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1. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL 

 
 
 
Finalitzat el meu mandat com a Síndic de Greuges 
d’aquest Ajuntament, em proposo en aquest Informe fer la 
memòria de l’any 2022, òbviament, però també un balanç 
global d’aquests cinc anys de desenvolupament de la 
meva tasca. 
 
Durant l’any passat hem tingut un total de 129 casos, 
repartits entre 84 consultes i 45 expedients (28 pròpiament 
de l’any 2022 i 17 d’arrossegats d’anys anteriors). 
 
Dels 45 expedients tractats, 20 s’han tancat a favor de 
l’interessat, 13 a favor de l’Ajuntament, 3 han estat 
desistits per l’interessat i 9 han quedat oberts i pendents 
de resolució. Aquesta era la situació el 31 de desembre; 
ara ja són uns quants menys i, tal com em vaig 
comprometre, he continuat en funcions fins que han estat 
resolts (o hagi estat nomenat el meu successor, que és el 
cas). És possible que en quedi un d’obert, però d’aquest 
en parlarem després. 
 
D’altra banda, vaig dir que no n’obriria cap de nou, aquest 
2023, perquè no s’eternitzés el nomenament del meu 
successor. Passa que, en primer lloc, no he estat capaç de 
dir que no a les persones que s’han presentat enguany; i en segon lloc, aviat em van arribar 
símptomes que, efectivament, el meu relleu estava en marxa. Tot plegat, doncs, a hores d’ara 
he obert i tancat 11 consultes i 5 expedients del 2023, dels quals en queda només un, que 
haurà d’acabar de resoldre el nou Síndic. 
 
A grans trets, l’anàlisi estadística de l’any 2022 deixa ben clar que continuen baixant els casos 
relacionats amb la Policia municipal, que es produeix un descens molt important en els de 
Secretaria-Governació i un altre de sensible pel que fa a l’empresa municipal d’Aigües. En 
sentit contrari, s’ha produït un augment notable dels casos relacionats amb l’ORGT 
(l’Organisme de Gestió Tributària, que depèn de la Diputació i del qual també parlarem 
després). 
 
 
 

Balanç de cinc anys de Síndic 
 
A banda d’això, durant l’any 2022 tot ha continuat més o menys com sempre. És per això que, 
sense més consideracions, em disposo a fer un breu balanç de la meva activitat com a Síndic 
de Greuges 2018-2022. El balanç global que faig és altament satisfactori. Potser a algú li 
sonarà estranya, aquesta proclama inequívoca i contundent, però és així. I m’explicaré. 
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El que em porta a realitzar aquesta valoració és el fet que els expedients relacionats amb els 
ciutadans i les famílies més vulnerables –que són els que m’han ocupat i preocupat més– s’han 
anat tancant majoritàriament a favor dels interessats (en el ben entès, és clar, que des de la 
Sindicatura consideréssim que el seu clam era fonamentat i que tenien raó –o part de raó, que 
la raó absoluta no la té ningú; per això hi ha síndics de greuges, també). Deixin-me recalcar 
aquest fet: d’aquests expedients, també n’he tancat a favor de l’Ajuntament. 
 
En primer lloc, en aquest context aprofito una vegada més per constatar que la meva valoració 
positiva de la feina feta no respon només a la meva tasca, sinó també a l’actitud i el compromís 
dels Serveis Socials municipals –al Regidor que els dirigeix i a la responsable que els coordina, 
el senyor Ramon Zaballa i la senyora Montse Domènech, respectivament–, actitud i compromís 
que valoro i he valorat sempre i que desitjo i he desitjat sempre per a la resta de departaments 
de la gestió municipal. 
 
Senyores i senyors regidors, ens esperen temps difícils. Encara més difícils. I no parlo només 
de la gestió d’un alcalde, ni només d’un equip de govern, ni tan sols només d’un ajuntament. La 
situació econòmica i social a Vilafranca, a Catalunya, a l’Estat espanyol i a tot el món és cada 
vegada més greu. Potser no per a nosaltres, que afortunadament estem prou bé. Potser 
tampoc per a molta altra gent del carrer, que va fent i va vivint d’una manera digna o que, vist 
com va tot, considera que és prou digna. Però hi ha un altre sector de gent –de persones– que 
la passa magra. Cada vegada més magra. I cada vegada s’hi suma més gent, a les seves files. 
 
El capitalisme salvatge que domina i controla el món crea cada vegada més desigualtats i 
injustícies, més violència i destrucció, més precarietat i vulneració de drets, més desastres 
naturals i estructurals. Sí que progressem, és clar; només faltaria... Sí que avancem, sí que 
millorem, sí que accedim a nous estats de benestar i a noves fites de desenvolupament 
tecnològic i material... però siguem sincers: ¿hi arribem tots, a gaudir d’aquest progrés? 
 
La resposta és que no. Ens poden intentar enganyar tant com vulguin, ens podem fins i tot 
autoenganyar nosaltres mateixos com si –sense cap intenció de semblar trivial– anéssim al 
compàs d’aquella cançó que deia “Tot va molt bé, senyora baronessa, tot va molt bé, tot va 
molt bé... exceptuant alguna futilesa que tot seguit li explicaré...”. 
 
No. Hi ha gent que pateix molt. No només per arribar a final de mes, sinó per moltes altres 
coses, la majoria de les quals són molt més greus. I davant de tot això, entre la ciutadania es 
detecta cada vegada més una actitud d’aporofòbia, d’aversió a la pobresa, que tendeix a 
criminalitzar-la en lloc de considerar-la una conseqüència de l'exclusió social. En general. 
 
Estic parlant d’una situació que és molt complexa i molt difícil de descriure amb poques 
paraules, però intento fer una síntesi que s’hi aproximi. I per mi, s’hi aproxima. Al món hi ha 
moltes més persones bones que dolentes, n’estic convençut. El que passa és que –tal com 
succeeix amb la salut, que costa tan poc de perdre i tant de recuperar– la bondat té poca cosa 
a fer davant del poder econòmic i polític, els recursos i les possibilitats de la malesa, de la 
perversió, de l’ambició. 
 
Més delicat és encara, dins d’aquesta anàlisi, constatar que l’explotació de les persones, els 
col·lectius, els sectors i els països més vulnerables és exercida a vegades per gent que 
teòricament –o realment– pertany –o havia pertangut– als mateixos sectors dels quals ara 
s’aprofita. Això és més vell que l’anar a peu i el capitalisme actual, que cada cop té menys de 
moderat, de promotor de la llibertat autèntica i de satisfactori de l’esforç personal, en té la 
principal part de culpa. 



 

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

9 

 
No es preocupin, senyores i senyors regidors, que sé on vull anar a parar. Vull deixar clara una 
altra vegada –l’última– la meva valoració de la situació dels drets humans a Vilafranca, la 
nostra estimada i magnífica vila, que presenta un reflex fidel dels pros i les contres de la 
situació global que acabo d’esbossar. 
 
En la meva gestió com a Síndic, aquest escenari s’ha concretat ens els problemes d’habitatge i 
d’empadronament. D’habitatge com a dret bàsic fonamental, reconegut i sacralitzat per tothom, 
totes les instàncies i a tots els nivells, però ben poc exercit a la pràctica des d’una òptica real i 
universal. I d’empadronament, com a dret –i deure– també bàsic i fonamental, en tant que 
requisit necessari per a l’accés a la pràctica totalitat d’altres drets fonamentals necessaris per a 
gaudir de debò d’una vida mínimament digna. 
 
Com ja vaig dir l’any passat, aquest Ajuntament –aquest Equip de govern, òbviament– ha anat 
reconeixent la claredat diàfana de l’objectiu real de la llei en qüestió i ha fet que millorés 
sensiblement l’execució del dret a l’empadronament a Vilafranca. Com ja vaig dir l’any passat, 
això s’ha produït no tant per voluntat pròpia com per la pressió externa de diversos col·lectius –
com ara el Sindicat de Llogateres–, diverses ONGs –com ara Amnistia Internacional–, diverses 
localitats que ja fa temps que ho tenien clar –com ara Barcelona, Sabadell, Vilanova i la 
Geltrú...–, i per la pressió tossuda i constant d’aquest Síndic; si no m’ho dic joc, no m’ho dirà 
ningú, com sempre. 
 
La part més delicada d’aquesta problemàtica –salvat el reconeixement i la satisfacció del dret 
en si– és el que em porta a proclamar, una vegada més, com he fet cada any –com he fet cada 
any, recalco–, que per a mi és tan important, com diu la llei, empadronar tothom, visqui on 
visqui i en les condicions que siguin, com lluitar contra les persones incíviques o delinqüents 
que fan la vida impossible als seus veïns, la qual cosa va en augment. I també a Vilafranca, 
com va tornar a demostrar, de manera dolorosament brutal, la batuda de la Guardia Civil del 
mes de febrer. Com ja he fet saber als responsables municipals pertinents, l’activitat delinqüent 
i mafiosa d’un dels pisos d’un bloc del carrer Torrelles de Foix és el paradigma de la més 
recargolada i pitjor de les injustícies que es poden cometre en aquest sentit. 
 
Utilitzo un to dramàtic perquè estic parlant, tal com apuntava més amunt, d’una delinqüència 
practicada, en aquest cas –en aquest cas, recalco–, per persones immigrades que extorsionen 
persones de la seva mateixa condició. Això desmunta en un instant els progressos assolits al 
cap de molts anys i de molts esforços pels qui defensem els drets humans de tothom, 
especialment dels més vulnerables, que són sempre els que els tenen més vulnerats. 
 
Espero, en el context que estic valorant, que la nova legislació sobre l’ocupació irregular –
m’agradaria pensar que també m’han fet una mica de cas a mi– faci efectivament justícia i 
alliberi tothom de les injustícies que pateix actualment. I quan dic tothom, vull dir tothom. 
 
Les persones que protagonitzen una ocupació irregular no són, en la seva gran majoria, 
conflictives. Són persones que no tenen altre remei que actuar d’aquesta manera perquè la 
situació real de l’habitatge no és de cap manera justa, assequible ni humana. És per això que 
qualificar-los tots de delinqüents –com fa molta gent massa alegrement– és una injustícia que 
se suma a la que ja pateixen. L’accés a un habitatge digne no és un dret universalment satisfet. 
No ho és, senyores i senyors regidors, de cap de les maneres, es miri com es miri. Sé 
perfectament que l’Ajuntament no ho pot solucionar tot. Potser molt poca cosa, perquè sé 
perfectament quines són les seves competències (i sé que en gestiona diverses que no són 
obligatòries però que resulten altament satisfactòries per als vilafranquins i les vilafranquines). 
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Ho sé perfectament, però demano que, almenys, no s’equivoqui en el diagnòstic. Estic pensant, 
per exemple, en l’argument que liberalitzar encara més el lloguer de pisos seria la solució; com 
a resposta a aquesta filosofia –que m’horroritza– em remeto simplement a allò que he dit abans 
del campi qui pugui del capitalisme actual. 
 
I que consti que també conec els problemes greus que han patit alguns petits propietaris de 
pisos el lloguer dels quals els ajuda simplement a equilibrar la seva economia familiar quan 
l’han arrendat a persones irresponsables o sense escrúpols (que també n’hi ha, és clar, i de 
tots els colors). Aquests propietaris haurien de tenir la cobertura legal suficient per viure 
tranquils malgrat que tinguin un pis llogat. I també haurien de tenir la pressió del pes de la llei 
els grans tenidors, els fons voltor, els bancs i altres entitats financeres, la SAREB quan actua 
com no li pertoca, etc. 
 
