdre l’ajut de la Generalitat. S’hi està treballant intensament perquè sembla que la 
seva voluntat de sortir-se’n és sincera, però ells han de col·laborar una mica més. 
 
També parlo amb la Policia i em confirmen el darrer episodi de violència, durant el qual no es 
va detenir YYY per no agreujar la situació. Caldria, però, que YYY triés millor les amistats. 
 
Arribo a la conclusió que des de l’Ajuntament no s’està provocant cap greuge, sinó que tothom 
està treballant per ajudar-los a reconduir la situació. Així, jo també parlo amb XXX i li proposo 
que evitin conflictes, que es deixin ajudar i que facin cas de les orientacions que se’ls donen. 
 
Mantinc l’expedient en fase de seguiment i, al cap de tres mesos, els informes són decebedors, 
però veig que s’hi continua treballant des de tots els serveis implicats. Entenc, doncs, que 
l’actuació de l’Administració municipal és correcta i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 04/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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Després d’haver-se-li desestimat les al·legacions i el recurs de reposició, XXX demana la 
intervenció de la Sindicatura perquè està convençut que una multa que li va ser imposada és 
injusta, igual que el fet que la grua se li endugués el cotxe. Assegura que a l’indret on va 
estacionar no hi havia cap senyal que ho prohibís. A més, hi havia altres vehicles estacionats 
que el van acabar de convèncer que allà es podia aparcar. 
 
Consulto el cas amb l’inspector de la Policia Local i visito el lloc sobre el terreny. Coincideixo 
amb l’inspector que aquell tram de carrer és un carril de circulació, però demano un informe a 
Serveis Urbans que dona la raó a l’interessat: el dia de l’incident encara no hi havia cap 
senyalització, ni horitzontal ni vertical, que permetés deduir que allà no es podia estacionar. 
Aquest fet, sumat a la circumstància que l’interessat no és de Vilafranca i que al tram següent 
del mateix carrer –de la mateixa amplada– sí que es pot estacionar, em fa considerar la 
possibilitat que realment ell no conegués que allà no s’hi sol aparcar i, com que no hi havia res 
que ho prohibís, entenc que la multa és injusta. 
 
Defenso aquesta postura davant de l’inspector, que comprova que hi havia hagut altres multes 
imposades en aquella zona durant el període que va estar sense senyalitzar, però es mostra 
reticent a retirar-la perquè sembla que el vehicle de l’interessat va ser causa d’alguna mena 
d’embús circulatori. Davant d’aquests dubtes, presento el cas i les proves als serveis jurídics 
municipals i al regidor de Seguretat Ciutadana, els quals finalment accepten la possibilitat que, 
atesa la manca de senyalització, l’actuació de l’interessat va ser justificada. 
 
Així, doncs, es decideix rectificar la postura municipal, acceptar el recurs extraordinari de 
revisió de l’interessat i retornar-li els imports pagats, cosa que, després d’algunes incidències 
amb l’ORGT, té lloc a mitjan novembre. Tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 05/17 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i exposa un problema que té l’origen en un assumpte urbanístic però que ara 
està encallat en l’aspecte econòmic. Explica que fa anys que va comprar una parcel·la, amb 
tots els drets, els deures i les accions inherents, a una empresa que ja tenia la llicència per 
construir. Va fer-se l’habitatge i va sol·licitar a l’Ajuntament el retorn de la fiança que havia 
pagat l’anterior empresa propietària, cosa que inicialment se li va denegar perquè el titular no 
era el mateix. Un cop acreditada la compravenda, l’abonament encara es va congelar perquè 
aquella empresa havia deixat deutes corresponents a la urbanització del carrer. XXX va decidir 
assumir-ho i va satisfer el deute a la Junta de Compensació, així que tot semblava indicar que 
la devolució de la fiança es faria de seguida. 
 
Demana la intervenció de la Sindicatura perquè ha passat mig any i l’ingrés no arriba. Fins i tot 
ho ha demanat per escrit i no ha rebut resposta. Ha parlat amb Urbanisme, amb Tresoreria i 
amb l’Organisme de Gestió Tributària, on resulta que està encallat l’assumpte arran d’una 
discrepància en l’import a retornar, ja que en els càlculs no s’havien tingut en compte els 
recàrrecs i les costes. Es queixa que a l’ORGT no ha estat gens ben atès. 
 
Parlo amb els responsables d’Urbanisme, amb Tresoreria i amb els serveis jurídics municipals, 
els quals em confirmen les explicacions de l’interessat, el seu dret a la devolució que reclama i 
que l’assumpte està encallat a l’ORGT. Des d’Intervenció, però, tampoc s’acaba de veure clar. 
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Finalment cal la implicació de l’Alcaldia, des d’on es disposa l’abonament de la quantitat 
consensuada i l’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 06/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Rebem un escrit de XXX en què explica que la seva esposa, YYY, va presentar recurs contra 
una multa i li ha estat desestimat. Ara es vol queixar també contra l’agent actuant. 
 
Com que a l’escrit no queda gaire clar com va ser l’incident, em poso en contacte amb YYY i li 
demano que m’ho expliqui amb detall, però diu que no cal: ha parlat amb l’inspector en cap de 
la Policia Local i confia que l’assumpte ja està en vies de solució. 
 
Malgrat això, demano informació sobre el cas a l’inspector i em confirma que la infracció va 
existir, però que YYY, que anava en bicicleta i té problemes de mobilitat, no era conscient que 
allò no es podia fer. Per altra banda, el testimoni dels agents confirma que YYY va actuar amb 
tota la prudència possible i que en cap moment va suposar un risc per a la circulació, així que 
s’ha considerat oportú –després de fer-li les observacions necessàries per tal que corregeixi la 
seva manera de circular– deixar l’incident en un avís. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament , perquè quan hi anava a intervenir m’he trobat que 
ja estava resolt satisfactòriament. 
 
 
Expedient 07/17 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i exposa que ella i el seu marit viuen com a ocupes, però que aviat seran 
desallotjats. Tot i que els seus ingressos són mínims, creuen que podrien pagar un lloguer 
social, però es queixen que ni l’Ajuntament ni el Consell Comarcal els ho posen fàcil. 
 
Comprovo la notificació de desnonament i veig que és inajornable per les males condicions de 
l’immoble, que suposen un risc elevat per a les persones que hi viuen i per als veïns. 
 
Consulto la suposada manca d’alternatives als Serveis Socials, des d’on m’expliquen que la 
situació personal i familiar de XXX és molt més complexa del que ha explicat ella: agressivitat, 
entrades i sortides de la presó, fills tutelats per actuacions negligents, problemes psicològics, 
manca de col·laboració i amenaces als professionals, etc. 
 
Malgrat això, i malgrat no estar empadronats a Vilafranca, des dels Serveis Socials se’ls han 
arribat a oferir dos habitatges, però en van rebutjar un i ni tan sols es van presentar a veure 
l’altre. També se’ls ha orientat en la recerca de feina, però el resultat sempre ha estat negatiu. 
 
Em poso en contacte amb XXX i concertem una entrevista a la qual no es presenta. Ho intento 
per segona vegada però el resultat és el mateix, així que opto per mantenir l’expedient obert 
durant tres mesos per si la interessada decideix tornar. Com que no és el cas, i considero que 
els serveis municipals han fet el possible per ajudar la interessada i el seu marit, tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 08/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
Es presenten XXX i YYY per exposar que la classificació urbanística de la zona on tenen unes 
naus els dificulta el fet de poder-les llogar. Consideren que l’Ajuntament és massa restrictiu. 
 
Des d’Urbanisme se m’explica que aquella zona industrial es va instal·lar sobre sòl rústic, 
d’acord amb la legalitat del moment però sense que s’hi hagués fet el desenvolupament 
urbanístic corresponent, cosa que encara resta pendent per manca de voluntat dels propietaris 
de les naus. L’Ajuntament ho hauria pogut fer per iniciativa pròpia, però ho va desestimar per 
no perjudicar-los. Arran d’aquesta situació no regularitzada, però, no és possible autoritzar-hi 
cap alteració d’activitat fins que tot estigui correcte i d’acord amb el POUM i la Llei d’Urbanisme 
vigents, cosa que implica que no s’hi podran instal·lar segons quines activitats. La relació de 
possibilitats ja se’ls va enviar temps enrere. 
 
Després d’estudiar el POUM i la documentació facilitada per les parts, entenc que la situació és 
força clara i que segurament hi deu haver algun malentès per part dels interessats, així que 
aprofito l’oferiment de la responsable de Serveis Urbanístics i concertem una reunió amb ells i 
el seu agent immobiliari, el qual agraeix especialment les explicacions i els aclariments perquè 
li permetran fer molt millor la seva feina. 
 
Així, amb tota la informació concreta, clara i entesa, l’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 09/17 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 
 
XXX i YYY, representants de dues entitats dedicades a la defensa i protecció dels animals, es 
queixen que les seves aportacions no han estat prou tingudes en compte en el procés de 
participació ciutadana dut a terme per redactar el Pla Municipal d’Atenció als Animals de 
Companyia i de Tinença Responsable. Entenen que el Pla és poc concret i massa a llarg 
termini, cosa que han intentat exposar a la regidora però que no han pogut fer perquè no els ha 
donat hora. Afegeixen que ells s’ofereixen voluntaris per dur a terme campanyes concretes (de 
cens d’animals, d’informació, de sensibilització...) i permanents. 
 
Des del departament de Salut se m’informa que aquest Pla no serà inamovible, sinó que 
suposarà una mena de marc orientatiu i unes línies estratègiques a desenvolupar. A més, la 
Comissió de treball amb les entitats animalistes i la resta d’implicats no es desfarà, sinó que 
continuarà activa per millorar el text. Per altra banda, la regidora m’assegura que totes les 
propostes s’han tingut en compte i que moltes s’han incorporat al Pla, però que algunes s’han 
hagut de descartar perquè eren inviables. 
 
També se’m demostra que Salut, després de dues reunions amb les entitats, els va enviar un 
document esborrany per aprovar o esmenar, però que aquestes entitats no van dir res en els 
dos mesos que se’ls va donar de termini. D’igual manera, m’informen que els interessats han 
estat atesos en persona diverses vegades pels tècnics, per la regidora i fins i tot per l’alcalde. 
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Abans de poder parlar amb els interessats, el document es presenta al Ple i és aprovat –amb 
alguna petita esmena– per unanimitat. Fins i tot se’n va destacar el treball tècnic i la participació 
ciutadana. Es fa evident, doncs, que el Pla és adequat i correcte, així que convido XXX (YYY 
no es presenta a la reunió) a continuar fent aportacions i a treballar pels animals a partir de la 
base que estableix aquest document i d’acord amb els recursos existents. 
 
Tot i la supervisió posterior de la Sindicatura, considero que l’actuació del departament de Salut 
havia estat correcta i no agreujant, així que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 10/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una actuació de la grua municipal, que se li va endur el 
cotxe d’una zona de càrrega i descàrrega. Acredita que és discapacitat i que gaudeix d’una 
targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), cosa que li permet 
estacionar en aquests espais sense problema. Va presentar recurs però se li ha desestimat. 
 
Reviso la documentació presentada i observo que a l’escrit de desestimació se li ha adjuntat 
una fotografia que demostra que el dia dels fets va posar la targeta d’aparcament de cap per 
avall, de tal manera que no es veia el símbol de discapacitat, ni la caducitat de la targeta ni 
l’holograma que n’acredita l’autenticitat... 
 
Així, sabent que els usuaris d’aquestes targetes tenen l’obligació de deixar-la de manera que 
des de fora se’n pugui comprovar la veracitat, es considera correcta l’actuació de la Policia, que 
precisament és molt sensible en vetllar que no se’n faci un ús fraudulent. 
 
XXX afirma que no sabia que la targeta s’hagués de col·locar d’una manera concreta i continua 
sense reconèixer cap responsabilitat. Malgrat això, com que hem detectat un possible error que 
l’afavoreix, se li recomana pagar la multa sense remoure més el cas. 
 
L’interessat accepta la proposta i l’expedient es tanca a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 11/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una multa que no li sembla justa. Explica que una nit, 
mentre era amb uns amics en un espai públic de la vila, s’hi va presentar la Policia i el va 
sancionar per consum de marihuana. Els agents els van dir que hi havien anat a requeriment 
veïnal, perquè una colla de jovent feia xivarri, però XXX afirma que ells acabaven d’arribar-hi. 
Assegura que no feien res de mal, que la cigarreta que van trobar al seu costat no era seva i 
que tampoc s’ha demostrat que fos marihuana. Diu que els seus amics ho poden confirmar. Va 
presentar al·legacions però se li han desestimat. 
 
Repasso la documentació de l’expedient i observo diverses discrepàncies entre la versió de 
l’interessat i l’acta policial, on s’afirma, per exemple, que l’interessat tenia una cigarreta –que va 
ser identificada com a marihuana– que va lliurar personalment als agents. També veig que XXX 



 

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

44 

em va dir que l’incident havia estat entre les 10 i les 11 de la nit, quan en realitat havia estat a 
2/4 d’1 de la matinada. 
 
També plantejo el cas a l’inspector en cap de la Policia Local, qui m’aclareix que tenir i 
consumir marihuana es pot fer, però no a la via pública. Pocs dies després, consultat el cas 
amb els agents actuants, em confirma que l’interessat va ser identificat i se’l va observar 
consumint una cigarreta tipus porro, i que ell mateix l’havia lliurada als agents. A més, la 
cigarreta sí que va ser analitzada i es va confirmar que era marihuana. 
 
Exposo a l’interessat que les casualitats i les incoherències detectades a la seva versió li resten 
credibilitat, mentre que l’acta policial sembla ben sòlida. A més, ha dit que podia presentar 
testimonis però no ha arribat a fer-ho, de manera que no tinc arguments per demanar 
l’anul·lació de la multa. Ell protesta tímidament, però ja no nega que tingués la cigarreta a la 
mà. Diu que va passar fa molt de temps i que no ho recorda bé. Davant la feblesa de la seva 
versió, li recomano que no vagi al Contenciós i que busqui la manera de pagar la multa. Tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 12/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
XXX es presenta i exposa que va caure a la via pública per culpa d’una rajola que havien alçat 
les arrels d’un arbre. A Urgències van veure que s’havia fet una fissura en un braç i la van 
enguixar. Va demanar 1.500 € d’indemnització però se li han desestimat. 
 
Li pregunto si és treballadora autònoma o si va patir algun desperfecte material que justifiqui 
aquesta quantitat, però diu que està jubilada i que aquests diners són per compensar el temps 
en què no ha pogut tenir cura dels seus néts. Veig que no ha presentat testimonis ni hi va 
intervenir la Policia ni cap ambulància. Tan sols presenta una fotografia que només demostra 
que l’alçament de la rajola és poc significatiu. A més, XXX reconeix que aquell és un trajecte 
habitual i que estava més pendent dels néts –que duia a l’escola– que no pas de mirar a terra. 
 
En estudiar la documentació presentada per la interessada detecto un altre element que 
afebleix encara més la seva versió: la caiguda va ser a les 9.00 h però el seu ingrés a 
Urgències va ser a les 14.52 h, de manera que la necessària relació causa-efecte no és gens 
sòlida. També vaig a fer una inspecció ocular al lloc de l’accident i no detecto cap desperfecte 
significatiu, així que informo a la interessada que no he trobat cap argument de pes per 
defensar la seva reclamació. Per altra banda, l’abundant jurisprudència existent en la matèria 
desaconsella que insisteixi en la seva reclamació. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 13/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de març de 2017 telefona XXX i exposa que una queixa que havia presentat per 
escrit a mitjan 2016 encara no ha estat resposta. La queixa anava contra un incident que havia 
patit amb motiu de les eleccions generals, per a les quals havia estat designat com a segon 
suplent del primer vocal d’una mesa electoral. Explica que la funcionària municipal que actuava 
com a representant de l’Administració el va fer quedar de manera arbitrària i que quan ell, 
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estranyat perquè allà hi havia molta gent i no creia que li correspongués quedar-se, va 
demanar per veure les llistes oficials, la treballadora municipal s’hi va negar. 
 