Sé que tot és molt complicat i que amb l’espai i el temps de què disposo puc generalitzar o 
simplificar una mica massa (que no és de cap manera trivialitzar o fer demagògia). El Síndic no 
és un Robin Hood, ho sé, ni un Quixot defensor de les causes perdudes, com deia el mateix 
Alcalde el dia del nomenament del meu successor, però crec que ha de córrer el risc que 
algunes vegades ho pugui semblar. 
 
I ara els faré una proposta que encara ho pot semblar més. Una hipòtesi arriscada i potser 
utòpica, ho reconec, i per tant no m’hi posaré fort, però la deixo anar. ¿Què els semblaria que, 
un cop reconegut i assumit de debò el dret de l’empadronament universal fos el mateix 
Ajuntament qui el promogués, no només per acabar complint la llei al peu de la lletra, sinó 
també per perseguir les persones conflictives, delinqüents o mafioses que s’aprofiten de la 
situació actual? No se’n riguin, si us plau, però jo somio a vegades que l’Ajuntament es proposa 
actualitzar el padró municipal i va recorrent els habitatges de la Vila –això s’havia fet, abans, 
tant per al Padró com per al Cens electoral, si no recordo malament– però amb un èmfasi 
especial, molt especial, amb molt d’èmfasi, als pisos que ocasionen problemes de convivència i 
malviure als seus pobres veïns... No vull ni puc ser més explícit, de moment... 
 
 
 

Amb els números a la mà 
 
Amb els números a la mà, durant aquests cinc anys he gestionat 310 expedients, dels quals 
n’he tancat 110 a favor del ciutadà i 93 a favor de l’Ajuntament i, tal com comento més avall, 
n’hi ha uns quants de desistits per l’interessat i uns altres d’oberts i pendents de resolució, amb 
tots els quals arribem a la suma total. Quan arribo en aquest punt, com sempre he fet, deixo 
clar que estic tan satisfet en un cas com en l’altre perquè, en primer lloc, vol dir que tant pot 
tenir la raó la ciutadania com l’Ajuntament; i en segon lloc perquè també m’agrada que 
l’Ajuntament –el meu Ajuntament– faci les coses com més ben fetes millor. 
 
En aquest sentit, i per reblar aquest clau, deixin-me tornar un moment al tema de 
l’empadronament i l’habitatge. Per demostrar que és veritat tot el que estic dient, els faig saber 
que intentem per tots els mitjans al nostre abast que les persones que actuen amb picaresca –
que n’hi ha, òbviament– no aconsegueixin el seu tripijoc ni l’ajut corresponent dels Serveis 
Socials municipals. Estic parlant dels expedients o consultes 6/2021/1171, 24/2021/1169, 
70/2021/1169, 47/2021/1171, 52/2022/1169, 43/2021/1171, 24/2022/1171, 10/2022/1171, o un 
de més recent que sortirà a l’Informe d’aquest any, que hem tancat en tots els casos a favor de 
l’Ajuntament. 
 



 

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

11 

Hi ha també 11 expedients desistits per l’interessat i 96 que anomenem “oberts i pendents de 
resolució”, la qual cosa vol dir que els hem anat arrossegant al llarg de més d’un exercici 
perquè costaven de resoldre. Fixin-se, però, en la progressió dels números, i veuran com, de 
mica en mica, l’Equip de govern ha anat fent progressivament més cas de les demandes de 
col·laboració d’aquest Síndic: 17 casos el 2018, 35 el 2019 (!!!), 18 el 2020, 17 el 2021, 9 el 
2022 i –amb una immensa satisfacció– anuncio que només en deixo un (1) (!!!) al meu 
successor, que comento a continuació. 
 
Es tracta d’un edifici contigu al conegut com Cal Mencia, actualment, seu dels Serveis Socials 
Municipals i bloc de pisos de lloguer social i atenció geriàtrica. No el puc explicar ara amb 
detall, però és l’expedient 49/18 i només vull que se sàpiga que la postura de l’Ajuntament em 
sembla absolutament injusta. 
 
Aquest edifici –pel fet esmentat que és contigu al municipal– va ser catalogat com a 
equipament, i concretament com a equipament geriàtric, cosa que vol dir que la família 
propietària no el pot adequar per a fer-hi un habitatge, per exemple, ni se'l pot vendre a ningú 
que no tingui intenció de dur-hi a terme qualsevol activitat geriàtrica (cosa que han intentat 
infructuosament). L'alternativa seria que ells mateixos s'endinsessin en el camp de la geriatria, 
però ja em diran vostès què sap el gat de fer culleres... 
 
L’Ajuntament només els dona allargues –vam obrir l’expedient el 29 d’octubre del 2018 (!)– i diu 
que ja els ho expropiarà/comprarà “quan hi hagi pressupost”, però per una quantitat i en unes 
condicions que –si estic ben informat– serien més aviat una burla. Jo em pregunto: amb l’esforç 
que està fent l’Ajuntament per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social –que celebro 
exultant–, amb l’adquisició de l’antiga Caserna de la Guardia Civil –que celebro entusiasmat, 
malgrat que és en un lloc precisament no gaire cèntric–, ¿no seria oportú que comprés també 
aquest immoble i hi fes uns quants pisos més com aquests, precisament al costat dels de les 
mateixes condicions que ja estan en funcionament? 
 
La resposta de l’Equip de govern –sempre amb la llei a la mà, això sí, cosa que ens ha 
confirmat el Servei d'Orientació Jurídica del FòrumSD– és que l'única sortida que té la família 
interessada és demanar-ne l’”expropiació per ministeri de la llei”, tot i que això tampoc els 
garanteix un resultat satisfactori i que seria, en el millor dels casos, a un termini força llarg. 
Insisteixo: entenc i accepto que l'Ajuntament no ha fet res d’il·legal, però continuo pensant que 
ha estat profundament injust. En fi... 
 
 
 

Calaix de sastre final 
 
Amb el mètode dels flaixos concrets i breus, i mirant de no fer-me pesat, acabaré de fer saber 
les consideracions diverses i tranversals de la tasca d’aquesta Sindicatura durant el darrer 
quinquenni. 
 
 
1. En primer lloc, i com he fet cada any, vull felicitar les persones més diligents a l’hora de 
respondre i fer més planera la feina del Síndic: l’Inspector en cap, el Sr. Albert Romero, com 
sempre. El seu zel no ha variat (encara que la seva tendència a no donar-me la raó, tampoc). 
 
Les persones d’Ocupació de Via Pública, d’Inspecció, d’Activitats, les que treballen a la plaça 
de la Vila 6, 1r 2a, amb les quals convivim cada dia. 
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El Sr. Víctor Laspalas –que treballa al mateix pis– i que quan es va fer responsable dels 
Serveis Jurídics –en part, ho dic una vegada més, gràcies a la pressió d’aquesta Sindicatura– 
es va acabar el silenci administratiu i va començar el diàleg constructiu i, per bé que sovint 
discrepant, sempre operatiu i diligent. 
 
En aquests darrers dos casos, és curiós –o no– que hi hagi hagut molta més sintonia amb les 
persones amb qui parles directament, no per telèfon, i a les quals dius bon dia quan arribes i 
adeu-siau quan te’n vas. Potser això facilita les coses, és clar, potser si passés el mateix amb 
tothom la cosa seria diferent, què sé jo... El que és segur és que el Síndic no té el do de la 
ubiqüitat, com l’Esperit Sant, i no pot treballar colze a colze amb tot el personal de la casa. 
 
Les persones que treballen als Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge, als quals no canviaria la 
feina de Síndic. I, com a exemple i representant de tots ells, el Miquel Cartró. 
 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT). Francament, crec que hauria de millorar molt, 
tal com he fet saber sempre als responsables municipals. Ja sé que pertany a la Diputació de 
Barcelona, però tramita els diners que li ordena l’Ajuntament. El temps que triguen a contestar 
és antològic; en canvi –com també he dit sempre–, són ben diferents quan han de respondre 
ells –que t’hi pots tornar mico– o quan han de cobrar: si et passes un dia del termini, ja tens el 
recàrrec a sobre. És coherent, això? És just? 
 
I permetin-me que exposi un dels casos que considero escandalosos, encara que es tracti 
d’una autèntica bestiesa. Una bestiesa, per cert, que a finals de l’any passat no vam aconseguir 
de tancar: no sé fins a quin punt és acceptable, que la Sindicatura i algun altre treballador de 
l’Ajuntament hi hagin d’esmerçar les hores que hi han dedicat. Un ciutadà que canviava de 
domicili va sol·licitar permís d’ocupació de via pública per facilitar la mudança, tot demanant 
que la relació amb l’administració municipal fos a través del correu electrònic. Exemplar i 
modèlic, ja s’havia empadronat al seu nou domicili. Estranyat perquè no li arribava la carta de 
pagament del permís, la seva estranyesa es va convertir en estupefacció quan li va arribar una 
notificació amb recàrrec i tota la pesca per no haver pagat dins del termini. Explicació del 
problema: la creueta per la qual l’Ajuntament es compromet a relacionar-se amb el ciutadà per 
via electrònica ES PERD en arribar a l’ORGT. Es perd. “Oh, és que és una altra 
administració...” “Però com carall ho pot saber, això, el ciutadà?” I la quantitat era irrisòria, eh, 
19,70 €. Però al ciutadà no li donava la gana d’acceptar aquest atropellament. I a mi, tampoc. 
Resumint: a l’hora d’escriure aquest Informe el ciutadà encara no havia recuperat els seus 
diners –tot i que, òbviament, vam aconseguir que li donessin la raó– i a més, encara no s’han 
realitzat –o no s’han aplicat– els canvis de protocol necessaris perquè això no li torni a passar 
mai més a cap ciutadà. ¿És lògic, que hàgim de dedicar tants esforços a una bestiesa així? 
¿És lògic, que jo ho hagi d’ocupar totes aquestes línies de paper i tot aquest temps de vostès 
per queixar-me d’un problema així? 
 
Aquestes són les coses que cansen de debò, creguin-me. Aquestes... i la que ve a continuació, 
per exemple. 
 
 
3. Una placa de gual invisible. Una senyora de fora de Vilafranca va aparcar davant d’una 
casa unifamiliar que té una eixida al davant, oberta de bat a bat. No havent-hi ratlles ni grogues 
ni blaves pintades a terra, hi aparca i se’n va. Al cap d’uns minuts torna la propietària –que 
havia anat a llençar la brossa, segons va reconèixer ella mateixa– i tanca l’eixida amb una 
barana corredissa –que no es veia en absolut– que tenia penjada al mig la placa de gual. Una  
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estona més tard arriba el seu marit amb el cotxe i, com que l’havia d’entrar a casa, truca a la 
policia. Era impossible que la conductora hagués vist la placa (jo mateix hi vaig anar a fer-hi 
fotografies i ho certifico), però la resposta als diversos recursos presentats va ser l’habitual: “la 
multa està tècnicament ben posada”. Sembla una broma, oi? Doncs no ho és. I no només em 
va costar Déu i ajut que reconeguessin que la ciutadana tenia tota la raó, sinó que –amb la 
resposta típica i la llei a la mà– va faltar poc perquè m’acusessin de prevaricació. 
 