XXX de seguida va comunicar el conflicte a la Junta Electoral, on li van confirmar que tenia dret 
a consultar la llista i van estar a punt de suspendre la mesa. En aquest moment, però, veient 
les molèsties que això podia suposar per als votants, va accedir a formar part de la mesa, però 
va demanar que s’actués contra l’actitud inadequada de la treballadora municipal. 
 
Tot i les disculpes verbals que li van oferir tant aquesta treballadora com el secretari de 
l’Ajuntament, XXX va presentar una queixa escrita en què demanava responsabilitats. La 
resposta que va rebre, en què es reconeixia l’error de la representant de l’Administració però no 
hi havia cap disculpa, cap mesura correctora ni cap al·lusió a la seva sol·licitud de compensació 
econòmica per les despeses de desplaçaments familiars que va comportar l’incident, li va 
semblar insuficient, així que va presentar un segon escrit que és el que no ha estat respost. 
 
Demano explicacions al departament de Secretaria i resulta que la resposta ja està feta i es 
troba en fase de notificació. Demano còpia de la resolució i observo que la disculpa és més 
explícita i que les explicacions són més detallades. 
 
Em poso en contacte amb l’interessat per assegurar-me que ha rebut la resposta i em diu que 
sí, però que encara no li sembla suficient. Entén, però, que si vol continuar reclamant s’haurà 
d’adreçar a la Subdelegació del Govern de l’Estat o bé al Contenciós, cosa que li desaconsello. 
Pel que fa a les competències municipals, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 14/17 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenten XXX i YYY perquè consideren que els han posat una multa injusta. XXX portava 
la seva gossa a fer les necessitats al lloc de sempre però l’animaló no es va poder aguantar i 
les va fer pel carrer, sense aturar-se. Ell no se’n va adonar i no les va recollir, així que un agent 
que ho va veure el va sancionar. 
 
Va al·legar que pateix una discapacitat visual del 80% i que com que la gossa va fer-ho sense 
aturar-se, ni ho va veure ni ho va notar. Afirma que quan ho fa al lloc de sempre ja n’està 
pendent i sempre ho recull. Malgrat això, se li ha desestimat l’al·legació perquè el certificat que 
va presentar no acredita que el 80% de discapacitat correspongui només a la vista, ja que XXX 
pateix altres afectacions. 
 
Ell assegura que gairebé no s’hi veu, i també observo que YYY no pot assumir la tasca de 
treure la gossa a fer les seves necessitats perquè va en cadira de rodes i també té problemes 
importants a les extremitats superiors. És evident que la multa està correctament posada, però 
entenc que les circumstàncies dels interessats demanen un enfocament més humà. 
 
Em poso en contacte amb els Serveis Socials, des d’on em confirmen la precarietat de la salut 
dels interessats i l’escassa visió de XXX. Faran un informe en aquest sentit. També en parlo 
amb l’inspector de Policia i amb el responsable de Procediment Sancionador, que de seguida 
es mostren disposats a acceptar el recurs de reposició de l’interessat i canviar la sanció 
econòmica per un advertiment. 
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Ho comunico als interessats i els aviso que caldrà que evitin que això torni a passar, perquè 
serien sancionats com a reincidents. Aquest cop, però, el cas queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 15/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX exposa que recentment s’han canviat de lloc uns contenidors del seu carrer i que ara han 
quedat davant de la seva façana. La molesten el soroll dels camions de buidatge i la pudor. La 
resposta rebuda a la seva queixa escrita, on se li explica que el canvi s’ha fet per facilitar les 
maniobres del bus urbà, no li sembla una justificació suficient. Presenta fotografies. 
 
Vaig al lloc en qüestió i observo que l’espai és molt obert i que la distància dels edificis als 
contenidors és d’uns 10 o 12 m, cosa que treu consistència a l’argument de la pudor. D’igual 
manera, l’obertura de l’espai indica que el soroll dels camions es deu dispersar molt més que a 
la majoria d’indrets de Vilafranca, així que considero que la molèstia deu ser ben suportable. 
 
També constato que l’explicació de Serveis Urbans, que justifica el canvi d’ubicació dels 
contenidors per tal de facilitar l’apropament a l’andana del bus urbà, és correcta, així que no 
considero que hi hagi greuge i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 16/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
A mitjan març es presenta XXX per queixar-se que a l’estiu de 2016 l’Ajuntament va realitzar 
unes obres al seu carrer que no considera ni adequades ni ben fetes. Així ho va fer saber als 
Serveis Urbanístics mentre s’estaven duent a terme, però no va aconseguir que li fessin cas. 
Posteriorment va presentar dos escrits, un d’ells acompanyat d’un informe tècnic detallat, en 
què demanava solucions, però han passat més de tres mesos i no ha rebut cap resposta. 
 
Vaig a veure el lloc sobre el terreny i també considero que davant del portal de l’interessat les 
obres es podien haver acabat molt millor. Independentment d’això, però, calia haver respost els 
seus escrits en un sentit o altre. 
 
Reclamo aquesta resposta a Alcaldia i em diuen que estan pendents de l’informe dels Serveis 
Tècnics, així que hi truco jo mateixa i també el reclamo. Tant la cap de servei com un dels 
arquitectes reconeixen que l’obra s’hauria pogut fer millor. Expliquen, però, que relativament 
aviat s’haurà de fer una intervenció important a la part del carrer que va quedar pendent, de 
manera que potser no s’arreglarà bé fins llavors. Amb tot, no descarten alguna petita esmena. 
En parlaran amb el regidor i, en funció dels seus comentaris, respondran a l’interessat. 
 
A finals de juny s’elabora una primera resposta –no gaire tècnica ni concreta– que no obté el 
vistiplau d’Alcaldia, on queda l’assumpte aturat i pendent de revisió –malgrat la meva 
insistència i el meu seguiment– durant cinc mesos. 
 
A mig desembre el regidor es reuneix amb XXX i li explica personalment que l’espai de davant 
de casa seva s’arreglarà quan es remodeli tot el carrer, però que si al 2018 no hi ha pressupost 
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per fer-hi tota la intervenció, com a mínim se li arreglarà el seu tros. XXX accepta el compromís 
i l’expedient es pot tancar, a finals d’any, com a mediació.  
 
 
Expedient 17/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX exposa, per correu-e, que la grua se li va endur el cotxe de la parada de taxi de l’interior 
del recinte de l’Hospital. Considera que la senyalització és incorrecta i insuficient, i demana que 
es millori. També es queixa que hi havia altres vehicles estacionats al mateix lloc que no van 
ser retirats i del tracte rebut, després, al Pati del Gall. Demana la intervenció de la Sindicatura 
perquè tampoc està d’acord amb la resposta rebuda a les seves al·legacions. 
 
Informo a la interessada que ni l’Ajuntament ni aquesta Sindicatura tenim competències a 
l’interior del recinte hospitalari, ja que pertany a una altra administració. Malgrat això, obro 
expedient per comprovar si l’actuació de la Policia va ser correcta i justificada. 
 
En una inspecció sobre el terreny comprovo que la senyalització és clara i suficient, tot i que sí 
que es podria millorar i, segurament, optimitzar la distribució d’espais. Malgrat això, sembla clar 
que el vehicle estava mal estacionat, de manera que tan sols em resta comprovar si l’actuació 
de la Policia va ser discriminatòria i el tracte concedit a XXX, correcte. 
 
Ho consulto a l’inspector i m’informa que l’actuació policial va ser arran d’un requeriment, 
possiblement d’un taxista, així que es considera ajustada a normativa. Pel que fa a l’incident de 
Comissaria, reconeix que es va produir una situació de tensió que no es va resoldre de la millor 
manera, motiu pel qual ja es van disculpar –per escrit– a la resposta enviada a la interessada. 
 
A la vista de tot això, i comprovat que tampoc hi ha hagut prescripció, recomano a XXX que 
assumeixi la multa i la pagui al més aviat possible per evitar recàrrecs. Em comprometo a fer 
una recomanació de millora a l’Hospital, però he de tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 18/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Rebo un correu electrònic de XXX en què es queixa perquè se li ha desestimat la inscripció de 
la delegació vilafranquina de l’entitat que presideix al Registre Municipal d’Entitats. Diu que se li 
ha denegat perquè l’entitat no està registrada a Catalunya, però al·lega que ho està a Espanya 
(per una qüestió burocràtica) i assegura que això és suficient. Se sent objecte de discriminació. 
També m’informa que el síndic de greuges de Catalunya ja s’ha pronunciat sobre l’assumpte i 
que ha donat la raó a l’Ajuntament, però no hi està d’acord. 
 
Comprovo, en diversos correus electrònics i en la documentació enviada a l’interessat, que 
entre els motius de la denegació no hi ha la discriminació al col·lectiu que representa l’entitat, 
sinó que es va desestimar perquè en el moment de presentar la sol·licitud no van aportar cap 
prova que l’entitat tingués el més mínim arrelament a Vilafranca, requisit que és imprescindible i 
que està recollit en el ROM. Fins i tot la presidenta vivia fora de la vila. Se’ls va informar de les 
diverses maneres que tenien per acreditar aquesta relació amb la vila i que, com és lògic, així 
que ho fessin serien inscrits en el Registre Municipal d’Entitats. 
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També se’m va informar que l’entitat demanava el suport i els mitjans municipals, però sense 
cap voluntat de coordinar-se i col·laborar amb el servei municipal que ja treballa en el mateix 
àmbit. A més, he pogut comprovar que l’Ajuntament ha intentat atendre els interessats i parlar-
hi en persona en diverses ocasions, però que les trobades sempre s’han hagut d’ajornar per 
causes atribuïbles a l’entitat. 
 
Finalment consulto el cas al Síndic i resulta que ells no han emès cap resolució, sinó que el van 
traslladar a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat. Ara, sabent que la Sindicatura 
Municipal ja hi treballa, se’n mantindran al marge. 
 
Amb tota la informació a les mans, aclareixo a XXX els motius de la no inscripció inicial al 
Registre Municipal d’Entitats i que no hi he detectat cap indici de greuge o discriminació, sinó 
tan sols el compliment del reglament. Li proposo que acudeixin a les reunions concertades, que 
escoltin el que se’ls explica, que mirin d’ajustar-se a la normativa i que, després, tornin a 
sol·licitar la inscripció. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 19/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa de zona blava que se li va imposar per no haver 
tret tiquet. Al·lega que la màquina no admetia targetes de crèdit i que ella no tenia cap moneda 
solta. Com que tenia pressa i la gestió que anava a fer havia de ser ràpida, va deixar el cotxe 
sense tiquet. Quan va tornar, però, va veure que la vigilant ja li estava posant la multa. Li va 
explicar els problemes amb la màquina, però ella li va ensenyar que a la mateixa plaça n’hi ha 
una altra que sí que anava bé, de manera que li va acabar de posar la sanció. 
 
Afegeix que no sabia que la multa per manca de tiquet fos tan elevada i que no es pogués 
anul·lar a la mateixa màquina. A més, com que va presentar al·legacions, va perdre l’oportunitat 
de pagar amb bonificació. No ho troba just i al·lega desconeixement. Em comprometo a parlar 
del cas amb l’inspector de Policia, però tot sembla indicar que la multa és correcta. Pel que fa 
al procediment, li ensenyo que està clarament explicat al dors dels documents que va rebre. 
 
L’inspector contrasta la versió de la vigilant i considera que la seva actuació va ser correcta. 
 
Comunico a XXX que no aprecio greuge en l’actuació municipal i que tampoc m’ha facilitat cap 
argument de pes que justifiqués el fet d’haver deixat el cotxe sense tiquet, així que li recomano 
que accepti la multa (que ja ha pagat) i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 20/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan abril de 2017 es presenta XXX i exposa que fa mesos, quan tornava amb unes 
amigues d’una festa de Cap d’Any, va ensopegar amb unes tanques d’obra que ocupaven 
parcialment la vorera i no estaven ni senyalitzades ni il·luminades. La caiguda va ser molt 
aparatosa i es va fer molt de mal a la cara i al braç. Assegura que abans no tenia cap problema 
al braç, i que des d’aleshores que el té tot inflat, que pateix força dolor i que li ha quedat amb 
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una mobilitat molt limitada. Això fa que no pugui tenir cura dels seus néts ni de la casa, a més 
d’haver-se hagut de pagar diverses sessions de rehabilitació i d’acupuntura. Explica que ella 
viu d’una pensió petita i necessita que algú li aboni aquestes despeses extraordinàries, així que 
va presentar una sol·licitud d’indemnització a l’Ajuntament que encara no ha estat resposta. 
 
Informo a la interessada que els expedients de responsabilitat patrimonial gaudeixen d’un 
termini de sis mesos per a ser respostos, de manera que encara no hi puc intervenir. 
 
A mig juliol, però, atès que ja han passat els sis mesos i XXX continua sense resposta, demano 
explicacions a l’Ajuntament. El responsable d’instruir el cas m’informa que la posada en marxa 
de l’expedient electrònic l’ha endarrerit, de manera que encara no ha aconseguit tots els 
informes necessaris per emetre una valoració. Li falta el de l’Empresa Municipal d’Aigües, que 
és qui havia encarregat l’obra, però s’adona que la petició encara no se’ls ha fet. 
 
Li observo que aquesta és una demora greu que caldria compensar a XXX, però diu que això 
implicaria arbitrarietat i no pot ser. Tan sols es compromet a mirar d’agilitar-ho al màxim. 
 
Malgrat aquest compromís i el meu seguiment insistent, l’informe d’Aigües no arriba fins a 
primers de novembre i, a més a més, no és resolutiu: tan sols certifica que ells no van fer l’obra, 
així que cal traslladar la reclamació a l’empresa que va dur-la a terme. 
 
L’any s’acaba que ni tan sols tinc constància que aquest requeriment s’hagi fet, així que el cas, 
després de gairebé un any des que la interessada va presentar la seva sol·licitud i encara no 
hagi rebut cap mena de resolució, continua lamentablement obert . 
 
 
Expedient 21/17 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX, com a representant de l’entitat YYY, per queixar-se que l’Ajuntament els 
discrimina. Explica que necessiten un local per dur a terme les seves activitats i que només 
se’ls en facilita un de compartit amb l’entitat ZZZ, que fa més temps que existeix i ja disposava 
de local. Afirma que ells tenen més activitat que ZZZ, així que haurien de tenir prioritat sobre 
l’espai. Demana un local propi o, com a mínim, un tracte igualitari. 
 
Presenta diferents escrits amb aquesta petició i es queixa que l’Ajuntament mai no els ha 
contestat per escrit. Tan sols tenen un correu electrònic en què se’ls informa que s’ha pres la 
decisió política de no cedir més espais, però no ho consideren ni just ni suficient. 
 
Demano informació a l’Ajuntament i m’expliquen que YYY va néixer a partir de ZZZ, que es 
dediquen a la mateixa activitat i que la relació mútua és molt dolenta. Per altra banda, és cert 
que cada vegada hi ha més entitats i que és impossible complaure-les a totes. És cert, doncs, 
que s’ha decidit no cedir més locals i adreçar tothom a l’Escorxador. 
 