En més d’un departament de la casa, de debò, sembla que el criteri predominant sigui “tothom 
és culpable fins que no es demostri el contrari”. I això era al revés, oi? 
 
 
4. Els Serveis Funeraris. Un dels expedients d’ofici que he gestionat –en aquest cas obert ja 
per la meva predecessora, la M. Glòria Valeri– és el que denuncia els preus caríssims en un 
servei que és autènticament de primera necessitat. L’Equip de govern em contesta sempre que 
es tracta d’una empresa privada que, per tant, només està subjecta a les lleis del mercat i en 
relació a la qual l’Ajuntament no hi pot fer res. Bé, el Síndic encara menys, però no per això 
hem de transigir i, com sempre, aguantar el xàfec. Estem tots d’acord, d’això n’estic 
completament segur, que enterrar un parent és una proesa econòmica per a moltes famílies, 
que encara no sé com aconsegueixen fer-ho, en molts casos. Doncs no ens hi podem 
conformar. Personalment i més concretament, considero escandalós el preu de la sala de 
vetlla; i molts altres serveis i complements, però és que aquest és increïble. 
 
Gràcies a les gestions que hem dut a terme hem aconseguit millorar una mica la claredat i la 
transparència informativa de l’oferta diversificada i complexa que et posa davant l’empresa 
concessionària –en uns moments de tristesa i desconsol que no ajuden gens a reflexionar 
fredament sobre el que t’estan fent realment, no ens n’oblidem– i dues petites altres millores: la 
senyalització de dues places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda –que encara 
no hi eren– i un petit aparcament de bicicletes. La xocolata del lloro, vaja. 
 
 
5. EMAVSA (Empresa Municipal d’Aigües). Continuo veient-hi un afany lucratiu que no es 
correspon amb l’essència i l’esperit d’una empresa pública. El servei als ciutadans no es limita 
a fer-los arribar l’aigua, i d’exemples d’abús en el sentit que acabo d’apuntar n’he tingut una 
bona colla (com sap prou bé l’Equip de govern). 
 
 
6. Servei d’Esports. És important fer saber –sobretot perquè no es torni a produir– el cas 
d’una família que tenia uns ajuts concedits per beca de natació als seus dos fills, que, atenció: 
aprovats l’any 2019, el novembre del 2021 encara no s’havien abonat. Els interessats em 
venen a explicar la situació i obrim l’expedient 41/2021/1171. Resumint: no s’acaba el viacrucis 
fins al gener d’enguany. Gairebé quatre anys! Això cansa, això... 
 
 
7. Comptador de multes a 0. Ningú no m’ha fet cap cas, de la proposta que vaig llançar l’any 
passat i ara, que estem en precampanya electoral, veig que tampoc. Insistiré –per darrera 
vegada, com en totes les demandes d’avui– en la consideració que són molt cares i que 
l’amnistia general i el començar de zero seria una mesura altament pedagògica que crec que la 
ciutadania acolliria de bon grat i se’n procuraria aplicar les conseqüències coherents. 
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8. Presumpció de veracitat. No només no m’hi he acostumat, sinó que cada vegada l’entenc 
menys. Ho deixo dit per darrera vegada: ¿per què un agent de l’autoritat no es pot equivocar? 
¿I per què és impossible que menteixi? 
 
 
9. Contenidors. Sé que és tècnicament molt difícil, però potser sí que valdria la pena estudiar 
a fons la viabilitat d’anar canviant-los de lloc cada cert temps, almenys on fos possible. 
Comprenc perfectament les queixes dels ciutadans als quals els toca el rebre, als quals he 
hagut de dir que no en gairebé tots els casos. 
 
 
10. Ple municipal extraordinari i monogràfic per a la presentació de l’Informe del Síndic de 
Greuges. No me n’he sortit, en part per culpa de la pandèmia (potser hi vaig estar a punt...?). A 
veure si el nou Síndic en pot gaudir... 
 
 
11. Suport per als documents i eines dels regidors i regidores en aquest Saló de plens. A 
veure si el nou Consistori en pot gaudir... 
 
 
12. Megafonia a la plaça de la Vila. A veure si la ciutadania algun dia en pot gaudir... 
 
 
13. Una consideració final. Molta gent, moltíssima, de la que acut a la Sindicatura de Greuges 
se sorprèn –i agraeix molt– que els telefonem l’endemà d’haver rebut la queixa, que ens posem 
tan aviat mans a l’obra, que siguem tan diligents. A veure quan ens agrairan també que els 
tanquem els casos tan ràpidament (però això ja no depèn només de nosaltres; això cansa, 
això). 
 
 
 

Agraïments i anhels finals 
 
* Vull agrair una vegada més la tasca desenvolupada pel meu tècnic adjunt, el Josep Maria 
Albertí, un crac de la feina que té assignada –un dels tècnics amb més experiència i veterania 
de totes les Sindicatures de Catalunya– i un company sempre fidel i servicial. Amic Quim 
Vázquez, conserva’l i mima’l, que val la pena. 
 
* També vull agrair la col·laboració i l’escalf que he sentit sempre, al llarg d’aquests cinc anys, 
provinent de la meva antecessora en el càrrec, la Maria Glòria Valeri. I de manera molt 
semblant però molt més tècnica –cosa molt important– del Fòrum de Síndics de Catalunya, que 
sempre tenim a l’abast. 
 
* Senyores i senyors regidors, els agraeixo a tots la tasca de servei polític a la nostra Vila. Ens 
uneix a tots la voluntat de servei, i és amb el diàleg constant, la controvèrsia civilitzada, 
l’oposició democràtica i la voluntat d’entesa que anirem assolint els objectius, que segur que 
compartim, de fer una Vilafranca millor. 
 
Aquesta breu descripció que acabo de fer va com anell al dit per a definir la meva relació durant 
aquests cinc anys amb l’Alcalde. Ens hem reunit cada mes i mig, aproximadament, i hem  
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practicat sempre una discrepància força consistent però amb un ànim sempre respectuós i 
cordial. No debades ens coneixem des dels anys de l’escola primària i de tantes altres facetes 
de la vida local, associativa, cultural, esportiva, política, etc. Aquesta coneixença, aquesta 
amistat ens ha proporcionat un tracte proper i franc que ha facilitat molt la nostra relació i, en 
moments delicats, la nostra entesa final com a valor prioritari. Moltes gràcies i molta sort, Pere. 
 
Els que continuïn després del maig –i els que s’hi incorporin de nou–, procurin facilitar la feina 
del nou Síndic. Donin instruccions precises i concises als caps dels departaments que 
dirigeixen que els seus expedients tinguin una real i autèntica prioritat. Compleixin els 
compromisos que adquireixin amb ell. Facin-li saber –ja veuen quina petició més irrisòria– que 
aquell cas o aquell altre ja estan solucionats (que no se n’hagi d’assabentar de rebot o per 
casualitat). Felicitin-lo quan s’ho mereixi (tot pensant que donar la raó al ciutadà és en definitiva 
millorar la gestió de servei públic municipal). O tan sols esmentin-lo quan hagi intervingut en 
alguna millora que, per les raons que sigui, també celebra l’Ajuntament. 
 
Que tinguis sort i encert, Quim! 
 
I que el nostre país, que tan trepitjats continua tenint els seus drets democràtics, fonamentals i 
legítims, aconsegueixi assolir-los durant el teu mandat, ja que no ha estat possible durant els 
cinc anys del meu. 
 
 
Moltes gràcies, 
 
 
 
JAUME RAFECAS I RUIZ 
Síndic Municipal de Greuges 
 
Vilafranca del Penedès, 21 de març del 2023 
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2. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

 
 
 

2.1. Aparicions als mitjans de comunicació  

 
Com és habitual, la presentació al Ple del meu Informe d'actuacions corresponent a l'any 2021, 
que va tenir lloc durant el Ple ordinari del 21 de juny de 2022, va gaudir de l'atenció de la 
premsa escrita, de la ràdio i de la televisió d'àmbit comarcal. 
 
En aquesta ocasió tots els mitjans van coincidir a destacar la meva decisió de no renovar en el 
càrrec en esgotar-se el meu mandat, a finals de 2022. També van fer esment de la reclamació 
de més atenció a les peticions de la Sindicatura i, en concret, de la meva preocupació per la 
manca general d'habitatge (així com dels problemes que se'n deriven) i per l'aplicació restrictiva 
que encara es feia –tot i alguna tímida millora– de la llei d'empadronament. 
 
Els mitjans també van recollir el reconeixement dels diversos grups municipals vers la feina feta 
des de la Sindicatura i la petició que van fer –com cada any– de dedicar un ple extraordinari i 
monogràfic a la presentació de l'informe anual del Síndic. 
 

____________________________ 
 
 
A primers de desembre de 2022 alguns mitjans de comunicació es van fer ressò de la meva 
participació, com a ponent, en una Taula Rodona sobre el dret a l'habitatge i l'empadronament 
organitzada per la delegació d'Amnistia Internacional al Penedès. 
 
En trobareu més detalls al punt 9 de la secció 2.2. d'aquest Informe. 
 
 
 

2.2. Participació en actes públics de la vila  

 
Durant el 2022 vaig assistir a tota una sèrie d'actes públics dels que es van convocar a 
Vilafranca amb el doble objectiu de satisfer el meu interès personal i de fer visible la institució 
que represento. Van ser el següents: 
 
 
2.2.1. Presentació del llibre Els alcaldes de la Segona República 
 
El dimecres 20 d'abril vaig assistir, a la sala d'actes de l'Escorxador, a la presentació del llibre 
Els alcaldes de la Segona República, que va comptar amb la presència de l'Alcalde de 
Vilafranca i de diversos membres del Consistori. 
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Va participar a l'acte un dels coautors del llibre, el Sr. Josep 
Vallès i Cuevas, que va fer una explicació molt breu de com 
havien treballat per elaborar-lo. Després va intervenir la 
doctora de la URV Txell Ferré, que va parlar sobre el paper 
de la dona durant la Segona República i dels progressos que 
es van aconseguir en qüestió de llibertat, drets, igualtat i 
emancipació. Per acabar, els historiadors Ramon Arnabat i 
Salvador Campamà ens van oferir una conferència sobre com 
es va viure la Segona República a Vilafranca, tant pel que fa 
als avenços que es van produir en camps com el laboral i 
l’educatiu com als drets democràtics i socials que es van 
assolir. 
 
A part de l'innegable interès de tots els parlaments, també em 
va semblar molt lloable la brevetat i la concreció dels ponents 
en les seves respectives intervencions. 
 
 
2.2.2. Reunió amb Amnistia Internacional 
 
A la tarda del dilluns 13 de juny de 2022 em vaig reunir, a petició seva, amb tres membres i 
representants de l'ONG Amnistia Internacional de Vilafranca, que es van mostrar molt 
interessats a saber com actua l'Ajuntament de la vila en matèria d'empadronament.  
 
Malauradament els vaig poder confirmar que l'Ajuntament utilitza el Padró de manera restrictiva 
i fins i tot irregular, cosa que ha esdevingut una de les meves principals lluites com a defensor 
dels drets de la ciutadania. Fins i tot els vaig remetre als meus Informes dels darrers anys i els 
vaig convidar a escoltar la presentació al Ple de l'Informe d'actuacions corresponent al 2021, 
que havia de tenir lloc al cap d'una setmana. 
 
També els vaig comentar que darrerament hi havia hagut alguna millora i que s'havien pogut 
resoldre casos concrets, tot i que la postura de l'Equip de govern i l'actuació d'algun dels 
serveis implicats en el procés d'acreditació de domicili encara em semblaven força dures i amb 
algun tic de racisme. 
 
Per acabar, els vaig facilitar un exemplar del monogràfic que havia publicat recentment el 
FòrumSD sobre aquesta qüestió, ja que no és pas un problema exclusiu de Vilafranca.  
 
Els membres d'Amnistia Internacional em van fer saber que tenien intenció d'organitzar, passat 
l'estiu i segurament en coordinació amb altres localitats i altres ONG (com SOS Racisme), 
alguna mena d'acte de denúncia que encara no estava perfilat però al qual em volien convidar. 
 
 
2.2.3. Presentació al Ple de l’Informe 2021 
 
Com a tercer punt de l'ordre del dia del Ple ordinari del mes de juny, ja celebrat de manera 
presencial el 21-6-22, vaig presentar al Consistori i a la població de Vilafranca el meu Informe 
d'actuacions corresponent a l'exercici 2021. 
 
La meva primera constatació va ser que la quantitat de queixes rebudes durant el 2021, 
després del parèntesi per la pandèmia que hi va haver al 2020, havia recuperat les xifres 
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habituals, cosa que indicava que la 
gestió municipal continuava tenint 
mancances. En aquest sentit, vaig 
proposar el reforç d'algun servei 
concret on faltava personal i vaig 
destacar alguns casos dels més 
significatius, tot fent especial èmfasi 
en el problema de l'habitatge i en 
els entrebancs que encara es 
posaven –tot i que hi havia hagut 
algunes millores i s'havien resolt 
casos concrets– en els processos 
d'empadronament.  
 
També vaig demanar, un altre cop, una mica més d'atenció a la institució de la Sindicatura de 
Greuges, ja que l'esforç que fem per millorar el servei a la ciutadania i per protegir els drets de 
les persones més vulnerables no sempre es veu correspost per la resposta de l'Equip de 
govern. I és precisament per això que em vaig reafirmar en la intenció d'esgotar el mandat el 31 
de desembre de 2022 i no renovar-lo. 
 
A part d'esmentar els serveis municipals que havien estat motiu de més queixes, també vaig 
destacar les que s'havien rebut referents a serveis "perifèrics" (Aigües, ORGT i Serveis 
Funeraris) i a serveis "externs" (SEPE, Jutjats, Seguretat Social, Hisenda, CAP, bancs, etc.), ja 
que tot i tenir-hi una capacitat d'intervenció mínima o nul·la, eren tantes les queixes rebudes i el 
malestar de la població que no vaig poder evitar demanar als polítics que miressin de fer-hi 
alguna cosa.  
 
Els representants dels diversos grups municipals, en les respectives intervencions, van 
coincidir a posar en valor la feina feta des de la Sindicatura i la implicació demostrada en les 
meves actuacions, cosa que els va portar a lamentar que no volgués continuar en la feina 
després d'esgotar el mandat. La gran majoria també van reclamar, com cada any, un ple 
extraordinari i monogràfic per a la presentació de l'Informe anual del Síndic. 
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2.2.4. Acte de celebració del 50è aniversari de l'Arsenal 
 
El dijous 22 de setembre de 2022 vaig assistir al darrer dels actes de celebració del cinquantè 
aniversari de l'Escola d'Art i Disseny Arsenal, que va tenir lloc en un Claustre dels Trinitaris ple 
de gom a gom i que va consistir en la inauguració de l'exposició "Som Arsenal".  
 
La mostra feia un repàs breu a la 
història del centre, que havia nascut a 
Sant Sadurní i que va venir a 
Vilafranca a començaments dels anys 
80. 
 
Les diferents intervencions que hi va 
haver van fer un reconeixement 
emotiu a les persones, institucions, 
empreses i entitats que havien donat 
vida a l’escola, i també es van posar 
en valor la trajectòria i el prestigi que 
havia acumulat l'Arsenal al llarg 
d’aquestes cinc dècades. 
 
 
2.2.5. 90 anys de la proclamació de la Segona República 
 
En el marc dels actes programats per commemorar els 90 anys de la proclamació de la Segona 
República, el divendres 30 de setembre de 2022 vaig assistir a l'Acte d'Homenatge als 
Consistoris de la Segona República (1931-1939) que va tenir lloc a Cal Bolet. 
 
L'historiador Ramon Arnabat va defensar la necessitat de fer aquell reconeixement perquè, en 
un període relativament curt i força complex, van ser capaços de fer evolucionar molt la Vila.  
 
L'homenatge individualitzat a cadascun d'aquells polítics municipals, que es va fer amb el 
lliurament als seus descendents d'un diploma de reconeixement de la tasca realitzada, va afegir 
molta emotivitat a l'acte, tot i que també el va alentir força. 
 
Finalment, l’Escola de Municipal Música M. Dolors Calvet va interpretar l’Himne de Riego i el 
Cant de la Senyera. 
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2.2.6. Llavors d'Arcadi Oliveres 
 
El dimarts 25 d'octubre de 2022 vaig assistir, a l'Auditori del VINSEUM, a l'acte Llavors d'Arcadi 
Oliveres, un sentit homenatge a aquest conegut activista català, que havia mort l'abril de 2021, 
organitzat per la Comissió de Solidaritat i Cooperació de Vilafranca.  
 
Els quatre convidats que van prendre la paraula (familiars, amics i historiadors) van lloar la 
figura d'aquell que va treballar incansablement en la defensa de la pau, la llibertat, els drets i la 
justícia, i que va estar sempre al costat dels pobres, dels treballadors i dels desafavorits.  
 
Tots els ponents van coincidir 
a destacar que, des del 
compromís amb l'Evangeli, 
l'ètica i el pacifisme, l'Arcadi 
havia esdevingut tot un 
referent de la lluita i la 
perseverança per a aconseguir 
un món millor, amb un mètode 
de treball que partia de la 
coneixença de la realitat i la 
identificació dels problemes, 
passava per la denúncia de la 
injustícia i culminava amb 
l'actuació i la recerca de 
solucions.  
 
La conclusió que en vaig treure va ser que l'Arcadi Oliveres sempre va viure i actuar com una 
mena de Síndic de Greuges universal i permanent, tot un exemple a seguir per a aquells que 
tenim la missió de defensar els drets de les persones i que creiem que encara val la pena lluitar 
per construir una societat millor i més justa. 
 
 
2.2.7. Commemoració, enciclopèdia i plaques castelleres 
 
El dimecres 16 de novembre de 
2022 vaig anar fins a l'Auditori del 
Vinseum per assistir a l'acte de 
commemoració dels 12 anys de la 
declaració dels Castells com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO. En les 
diverses intervencions es va 
destacar la importància d'aquest 
reconeixement per a la cultura 
popular i tradicional catalana, tot i 
que es va parlar molt de les grans 
fites –com el recent Pilar de 9– i molt 
poc de l'esforç que també fan les 
colles menys punteres. 
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En el mateix acte també es va presentar el 7è volum de l'Enciclopèdia Castellera: Diccionari 
biogràfic. Dels inicis a l'any 2000. 
 
Per acabar, vam anar fins a la Plaça de la Vila a fer el descobriment oficial de les plaques en 
honor a les colles castelleres locals, que van aixecar diversos pilars de salutació. 
 

 
 
 
2.2.8. Dia Internacional contra la violència masclista 
 
Els actes programats a Vilafranca amb motiu del 25N Dia Internacional per a l'eliminació de 
la violència masclista envers les dones van començar el dimecres 23 de novembre amb un 
acte institucional que es va celebrar a l'Auditori del VINSEUM i al qual, malauradament, vam 
assistir poques persones.  
 
Després que la Regidora d'Igualtat obrís l'acte, 
l'escriptora i poeta Anna Gual va llegir el manifest 
institucional del 25N. Tot seguit l'Alba Alfageme, 
psicòloga especialitzada en processos de violència 
masclista i perspectiva de gènere, ens va oferir la 
conferència institucional Les violències sexuals i la 
necessitat de visibilitzar l’invisible. Ho va fer en un 
interessant format de diàleg que va mantenir amb 
una advocada experta en violència masclista i 
assessora del SIAD de Vilafranca, que els va 
permetre explicar, amb dades contrastades, la 
duresa de la realitat que encara avui dia viuen les 
dones i el calvari que han de passar les que són 
víctimes d'agressions sexuals.  
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Com a reflexió final es va constatar que tant la societat com els que en formem part de manera 
individual encara tenim tics masclistes que cal corregir, i que una manera de fer-ho seria posant 
el consentiment i el desig al centre de totes les relacions. 
 
 
2.2.9. Taula rodona sobre habitatge i empadronament 
 
Arran de la invitació d'Amnistia Internacional Penedès, el divendres 2 de desembre de 2022 
vaig participar en una Taula Rodona sobre la problemàtica de l’habitatge i l’empadronament 
titulada L’habitatge com a dret bàsic. L’empadronament com a accés a la ciutadania: sanitat, 
educació, treball.  
 
La sessió es va celebrar a la Sala d’Actes de l'Escorxador i els ponents vam ser: 
 

• Glòria Rubio Casas, jurista especialitzada en Dret a l’habitatge  

• Jaume Rafecas, Síndic de Greuges de Vilafranca 

• Josep Faura, representant d’Amnistia Internacional 

• José Antonio Barberà, membre del Sindicat de Llogateres. 
 
A partir de la realitat més propera, es va 
parlar dels problemes amb què es troba la 
població més vulnerable per accedir a un 
habitatge digne, i no només per les dificultats 
econòmiques que pateixen les capes més 
humils de la nostra societat sinó perquè en 
moltes ocasions s'hi afegeixen actituds 
evidents d'abús, discriminació i racisme.  
 
Des de la meva experiència com a Síndic 
municipal de Greuges, vaig centrar la meva 
intervenció en els problemes amb què, a 
més, es troben moltes vegades aquestes 
persones per poder-se empadronar en 
alguns municipis, cosa que constitueix una 
vulneració de drets i comporta l’agreujament 
d'unes situacions personals ja molt sovint 
força delicades. Cal tenir present que 
empadronar-se és un dret i una obligació de 
tota persona, però és una obligació per als 
ajuntaments. A més, es tracta d'un dret bàsic 
que obre la porta a altres drets fonamentals 
per a la ciutadania.  
 
En aquest sentit, vaig posar l'exemple de 
l'evolució, lenta però positiva, de l'Ajuntament 
de Vilafranca, que fins fa poc temps 
considerava que tots els ocupes eren delinqüents i posava totes les traves administratives que 
podia l'hora d'empadronar qualsevol persona que no tingués un títol de propietat o un contracte 
de lloguer. Darrerament, però, arran de la pressió rebuda de la Sindicatura, de diverses entitats 
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i partits polítics, i de veure que a altres municipis es complia molt millor l'esperit de la llei que no 
pas aquí, s'ha anat corregint la manera de procedir.  
 
La nombrosa assistència, que pràcticament va omplir la Sala d'Actes, va aplaudir que es 
diguessin les coses pel seu nom i sense embuts. 