La conclusió és que YYY exigeix, fins i tot utilitzant formes i to poc adequats, una discriminació 
positiva que no li correspon, però sí que té dret a una resposta escrita en què s’argumenti i 
justifiqui suficientment la postura municipal. Finalment, doncs, se’ls notifica per escrit que 
hauran d’abandonar el local en disputa però que poden continuar utilitzant l’Escorxador. Si 
volen un local particular, se l’hauran de pagar per mitjà de la subvenció municipal –que de 
moment se’ls manté– i dels seus propis ingressos. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 22/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se de les molèsties que els provoca el fet de tenir una 
bateria de contenidors a tocar de les finestres de la cuina, del menjador i de la terrassa del seu 
pis, que és de planta baixa. Hi van anar a viure fa poc i de seguida van notar que el soroll i la 
pudor eren considerables, així que ho van exposar per escrit a l’Ajuntament i van demanar 
solucions. D’això fa cinc mesos i ni s’hi ha fet ni se’ls ha contestat res. Acceptarien un canvi de 
lloc dels contenidors, però defensen que, veient la quantitat i la distribució de bateries pel barri, 
i que els “seus” no es fan servir gaire, es podrien suprimir. 
 
Com que trobo raonable la seva petició i el greuge per manca de resposta sembla clar, em 
poso en contacte amb Serveis Urbans i pregunto què ha passat. La tècnica em diu que, un cop 
estudiat el cas, no veuria malament eliminar aquella bateria de contenidors –perquè canviar-los 
de lloc no és fàcil–, però que el regidor ho havia aturat. 
 
Parlo amb el regidor i reconeix que les molèsties poden ser certes, que aquells contenidors 
estan infrautilitzats i que potser sí que es podrien eliminar sense massa problemes. Li proposo 
que ho tiri endavant, però que abans se n’informi els veïns per facilitar l’acceptació del canvi. 
 
El regidor triga un mes i mig a prendre una decisió, però finalment la bateria de contenidors se 
suprimeix (després de la necessària informació als veïns). Un cop fet i netejat l’espai, rebo la 
trucada d’agraïment dels interessats i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 23/17 
 
CAS SENSE COMPETÈNCIES 
 
Arran de l’estudi de diversos expedients relacionats amb actuacions de la Policia Local a 
l’aparcament interior del recinte de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, oberts a instància de 
part, a mitjan maig vaig a veure si la senyalització pot ser causa de malentès o confusió, tal i 
com defensaven alguns dels interessats. 
 
Sé que no tinc competències a l’interior del recinte hospitalari perquè es tracta d’un terreny 
privat d’ús comú propietat del Servei Català de la Salut (Generalitat de Catalunya), però com 
que és aquesta Sindicatura Municipal de Greuges la que rep les queixes dels ciutadans i també 
és la Policia Local vilafranquina la que actua a l’interior del recinte, obro aquest expedient d’ofici 
i faig arribar les meves consideracions al Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 
(CSAP), per si les volen tenir en compte i poden ser útils per evitar futurs incidents. 
 
Proposo millores en la senyalització i en la distribució d’espais que afecten la parada de taxis (i 
l’espai contigu), la parada d’autobusos i, especialment, els espais reservats per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda, que presenten una doble senyalització horitzontal que és 
motiu de dubtes i malentesos. Acompanyo la recomanació amb fotografies que demostren les 
mancances detectades i també proposo algunes solucions. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interès general  i poc temps després rebo una carta de l’Hospital 
en què s’agraeix la meva aportació i es comprometen a estudiar i implementar millores. 
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Expedient 24/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Es presenta XXX i es queixa dels diversos inconvenients que li provoquen els arbres de davant 
de casa seva. Considera que embruten molt, que li tapen la vista i, sobretot, que li suposen un 
perill, perquè qualsevol persona podria pujar-hi i accedir al seu balcó sense que ningú el veiés. 
Serveis Urbans ja ha contestat el seu escrit, però no comparteix els seus arguments i continua 
pensant que els arbres s’han de podar molt més. 
 
Em desplaço fins al domicili de la interessada per veure el cas sobre el terreny i veig que, tot i 
la vista de la plaça que perd XXX, les consideracions de Serveis Urbans són coherents, ja que 
els arbres estan força retirats de la façana i difícilment podrien servir com a via d’accés. 
 
Malgrat això, parlo amb la tècnica de Parcs i Jardins i m’explica que la poda, que aquests 
arbres no toleren gaire bé, sempre es fa tenint en compte criteris de seguretat i de contenció. 
Defensa, evidentment, els beneficis estètics, mediambientals i de pacificació dels espais urbans 
que aporten els arbres, però també es compromet a tenir en compte les peticions de XXX per a 
la propera poda. La interessada entén i accepta les explicacions i agraeix l’atenció rebuda. 
 
El cas, però, queda tancat a favor de l’Ajuntament  perquè els seus criteris eren correctes. 
 
 
Expedient 25/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Arran de l’estudi de l’expedient 4/17, obert a instància de part per causa d’una multa, constato 
que en un tram del carrer d’Igualada, la senyalització viària és escassa, de tal manera que pot 
induir a error o confusió als conductors que no siguin de Vilafranca i no estiguin avesats als 
usos i costums de la ciutat. 
 
Obro, doncs, aquest expedient d’ofici per suggerir a l’Ajuntament que reestudiï la senyalització 
–horitzontal i vertical– del carrer d’Igualada, des del carrer de la Granada fins al carrer del Nord, 
la reforci i la faci una mica més explícita. També faig alguna proposta concreta. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interès general  i la recomanació resulta acceptada . 
 
 
Expedient 26/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
A mitjan maig de 2017 es presenta XXX i es queixa que al març de 2015 va pagar molts diners 
en concepte de plusvàlua (IIVTNU) després d’haver venut un pis amb pèrdues molt importants. 
Fa tres mesos que va presentar una petició de devolució dels diners de l’impost, emparant-se 
en algunes sentències judicials que sostenen que no s’ha de cobrar plusvàlua quan un immoble 
s’ha venut per menys diners dels que va costar, però encara no ha rebut cap resposta. 
 
Se li explica que estem al cas d’aquest assumpte, perquè precisament arran de les sentències 
que ell ja coneix sembla que es declararà inconstitucional l’impost i s’haurà de reformular a 
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nivell estatal. Semblaria lògic, doncs, que l’Ajuntament de Vilafranca no adoptés cap postura 
unilateral al respecte i esperés instruccions concretes del legislador. Em comprometo a 
preguntar si la postura oficial és aquesta i a demanar que, com a mínim, se li contesti alguna 
cosa per escrit, ja que en aquest sentit sí que s’ha produït un greuge. També li observo que si 
vol una solució més ràpida, possiblement no tingui altre remei que acudir a la via judicial, cosa 
que l’interessat descarta perquè li acabaria sortint massa cara. 
 
Comento el cas a l’interventor i em manifesta els seus dubtes al respecte, però es compromet a 
parlar amb l’ORGT per preguntar per què no s’ha respost l’escrit de l’interessat. Pocs dies 
després m’informa que la postura de l’Organisme és de no decidir res fins que s’hagi modificat 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). Ho trasllado a l’interessat i 
accepta esperar-se, però em demana que en vagi fent seguiment. 
 
L’any s’acaba que les diferents parts implicades encara no han pres cap decisió concreta, de 
manera que ni l’ORGT ni l’Ajuntament tampoc ho fan. Malgrat això, les responsables de 
l’Organisme es reuneixen amb l’interessat i li ho expliquen de primera mà, de manera que es 
dona per satisfet i accedeix a continuar-se esperant. L’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 27/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa que la Policia la va denunciar per un gos que no és seu i en una 
casa que tampoc és seva. Explica que té una habitació llogada en un domicili on tenen un gos 
que es va escapar, de tal manera que quan la Policia el va trobar i el va portar a casa, ella se’n 
va fer càrrec i va ser denunciada. No ho troba just. 
 
Detecto algunes incoherències entre el relat verbal de la interessada i les al·legacions que una 
tercera persona va presentar en nom seu, així com en el fet que la Policia sabés a quina casa 
havia de portar el gos. Tampoc aconsegueixo que em presenti cap document que acrediti la 
identitat del gos, si està microxipat i qui n’és el propietari. 
 
Demano un informe complet a la Policia i quan el rebo, pocs dies després, veig que la patrulla 
va actuar a requeriment d’uns veïns, que els van aturar i es van queixar que el gos en qüestió 
tot sovint passeja sol, sense cap lligam ni morrió. Els mateixos veïns els van indicar quina era 
la casa des d’on el deixen anar. També hi consta que, en el moment de tornar l’animal a casa, 
XXX va reconèixer que havia estat ella qui l’havia deixat anar. 
 
La conclusió és que no estem davant d’un fet casual i aïllat, sinó davant d’un mal costum, cosa 
que –després de molts intents i ajornaments– trasllado i recrimino a la interessada. Ella 
protesta, encara m’explica una altra versió dels fets i afegeix que no té diners per pagar. Li 
proposo que demani un fraccionament a l’ORGT, però tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 28/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Arran de l’estudi de la queixa atesa com a Cons. 17018, oberta a instància de part per causa 
d’una multa, constato que la senyalització viària del carrer Dr. Zamenhof presenta alguna 
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incoherència que caldria estudiar i, segurament, corregir. Obro, doncs, aquest expedient d’ofici i 
comunico a Serveis Urbans les anomalies detectades: reserves d’espai que no s’utilitzen, 
senyalització horitzontal i vertical contradictòria, ocupació irregular de via pública, etc. Hi 
afegeixo tot de fotografies que ho acrediten i alguna proposta de millora. 
 
Poc temps després l’Ajuntament m’informa de les activitats econòmiques que es duen a terme 
a la zona i que això farà que no es puguin aplicar totes les meves recomanacions. Malgrat això 
s’hi farà una reforma força important i s’alliberarà espai d’estacionament. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interès general,  amb recomanació parcialment estimada . 
 
 
Expedient 29/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta per queixar-se que la grua es va endur el cotxe de la seva esposa d’un lloc on 
sempre s’havia pogut aparcar. És cert que hi havia pintura nova a la calçada que allarga l’espai 
d’un gual més enllà de la porta del garatge, però no la van veure. Pregunta si això és possible i 
correcte. Se li explica que això és fins i tot necessari, en carrers estrets, per facilitar l’entrada o 
sortida del garatge als titulars del gual, els quals també paguen per aquest espai addicional. 
 
Tot i aquesta explicació, considera que el cotxe no feia tanta nosa i que el càstig és excessiu. 
Em comprometo a estudiar la documentació i a parlar amb l’inspector, però ja li avanço que la 
quantia econòmica i la gravetat de la multa no depenen de Vilafranca sinó de la llei de Trànsit, i 
que si la senyalització és clara, s’ha de respectar encara que no es trobi lògica. 
 
L’inspector confirma que la senyalització horitzontal és molt evident i que la Policia va anar-hi a 
requeriment del propietari del gual, de manera que l’actuació es considera correcta i justificada. 
 
Malgrat les protestes de l’interessat (assegura que no ho va veure perquè era de nit, que no va 
ser intencionat, que sempre s’hi havia aparcat, que no tenen diners...), li aclareixo que 
l’actuació de la Policia va ser ajustada a reglament i, per tant, no constitutiva de greuge, així 
que no hi ha arguments per demanar-ne l’anul·lació. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 30/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de juliol rebo un correu electrònic de XXX en què es queixa de la manca d’actuació i 
de resposta de l’Ajuntament a quatre instàncies que va presentar fa tres mesos. En elles es 
queixava que quatre establiments concrets incomplien l’ordenança i deixaven les taules i 
cadires de les seves terrasses a la via pública cada nit. 
 
Observo que l’interessat té raó en la seva denúncia i petició, però també considero que seria 
injust exigir el compliment de l’ordenança només als quatre establiments denunciats quan la 
pràctica de no entrar les taules i cadires de la terrassa és habitual en la majoria d’establiments 
de restauració de la vila. Entenc que si cal fer complir l’ordenança, cal que sigui a tothom, i si 
políticament es decidís que no cal complir-la, caldria modificar l’ordenança i treure-ho. 
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Em poso en contacte amb Alcaldia i amb Governació i els pregunto si han pres alguna decisió 
al respecte. M’expliquen que ja s’han enviat els requeriments als establiments denunciats, però 
que la intenció és actuar a tot Vilafranca i fer complir l’ordenança: només podran deixar el 
mobiliari a fora els locals que acreditin que a dins no tenen prou espai per desar-lo. Quedem 
que jo mateixa trucaré a l’interessat per informar-lo, però que li enviaran una resposta escrita. 
 
A finals de juliol surt la resposta per a XXX, on se li explica la postura adoptada, el que s’ha fet 
fins ara i quines seran les passes següents, de manera que considero ateses les peticions de 
l’interessat. Malgrat això, mantinc l’expedient obert i en fase de seguiment fins a finals d’any, 
moment en què constato que l’Ajuntament continua treballant en la regularització dels locals i 
en l’ordenança, així que tanco definitivament el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 31/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
Es presenta XXX i es queixa que se li ha denegat una bonificació en l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica perquè se li ha aplicat l’ordenança de manera massa rigorosa. Explica que a 
primers de 2017 va modificar el seu vehicle, adquirit el 2016, per tal que pogués funcionar amb 
gas (GLP). Arran d’aquesta modificació va demanar l’exempció del 75% de l’impost que 
l’ordenança preveu per als vehicles 100% ecològics, però se li ha denegat perquè no compleix 
els requisits. XXX reconeix que és cert, perquè el seu cotxe ara és híbrid, però pensa que se li 
hauria de concedir perquè l’important és que tothom col·labori a protegir el medi ambient. 
 
Afegeix que el text de l’ordenança és ambigu i gairebé impossible de complir, així que també en 
proposa la modificació, de tal manera que s’hi inclogui la bonificació als vehicles híbrids en què 
un dels motors sigui de combustió. Ho va demanar per escrit i no se li ha contestat. 
 
Com que la decisió de fons és política, em poso directament en contacte amb Alcaldia i amb el 
regidor d’Hisenda, qui es compromet –a mig juliol– a concretar el sentit que se li vol donar a 
l’ordenança. Després d’uns quants mesos de seguiment i d’algun malentès, a finals d’any se’m 
comunica que el redactat de l’ordenança es considera correcte, perquè la intenció és fomentar 
l’ús de vehicles amb el mínim impacte sobre el medi ambient, de manera que la denegació a la 
sol·licitud de l’interessat es manté. El mateix regidor li ho explica per correu-e. 
 
Tot i que XXX considera que la postura de l’Ajuntament és massa restrictiva, li explico que les 
bonificacions són potestatives i que la decisió de mantenir el redactat de l’ordenança és política 
i està ben argumentada, de manera que la realitat ens indica que el seu vehicle no compleix els 
requisits i la denegació és, per tant, correcta. Malgrat la seva decepció, i atès que la intervenció 
de la Sindicatura sí que ha servit per aconseguir una postura concreta de l’Ajuntament i que se 
li enviés la resposta que se li devia, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 32/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta per queixar-se contra una multa que li va ser imposada per deixar el cotxe 
sobre la vorera. Explica que ho ha de fer sempre que va a buscar la seva mare, perquè a prop 
del seu domicili no sol trobar aparcament i la senyora té greus problemes de mobilitat. Tot i que 
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sempre intenta fer l’operació d’encotxar-la o desencotxar-la tan de pressa com pot, reconeix 
que pujar-la o baixar-la del pis no és fàcil i sempre triga una estona. Demana tolerància i que 
s’entengui que no té alternativa. Al·lega que alguns vehicles comercials també ho fan i que la 
vorera és prou ampla com perquè el seu cotxe, molt petit, no faci nosa als vianants, així que no 
accepta que se li hagi desestimat el recurs. 
 
Tot i que em comprometo va parlar amb l’inspector, li avanço que la infracció sembla evident i 
que els seus arguments trontollen quan veiem que la casa de la seva mare gaudeix de garatge 
privat. Malgrat això, ella també es justifica: és tan estret que no podria obrir la porta del cotxe 
de bat a bat perquè hi entrés la mare. 
 
Parlo amb l’inspector en cap de la Policia Local i em confirma totes les observacions que ja 
havia fet a la interessada. Opina que potser sí que es podria tolerar que pugés sobre la vorera 
per encotxar o desencotxar la seva mare, però per pujar-la o baixar-la del pis hauria de tancar 
el vehicle al garatge. Ell mateix ho explica a XXX i li aclareix que el fet d’aconseguir la targeta 
de PMR per a la seva mare tampoc l’habilitarà per estacionar sobre la vorera. 
 
La conclusió és que, malgrat les circumstàncies personals de la interessada, tenia una bona 
alternativa, així que l’actuació policial va ser correcta. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 33/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que treballa al CAP de la plaça Penedès, des d’on fa atenció 
domiciliària amb el seu vehicle particular. Sol deixar-lo a la reserva mèdica que hi ha darrera de 
l’edifici, gràcies a una de les targetes d’aparcament de què gaudeix el personal mèdic, però el 
dia dels fets no hi havia cap targeta disponible i la grua municipal, en veure el vehicle 
estacionat allà i sense acreditació, se’l va endur. Quan va anar a recollir el cotxe al dipòsit, va 
ensenyar la targeta en qüestió, però tan sols li van dir que podia presentar recurs. Ho va fer i, 
tot i que inicialment semblava que prosperaria, no se li va estimar. 
 
Parlo amb l’inspector i m’observa que la responsabilitat de col·locar l’acreditació al vehicle és 
exclusiva de la interessada, de tal manera que l’actuació dels agents i de la grua es considera 
adequada. A més, em fa notar que entre la multa i l’actuació de la grua va passar gairebé mitja 
hora, cosa que ja demostra una certa tolerància per part de la Policia i que hauria d’haver estat 
temps suficient perquè la interessada baixés a posar l’acreditació al cotxe. Va ser una 
distracció seva, no un greuge en l’actuació policial. 
 
Com que XXX sempre ha reconegut que es va oblidar que el cotxe estava sense targeta, li 
recomano que assumeixi la sanció i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 34/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – OAC 
 
XXX es presenta i exposa que fa pocs dies, l’últim del termini, va intentar presentar les 
sol·licituds d’ajuts escolars per als seus fills. A l’OAC li van demanar la declaració de renda i 
ella va explicar que no en fan perquè els seus ingressos no els hi obliguen; llavors li van 
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demanar un informe de vida laboral i, com que no el portava, no li van acceptar les sol·licituds. 
Pocs dies després, i de manera fortuïta, una altra persona de l’OAC li va explicar que per als 
ajuts escolars de l’Ajuntament no calia presentar la declaració de renda, així que per mirar de 
solucionar el malentès li va acceptar les sol·licituds encara que ja s’hagués esgotat el termini. 
 
XXX em demana que expliqui les circumstàncies i el malentès, aliè a la seva actuació, al 
departament d’Ensenyament per evitar la denegació dels ajuts per haver-los presentat fora de 
termini. Entén que si el problema s’ha generat al mateix Ajuntament, s’ha de resoldre 
internament, provocant-li el mínim de molèsties a ella. 
 
Com que considero que el seu raonament és lògic i l’error de l’OAC sembla clar, em poso en 
contacte amb Ensenyament i els comento el cas. Em confirmen que en campanyes anteriors sí 
que s’havia demanat la declaració de renda de la família, però que per al 2017 no calia. 
S’assumeix l’error, doncs, i es comprometen a admetre les sol·licituds de la interessada com si 
s’haguessin presentat a temps, així que es valoraran igual que qualsevol altra. 
 
L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 35/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i demana ajut per resoldre una actuació policial que considera injusta. A més, 
fa quatre mesos que va presentar al·legacions i no se li han contestat. Explica que els fets van 
passar un dissabte al matí, quan va deixar el cotxe en una zona de càrrega i descàrrega per 
anar a buscar un medicament. Diu que va veure un altre vehicle particular aparcat allà i que 
això li va fer suposar que els dissabtes funcionava com a zona blava, així que hi va posar 
tiquet. Quan va tornar, però, la grua ja se li havia endut el cotxe. 
 
Tot i que és evident que l’error va ser seu i l’actuació policial sembla correcta, em comprometo 
a parlar amb l’inspector i a preguntar què ha passat amb la seva resposta. 
 
Des de la Policia m’informen que la resolució fa dies que està en fase de notificació. No trigarà 
gaire a rebre-la. Per altra banda, l’inspector entén que XXX va interpretar la normativa d’acord 
amb la seva conveniència i confirma que es va equivocar. Potser sigui cert que va estar-hi poca 
estona i que va tenir la mala sort que passés la grua, però la infracció era evident. 
 
M’asseguro que l’interessat rebi la resolució i li faig veure que l’actuació de la Policia va ser 
ajustada al reglament, tot i que ell encara protesta perquè no va veure que l’altre vehicle 
particular mal estacionat fos sancionat. Malgrat això, és clar que el seu també ho estava, així 
que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 36/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan setembre de 2017 es presenta XXX i demana ajut per aclarir una multa que se li va 
posar mesos enrere. Explica –i és evident– que té importants problemes de mobilitat per causa 
d’un ictus, i que arran d’això el seu cotxe està adaptat i gaudeix d’una targeta d’aparcament per 
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a PMR que li permet estacionar a les places reservades. El dia els fets va aparcar en una 
d’aquestes places i, en anar a posar la targeta al lloc adient, li va caure a terra. Per causa dels 
seus problemes d’estabilitat i de mobilitat no la va poder recollir, així que va optar per anar a 
demanar ajut a la seva esposa, que era relativament a prop. Com que es desplaça lentament, 
però, quan van arribar al cotxe ja estava sancionat. 
 
Li observo que l’actuació de la Policia va ser correcta, perquè l’agent va veure que el cotxe 
estava sense la targeta necessària, però l’interessat creu que en desestimar-li les al·legacions 
que va presentar no s’han tingut prou en compte les seves circumstàncies. 
 
Comento el cas amb l’inspector i ell en parla amb l’agent actuant, qui es mostra disposat a 
reconsiderar el cas i acceptar les explicacions de XXX. Caldrà que presenti recurs de reposició. 
 
L’interessat ho fa a primers d’octubre i de seguida se’m confirma que li serà acceptat. Malgrat 
això, l’any s’acaba que ell encara no ha rebut la resposta, així que l’expedient roman obert . 
 
 
Expedient 37/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX es presenta i es queixa que la solució adoptada per l’Ajuntament, arran d’una petició dels 
veïns, no li sembla satisfactòria. Explica que els contenidors que fa poc que es van posar a 
prop de casa seva li provoquen moltes molèsties que es veuen agreujades per l’incivisme dels 
usuaris. Denuncia manca de neteja i que l’espai s’ha degradat força. 
 
Vaig a veure el lloc sobre el terreny i veig que l’espai és força obert. A més, les finestres de la 
interessada queden força amunt. Malgrat això, em poso en contacte amb Serveis Urbans i els 
proposo d’estudiar alguna altra mesura per minimitzar les molèsties, ja que el desplaçament del 
contenidor d’orgànica a l’extrem la bateria més allunyat del domicili de la interessada i el canvi 
del contenidor de paper per un de major capacitat no han solucionat el problema. 
 
Al cap d’un cert temps, després d’un estudi acurat que ha revelat que és cert que aquells 
contenidors s’omplen més de pressa del que es buiden (i que de vegades els usuaris han de 
deixar la brossa fora o a sobre dels contenidors perquè els troben plens), s’opta per instal·lar 
una nova bateria relativament a prop, per descarregar la pressió sobre la que ens ocupa. 
També s’intensifica la recollida i la neteja de la zona per tal de millorar-ne la imatge. 
 
Quan s’implementen aquestes mesures la interessada de seguida ens comunica que la millora 
és evident, cosa que em permet tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 38/17 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 
 
A mitjan setembre es presenta XXX i demana ajut per solucionar el problema que tenen amb 
una de les veïnes del seu bloc, YYY, que precisament viu de llogatera en un pis que és de la 
seva propietat. Afirma que YYY pateix una malaltia mental i que arran d’això ja ha tingut 
diversos problemes. A més, no li paga el lloguer ni els subministraments. En aquesta ocasió, 
però, la queixa és que aquesta senyora té acollits 30 gats –en un pis de 60 m2– de tal manera 
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que la pudor és insuportable per a tot el veïnat. Fa mesos que ha demanat, tant de paraula com 
per escrit, la intervenció de l’Ajuntament per solucionar el cas, però se li diu que l’assumpte és 
complicat i no veu que hi hagi cap progrés. Demana una actuació més decidida. 
 
La cap del departament de Salut em diu que han demanat informació sobre YYY als Serveis 
Socials –que també veuen molt difícil el cas– i que estan treballant en l’esterilització dels gats. 
Explica que la reducció de la colònia s’haurà de fer molt gradualment, perquè no consideren 
que el comís dels gats sigui una solució, ja que a YYY no li costaria gaire recollir-ne més. 
 
Tot i entendre i compartir aquest raonament, li observo que aquesta resposta no és adequada 
per als veïns que en pateixen les molèsties cada dia. A més, en aquest cas s’incompleixen 
diversos punts dels articles 4 i 5 de l’ordenança Reguladora de la protecció dels animals i de la 
seva tinença (OM09). Li demano, doncs, una mica més de fermesa. 
 
El primer requeriment surt al cap de poc i, tot i que caldrà respectar tots els terminis, els veïns 
veuen que l’Ajuntament ja es mou. Ho comunico a XXX i quedem que n’anirem fent seguiment, 
però que ara cal deixar actuar a l’Administració. 
 
Durant els mesos següents se’m fa saber que es va progressant en l’esterilització dels gats, i 
que sembla que YYY s’està buscant un altre habitatge on pugui tenir els gats sense molestar 
els veïns. Paral·lelament es va duent a terme un cert intercanvi de recursos, resolucions i 
requeriments que fan que s’acabi l’any amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 39/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Es presenta XXX, com a responsable d’un establiment privat dedicat a la gent gran, per 
demanar que es modifiqui la senyalització d’una plaça d’aparcament propera. Ara funciona com 
a reserva per a PMR i demana que es destini a facilitar el transport de les persones usuàries 
del servei, de tal manera que hi pugui parar qualsevol vehicle, però durant un màxim de deu 
minuts, temps suficient per encotxar o desencotxar. També demana que el senyal vertical 
s’ubiqui més a prop de la calçada, perquè ara es veu poc i, a més, està a tocar de la façana i li 
fa nosa per posar-hi un rètol propi. Ho ha demanat a Serveis Urbans però se li ha denegat. 
 
Faig un estudi de les solucions adoptades en altres punts de la vila per a casos similars i penso 
que n’hi ha de més adequades. També entenc que l’activitat en qüestió ofereix un servei que es 
pot considerar d’interès general, de manera que recomano la modificació de la senyalització 
per facilitar la rotació de vehicles davant de l’establiment. En canvi, em semblen raonables els 
criteris tècnics per mantenir el senyal vertical al lloc on és i considero que la façana de 
l’establiment ofereix prou espai com per posar-hi qualsevol altre rètol que el negoci necessiti. 
 
Des de Serveis Urbans es considera raonable la meva petició i es procedeix al canvi de 
senyalització, així que puc tancar l’expedient com a mediació . XXX, però, no es dona per 
satisfeta i també demana el canvi de lloc del senyal a l’alcalde, qui l’hi acaba concedint. 
 
 
Expedient 40/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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XXX es presenta i es queixa contra una multa que va ser imposada al seu vehicle comercial per 
estar estacionat a l’illa de vianants del centre durant les hores que funciona com a zona de 
càrrega i descàrrega. Explica que estava realitzant la mudança del seu negoci i admet que és 
possible que romangués tancat i sense activitat visible durant força estona, però al·lega que és 
inevitable quan es fa una mudança així i que mai va passar-se de l’hora permesa. Demana la 
intervenció de la Sindicatura perquè ni les seves al·legacions ni les converses amb el regidor 
de Seguretat Ciutadana han obtingut el resultat desitjat. 
 
Estudio la documentació presentada, que inclou la resposta al seu recurs i l’intercanvi de 
correus amb el regidor, i tot sembla indicar que XXX va cometre dues infraccions: excedir amb 
escreix el temps de 20 minuts de què es gaudeix per fer les operacions de càrrega i 
descàrrega, i deixar el vehicle tancat i sense activitat més estona de la raonable. Malgrat això, 
també consulto el cas amb l’inspector en cap de la Policia Local, qui m’informa que l’agent 
actuant no el va sancionar fins que va constatar totes dues infraccions. 
 
Explico a l’interessat que no hi va haver greuge en l’actuació policial, sinó que va ser ell qui va 
fer mal ús de l’espai de càrrega i descàrrega. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 41/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i demana ajut per resoldre una multa que considera injusta. Explica que el dia 
dels fets una veïna va trucar a la Policia perquè el gos d’un tercer veí, que s’havia quedat sol, 
bordava. S’hi va presentar la patrulla i resulta que mentrestant aquest veí havia tornat a casa, 
de tal manera que el seu gos ja no bordava. En trucar a la porta, però, llavors van ser els seus 
dos gossos, que també s’havien quedat sols, els que es van posar a bordar, així que va ser ella 
qui es va endur la multa. Al·lega que qui borda sempre és el gos del veí, mentre que els seus 
no molesten mai. Defensa que va ser un malentès i que se li hauria d’haver acceptat el recurs. 
 
Observo que, tal i com se li diu a les resolucions que ha rebut, els agents van identificar sense 
cap dubte que els gossos que bordaven eren els seus. També veig que el telefonema de la 
veïna denunciant no l’ajuda gens, ja que assenyalava el seu pis com a probable origen dels 
lladrucs. A més, el seu testimoni escrit posterior contenia contradiccions importants. 
 
Malgrat això, parlo del cas amb l’inspector i encara afegeix un altre dubte a la versió de XXX: a 
l’acta dels agents consta que van sentir els gossos des del carrer, abans de trucar a cap porta. 
 
Per tot això, i independentment de les circumstàncies, de les casualitats i de la possible mala 
relació entre veïns, entenc que els agents de Policia van observar una infracció de manera 
inequívoca i van actuar en conseqüència, així que no veig cap greuge en la seva actuació. Ho 
comento a la interessada i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament , tot i que ella no ho 
accepta i insisteix que els seus gossos no bordaven. Li faig veure que ni ella ni jo érem a casa 
seva, així que ni ella ho pot assegurar ni jo tinc arguments per rebatre la versió dels agents. 
 