 
 
2.2.10. Pregó de la Fira del Gall 
 
A les 8 del vespre del dimecres 14 de desembre vaig assistir, a l'Auditori del VINSEUM, al 
pregó de la 358a Fira del Gall, que va anar a càrrec del Joan Huguet, president de la DO 
Penedès. 
 
En la seva intervenció, el pregoner va reivindicar un preu just per al raïm com a dignificació de 
la feina del pagès, ja que és l'única manera de garantir la continuïtat del treball a la terra.  
 
Malgrat les dificultats, però, va dibuixar un futur esperançador per al sector i va lloar iniciatives 
com la del futur viver de celleristes que es crearà a Vilafranca. 
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3. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2022 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals que considero que són molt útils per intercanviar 
coneixements i experiències i, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a l’àmbit 
local. 
 
El detall d’aquests actes, que en bona part encara van tenir format virtual arran de la situació 
de pandèmia que vam patir, és el següent: 
 
 
 

3.1. Pla Estratègic del FòrumSD  

 
A mitjan 2021, la Junta Directiva del FòrumSD va posar en marxa el procés d'elaboració del 
que havia de ser el primer Pla Estratègic de l'associació dels síndics i defensors locals de 
Catalunya.  
 
L'objectiu era identificar els principals problemes amb què ens trobem en el desenvolupament 
diari de la nostra feina i començar a reflexionar sobre possibles línies d'actuació per solucionar-
los, tant des d'un enfocament local com des d'un enfocament col·lectiu com a FòrumSD.  
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De seguida es va posar en marxa un treball de recopilació d'informació que, més enllà de les 
aportacions prèvies que vam realitzar des de les sindicatures, va comptar amb un estudi 
exhaustiu realitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) que es va allargar –en 
bona part per culpa de la pandèmia– fins a primers de 2022.  
 
La intenció inicial de la Junta era convocar-nos a una jornada de tot el dia per fer públic l'estudi 
de l'IDHU i, amb aquesta base, abordar diferents debats que ens permetessin elaborar el Pla 
que hauria de definir, entre d'altres, la funció del mateix FòrumSD. Malauradament, però, la 
mala evolució de la pandèmia va fer recomanable evitar les trobades presencials i es va optar 
per programar quatre sessions telemàtiques de dues hores de durada cadascuna:  
 
26-1-22 Sessió 1: Fases del procés i resultat que se n'espera 
  Exposició de les primeres conclusions de l'estudi de l'IDHC 
 
2-2-22 Sessió 2: Com han de ser les sindicatures locals del futur? 
  Marc regulador: llei de la Sindicatura o concreció a la llei de Règim Local? 
 
3-2-22 Sessió 3: Quin ha de ser el model d'organització del FòrumSD? 
  Posicionaments polítics i representació de les sindicatures 
 
4-2-21 Sessió 4: Dimensió geogràfica del FòrumSD  
  Conclusions 
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Com era previsible, les sessions van ser de gran interès i algunes de les preguntes que es van 
plantejar van generar debats intensos, però sempre enriquidors.  
 
El document final va ser tramès a totes les sindicatures, per tal que el poguéssim llegir amb 
calma, uns dies abans de l'Assemblea General Ordinària del FòrumSD que va tenir lloc el 3 de 
març de 2022, en el transcurs de la qual va ser aprovat amb 30 vots a favor, 2 abstencions i 
només un vot en contra. 
 
 
 

3.2. Sessió amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya  

 
Com a continuació de l'estudi que s'havia posat en marxa l'any 2021 sobre les sindicatures 
municipals de greuges, els tècnics de l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) ens van 
convocar a una nova reunió per aprofundir en determinats aspectes que els interessava 
concretar i/o ampliar.  
 
Així, les sindicatures que havíem participat en l'estudi previ vam ser distribuïdes en tres grups 
de treball per abordar aquests aspectes:  
 

1. Funcionament intern de les sindicatures  
2. Situació jurídica  
3. Formació i difusió  

 
La Sindicatura de Vilafranca va quedar incorporada en el primer grup i la reunió, en format 
telemàtic, es va celebrar el dimarts 15 de febrer de 2022.  
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D'acord amb les preguntes dels membres de l'IDHC, vam repassar els principals aspectes del 
nostre dia a dia: funcions bàsiques dels síndics, mitjans (físics, humans i econòmics), 
documents de referència (Drets Humans, Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat, Objectius de Desenvolupament Sostenible, lleis, ordenances, reglaments...), com ens 
arriben les queixes, les recomanacions d'ofici, com ens donem a conèixer a la ciutadania, 
mètodes per a resoldre els casos, etc. 
 
 
 

3.3. XXV Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya 

 
El dijous 3 de març de 2022 va tenir lloc la 
25ena Assemblea del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de 
Catalunya, el FòrumSD. Afortunadament per 
a mi, va tenir un format mixt presencial i 
virtual, cosa que em va permetre assistir-hi tot 
i no poder-me moure de casa per culpa d'una 
molesta lesió al genoll.  
 
A part dels inevitables punts de funcionament 
intern (resum d'activitats de l'any anterior, 
pressupost i retiment de comptes, etc.), l'aspecte més destacat de l’Assemblea va ser la 
renovació de la Junta Directiva de l'associació, que calia fer perquè ja s'havia esgotat al mandat 
de dos anys de la Junta anterior. El relleu, però, va ser plàcid i aprovat per tothom, ja que 
només s'havia presentat la candidatura encapçalada per la Dolors Vallejo, síndica de Sant Boi 
de Llobregat i ara nova presidenta del FòrumSD.  
 
Així, la Junta Directiva del FòrumSD per als dos anys següents va quedar formada per: 
 
 
 Presidència 
 Dolors Vallejo Calderón (Sant Boi) 

 Vicepresidència 
 Marta Alsina Conesa (Girona) 

 Tresorera 
 Rosa Vandellós Lleixà (Deltebre) 

 Secretari 
 Salvador Torres Blanco (Vidreres) 

 Vocal 
 Josefina Camós Ramió (Palamós) 

 Vocal 
 David Bondía Garcia (Barcelona) 
 
 
També es va aprovar el Pla de Treball plurianual en què havíem estat treballant durant els 
darrers mesos.  
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El detall de l'ordre del dia de l’Assemblea va ser:  
 

1. Benvinguda, donar compte tramesa acta darrera assemblea i determinar quòrum 
assistents 

2. Resum/balanç d’activitats de la Junta durant el seu mandat 
3. Presentació i proposta d’aprovació de l’informe anual de gestió 
4. Presentació memòria econòmica i proposta d’aprovació 
5. Proposta d’aprovació formal de quotes 
6. Pla estratègic  
7. Elecció de la nova junta directiva 
8. Proposta d’aprovació del pla de treball i del pressupost anual 
9. Renovació parcial del Comitè d’Ètica 
10. Precs i preguntes 

 

    
 
 
 

3.4. Sessió sobre els drets de les persones amb discapacitat física  

 
En el marc del conveni de col·laboració signat entre el FòrumSD i la Federació ECOM, el 7 
d'abril de 2022 vam poder assistir a una sessió virtual de formació, de 3 hores de durada, 
titulada L'exercici dels 
drets de les persones amb 
discapacitat física i/o 
orgànica en l’àmbit local.  
 
Els ponents ens van expo-
sar l'evolució històrica de 
la consideració vers les 
persones amb discapaci-
tat, que si bé en la part 
teòrica ha millorat molt, en 
la part pràctica encara es 
troben força limitades per 
tot de barreres físiques, 
laborals, econòmiques i 
socials.  
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Tots els oradors, membres d’ECOM, van destacar que és l'entorn qui s'ha d'adaptar a les 
persones, i no al revés, de manera que són les administracions les que s'han d'esforçar a fer 
accessibles els espais públics, els edificis, els transports, les comunicacions, les activitats 
culturals, esportives o de lleure i, en general, tots els productes i serveis d'ús públic.  
 
També ens van fer una interessant exposició de la normativa vigent i dels drets que estan 
explícitament reconeguts i emparats. El problema és que bona part d'aquesta normativa no 
està convenientment desenvolupada i, a més, pateix una considerable manca de finançament. 
Un bon exemple n’és la Llei de Dependència catalana, tot i que l'estatal encara està pitjor 
perquè ni tan sols està desplegada.  
 
Alguna de les possibilitats que preveuen aquestes lleis, com el fet de gaudir d'un assistent 
personal –servei que ja funciona molt positivament en altres països i que facilita molt la 
independència i la llibertat de la persona amb discapacitat– estan molt lluny de poder-se 
normalitzar.  
 
Després de la seva exposició es va obrir un debat en què alguns dels participants a la sessió 
van exposar casuístiques reals que van fer evident com en pot ser de complicat el dia a dia de 
les persones afectades. 
 
 
 

3.5. Assistència a la presentació de l'Informe 2021 de Sabadell  

 
El dimarts 3 de maig de 2022 vaig assistir, juntament amb altres membres del FòrumSD, a la 
presentació de l'Informe 2021 que l’Eva Abellan, síndica municipal de Greuges de Sabadell, va 
fer davant del Ple municipal.  
 
Va ser un acte força breu perquè l'Informe ja havia estat presentat prèviament a la Junta de 
Portaveus, però la Síndica en va destacar els principals trets i no es va estar de reclamar uns 
serveis públics més eficients, tant vers la ciutadania com vers la mateixa Sindicatura.  
 
També va insistir en la defensa de drets bàsics com el dret a la circulació i a la tranquil·litat, el 
dret al medi ambient, el dret a l'habitatge i el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, tots 
ells recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Finalment, va 
criticar l'aplicació sense qüestió de la presumpció de veracitat de la Policia i va demanar més 
recursos per a la institució que representa. 
 
 
 

3.6. XV Jornades de Formació del FòrumSD  

 
Durant els mesos de maig i juny de 2022 es van celebrar –principalment en format virtual– les 
SINDILAB, les quinzenes Jornades de Formació organitzades pel FòrumSD.  
 
El tema central de les Jornades van ser els Drets Humans, que vam començar veient des d'una 
perspectiva força genèrica i que a cada sessió es va anar concretant una mica més on eren i 
com es podien traslladar als ajuntaments i als municipis. Per fer-ho es va comptar amb la 
col·laboració de l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), SOS Racisme, l'Observatori Contra l'Homofòbia i l'Observatori DESC.  
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Programa: 
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Les Jornades van comptar amb sessions teòriques i amb sessions molt pràctiques que ens van 
permetre, per mitjà d'exemples concrets i del treball en grups, identificar situacions de 
discriminació i proposar vies de solució.  
 
La darrera sessió, centrada en el dret a l'habitatge, va ser especialment interessant i de gran 
actualitat.  
 

 
 
 
 

3.7. Assemblea extraordinària de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya 

 
Amb l'objectiu d'abordar dos assumptes de gran importància i urgència per al futur de les 
sindicatures municipals de greuges i del mateix FòrumSD, la Junta Directiva de l'associació va 
convocar una assemblea general extraordinària que es va celebrar, de manera telemàtica, el 
13 de juliol de 2022.  
 
En primer lloc es va sotmetre a debat el Projecte de llei de les sindicatures municipals de 
greuges, un document que ja ens havia estat tramès uns dies abans i que era el resultat d'un 
any de feina d'un equip de juristes i tècnics. La seva pretensió és dotar les sindicatures locals 
d'un marc regulador que garanteixi el futur de la institució i li asseguri uns mínims que li 
permetin funcionar amb dignitat, així com oferir cobertura al 100% de la població.  
 
Aquest projecte de llei s'havia de posar a disposició del Parlament de Catalunya –al més aviat 
possible– per tal que fos estudiat, esmenat i aprovat, ja que els contactes mantinguts amb els 
diversos grups parlamentaris feien preveure una bona acceptació. 
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Malgrat l'esforç de l'equip redactor, diversos articles van ser objecte d'esmenes i matisos que 
es van acordar d'incorporar en la mesura que fos possible. Per fer-ho, es va crear una comissió 
específica que havia d'elaborar el document definitiu.  
 

 
 
El segon punt de l'ordre del dia tampoc va ser fàcil, ja que es tractava d'aprovar un increment 
de quotes força important per a tots els membres de l'associació. Tot i que es va fer una 
proposta que tenia en compte el nombre d'habitants de cada població i la quota anava creixent 
de manera proporcional, la previsió era que algunes ciutats haurien de doblar la seva aportació, 
cosa que alguns síndics i defensors consideraven que seria un problema a l'hora de fer els 
pressupostos i parlar-ne amb els respectius equips de govern.  
 
En general es va acceptar que calia augmentar sensiblement les quotes si volíem poder 
mantenir l'activitat i el funcionament ordinari del FòrumSD amb la independència necessària, 
però alguns socis van demanar que no es fes tot l'augment de cop. Una vegada més, doncs, es 
va acordar que es revisaria la proposta. 
 
Un dels moments més plàcids i agradables de l'assemblea va ser la connexió de l’Esther 
Giménez-Salinas, nova Síndica de Greuges de Catalunya, que ens va saludar i es va mostrar 
molt disposada a establir una relació de col·laboració i cordialitat que, sens dubte, serà molt 
beneficiosa per a les respectives institucions i per a la ciutadania. 
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3.8. Taller de Formació del FòrumSD. La pobresa energètica.  

 
Davant de la previsió que els preus de l'energia havien de ser, durant l'hivern de 2022-23, una 
de les causes que podien portar més persones a travessar el llindar de la vulnerabilitat, el 
Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya va considerar oportú facilitar-nos informació 
per poder afrontar de la millor manera possible el probable augment de consultes i peticions 
que ens podien arribar en aquest sentit.  
 
Amb aquest objectiu, es va buscar la col·laboració de l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica (APE) i es va organitzar un taller de 
formació que es va dur a terme, de manera virtual, el divendres 4 
de novembre de 2022.  
 
En les respectives exposicions, dos dels tècnics de l'APE ens van explicar que el concepte de 
pobresa energètica va néixer a principis dels anys noranta i que afecta, avui dia, gairebé un 
16% de les llars catalanes. El creixement durant els darrers anys ha estat molt important i es 
preveu que encara vagi a més, amb uns efectes que incideixen greument en la salut física i 
mental de les persones afectades (sentiment de culpa, de fracàs, angoixa...) i tenen 
conseqüències en matèria d'educació, seguretat, etc.  
 

 
 
Si bé les causes poden ser diverses (disponibilitat del servei, cost elevat, poca eficiència 
energètica del domicili, circumstàncies familiars complicades...), al darrere sempre hi ha el 
problema del model de servei, amb poques empreses subministradores que funcionen com un 
oligopoli que controla la generació, la distribució i la comercialització, i que té com a únic 
objectiu l'obtenció del màxim benefici.  
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Per poder ajudar les persones afectades, els membres de l'APE també ens van explicar els 
drets que tenim els ciutadans davant d'aquest panorama i els possibles ajuts que es poden 
demanar, com ara el Bo Social, el Bo Tèrmic, la condonació del deute o els comptadors socials, 
tot i que en alguns casos són força desconeguts i/o costa molt de complir tots els requisits que 
s'exigeixen per aconseguir-los. Un dels recursos més efectius és la tramitació, per mitjà dels 
Serveis Socials municipals, de l'Informe de Risc d'Exclusió Residencial (IRER). 
 
 
 

3.9. Trobada amb la Síndica de Greuges de Catalunya  

 
En el marc de les renovades i cordials relacions entre la Síndica de Greuges de Catalunya, 
l'Esther Giménez-Salinas, i el Fòrum de 
Síndics i Defensors locals de Catalunya -
FòrumSD, el divendres 25 de novembre de 
2022 vam mantenir una trobada a la seu de la 
Sindicatura que per a molts de nosaltres va 
ser una primera –i molt gratificant– presa de 
contacte amb la nova titular de la institució.  
 
Arran de la coincidència de la jornada amb el 
Dia Internacional per a l'Eliminació de la 
Violència contra les Dones, la trobada va 
començar amb un minut de silenci a la porta 
de la institució per condemnar l’assassinat de 
les víctimes de la violència masclista. 
 
Posteriorment, la Síndica ens va oferir una ponència molt interessant i amena titulada Justícia 
restaurativa: la recuperació de la justícia social, durant la qual ens va explicar que aquest 
model de Justícia substitueix el càstig (la resposta habitual davant d'un delicte) per la reparació, 
cosa que sol obtenir millors resultats i una major reinserció social: “En un procés restauratiu la 
víctima veu restituït el seu dany i l’ofensor accepta la responsabilitat pel dany comès”. 
Giménez-Salinas va defensar que el concepte de Justícia restaurativa s'hauria d'incorporar en 
totes les actuacions de les institucions de defensa dels drets, ja que sempre és millor buscar la 
conciliació abans que la imposició. 
 
En l'àmbit de les relacions institucionals es va posar de manifest la bona sintonia existent i la 
Síndica, que en tot moment es va mostrar propera i accessible, ens va oferir la màxima 
col·laboració en tot allò que fos necessari, cosa que aviat es veuria recollida en la signatura 
d'un conveni entre la institució del Síndic de Greuges i el FòrumSD. 
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4. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

 
 
Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i serveis, els casos que han 
estat atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2022. 
 
 
 

4.1. Síntesi de les queixes  

 
 
4.1.1. Expedients 
 
En aquest punt es detallen els casos que han suposat l'obertura d'un expedient, l'obtenció i 
estudi d'informació, i l'adopció d'una resolució. 
 
Es pot observar que els primers casos exposats no corresponen al 2022, sinó que són 
expedients que, per la seva complexitat, per l'embús en algun departament de l'Ajuntament (o 
de l’ORGT) o per les dates en què van ser oberts, encara romanien oberts des d’anys anteriors. 
 
 
Expedient 26/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
A mitjan maig de 2017 es presenta XXX i es queixa que l’Ajuntament li cobrés la plusvàlua tot i 
haver venut el seu pis amb pèrdues. Diu que hi ha sentències judicials que sostenen que no és 
procedent. N’ha demanat la devolució però no se li ha contestat. 
 
Des d’aleshores i durant tot 2018 i 2019, mantinc diversos contactes amb el servei d’Intervenció 
i amb l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), però la postura és que cal esperar que l’estat 
espanyol concreti i reguli com s’ha de procedir. A primers de 2020, gràcies a la gestió de 
l’aleshores Interventora municipal, m'assabento que l'ORGT ha desestimat la petició de 
l'interessat per no haver justificat suficientment la data i el valor de compra de l'immoble. Uns 
dies després XXX presenta recurs a l'ORGT amb la informació que faltava, però la resposta es 
torna a endarrerir. A primers d'octubre de 2020 la reclamo a l'Organisme, però em diuen que 
encara estan responent les peticions de 2018 i que el recurs de l'interessat s'ha posat a baix de 
tot. Repeteixo la trucada a primers de novembre de 2021 i la resposta és similar, cosa que 
trasllado al Regidor d'Hisenda i li demano que l'Ajuntament exigeixi més eficiència a l'ORGT. A 
mitjan març de 2022 torno a preguntar pel cas a l'Organisme i em diuen que XXX té la resolució 
des del 2-2-22: el recurs no va ser admès per extemporani. Truco a l'interessat i em confirma la 
informació. També em diu que ha decidit deixar-ho estar, així que tanco el cas com a desistit. 
 
 
Expedient 49/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
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A finals d’octubre de 2018 telefona XXX i es queixa de la catalogació urbanística d’un immoble 
de la seva propietat. No entén que consti com a geriàtric pel sol fet de ser veí d’un edifici amb 
aquesta funció. Hi té moltes despeses i no en pot treure cap benefici. Ha presentat moltes 
sol·licituds i ha mantingut diverses reunions amb Urbanisme, però la solució no arriba. 
 
Consulto el cas amb la cap de servei d’Urbanisme i es valoren diverses possibilitats (que XXX 
demani l’expropiació forçosa, la modificació del POUM...), però totes són lentes i complicades. 
Al 2019, després de les eleccions, es reactiva el cas, es visita l'immoble i es considera la 
possibilitat de comprar-lo. Al 2020 se'n fa una taxació independent i l'assumpte queda pendent 
d'una decisió política i de l'existència de dotació pressupostària. Durant el 2021 i el 2022 parlo 
diverses vegades amb el Regidor, però diu que la inversió en qüestió no es considera 
prioritària. També s'ofereix la compra a la Fundació Amàlia Soler, però el seu interès només 
seria a llarg termini. Una consulta al Registre de la Propietat sembla indicar que quan la família 
de XXX va adquirir l'immoble ja estava catalogat com a equipament. En qualsevol cas, i malgrat 
la injustícia de la situació, he d’admetre que no sembla que l'Ajuntament hagi comès cap 
irregularitat, així que suggereixo a XXX –que durant diversos mesos tampoc n'ha fet gaire 
seguiment– que demani l'expropiació forçosa. A finals de 2022 l'expedient encara resta obert. 
 
 
Expedient 6/2021/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de gener de 2021 arriba, per via telemàtica, la queixa de XXX contra la denegació 
d’empadronament al pis ocupat on viu. El pis és de la Generalitat i ha demanat un lloguer 
social, però l'han avisat que serà desnonada. A Serveis Socials no l'atenen perquè està 
empadronada en un altre municipi. 
 
Parlo amb els tècnics, els regidors i l’Alcalde per defensar el dret a l'empadronament i fer-los 
entendre que aquest dret no està lligat a la relació legal amb l'immoble on es viu. També els 
observo que la correspondència de la Generalitat i de l'Ajuntament amb XXX, així com els 
subministraments que paga, demostren que viu al pis en qüestió. El Síndic de Catalunya ha 
recomanat que hi sigui empadronada, i els mateixos Serveis Jurídics municipals s'hi han 
mostrat favorables. Per altra banda, esbrino que XXX cobra una pensió considerable i que ens 
ha amagat informació. A finals de 2021 aconsegueixo que l'Ajuntament flexibilitzi la seva 
postura i s'acosti a la legalitat, de manera que XXX pot demanar una altra acreditació de 
residència. Malauradament, però, és ella mateixa qui no col·labora prou en el procediment i, tot 
i que li demano explícitament que ho faci, a primers de 2022 no ha donat senyals de vida i he 
de tancar l'expedient com ha desistit per la interessada. 
 