 
Expedient 42/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
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Es presenta XXX i es queixa contra la desestimació d’una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial presentada arran d’un accident provocat per una pilona automàtica. Explica que ella 
es desplaçava amb la seva cadira de rodes elèctrica quan, en passar per sobre d’aquella 
pilona, va pujar de cop i li va alçar la cadira per darrera, de tal manera que li va fer malbé el 
motor de la cadira i va provocar que ella topés de cara amb el manillar. Tot i que inicialment no 
va donar importància al cop, assegura que al vespre va notar que se li movien quatre dents i li 
van començar a caure. El dentista les hi va haver d’acabar de treure i s’ha hagut de fer una 
pròtesi. Demana que l’Ajuntament assumeixi el cost d’aquesta pròtesi i el d’una cadira elèctrica 
nova. Presenta, com a prova, la peça del manillar que encara té, segons ella, la marca que hi 
van deixar les seves dents. 
 
També em facilitarà el contacte amb els testimonis que van veure l’accident i la van ajudar. 
L’aviso que ho havia d’haver fet des del principi i que ara ja no es podran incorporar a 
l’expedient, però em comprometo a parlar amb ells. 
 
Observo que a l’informe d’Urgències es reflecteix l’atac d’angoixa que va patir, però cap 
impacte o lesió a la boca. A més, és molt evident que les marques a la pintura del manillar no 
coincideixen amb la forma d’una dentadura. Per la seva banda, Serveis Urbans ha informat que 
les pilones funcionen bé. També parlo amb els testimonis i, tot i que un d’ells afirma que 
aquella pilona ja havia provocat un altre accident dos mesos enrere, tots dos reconeixen que no 
van veure l’accident de la interessada. Van acudir-hi en sentir els crits. El que sí que confirmen 
és que la pilona havia alçat la cadira per darrera, però no saben com va anar la cosa. 
 
Des de Responsabilitat Patrimonial es defensa que l’informe d’Urgències trenca la necessària 
relació causa-efecte entre l’accident i el perjudici a la boca. Se suposa una patologia anterior. 
Pel que fa als desperfectes de la cadira, s’atribueixen a una manca d’atenció de XXX, que 
possiblement va trepitjar la pilona quan aquesta ja havia començat a pujar (emetent els 
corresponents senyals visuals i acústics) després del pas d’un vehicle. 
 
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, les proves i els testimonis recopilats, i 
la jurisprudència existent sobre casos similars, considero que la reclamació de la interessada 
no gaudeix de la solidesa necessària per continuar reclamant. XXX ho entén i accepta, però es 
planteja acudir a la via judicial. Per part meva, el cas queda tancat a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 43/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta per queixar-se contra una multa que li va ser imposada arran d’una baralla. 
Explica que una de les nits de la passada Festa Major, quan ell estava tranquil·lament amb els 
seus amics, un desconegut s’hi va acostar, els va increpar i li va clavar un cop de puny. Ell 
només s’hi va tornar. Afirma que s’hi van presentar dos policies que eren a prop, que els van 
separar i els van enviar cap a casa sense identificar-los ni res, motiu pel qual troba irregular 
que després li arribés una multa. Suposa que algun dels agents el va reconèixer i per això el 
van sancionar, però ho troba del tot injust. Va al·legar però se li ha desestimat. XXX assegura 
que malgrat els seus antecedents i la seva imatge, té feina i només vol portar una vida normal. 
 
Per comprovar la possible discriminació que denuncia l’interessat, demano un informe complet 
a la Policia i, especialment, si tots dos implicats van ser identificats i sancionats. Pocs dies 
després se’m confirma –i demostra– que sí que van ser identificats fefaentment i denunciats, tot 
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i que és cert que això només se’ls va comunicar de paraula perquè el caporal actuant en aquell 
moment no disposava de butlletes de denúncia. 
 
Amb aquesta informació, i atès que la versió de la Policia és ben sòlida, trasllado a XXX que no 
he trobat cap irregularitat en l’actuació dels agents. Ell, però, insisteix que no és culpable i 
afegeix que tampoc té diners per pagar la sanció, perquè la seva feina és precària. Així, per 
evitar que a l’assumpte agreugi la seva situació, m’ofereixo a intentar que se li permuti la sanció 
econòmica per la realització de serveis a la comunitat, cosa que a ell li sembla raonable. 
 
Faig aquesta gestió i, en atenció al fet que l’interessat no protagonitzava cap incident des de fa 
tres anys, se’m concedeix, de tal manera que puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 44/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX per queixar-se que la grua se li va endur el cotxe per estar davant d’un gual. 
Les fotografies que ha rebut en l’escrit de desestimació de les seves al·legacions demostren 
que l’ocupava parcialment, però ella assegura que l’havia deixat ben aparcat i suposa que les 
fotos es van fer quan la grua ja havia mogut el cotxe. Per demostrar-ho, em fa notar que a la 
part del darrera li quedava mig metre fins a tocar una pilona, casualment el mig metre que 
ocupava del gual. Assegura que ella l’havia deixat arran de pilona. També es queixa del 
concepte sancionat, perquè no és cert que estigués davant d’un gual. 
 
Em comprometo a parlar amb l’inspector en cap de la Policia, però suposo que serà molt difícil 
desacreditar les fotografies, que segurament seran recolzades per la versió dels agents. 
 
A petició meva, l’inspector revisa dues vegades l’expedient i parla amb l’agent actuant. Resulta 
que l’actuació de la grua es va dur a terme arran de la sol·licitud del titular del gual, que no 
podia sortir perquè el vehicle de la interessada li ho dificultava. Reconeix que les fotografies no 
són gaire afortunades, però assegura que en cap cas es desplaça un vehicle per fer-lo 
“culpable” de res. L’actuació es considera correcta i subjecta a la normativa vigent. 
 
Trasllado aquestes explicacions a la interessada, però ella continua defensant que no va fer res 
mal fet i acusa la Policia d’arbitrarietat. Li explico que davant de versions tan contraposades 
preval sempre la presumpció de veracitat dels agents, i més quan, com en aquest cas, està 
recolzada per les fotografies i pel requeriment del titular del gual. Tot i la seva disconformitat, 
doncs, no tinc altre remei que tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 45/17 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
A mitjan novembre de 2017 es presenta XXX per queixar-se que Aigües no atén les peticions 
de la seva comunitat de propietaris. Explica que fa anys que, de manera discontínua i amb més 
o menys intensitat, pateixen filtracions d’aigua al pàrquing del seu immoble. Ja fa mesos que 
van demanar que algú anés a esbrinar d’on venien i, tot i que hi va anar un tècnic a mirar-s’ho, 
no han rebut cap informe ni cap comentari. Tampoc se’ls ha concedit l’entrevista que van 
demanar. Sospiten que les filtracions puguin venir del mal estat dels embornals o del 
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clavegueram, però demanen que algú els ho confirmi o desmenteixi per poder prendre les 
mesures que siguin oportunes. 
 
Parlo amb el responsable tècnic de l’Empresa Municipal d’Aigües i li plantejo el cas. Li observo 
que si no es va enviar cap informe als interessats, caldria fer-ho. De seguida es compromet a 
buscar el resultat de la inspecció que es va fer i, si és cert que no se’ls va respondre res, fer-ho 
immediatament. No descarta anar-hi a fer una inspecció ocular ell mateix, però suposa que si 
les filtracions no són contínues, difícilment seran motivades per una fuita en els seus circuits. 
 
A mitjan desembre, el tècnic d’Aigües em fa arribar un avenç de l’informe que està elaborant, 
però l’any s’acaba que els interessats encara no l’han rebut. L’expedient, doncs, roman obert . 
 
 
Expedient 46/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta per queixar-se que la senyalització viària de Vilafranca és il·legal perquè 
només està en català. Explica que el va venir a veure el seu nebot, que és de les Illes Canàries 
i no entén el català, i que va ser multat per estacionar en un lloc on no ho podia fer. Diu que hi 
va aparcar perquè no va entendre les especificacions del senyal, que estaven només en català. 
 
De seguida li observo que el senyal de prohibit aparcar és universal, però replica que la 
llegenda que especifica els dies i hores només hi és en català. Diu que la Llei de Trànsit 
espanyola diu que totes aquestes llegendes han d’estar com a mínim en llengua castellana, 
cosa que a Vilafranca no es compleix. Em comprometo a estudiar el cas. 
 
Comprovo que la llegenda del senyal en qüestió posa que la seva vigència és els “Laborables, 
de dilluns a divendres...”, així que constato que: el senyal de prohibit aparcar és universal, la 
senyalització horitzontal –pintura de color groc– també és universal, la paraula “laborables” és 
igual en català que en castellà, i que l’horari estava especificat en numeració també 
comprensible en ambdues llengües. La meva conclusió, doncs, és que no s’ha produït cap 
situació d’indefensió cap al conductor, sinó una tensió voluntària de la legalitat per part seva. 
 
Comunico a l’interessat, doncs, que considero que la informació a l’abast del conductor era 
suficient i prou comprensible, així que no veig greuge en l’actuació policial. Ell insisteix que la 
senyalització no és legal, però li repeteixo que, tot i que això pugui ser cert, entenc que no s’ha 
produït indefensió i, per tant, tancaré l’expedient a favor de l’Ajuntament . Malgrat això, 
l’informo que si el que pretén és exigir l’estricte compliment de la legalitat espanyola, encara ho 
pot defensar per la via judicial. 
 
 
Expedient 47/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre es presenta XXX, d’edat avançada, i exposa que pateix diversos problemes 
de mobilitat i de salut, entre ells un molest problema de còlon. Explica que el dia dels fets 
anava en cotxe a casa d’un familiar i va notar que havia d’anar urgentment al lavabo, de tal 
manera que no es va poder dedicar a buscar aparcament i va estacionar sobre la vorera. Va 
fer-ho en un lloc ample on no impedia el pas dels vianants. Reconeix que no ho hauria d’haver 



 

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

63 

fet, però demana que es tinguin en compte les circumstàncies de la seva salut per entendre 
que no tenia alternativa. A més, hi va deixar la seva targeta d’aparcament de PMR. 
 
XXX reconeix que l’agent que el va sancionar va actuar correctament perquè desconeixia les 
seves afectacions i és cert que el vehicle estava sobre la vorera, però no troba just que, havent-
ho explicat tot en el seu recurs, se li hagi desestimat. Demana una mica de sensibilitat. 
 
Parlo amb l’inspector i li plantejo que, tot i que la multa fos correcta, possiblement s’haurien 
pogut acceptar les al·legacions de l’interessat, ja que sabent les seves circumstàncies es pot 
entendre que actués com ho va fer. Es compromet a estudiar-ho, però pocs dies després em 
contesta que els motius que al·lega l’interessat no justifiquen l’anul·lació de la denúncia. 
 
Exposo el cas a l’alcalde i al regidor de Seguretat Ciutadana, qui també coincideix que la 
infracció era evident i l’actuació de l’agent no va ser agreujant. Malgrat això, en atenció a l’edat, 
la discapacitat i les circumstàncies de salut de l’interessat, es compromet a acceptar el seu 
recurs de reposició. L’any s’acaba amb l’expedient obert , però només pendent de la resolució. 
 
 
Expedient 48/17 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
Es presenten XXX i YYY per exposar un greuge urbanístic que consideren que pateixen. 
Expliquen que l’Ajuntament els reclama que treguin, d’acord amb les ordenances, l’aparell 
d’aire condicionat de la façana. El motiu és que fa poc que han traslladat la seva activitat 
econòmica a un local on abans hi havia un altre tipus de negoci, i quan hi ha un canvi d’activitat 
cal ajustar-se a la normativa vigent. Al·leguen, però, que els carrers són plens d’aparells d’aire 
condicionat i que hi ha tot d’altres establiments en què també s’han fet canvis d’activitat i els 
aparells antics s’han mantingut a les façanes. Presenten moltes fotos que ho demostren i 
demanen que s’apliqui el mateix criteri per a tothom. Afegeixen que per reduir l’impacte visual 
de l’aparell hi han posat una banderola a banda i banda, de manera que queda molt dissimulat. 
Han parlat del cas amb els regidors d’Urbanisme i de Promoció Econòmica, però la seva 
comprensió i interès no ha aturat els requeriments de l’Ajuntament. 
 
Em poso al contacte amb els regidors en qüestió i els plantejo el cas. Manifesten que és 
necessari començar a fer complir la norma, però reconeixen que no és just si no es fa a tothom 
per igual. La conclusió és que, mentre no s’adopti un criteri general i s’estableixi un marc 
temporal convenientment publicitat, els interessats poden demanar una pròrroga del termini 
concedit a canvi, això sí, de comprometre’s a ajustar l’aparell a la normativa tan aviat com 
l’hagin de canviar o hagin de fer alguna reforma al local. 
 
Amb l’assoliment d’aquest acord, que és acceptat pels interessats, puc tancar l’expedient com 
a mediació . 
 
 
Expedient 49/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan desembre es presenta XXX i demana ajut per resoldre una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial presentada arran d’una caiguda a la via pública per causa d’una rajola trencada. Va 
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presentar fotos que ho demostraven i aquell punt concret va ser reparat al cap de poc temps. 
La conseqüència de la caiguda va ser un os del braç trencat, cosa que li ha suposat una 
operació, la implantació d’una placa, moltes sessions de rehabilitació i que encara no pugui 
alçar el braç més amunt de l’espatlla. Sembla que l’hauran de tornar a operar. 
 
Per documentar la caiguda demano a XXX si hi va haver testimonis. Assegura que sí, però diu 
que no els va presentar en primera instància. Sobre la possible intervenció de la Policia o dels 
serveis mèdics, diu que va anar a Urgències pel seu propi peu. També diu que la Seguretat 
Social li ha pagat la baixa i les sessions de rehabilitació. 
 
Parlo amb qui s’ocupa de responsabilitat patrimonial i reconeix que les afectacions de la 
interessada són importants, però defensa que no ha quedat prou acreditada la relació causa-
efecte i que la jurisprudència existent en casos similars sustenta que XXX hauria pogut evitar 
fàcilment la rajola trencada. També diu que ja no és a temps de presentar testimonis, però es 
compromet a revisar el cas si la interessada presenta recurs de reposició. 
 
L’any s’acaba amb aquest recurs pendent de presentar-se i amb l’expedient obert . 
 
 
Expedient 50/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i exposa que la seva muller, YYY, va ser sancionada per deixar el vehicle, 
mentre anava a buscar la seva filla a l’interior de l’escola, trepitjant parcialment un pas de 
vianants. Reconeix els fets i que el cotxe va quedar sol, però troba injusta la multa perquè a les 
hores punta és habitual un cert caos circulatori a les escoles i la Policia ho gestiona amb certa 
tolerància. A més, es considera agreujat perquè la resta de cotxes no van ser sancionats. 
 
Afegeix que hi ha una discrepància en l’import de la multa, ja que se li demanen 200 € –que és 
el que estableix el Reglament General de Circulació (RGC)– en lloc dels 90 que estableix 
l’ordenança municipal. Exigeix que se li apliquin els 90. 
 
Consulto l’ordenança i comprovo que XXX té raó. Suposo que es tracta d’un lapsus que es va 
produir en l’actualització de l’ordenança duta a terme l’any 2016. Malgrat això, observo que a la 
resolució de les al·legacions de l’interessat ja se li ha explicat que el RGC és una norma de 
rang superior a l’ordenança municipal, de manera que en cas de contradicció preval el seu text. 
D’igual manera, també se li explica que la discrecionalitat dels agents els habilita per denunciar 
només els vehicles que fan més nosa o cometen la infracció més greu. 
 