 
Expedient 9/2021/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A finals de gener de 2021 XXX es presenta i exposa que fa força mesos que va demanar, en 
nom propi i d'altres veïns, una solució definitiva per al tancament i conservació d'un pati interior, 
de propietat municipal, que queda darrere de casa seva i dona a la plaça Jaume I.  
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Comento el cas amb els regidors i els responsables d'Urbanisme i Via Pública i m'informen que 
s'està gestionant el tancament del pati (ja hi ha hagut algun intent fallit), però que cal fer-ho 
correctament perquè funciona com a sortida d'emergència. A mitjan setembre m'assabento, per 
casualitat, que el pati ja s'ha tancat, però que no s'han facilitat claus d'accés als veïns. El 
Regidor em diu que això està pendent d'un conveni d'usos que caldrà signar amb ells. Tot i la 
meva insistència periòdica, no és fins al mes de març de 2022 que es redacta i signa amb els 
veïns un document de llicència d'ús privatiu de domini públic, però encara he de dedicar uns 
quants mesos a aclarir i concretar qui té la responsabilitat de mantenir net l'espai. A mitjan juliol 
de 2022, finalment, tanco el cas a favor de les interessades. 
 
 
Expedient 21/2021/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A finals d'abril de 2021 telefona XXX i exposa que ha rebut una carta de la Secretaria general 
de Salut de la Generalitat en què se li notifica una multa per anar pel carrer sense mascareta. 
Presenta diversos arguments (dia, hora, lloc, agents actuants...) que aporten seriosos dubtes 
sobre la descripció dels fets de la Policia.  
 
Recomano a XXX que presenti al·legacions a la Generalitat, però també parlo amb l'Inspector 
en cap de la Policia local i l'agent actuant. Es detecta que hi va haver un error en la introducció 
de dades i la multa no correspon a XXX, així que quan la Generalitat demani informació per 
resoldre les seves al·legacions, desfaran el malentès. A finals de novembre, però, la 
Generalitat confirma la sanció a XXX per no haver presentat al·legacions. Tot i no tenir-hi 
competències, em poso en contacte amb la Secretaria de Salut, els dono les referències de les 
al·legacions de l'interessat, els explico el cas i els demano una revisió d'ofici. A primers de 
febrer de 2022 XXX rep un document on li reconeixen que no havien tingut en compte les 
seves al·legacions i li comuniquen que s'ha revocat la resolució sancionadora anterior. També 
ens ho comuniquen a la Sindicatura i puc tancar el cas a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 29/2021/1171 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A finals de juny de 2021 es presenta XXX i es queixa que l'ORGT li ha desestimat una petició 
d'exempció retroactiva de l'impost de circulació. La va demanar a primers de maig arran de la 
concessió d'un 35% de discapacitat que li acabava de notificar la Generalitat i que tenia efectes 
retroactius des del dia que l'havia demanat, el 14 de juny de 2019. 
 
Comprovo que l'Organisme li ha desestimat la petició per haver-la presentat fora de termini, 
cosa que sembla ajustada a l'ordenança, però defenso que XXX no podia presentar la petició 
sense tenir el certificat de la Generalitat. Parlo amb els Serveis Jurídics i el Regidor, que 
estudien l'acceptació de retroactivitat que XXX acaba de rebre d'Hisenda i es comprometen a 
utilitzar-ne els fonaments legals per ordenar a l'ORGT que també l'accepti. La resolució surt cap 
a l'Organisme a finals de 2021, però la devolució no s'executa per causa d'un error de forma. 
S'emet una nova resolució però obté el mateix resultat. Malauradament, entre rectificacions, 
demores i vacances, XXX no rep els seus diners fins a finals de setembre de 2022, cosa que 
em sembla una autèntica vergonya. No cal dir que tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
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Expedient 30/2021/1171 
 
ALCALDIA – Convivència i Ciutadania 
 
A finals de juny de 2021 XXX es presenta i explica que se li ha denegat l'empadronament 
perquè Convivència i Ciutadania (CiC) afirma que han realitzat diverses visites al pis que ocupa 
i no l'hi han localitzat mai. Assegura que això és fals perquè sempre hi ha algú a casa. També 
presenta correspondència que acredita que viu en aquella adreça. 
 
Des de CiC em diuen que alguna de les entrevistes concertades es va frustrar per causa de 
XXX, però també detecto que les dues visites domiciliàries realitzades s'havien fet el mateix dia 
de la setmana i a la mateixa hora. Com que això és irregular, demano que es torni a iniciar el 
procediment. Davant les reticències de CiC, demano la intervenció del Regidor, que accepta 
que es torni a començar el procés d'acreditació de domicili. Ho vaig supervisant i tant 
l'entrevista (a finals de 2021) com l'acreditació de domicili (a primers de 2022) es duen a terme 
correctament i amb resultat satisfactori, de manera que a finals de gener de 2022 XXX ja 
estava empadronat. Tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 33/2021/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de juliol de 2021 XXX es queixa, per via telemàtica, de la denegació d’una placa de 
gual a casa seva perquè no es considera que a l'espai de la seva entrada hi pugui cabre un 
vehicle. Al·lega que el seu habitatge té les mateixes mides i distribució que molts altres del seu 
carrer que sí que tenen gual. Fins i tot hi ha guals en locals que no actuen com a garatge. 
 
En parlar amb Secretaria i amb l'inspector de via pública comprovo que els raonaments i els 
arguments tècnics utilitzats per denegar el gual són correctes, però veiem que també ho són 
les observacions de l'interessat, de manera que es produeix una situació de greuge comparatiu. 
Es revisen altres guals del carrer i tots queden justificats. També es constata que es van 
concedir quan els cotxes eren més estrets i els criteris menys estrictes. Com que també em 
consta que molts titulars, a tota la Vila, fan mal ús del propi gual (hi aparquen al davant) 
demano que se’n faci una revisió general i una campanya per a un ús adequat. Malgrat això, 
considero que la denegació a XXX és correcta i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 39/2021/1171 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A mitjan octubre de 2021 es presenta XXX i es queixa contra dues plusvàlues i un expedient 
sancionador que li ha enviat l'ORGT per no haver declarat i autoliquidat l'IIVTNU corresponent 
a la venda de dos immobles l'any 2020. Els va vendre per sota de preu de mercat, així que 
entén que no calia notificar res. Va presentar recurs però l'Organisme no li ha contestat. 
 
Des de l'Organisme em diuen que encara no han resolt l'embús que es va generar en els 
assumptes de plusvàlues a partir de la sentència judicial de 2017 i que en tenen per temps, així 
que demano al Regidor d'Hisenda que l'Ajuntament exigeixi a l'ORGT que posi els mitjans 
necessaris per resoldre el col·lapse en el mínim de temps possible. Durant el 2022 vaig fent 
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consultes periòdiques a l'ORGT, però no és fins a primers de juliol que l'interessat rep la 
notificació que s'han acceptat els seus recursos i que li retornaran els diners que va pagar amb 
els interessos corresponents. M'asseguro que també s'ha deixat sense efecte l'expedient 
sancionador i tanco el cas a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 41/2021/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Esports 
 
A mitjan novembre de 2021, XXX es presenta i es queixa que a primers de febrer de 2019 va 
demanar una subvenció esportiva per als seus fills i encara no en té resposta. Li van dir que, 
després de diversos entrebancs, s'havien aprovat a primers de 2021, però l'any s'està acabant i 
els diners no arriben. 
 
Truco a Esports i admeten que hi ha força subvencions pendents de pagar. En la resolució 
d'aquesta convocatòria, en concret, s'havia produït un error i la Junta de Govern Local (JGL) no 
les havia aprovat. Ho han detectat fa poc arran d'una altra queixa. Demano celeritat en la 
reparació dels errors i en l'abonament de les quantitats, però a finals de 2021 encara no s'ha 
solucionat. De manera absolutament incomprensible i injustificable, durant tot el 2022 tampoc 
es paguen les subvencions: les meves trucades al cap de servei d'Esports i a la Regidora 
troben comprensió, empatia, promeses i bona voluntat, però diversos problemes organitzatius, 
burocràtics, administratius i pressupostaris fan que l'any s’acabi amb l'expedient encara obert. 
 
 
Expedient 43/2021/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals de novembre de 2021 es presenta XXX i exposa una situació familiar, laboral i 
econòmica de certa precarietat. El seu principal problema, però, és que no tenen domicili fix i 
que van d'un cantó a l'altre. Ha estat sempre empadronada a Vilafranca i es queixa que a 
Serveis Socials (SS) no els donen pis.  
 
Comprovo que a SS ja els han tramitat alguns ajuts i que s'estan coordinant amb els SS de 
Roquetes i de Vilobí, on aquesta família té parents i va a viure ocasionalment. Van rebutjar el 
servei de Rebost, s'han derivat a l'Oficina d'Habitatge i no es descarta la intervenció de l'EAIA. 
Mantinc l'expedient en fase de seguiment durant els primers mesos de 2022, però entenc que 
els SS hi estan treballant correctament i a finals d'abril tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 44/2021/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de novembre de 2021 es presenten XXX i YYY per explicar que la bugaderia de sota 
del seu pis emet vapors molt molestos que, combinats amb la seva sensibilitat i la seva salut 
molt delicada, fan que la convivència sigui difícil.  
 
L'Ajuntament va demanar a l'establiment que utilitzessin productes ecològics i neutres i, com 
que ho van fer, va tancar el cas tot i que les molèsties persistien. Detecto que la xemeneia 
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d'extracció del local incompleix les ordenances i a finals d'any, amb el suport dels Serveis 
Jurídics, demano a Governació que els requereixi que l'allarguin fins a l’alçada reglamentària. 
També es detecten mancances en la documentació de l'activitat. A finals de juliol de 2022, 
després de diversos requeriments, pròrrogues, inspeccions i intervencions poc exitoses, la 
xemeneia queda correctament instal·lada i els interessats deixen de patir les molèsties del 
soroll i del vapor de l'establiment. Tanco l'expedient a favor dels interessats. 
 
 
Expedient 45/2021/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Habitatge 
 
A finals de novembre de 2021 es presenta XXX, que ve derivada des del servei d'Habitatge, i 
explica que al juny de 2019 va cedir el seu habitatge a l'Ajuntament per a ús social, però que 
encara en va pagant els subministraments i la taxa de brossa (per duplicat!). Cada any té molts 
problemes perquè li retornin aquests diners.  
 
Intento acotar els errors a reparar i veig que des d'Habitatge i des de Serveis a les Persones 
fan el possible per anar-los corregint, però que el problema de fons ve de l'ambigüitat del 
contracte de cessió. Entenc que, més enllà de gestionar les devolucions corresponents, cal 
buscar-hi una solució definitiva, així que demano als regidors dels serveis implicats que hi 
intervinguin. Tots dos s'hi comprometen, però passen els mesos i les novetats no arriben, de 
manera que quan presento al Ple el meu Informe 2021, al juny de 2022, ho faig públic i demano 
una intervenció decidida. A partir d'aquell moment tot esdevé més fàcil i a finals de juliol es 
corregeixen les diverses mancances detectades en el contracte. Un malentès en els canvis 
encara produeix una demora en el pagament del mes d'agost, però ho aclarim amb Intervenció 
i es regularitza a finals de setembre. L'expedient queda tancat a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 46/2021/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Habitatge 
 
A finals de novembre de 2021, poca estona més tard que la persona interessada de l'expedient 
anterior, es presenta YYY, també derivada des d'Habitatge. Exposa un cas pràcticament idèntic 
al de XXX i que –tot i que amb petits matisos– segueix la seva mateixa evolució. També el 
tanco a finals de setembre de 2022 i a favor de la interessada. 
 