Trasllado totes aquestes explicacions i aclariments a l’interessat i també li faig veure que l’hora 
de la sanció indica que no era hora punta. XXX reconeix que la nena sortia d’una extraescolar. 
També intenta defensar que la seva presumpció d’innocència hauria de prevaldre per damunt 
de la paraula de l’agent, però li recordo que els agents gaudeixen de presumpció de veracitat. 
Demano a Procediment Sancionador que promogui la revisió i rectificació de l’ordenança, però 
tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
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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 
qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent: 
 
 
 
Consulta sense expedient 17001 - Assessorada 
 
Telefona XXX, a qui ja coneixem d’altres ocasions, per queixar-se que ha hagut de passar les 
festes de Nadal tota sola. Demana que algun voluntari estigui per ella. 
 
Se li explica que la gestió dels voluntaris no depèn de la Sindicatura, però que ens consta que 
Gent Gran ja en fa seguiment i l’ajuda en el que li correspon. Se li recorda que si vol optar a 
més ajuts hauria d’acreditar la seva situació econòmica, tal i com fa temps que se li demana. 
 
 
Consulta sense expedient 17002 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que fa cinc mesos la grua se li va endur el cotxe perquè ocupava 
un gual. Assegura que és petit i que hi cabia perfectament. Va pagar la multa amb bonificació. 
 
Se li explica que va perdre el dret a al·legar quan va pagar amb bonificació, i que passat tant de 
temps ja tampoc ho podria fer. Aclareix que el que vol ara és queixar-se contra l’agent actuant, 
així que se li indica que ho ha de fer per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 17003 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY, que viuen a l’estranger i han vingut de visita, a explicar que el seu 
cotxe (de lloguer) va ser multat a la zona blava per no tenir tiquet. Afirmen que no tenien canvi i 
que els problemes idiomàtics els van dificultar obtenir-ne. Volen resoldre-ho abans de marxar. 
 
Se’ls informa que poden presentar al·legacions, però que la resposta no és immediata i que la 
multa sembla ben posada. El més recomanable semblaria pagar amb bonificació. Gràcies a la 
col·laboració de la Policia se’ls aconsegueix una carta de pagament perquè puguin fer l’ingrés. 
 
 
Consulta sense expedient 17004 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que té una llogatera que fa un any que no paga. No té intenció de fer-ho 
i fins i tot els insulta i amenaça. Ho tenen en via judicial i se’n va dictar el desnonament, però no 
s’ha dut a terme. La queixa és contra la lentitud i la ineficàcia de la justícia. 
 
Se li explica que el funcionament de la Justícia és competència de l’estat espanyol, així que 
hauria de presentar la seva queixa davant del Defensor del Pueblo. N’hi facilitem les dades. 
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Consulta sense expedient 17005 - Orientada 
 
Es presenten XXX i YYY, d’un altre municipi, per queixar-se contra una mala atenció rebuda al 
Consell Comarcal: al departament de Benestar i Família no tenien la informació actualitzada i 
els van treure la condició de família nombrosa, motiu pel qual van perdre ajuts i prestacions. 
Tot i que després es va corregir, se’n volen queixar. 
 
Se’ls recomana fer-ho per escrit al mateix Consell Comarcal i, si la resposta no els sembla 
suficient, hauran d’anar al Síndic de Catalunya. Els en facilitem les dades i es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 17006 - Orientada 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta per queixar-se contra la seva companyia asseguradora, ja 
que considera que no l’ha atès prou bé arran d’un accident de cotxe que va patir fa mesos. 
 
Se la informa que pot anar a demanar ajut a l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta sense expedient 17007 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es mostra preocupada per la troballa d’unes restes arqueològiques molt 
importants ben a prop de la seva propietat. Per evitar-se maldecaps i facilitar la recuperació de 
les restes, demana que l’Ajuntament la hi compri tota, i voldria que la síndica li fes la gestió. 
 
Se li explica que aquest tipus d’actuació no és propi de la Sindicatura, però que pot presentar el 
seu oferiment per escrit a l’Ajuntament. 
 
 
Consulta sense expedient 17008 - Orientada 
 
XXX es presenta i explica que van haver d’instal·lar una plataforma per poder pujar el seu pare, 
reconegut com a gran dependent, a la planta de les habitacions. Van demanar la subvenció 
corresponent però se’ls ha denegat per un tecnicisme. Ho considera injust i se’n vol queixar. 
 
Se li explica que els assumptes de la Llei de Dependència són cosa de la Generalitat, així que 
el síndic que els pot ajudar és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades i es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 17009 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que l’any passat, per motius personals, va haver de vendre el seu 
pis a Vilafranca per anar a una altra localitat. La venda es va fer per un import inferior al de 
compra, de manera que –d’acord amb les darreres sentències judicials– demana la devolució 
dels diners que va pagar en concepte d’IIVTNU (plusvàlua). 
 
Se li comenta que encara no hi ha una directriu ferma al respecte, perquè el valor del sol no és 
el mateix que el valor de mercat. Amb tot, el primer que ha de fer és presentar sol·licitud per via 
administrativa a l’Ajuntament. 
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Consulta sense expedient 17010 - Assessorada 
 
XXX pregunta si ens pot presentar una queixa contra un agent de la Policia Local. 
 
Se li explica que la Sindicatura de Greuges no és una Oficina de Queixes i Reclamacions, que 
el primer que ha de fer qualsevol ciutadà que tingui una queixa és presentar-la, per escrit, al 
registre de l’OAC. Si no obté resposta o la que rebi no li agrada, podrà venir a la Sindicatura. 
 
 
Consulta sense expedient 17011 - Orientada 
 
Es presenta XXX i pregunta si a Vilafranca hi ha un Defensor del Menor, perquè el seu fill ha 
tingut un conflicte amb un mosso d’esquadra. 
 
Se li explica que els Mossos depenen de la Generalitat, així que el síndic corresponent seria el 
de Catalunya, qui segurament té algun tècnic especialitzat en menors. Amb tot, sempre és 
necessari realitzar una primera queixa escrita davant l’administració corresponent. 
 
 
Consulta sense expedient 17012 - Orientada 
 
Es presenten XXX i YYY, d’un altre municipi, i exposen que van comprar un pis de la SAREB. 
Consideren que l’impost de transmissions que els demana l’Oficina Liquidadora és excessiu. 
 
Se’ls informa que no podem actuar sobre l’Oficina Liquidadora, perquè depèn de la Generalitat, 
però se’ls recomana presentar recurs –potser amb l’ajut del seu administrador de finques– i, en 
darrera instància, podran acudir al Síndic de Catalunya. Els en facilitem les dades. 
 
 
Consulta sense expedient 17013 - Assessorada 
 
XXX es presenta i explica que presideix una comunitat de propietaris on alguns veïns, per 
diferents circumstàncies, no paguen la quota de la comunitat. 
 
Com que es tracta d’un assumpte entre particulars és evident que aquesta Sindicatura no hi pot 
intervenir, però preguntem al Servei de Mediació si ells els poden ajudar i ens confirmen que sí. 
Indiquem a l’interessat com ha de demanar aquest servei i es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 17014 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un problema amb una companyia de telefonia. Tot i tenir tarifa plana, 
la darrera factura s’ha multiplicat per cinc. La companyia li ha reconegut que potser ha estat 
estafat, però que ells no li ho poden arreglar perquè li han de facturar pel consum que ha fet. 
 
L’informem que qui el pot ajudar és l’Oficina del Consumidor, no la Sindicatura de Greuges, i ell 
diu que ja té hora, però que algú li ha recomanat que també acudeixi al Síndic. Se li explica que 
qui també s’ocupa d’aquests assumptes és el Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les dades. 
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Consulta sense expedient 17015 - Assessorada 
 
XXX exposa que l’exmarit de la seva companya la maltracta psicològicament i li està girant la 
seva filla en contra. Afirma que ja se l’atén des de Serveis Socials i que ja està en marxa la 
derivació a l’Institut de la Dona, però demana suport psicològic urgent. 
 
Com que no ha traslladat aquesta petició a la seva assistenta, se li recomana que ho faci abans 
de demanar la intervenció de la síndica. 
 
 
Consulta sense expedient 17016 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa els diversos problemes que té amb la Policia. També es queixa que 
l’ORGT li embarga el sou per pagar les multes acumulades. Està desesperat i demana ajut. 
 
Se li fa notar que les sancions semblen correctes, i que les hauria pogut evitar si actués amb 
respecte, prudència i moderació. Amb tot, pot presentar al·legacions i després, segons la 
resposta, la síndica hi podrà intervenir. Quedem que ens durà la documentació, però no ho fa. 
 
 
Consulta sense expedient 17017 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa d’una multa que se li va posar per haver aparcat el seu vehicle 
particular a l’illa de vianants. Diu que va ser poca estona i per atendre una urgència. 
 
Tot i que la multa sembla correcta, consulto el cas a l’inspector. Resulta que l’agent de 
proximitat que va actuar assegura que el vehicle de l’interessat s’hi va estar mitja hora. Així 
doncs, explico a XXX que pot presentar recurs, però li recomano que pagui amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 17018 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que la grua se li va endur el cotxe d’un espai on la senyalització 
prohibeix aparcar, però al·lega que l’ocupació era parcial i que aquella reserva no té cap sentit. 
Afegeix que al Pati del Gall no se la va atendre bé, tot i que reconeix que ella va ser insistent. 
 
Se li explica que l’actuació policial sembla ajustada a la legalitat, però que té dret a presentar 
recurs i a queixar-se, si vol, del tracte rebut. Abans d’acudir a la Sindicatura, però, ho ha de fer 
per escrit i presentar-ho per registre. La recomanació és que pagui amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 17019 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se contra un taller mecànic, on ja li han reparat tres cops un vehicle i 
continua sense anar bé. Ara li han presentat un pressupost molt elevat i se sent estafat. 
 
Se li aclareix que aquest tipus de conflicte no és competència de la Sindicatura, sinó de 
l’Oficina del Consumidor, així que es deriva la trucada a l’OAC perquè li donin dia i hora. 
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Consulta sense expedient 17020 - Assessorada 
 
Es presenta XXX per queixar-se d’una multa que se li va imposar per deixar el cotxe en doble 
fila quan va portar el seu gos a una urgència veterinària. Afirma que no feia nosa i que només 
van ser dos minuts. Va parlar amb l’agent actuant però la seva resposta no va ser adequada. 
La butlleta, a més, conté un error a la data. 
 
Com que encara no ha presentat recurs per via administrativa, se li indica com ho ha de fer. 
També comento el cas amb l’inspector i m’informa que XXX ha parlat amb l’agent actuant, qui 
ha considerat oportú acceptar les seves al·legacions. 
 
 
Consulta sense expedient 17021 - Orientada 
 
XXX, d’origen estranger i amb considerables problemes idiomàtics, es presenta i explica que va 
anar a Sitges a demanar un certificat històric del padró, que necessitava per renovar el permís 
de residència. Allà es van equivocar i té por que ara no li renovin la residència. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre Sitges i derivem el cas al Síndic de Catalunya. 
Amb la seva orientació i l’ajut de l’OAC s’aclareix el cas i es pot resoldre satisfactòriament. 
 
 
Consulta sense expedient 17022 - Orientada 
 
Es presenta XXX, que treballa per l’empresa que fa el servei de menjador en una escola 
pública d’un altre municipi, per queixar-se que li han reduït la jornada laboral de manera 
unilateral. Li han dit que hi van pocs nens i que cal reduir costos. Vol saber els seus drets. 
 
Se la informa que aquest cas queda fora de les nostres competències i se li suggereix fer la 
consulta a algun sindicat (li facilitem les dades dels majoritaris) o a un advocat laboralista. 
 
 
Consulta sense expedient 17023 - Orientada 
 
XXX, treballador discapacitat, es presenta i exposa que no està d’acord que l’empresa vulgui 
saber quina malaltia pateix, perquè aquesta informació és privada. 
 
Se li raona que potser només ho volen saber per fer-li fer una feina adequada a les seves 
possibilitats, ja que darrerament ha agafat diverses baixes. Amb tot, com que el cas no és de la 
nostra competència, se’l deriva a fer la consulta a un sindicat o a un advocat laboralista. 
 
 
Consulta sense expedient 17024 - Orientada 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i exposa un problema derivat del repartiment d’una 
propietat heretada i el cobrament de l’IBI corresponent a cada part. Fa més de mig any que van 
demanar aclariments al Cadastre però no n’han rebut resposta. 
 
Com que el Cadastre és Administració estatal, se la informa que des d’aquí no hi podem 
intervenir i se li faciliten les dades del Defensor del Pueblo. 
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Consulta sense expedient 17025 - Assessorada 
 
Es presenta XXX per veure si el podem ajudar a resoldre dues multes. En reconeix una, però 
diu que l’altra infracció no va existir. Ha presentat fins a tres recursos però se li han desestimat. 
 
D’acord amb les seves explicacions li observem que la seva versió dels fets no és sòlida, així 
que se li recomana pagar les sancions abans de ser embargat. Ell ho assumeix i accepta, de 
manera que no es fa necessari obrir expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 17026 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que ella i els seus tres fills viuen de manera força precària, gràcies a 
diversos ajuts i bonificacions. Ha preguntat a l’ORGT si els perdrà pel fet d’haver heretat. 
 
Se li proposa que aprofiti la nova situació per revertir el problema, ja que potser ara podrà 
canviar de domicili i/o vendre alguna propietat. En qualsevol cas, la Sindicatura no hi podrà 
intervenir fins que tingui la informació de l’ORGT, però segurament s’haurà de reorganitzar. 
 
 
Consulta sense expedient 17027 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa diversos problemes derivats del fet que la grua municipal retirés una 
furgoneta de la seva propietat que presentava símptomes d’abandonament. Al·lega que 
l’anaven a vendre i que la seva situació econòmica és molt precària. 
 
Se li indica que ha de fer via administrativa, tot i que la recomanació és pagar les multes amb 
bonificació. Malgrat això, també parlo amb l’inspector. Finalment els interessats regularitzen el 
vehicle, paguen la majoria de les multes i una altra pot ser anul·lada. 
 
 
Consulta sense expedient 17028 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa un problema amb la facturació de l’aigua al pis que ha llogat. 
L’anterior llogater va deixar deute i Aigües li demana que l’assumeixi. 
 
Parlo amb Aigües i em diuen que el contracte va a nom de l’empresa propietària del pis, que és 
la titular del deute i qui l’ha de liquidar abans que XXX comenci a pagar el seu consum. Explico 
a l’interessat les diferents opcions que té i li suggereixo que a partir d’ara ho faci tot per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 17029 - Orientada 
 
Telefona XXX i diu que fa vuit mesos que espera que un jutjat (de Sabadell) emeti un document 
que necessita per cobrar els interessos d’una indemnització decretada pel mateix jutjat. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre l’Administració de Justícia, perquè depèn de 
l’estat espanyol, així que se li faciliten les dades del Defensor del Pueblo. 
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Consulta sense expedient 17030 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa que la Generalitat li reclama uns diners que sembla que ha cobrat 
de massa en concepte de RBE. Va presentar recurs però se li ha desestimat i no hi està 
d’acord, així que des del Consell Comarcal l’han enviat cap aquí perquè l’ajudem. 
 
Se’ls explica, a ell i al Consell Comarcal, que aquesta Sindicatura no té competències per 
intervenir en assumptes de la Generalitat: la derivació s’ha de fer cap al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 17031 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que es va donar de baixa d’una associació de botiguers, i que li 
sembla que ara els excompanys la denuncien com a represàlia. Ja ha rebut dues multes. 
 
Comprovo la documentació que acaba de presentar per via administrativa i sembla que tenia 
algun permís caducat. Amb tot, la informo que no hi puc intervenir directament fins que hagi 
rebut la resposta o aquesta no li arribi dintre de termini. 
 
 
Consulta sense expedient 17032 - Orientada 
 
Es presenta XXX, sense domicili ni diners i malalt crònic, a queixar-se que a Serveis Socials no 
l’han atès bé. El motiu és que no està empadronat a Vilafranca, sinó a Barcelona, així que tan 
sols li han ofert un bitllet de tren per anar cap allà. Demana allotjament, menjar i beure. 
 
Després de consultar-ho al cap de Serveis Socials, confirmo a XXX que els Serveis Socials que 
tenen l’obligació d’ajudar-lo són els del municipi on està empadronat, però que pot aconseguir 
algun ajut temporal a Vilafranca si va ell directament a Càritas o a la Creu Roja. 
 
 
Consulta sense expedient 17033 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que fa cinc anys que va reclamar uns diners de la Llei de Dependència i 
que encara no ha rebut cap resposta. Reconeix que el seu pare va morir i se’n van oblidar, però 
ara reclama el que li correspon. Al Consell Comarcal no han pogut accedir al seu expedient. 
 
Se li explica que des d’aquí no tenim competències per ajudar-la, perquè aquest assumpte 
depèn de la Generalitat, però se li faciliten les dades del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 17034 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i demana que Aigües faci una inspecció a casa del seu pare, perquè 
darrerament hi té filtracions abundants i pudents. Sospiten d’alguna fuita en el clavegueram. 
 
Se li explica que el lloc on ha de presentar la seva petició no és la Sindicatura, sinó que ho ha 
de fer a la mateixa empresa d’Aigües i per escrit. 
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Consulta sense expedient 17035 - Orientada 
 
XXX es presenta per queixar-se que un altre ajuntament li vol cobrar els impostos d’un pis que 
el banc se li va quedar fa tres anys. Ha parlat amb tothom, però el banc, l’ajuntament i l’ORGT 
es donen les culpes mútuament i ningú no arregla res. 
 
Se li explica que no tenim competències per assumptes d’altres municipis, però li facilitem les 
dades del Síndic de Catalunya perquè s’hi posi en contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 17036 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa una situació econòmica precària, de manera que no pot fer front a 
les multes que li ha imposat la Policia per diverses irregularitats detectades en el seu vehicle. 
S’ha queixat per correu electrònic però no n’ha obtingut resposta. 
 
Se li proposa que presenti recurs per via administrativa. També consulto el cas amb l’inspector i 
veig que té poques possibilitats, així que li recomano que intenti pagar aprofitant la bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 17037 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es manifesta decebut per una actuació policial en què va ser sancionat en 
lloc de ser ajudat. També es queixa que el regidor no el va atendre correctament. 
 
Plantejo el cas a l’inspector i m’informa que la versió de l’agent actuant és força diferent, però 
no puc anar més enllà perquè l’interessat no ha presentat recurs per via administrativa. Li 
recomano que ho faci, però ell ho desestima. 
 
 
Consulta sense expedient 17038 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa contra un impost modificat per l’Ajuntament. Reconeix el seu dret 
de fer-ho i entén la voluntat de penalitzar els vehicles més contaminants, però es queixa que no 
s’ha notificat als afectats amb temps suficient. Les alternatives que hi ha no són satisfactòries. 
 
Tot i que encara no s’ha esgotat la via administrativa i que em consta que la meva capacitat per 
intervenir en decisions polítiques és escassa, parlo del cas amb l’Alcaldia i amb el regidor. 
Reconeixen que es podia haver fet de manera més gradual i m’informen que s’estan estudiant 
solucions intermèdies. Aviat es comunicaran als afectats. 
 
 
Consulta sense expedient 17039 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa que a Urbanisme no li faciliten l’expedient d’una finca que va adquirir. 
Sospita que s’ha perdut perquè l’adrecen a l’arquitecte del projecte original. 
 
Tot i que encara no ha passat el període ordinari de resposta, em poso en contacte amb 
Urbanisme i m’interesso pel cas. Em confirmen que la interessada ja té els plànols a disposició. 
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Consulta sense expedient 17040 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica un conflicte amb la Policia en què es detecten certes incoherències. 
 
Se li demana documentació per contrastar-ho i se li explica que la Sindicatura no pot actuar fins 
que hagi estat atesa per via administrativa. Per la peculiaritat del cas, però, el comento amb 
l’inspector i m’informa que XXX i YYY havien estat enxampats cometent un robatori. La grua es 
va endur el seu cotxe perquè no tenia assegurança, ocupava un gual i contenia proves. 
 
 
Consulta sense expedient 17041 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que tot sovint té problemes amb la Policia, ara agreujats perquè una 
veïna es queixa de la seva activitat. 
 
Com que l’interessat no ha estat objecte de cap sanció, tan sols se li recomana que intenti 
evitar qualsevol conflicte o enfrontament amb ningú. 
 
 
Consulta sense expedient 17042 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que a Serveis Socials li han tramitat la sol·licitud d’una prestació 
però no n’hi han facilitat còpia. La intervenció del cap de servei tampoc ha estat satisfactòria, 
així que ha demanat l’anul·lació de la sol·licitud. 
 
Tot i que XXX no ha presentat cap petició per escrit, en atenció a la seva angoixa parlo amb el 
cap de servei. Admet que es podia haver actuat millor i intentarà ajudar-lo en el que demana. 
 
 
Consulta sense expedient 17043 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se de l’incompliment de la llei de barris, perquè hi havia compromesa 
la construcció d’un centre cívic i ara sembla que no es farà. 
 
Se li recorda que la Sindicatura és l’últim recurs, no el primer, així que hauria de queixar-se per 
via administrativa. També se li observa que l’establiment de les prioritats en les actuacions és 
una decisió política, sobre les quals no tinc capacitat d’intervenció. Malgrat això, parlo del cas 
amb l’alcalde i el regidor i trasllado les seves explicacions a XXX. 
 
 
Consulta sense expedient 17044 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb una joieria on fa mesos que va portar un braçalet a 
arreglar. Ara l’ha anat a buscar amb el resguard però el joier diu que ja l’hi va tornar fa temps. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir en assumptes de consum, 
però se li indica com ha d’agafar hora per ser atesa a l’OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 17045 - Assessorada 
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XXX i YYY es presenten per queixar-se del mal estat del pis de lloguer on viuen. Ells estan al 
corrent de pagament, però la manca de manteniment per part del propietari és evident i greu. 
 
Sembla clar que és el propietari qui no compleix la seva part del contracte, però els informem 
que la Sindicatura no té competències per ajudar-los i els adrecem a l’Oficina del Consumidor. 
 
 
Consulta sense expedient 17046 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa de la lentitud de la Generalitat a l’hora de resoldre les sol·licituds 
de revisió del grau de dependència. La necessitat d’ajut és ara, no d’aquí a un any. 
 
Se li explica que la nostra Sindicatura no té competències per intervenir en els assumptes de la 
Generalitat, però l’adrecem al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 17047 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que la factura del gas del pis de la seva mare puja molts diners cada 
mes, cosa estranya perquè ella és molt dependent i passa gairebé tot el dia amb ells. Se’n va 
queixar al servei oficial i hi van enviar una revisió, però li van dir que tot estava correcte. 
 
Com que és evident que el cas no és competència de la Sindicatura, sinó de l’Oficina del 
Consumidor, se li explica com ho ha de fer per demanar dia i hora. 
 
 
Consulta sense expedient 17048 - Orientada 
 
Es presenta XXX, presidenta de la comunitat de veïns d’un immoble propietat de l’ICS, per 
queixar-se que el departament d’Habitatge de la Generalitat no resol els problemes que hi ha 
amb l’empresa adjudicatària de la neteja de l’escala i dels espais comuns del bloc. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències sobre la Generalitat, però la informem 
que el Síndic de Catalunya sí que hi podrà intervenir i n’hi facilitem les dades. 
 
 
Consulta sense expedient 17049 - Orientada 
 
XXX, veïna d’un altre municipi, es presenta i es queixa contra el seu advocat d’ofici, que no fa 
el seguiment adequat a una sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada contra un 
establiment on va caure. Fa molt de temps que no en sap res i tampoc li agafa el telèfon. 
 
Se li recomana paciència, perquè la Justícia (competència de l’estat espanyol) és molt lenta. 
Amb tot, se’n pot queixar al Defensor del Pueblo o, potser millor, al Col·legi d’Advocats. 
 
 
Consulta sense expedient 17050 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se que el conductor de l’autobús urbà no fa les parades 
ben fetes. Encara que hi hagi gent esperant-se, de vegades ni tan sols s’arriba a aturar. 
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Se’ls explica que abans de queixar-se a la Sindicatura haurien de fer-ho, per escrit, davant 
l’Ajuntament per donar-li l’oportunitat d’arreglar-ho. Se’ls indica com ho han de fer. 
 
 
Consulta sense expedient 17051 - Orientada 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, per veure si es pot queixar del tracte rebut pel cap de la 
Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social, a qui ha demanat ajut per solucionar 
uns embargaments i de qui només ha rebut menyspreu i prepotència. 
 
Com que des d’aquí no tenim competències per ajudar-la, se li indica que s’hauria de queixar 
per escrit davant de la mateixa administració on ha tingut el problema i que després, si cal, 
podrà acudir al Defensor del Pueblo, perquè la Seguretat Social depèn de l’estat espanyol. 
 
 
Consulta sense expedient 17052 - Assessorada 
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se que a l’Escola Municipal de Música no hi hagi prevista 
una reserva de places per a infants amb discapacitat. Ho troben estrany i de poca sensibilitat. 
 
Veig que se’ls ha atès per correu-e, per telèfon, en persona i per escrit. Se’ls han donat les 
explicacions necessàries i s’ha adoptat el compromís de revisar els barems per al curs 18-19, ja 
que per al 17-18 la inscripció ja està en marxa. També els observo que no hi ha cap llei que ho 
reguli, perquè no es tracta d’un servei obligatori, així que la decisió, en tot cas, serà política. 
 
 
Consulta sense expedient 17053 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, de les molèsties provocades per un vehicle que circula a altes 
hores de la nit, a molta velocitat i amb el tub d’escapament modificat. 
 
Tot i que se li proposa que presenti la seva queixa/petició per escrit davant l’Ajuntament, es 
deriva el seu correu a l’inspector de Policia, qui es compromet a fer vigilar la zona. 
 
 
Consulta sense expedient 17054 - Assessorada 
 
Es presenta XXX per informar-se sobre les devolucions derivades de temes hipotecaris, d’un 
concepte que el banc els va repercutir injustament. Algú li ha dit que la síndica la pot ajudar. 
 
Se li aclareix que la competència en assumptes de consum no és de la Sindicatura de 
Greuges, sinó de l’Oficina del Consumidor. Se li explica com hi pot demanar hora. 
 
 
Consulta sense expedient 17055 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que, arran d’uns problemes que no li resolien, va decidir canviar de 
companyia de telefonia. Alguna cosa devia fallar i ara rep les factures de l’antiga i de la nova. 
 
Se li proposa que demani hora per a l’Oficina del Consumidor i els porti tota la documentació, 
perquè la Sindicatura no la pot ajudar en un assumpte de consum. 
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Consulta sense expedient 17056 - Assessorada 
 
Es presenta XXX, veïna d’un altre municipi, a buscar orientació per reclamar que el banc li torni 
els diners cobrats indegudament en la contractació de la hipoteca. En una xerrada organitzada 
per un sindicat els van dir que les sindicatures de greuges els podíem ajudar. 
 
Se li explica que les sindicatures municipals de greuges no ens ocupem d’aquests assumptes, 
que haurà d’anar a l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal. Després, truco al sindicat en 
qüestió i els desfaig el malentès, per evitar que vagin donant informació errònia a la ciutadania. 
 
 
Consulta sense expedient 17057 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa contra una treballadora familiar d’una fundació privada, a la qual 
acusa de manipular-la i de prendre-li algunes coses de valor. També afirma que quan es va 
anar a queixar a les oficines de la fundació, la van atendre molt malament. 
 
Tot i que el problema queda fora del meu abast, el poso en coneixement del regidor de Serveis 
Socials, qui es compromet a parlar amb aquesta fundació i mirar d’aclarir el conflicte. 
 
 
Consulta sense expedient 17058 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa una situació econòmica molt precària. Tot i que gaudeix de diversos 
ajuts, té la sensació que des de Serveis Socials i Habitatge no se l’ajuda prou. 
 
Mentre l’estem atenent rep una trucada de la seva assistenta amb novetats importants i 
instruccions precises, així que convenim que l’atenció és suficient i que no cal obrir expedient. 
Reconeix que esperava que la síndica li aconseguís un tracte preferent. 
 
 
Consulta sense expedient 17059 - Assessorada 
 
XXX es presenta per queixar-se de diversos incidents que ha tingut amb ciclistes que van per la 
vorera. Els acusa d’actituds poc considerades vers els vianants i creu que la Policia no actua. 
 
Se li explica que, respectant uns certs criteris, les ordenances permeten que els ciclistes passin 
per les voreres i per les zones de vianants. Amb tot, pot deixar constància de la seva queixa si 
ho fa per escrit i la presenta al registre d’entrada. 
 
 
Consulta sense expedient 17060 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se contra el sistema de petició de cita prèvia de l’Administració 
d’Hisenda. Sembla dissenyat perquè la gent hi perdi temps i diners. 
 
Se li comenta que no tenim competències fora de l’Administració municipal, i Hisenda pertany a 
l’estat espanyol, de manera que s’hauria d’adreçar al Defensor del Pueblo. 
 
 



 

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

77 

 
Consulta sense expedient 17061 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa que a les oficines del Banc de Sabadell sempre hi ha molta cua i 
costa ser atès en persona. Haurien de tenir més personal o no haver tancat tantes sucursals. 
 
Com que és evident que no puc intervenir en el cas, se li recomana exposar el problema 
directament a l’entitat bancària per mitjà d’un full de reclamacions. 
 
 
Consulta sense expedient 17062 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que l’Ajuntament d’un altre municipi planeja obres importants, amb 
un cost molt elevat, que té previst repercutir als veïns per mitjà de contribucions especials. Ho 
troba excessiu i sap que alguns d’ells no ho podran pagar. L’Ajuntament no els escolta. 
 
La recomanació, atès que des d’aquí no se’ls pot ajudar, és que recullin signatures i presentin 
al·legacions, tot i que sembla que les sobres estan previstes al POUM i compleixen els requisits 
legals. Com a darrer recurs, poden demanar orientació al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 17063 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que el seu establiment pateix molèsties i problemes per causa de la 
conflictivitat d’un establiment proper. Vol que consti la seva legalitat i que s’actuï sobre l’altre. 
 
Li indico que ho ha de demanar per via administrativa, no pas a la Sindicatura, però prefereix 
no fer-ho per evitar represàlies. Comento el cas a l’inspector i diu que coneixen la conflictivitat 
de la zona, així com l’actitud de cadascú. Aviat hi faran alguna mena d’actuació. 
 
 
Consulta sense expedient 17064 - Assessorada 
 
Es presenta XXX a queixar-se d’una multa rebuda en un lloc on la senyalització no és prou 
clara ni coherent. Se’n va queixar i Serveis Urbans la va millorar, cosa que creu que li dona la 
raó. 
 
Com que encara no ha presentat al·legacions per via administrativa, li indiquem com ho ha de 
fer i se li explica que la Sindicatura, de moment, no hi pot intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 17065 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa que la Policia no va actuar convenientment quan un vehicle 
comercial va estacionar davant del seu gual i els va requerir. L’infractor va marxar impune. 
 
Se li proposa que es queixi per escrit i, al cap de pocs dies, ens informa que ja ha rebut la 
resposta: inclou una disculpa i se li explica que les circumstàncies del moment van impedir 
enviar-hi la grua o la patrulla, així que es va buscar la manera de contactar amb el propietari del 
vehicle i requerir-lo que el retirés. Parlo amb l’inspector i em confirma que l’explicació és certa. 
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Consulta sense expedient 17066 - Assessorada 
 
Telefona XXX i explica que els seus fills no tenen escola adjudicada a Vilafranca per al curs 
que ve. Un d’ells té necessitats especials. Ha presentat recurs i demana una escola concreta. 
 
Després de consultar-ho a Educació se li trasllada que segur que tindran plaça en una escola 
que pugui satisfer les seves necessitats, ja que totes poden, però potser no serà la seva 
primera opció. La denegació inicial va ser per temes de padró, però ja està tot aclarit. 
 
 
Consulta sense expedient 17067 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i demana ajut per aclarir una multa imposada per no respectar la prioritat en 
un pas de vianants. Reconeix que no es va aturar, però al·lega que la senyora que s’hi 
esperava tampoc va mostrar una intenció clara de passar. 
 
Com que en qualsevol cas serà molt difícil concretar què va fer cadascú, se li recomana pagar 
amb bonificació, perquè la seva obligació era aturar-se. Si vol, però, pot presentar al·legacions. 
 
 
Consulta sense expedient 17068 - Assessorada 
 
XXX es presenta només a fer constar el seu descontentament vers el funcionament –en 
general– dels Serveis Socials i del sistema d’ajuts, tant a Vilafranca com a la Generalitat. Hi 
manquen recursos i haurien d’actuar amb més sensibilitat i empatia. 
 
Atès que la queixa és poc concreta i no s’ha presentat per escrit enlloc, tan sols queda recollida 
com a consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 17069 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que la cafeteria que s’ha obert als baixos del seu immoble els 
produeix moltes molèsties en forma de sorolls. Els clients també fan xivarri al carrer i el 
propietari del local no sembla disposat a col·laborar. 
 
Com que encara no ho ha fet, la informo que els veïns haurien de presentar la seva petició per 
escrit. Malgrat això, en parlo amb l’inspector i m’informa que ja se n’estan ocupant. 
 
 
Consulta sense expedient 17070 - Assessorada 
 
XXX exposa que va ser multada per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega. Es va 
quedar al cotxe per si feia nosa i va baixar quan va veure que l’agent la sancionava. Creu que 
la multa és injusta i també es queixa de l’actitud de l’agent. 
 
Com que les al·legacions tot just han estat presentades, de moment no hi puc intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 17071 - Assessorada 
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Es presenta XXX i es queixa de diversos problemes generats per una bateria de contenidors 
que té molt a prop de casa seva. 
 
Com que tot just fa un mes que va presentar la seva sol·licitud de millores, li explico que de 
moment no hi puc intervenir. Amb tot, parlo amb qui se n’ocupa i veig que hi estan treballant. 
 
 
Consulta sense expedient 17072 - Assessorada 
 
XXX es presenta perquè va ser multada per no recollir les caques del gos. Reconeix que és 
cert, però al·lega que ja hi havia altres caques sense recollir i que li feien mal els ossos. En 
canvi, ho va fer quan l’agent li ho va ordenar. Malgrat això, creu que va ser massa rigorós. 
 
Se li explica que pot recórrer per via administrativa, però li recomano que no ho faci i que 
aprofiti la possibilitat de pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 17073 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un incident que va tenir amb un agent de la Policia Local que, a més 
de sancionar-lo sense motiu, el va tractar sense cap respecte i amb actitud autoritària. 
 
Com que tot just acaba de presentar la seva al·legació, se li explica que no hi podem intervenir. 
Quedem, però, que si no li agrada la resposta que rebi, tornarà. 
 
 
Consulta sense expedient 17074 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa tota una sèrie de problemes de caire privat per causa d’una herència 
i de la mala relació amb els seus cosins, els altres hereus. Demana que un tècnic municipal 
acrediti qui és propietari de cada part de l’immoble. 
 
Se li explica que això no pot demanar-ho a la Sindicatura, sinó que ho ha de fer per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 17075 - Assessorada 
 
XXX exposa que al seu bloc han decidit posar comptadors d’aigua, cosa que li sembla bé, però 
no accepta que els tubs que han de pujar fins a cada pis hagin de passar per l’interior del seu. 
Demana que passin per la façana i pregunta si això és possible. 
 
Se li proposa que faci la seva consulta, per escrit, a Urbanisme. 
 
 
Consulta sense expedient 17076 - Assessorada 
 
Telefona XXX i pregunta quina és la normativa referent al mobiliari de les terrasses dels bars. 
Es queixa que a ell se li exigeix el compliment rigorós i a altres, no. Se sent discriminat. 
 
Se li recorda que les ordenances són públiques, però que si té algun dubte o alguna queixa no 
pot venir directament a la Sindicatura, sinó que abans l’ha de presentar, per escrit, a l’OAC. 
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Consulta sense expedient 17077 - Orientada 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra el procediment de regularització cadastral. Pregunta 
què és i demana explicacions sobre els conceptes. També pregunta si s’hi pot fer alguna cosa. 
 
Se li explica que això ve imposat, per llei, per l’estat espanyol, així que ni l’Ajuntament, ni la 
Sindicatura, ni els interessats hi podem fer gran cosa. Malgrat això, sí que se li aclareix l’origen 
de la regularització, el criteri aplicat i algun dels conceptes. XXX agraeix la informació. 
 
 
Consulta sense expedient 17078 - Orientada 
 
L’OMIC ens deriva XXX, que es queixa de problemes de manteniment al pis on viu. Ells han 
aconseguit petits pedaços, però sospiten que l’immoble pugui tenir algun problema estructural i 
necessiti una solució definitiva. El bloc està gestionat per la Generalitat com a habitatge social. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no pot intervenir en assumptes de la Generalitat, però se 
li facilita el contacte amb el síndic de greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 17079 - Assessorada 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una companyia de telefonia, que li va oferir un paquet 
de “tot inclòs” a un preu determinat i després cada mes li estan facturant força més diners. A la 
botiga no l’han pogut ajudar i li han recomanat que vingui a l’OMIC. 
 
Se li explica que s’ha equivocat d’oficina i que per ser atès a l’OMIC ha de demanar dia i hora a 
l’OAC. 
 
 
Consulta sense expedient 17080 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que el seu marit va comprar uns aparells tèrmics per al dolor, però 
que no li anaven bé i els ha intentat tornar (dintre del termini de garantia). L’empresa no ho ha 
acceptat. També tenen problemes amb l’empresa de microcrèdits que va finançar la compra. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències en assumptes de consum, però se li diu 
com ho pot fer per demanar hora i ser atesa a l’OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 17081 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de diversos problemes de convivència i de manteniment que 
afecten el seu bloc. 
 
Derivo el cas a la Policia i al servei de Convivència i Ciutadania, des d’on m’informen que ja hi 
estan treballant. Entenc que els he de deixar fer i de moment no hi intervindré. 
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Consulta sense expedient 17082 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de l’entitat XXX, en què ens informa de la seva voluntat d’establir-se a 
Vilafranca i de col·laborar amb l’Ajuntament en temes d’igualtat. 
 
Les responsables d’Igualtat m’informen que per inscriure XXX al registre i començar a 
col·laborar tan sols cal que presentin la documentació necessària, cosa que ja se’ls ha explicat 
diverses vegades. Contesto el seu correu en aquests termes i els animo a fer-ho. 
 
 
Consulta sense expedient 17083 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que la companyia d’electricitat reclama un import al seu pare que 
correspon al pis on havia viscut. El propietari li va demanar que no donés de baixa el servei i es 
va comprometre a fer el canvi de nom així que tingués un nou llogater, però no ho va fer. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències per ajudar-lo i que l’OMIC, com que va ser 
un tracte entre particulars, tampoc. Li recomano parlar amb la companyia i aclarir l’assumpte. 
 
 
Consulta sense expedient 17084 - Orientada 
 
Es presenta XXX, que viu com a ocupa, i demana que l’ajudem a recuperar les seves filles. 
L’EAIA les hi va prendre perquè ella no se’n podia ocupar i en va concedir la custòdia a la seva 
excunyada, a qui acusa de no tenir-ne cura. La relació està molt deteriorada. 
 
Se li explica que no podem intervenir en conflictes privats familiars ni intercedir davant de 
l’EAIA, que depèn de la Generalitat. Com que se’n vol queixar, li facilitem les dades del Síndic. 
 
 
Consulta sense expedient 17085 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa un conflicte urbanístic que té amb un veí del mateix immoble arran 
del pas d’una canonada per la seva propietat. Es va fer fa molts anys, amb el consentiment 
verbal de l’anterior propietari, però l’actual li exigeix que l’elimini. 
 
Se li explica que no podem intervenir en conflictes entre particulars, així que hauran de buscar, 
entre ells, una via d’entesa. Pot demanar un informe a Serveis Tècnics o l’ajut de Mediació. 
 
 
Consulta sense expedient 17086 - Orientada 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i exposa una situació de precarietat econòmica. Li aniria 
bé tenir el carnet de família monoparental per poder optar a la Renda Garantida de Ciutadania, 
però se li denega per tenir la custòdia del fill compartida. Pensa que els criteris no són justos. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no pot intervenir en assumptes de la Generalitat, així que 
li facilitem les dades del síndic de greuges de Catalunya, que sí que pot fer-ho. 
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Consulta sense expedient 17087 - Orientada 
 
Telefona XXX, en nom de YYY, i exposa que fa molt temps que es va concedir el grau 1 de la 
Llei de Dependència a la seva mare, però que no va rebre cap ajut perquè les prestacions per 
al grau mínim no s’havien desplegat. Ara ja podria cobrar, però fa un any que la mare va morir. 
 
Se li explica que el síndic que té competències sobre la Generalitat és el de Catalunya i n’hi 
facilitem les dades per si s’hi vol posar en contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 17088 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que ha tingut un incident amb un inspector d’activitats que s’ha 
presentat en un local comercial que acaba de llogar. La porta estava tancada i ell ha entrat 
sense permís, així que li ha cridat l’atenció. La resposta de l’inspector ha estat autoritària. 
 
Suposo que l’inspector buscava els anteriors propietaris i que tot ha estat un malentès, però 
com que XXX vol queixar-se d’aquest inspector, li indico que ho ha de fer per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 17089 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa del soroll que sempre fa una veïna, amb problemes psicològics, 
que acaba d’arribar al seu immoble. Assegura que no pot dormir, però admet que la Policia no 
ha pogut constatar mai aquest soroll i que el Servei de Mediació tampoc ha trobat res estrany. 
 
Parlo amb Convivència i Ciutadania i m’expliquen que XXX ja ha tingut diversos conflictes 
veïnals per sorolls. No descarten que el problema sigui la seva sensibilitat. Com que encara hi 
estan treballant, de moment no hi intervindré. 
 
 
Consulta sense expedient 17090 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que la seva neboda va ser atropellada, al passeig de Vilanova, per un 
nen que anava en bicicleta. Tothom va reaccionar de pressa i bé, i van rebre les disculpes de la 
família, però demana que s’adoptin mesures per evitar aquest tipus d’accidents. 
 
Se li explica que no hi puc intervenir, però que ho pot exposar a l’Ajuntament de Vilanova. Hi ha 
normes de convivència, però malauradament és impossible evitar del tot els accidents. 
 
 
Consulta sense expedient 17091 - Assessorada 
 
XXX es queixa que l’Ajuntament li va dir que no es podia casar el dia i hora que feia mesos que 
tenia concertat. Li van oferir alternatives, però no eren compatibles amb els espais, els 
convidats i/o els horaris del restaurant contractat, així que van haver-se d’anar a casar a un 
altre municipi. Demana que se’ls compensi la taxa que van haver de pagar. 
 
Se li explica que han de presentar la seva reclamació per via administrativa i que la Sindicatura 
només hi podrà intervenir si no rep cap resposta o aquesta és insatisfactòria. 
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Consulta sense expedient 17092 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que ha estat multat per aparcar en un lloc en què la senyalització 
horitzontal ho prohibeix, però al·lega que tothom ho fa. 
 
Informo a XXX que pot presentar recurs o pagar amb bonificació, cosa que li recomano perquè 
veig que la senyalització és prou clara. Malgrat això, proposo a l’Ajuntament una petita millora. 
 
 
Consulta sense expedient 17093 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa una situació econòmica molt precària, agreujada per l’embargament 
que li acaba de fer l’ORGT. Reconeix el deute tributari, però demana que se li fraccioni. 
 
Després de consultar-ho a l’Organisme, li explico que els ho ha de demanar directament a ells, 
però que si presenta la documentació que se li requereixi, no hi haurà cap problema. 
 
 
Consulta sense expedient 17094 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que l’Ajuntament no ha complert els acords assolits l’any passat 
amb els paradistes de la Fira de Santa Llúcia. Denuncia tracte discriminatori. 
 
Se li recomana que presenti la seva queixa per escrit i que demani que se li facilitin els acords 
també per escrit, així l’any que ve serà més fàcil vetllar que es compleixin. 
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5.2. Informació estadística  
 
 
5.2.1. Curs donat als casos presentats 
 
En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
la Sindicatura Municipal de Greuges durant el 2017. D'aquest total, s’han separat els que han 
donat lloc a l'obertura d'expedient  –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i 
s'han atès com a consulta . 
 
 

Expedients pendents 2009 1 

Expedients pendents 2016 7 

Expedients oberts 2017 50 

Consultes 2017 94 

TOTAL 152 
 

 
 
 
Cal esmentar que tres dels expedients tractats al llarg de 2017 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 94 consultes sense expedient  registrades el 2017 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (30) : 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 (64) : 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 58 expedients estudiats (el pendent de 2009, els 7 pendents de 2016 i els 50 casos nous de 
2017) han estat resolts de maneres diverses. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del ciutadà o de la ciutadana era motivada i s'ha 
procedit a negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Quan ha estat possible 
acostar les posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut 
adreçar cap recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació . 
 
En altres ocasions aquest acord no s’ha pogut assolir per la via de la mediació i he hagut de 
recórrer, per defensar la postura de l’interessat davant d’un greuge que he considerat 
demostrat, a recomanar a l'Ajuntament –verbalment o per escrit– la rectificació de la situació 
agreujant. Aquests expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada o bé A 
favor de l’interès general en els casos dels expedients d’ofici. 
 
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 a les persones interessades 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 i pendents de resolució . 
 

Mediació (solució de consens) 22 

A favor de l'interessat/de l'interès general 3 

A favor de l'Ajuntament 26 

Oberts i pendents de resolució 7 

TOTAL 58 
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5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del ciutadà o de la ciutadana. 
 
Com és habitual, durant el 2017 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. 
 
També hi ha un Cas sense competències, que correspon a l’expedient d’ofici 23/17. De manera 
excepcional, vaig decidir obrir aquest expedient i emetre una recomanació a l’ens corresponent 
per tal d’intentar millorar una situació que, tot i no dependre de l’Administració municipal, ja 
havia provocat diversos problemes a la ciutadania. 
 

ALCALDIA – Policia Local 23 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 2 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – OAC 1 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 8 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 1 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 2 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 3 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans 7 

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 1 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1 

Expedients de resolució TRANSVERSAL 8 

Casos sense competències 1 

TOTAL 58 
 

 
 



 

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

88 

 
 

 
 
 



 

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

89 

 
 

6. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

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

TÍTOL QUART  
 

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