Nota: Durant la instrucció dels expedients 45/2021/1171 i 46/2021/1171 m'assabento que hi ha 
una tercera persona, ZZZ, afectada per la mateixa poca precisió del contracte de cessió del seu 
pis a l'Ajuntament. Així, tot i que la situació personal de ZZZ li ha impedit de posar-se en 
contacte amb la Sindicatura, m'asseguro que el seu cas es resolgui en paral·lel als de XXX i 
YYY. Com que, efectivament, les mancances en el contracte de ZZZ també queden 
solucionades a finals de setembre de 2022, dono per acabat el seguiment. 
 
 
Expedient 47/2021/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
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A finals de novembre de 2021 es presenta XXX i, amb importants dificultats idiomàtiques, 
exposa una situació familiar i econòmica realment complicades, agreujades per la gran 
discapacitat de la seva filla petita. Li convindria fer el reagrupament familiar per poder buscar 
feina, però li és impossible perquè no té habitatge propi ni una situació econòmica sanejada. 
 
Comprovo que els Serveis Socials ja li ofereixen ajut, tot i que no pot optar a certes prestacions 
perquè no compleix algun dels requisits. Durant uns quants mesos constato que se'ls fa un 
acompanyament important en l'aspecte sanitari i que s'estan buscant solucions, en coordinació 
amb altres serveis, en tots els àmbits. Entenc, doncs, que el seguiment que se'n fa i l'ajut que 
se’ls ofereix des de SS és màxim i ajustat a les circumstàncies, de manera que a finals d'abril 
de 2022 tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 48/2021/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics 
 
A primers de desembre de 2021 arriba, per via telemàtica, el desacord de XXX i de la comunitat 
de propietaris que representa amb la desestimació d'una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial. Els veïns del seu bloc havien demanat que l'Ajuntament reparés els desperfectes 
que tenen a la façana, ja que van veure que un camió municipal hi topava.  
 
Els Serveis Jurídics m'expliquen que l'Ajuntament podria assumir els desperfectes que havia 
provocat el seu camió, però no pas la reparació de tota la zona afectada perquè hi ha 
evidències que alguns desperfectes són anteriors –i no hi ha proves que també fossin causats 
per vehicles municipals. Caldria que els interessats presentessin recurs de reposició amb un 
pressupost específic. Ho trasllado a XXX i pocs dies després presenta un escrit en els mateixos 
termes que la petició inicial (demanant la reparació total), cosa que lògicament torna a ser 
desestimada. A primers de 2022 no tinc altre remei que tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 49/2021/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública 
 
A mitjan desembre de 2021 telefona XXX i exposa que ja fa mesos que el camió de la brossa li 
va causar desperfectes al balcó. Sap que es va fer un comunicat d'accident que va signar el 
president de la seva comunitat de propietaris, però no n'ha tingut cap més notícia. 
 
Des de Via Pública m'informen que l'Ajuntament té transferit el servei de recollida de brossa a 
la Mancomunitat, de manera que en fan un seguiment mínim. El president de la comunitat de 
propietaris tampoc n'ha sabut res més, així que –ja a primers de 2022– opto per parlar 
directament amb la Mancomunitat, on m'expliquen que l'empresa concessionària del servei i la 
seva asseguradora han reconegut l'incident i n'estan gestionant la reparació. A primers de juny 
de 2022 la reparació ja s'ha dut a terme i tanco l'expedient a favor de la interessada, perquè si 
bé la responsabilitat no era municipal, considero que no se n'havia fet prou seguiment. 
 
 
Expedient 1/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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XXX es queixa, per correu-e i per telèfon, d'un presumpte abús policial que va patir en un 
control d'alcoholèmia. L'actuació inicial, que també qüestiona, va degenerar en una sèrie de 
desacords i malentesos que van donar a l'incident una dimensió desproporcionada. 
 
En contrastar la versió de l'interessat amb la de la Policia observo que la dels agents és més 
lògica i coherent. També trobo correcta la investigació interna que s'ha fet de l'incident. Així, tot 
i no descartar que en un moment de tensió hi hagués pogut haver alguna paraula inadequada 
per ambdues bandes, no trobo arguments ni proves per donar més valor a la versió de 
l’interessat que a la dels agents, de manera que he de tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 2/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
Es presenten XXX, amb importants dificultats idiomàtiques, i YYY, que li fa d'intèrpret. Exposen 
que XXX fa poc que ha arribat, està sol i necessita tota mena d'ajut. Se li ha denegat 
l'empadronament i el suport dels Serveis Socials és insuficient.  
 
La responsable dels Serveis Socials m'informa que des de la primera atenció se li va facilitar 
l'accés al Rebost i a la sanitat pública, però XXX no s'hi va presentar. Constato que va ser per 
falta d'entesa i de coneixement de la Vila i recondueixo la situació, de manera que les seves 
necessitats bàsiques queden cobertes. També esbrino que se li va denegar l'empadronament 
per no haver contestat les trucades de seguiment, cosa que XXX confirma i justifica perquè 
tenia el mòbil espatllat. Passat el temps reglamentari, li truco per animar-lo a presentar una 
nova sol·licitud, però no aconsegueixo parlar amb ell. Després de mesos d'intents fallits i 
d'esperar que passés per la Sindicatura, he de tancar el cas com a desistit per l’interessat. 
 
 
Expedient 3/2022/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de febrer de 2022 es presenta XXX i es queixa de les dificultats per accedir als 
nínxols dels pisos superiors d'un dels recintes del cementiri. El terra no està pavimentat i, com 
que les rodes de les plataformes s'hi ensorren, se n'ha barrat l'accés. Fa gairebé un any que 
demana solucions a tots els nivells, però les bones paraules no van acompanyades de fets.  
 
En parlar amb el Regidor i el Cap del servei veig que s'estan ocupant del cas, però que les 
solucions no són tan fàcils com havien previst. A partir d'aquest moment, però, l'atenció a XXX 
millora i es va buscant la millor solució tècnica, que serà pavimentar una franja de terra. També 
es busca la dotació econòmica necessària per a fer-ho. Finalment resulta impossible tenir l'obra 
feta abans de Tots Sants, però el compromís és ferm i el procediment està en marxa (només 
pendent de la licitació de Compres) així que tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 4/2022/1171 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A mitjan març de 2022 es presenta XXX i exposa que a finals de 2020 va tancar un negoci que  
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tenia. Presenta un document d'Hisenda que ho acredita i assegura que ho va comunicar a 
tothom qui calia. Malgrat això, a l'octubre de 2021 l'ORGT li va cobrar la primera quota de la 
brossa d'aquell exercici. Tot i que va presentar-los recurs, al desembre li van cobrar la segona. 
 
Com que el greuge per manca de resposta dintre de termini és evident, demano explicacions a 
l'ORGT. Tot i que reconeixen la demora, m'informen que també van haver d'esperar el resultat 
de la inspecció de l'Ajuntament. Ara, però, ja els ha arribat i aviat resoldran. Malgrat això, XXX 
no rep la seva resposta fins al cap de dos mesos. Tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 5/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública 
 
Per via telemàtica XXX exposa que el mal estat de la vorera li dificulta la maniobra d'entrar i 
sortir del seu garatge. Fa mig any que Via Pública el va informar que hi havia programada una 
intervenció general a tot el seu carrer, però que de seguida li farien una reparació provisional 
davant de casa seva. Tot i reclamar-ho periòdicament, encara no s'hi ha fet res.  
 
El cap del servei reconeix que la versió de XXX és correcta, però defensa que la imminència de 
l'obra general, ja en fase d'adjudicació, desaconsellava una intervenció particularitzada. Admet 
que ho podien haver dit a l'interessat i es compromet a demanar que l'obra general comenci per 
aquell punt concret. XXX accepta les explicacions, però reivindica que fins ara se li havia donat 
molt poca informació. Quan comencen les obres i constato que ho fan per la vorera de XXX 
tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 6/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa d'una multa d'estacionament imposada en un espai amb una 
senyalització més que dubtosa, ja que no sembla que sigui via pública. És un lloc on els veïns 
sempre han aparcat sense problema i al qual es pot accedir perquè no hi ha pilones que ho 
impedeixin (a la resta del carrer sí que n'hi ha). 
 
Comprovo que l'absència de pilones sembla indicar, implícitament, que es pot accedir i 
estacionar en aquell lloc, que resulta que no és via pública sinó propietat privada. A més, els 
antecedents per multes en aquell indret demostren que darrerament hi ha hagut un canvi de 
criteri policial que no s'ha comunicat als veïns. Per tot això recomano, de paraula i per escrit, 
que es millori la senyalització de la zona i que s'anul·li la multa de XXX. Malauradament, es 
millora la senyalització però la multa no es retira. El cas queda tancat a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 7/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
Per mitjà del formulari de la pàgina web de la Sindicatura, XXX es queixa contra la denegació 
del Carnet Blanc per no complir els requisits. Fa poc que han canviat els criteris i han elevat 
l'edat de concessió, de manera que amb els criteris antics l'hauria obtingut i ara no se li dona.  
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Comprovo que el canvi de criteris va ser correctament aprovat pel Ple i que, en ser una 
prestació voluntària de l'Ajuntament de Vilafranca, no està regulada per cap llei de rang 
superior. També constato que XXX hauria pogut demanar el Carnet Blanc molt abans del que 
ho va fer (abans del canvi de criteris), de manera que se li hauria concedit sense problema. 
Finalment valoro les circumstàncies personals de l'interessat, però tampoc trobo que siguin 
prou greus com per demanar una concessió extraordinària. Tot i la seva disconformitat, doncs, 
tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 8/2022/1171 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i es queixa d'un error en els rebuts de la brossa de dues finques de la seva 
propietat, que li arriben a una única adreça. Fa sis mesos que va demanar la rectificació a 
l'ORGT i a l'Ajuntament, però no n'ha sabut res més.  
 
En fer les comprovacions corresponents observo que l’error de seguida va ser reparat i que 
enguany ja rebrà les notificacions tal com cal. Tot i no descartar algun possible malentès en la 
comunicació amb l'interessat, tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 9/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut 
 
Es presenta XXX i exposa que, arran d'haver vist una rata al pati de l'edifici veí, va demanar 
que s'hi fes una inspecció de sanitat. Fa més de mig any i considera que no s'hi ha fet prou.  
 
Demano informació al servei de Salut i m'expliquen que ja hi van enviar una inspecció, que van 
fer requeriments, que ja s'han fet correccions i que ara ho tornaran a inspeccionar, cosa que 
considero que és correcta i suficient. L'únic possible greuge, doncs, és la manca d'informació 
als interessats, així que quan Salut acaba la seva actuació, a mitjan 2022, els suggereixo que 
enviïn un informe escrit a XXX. Com que també he detectat que la relació veïnal està molt 
deteriorada, recomano a les parts implicades que demanin ajut al servei de Mediació per 
reconduir la situació. L'expedient queda tancat a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 10/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
XXX es presenta, a mig maig, i exposa una situació familiar força complicada arran de diverses 
discapacitats. Fa més d'un any que va demanar a Serveis Socials el canvi de la banyera per un 
plat de dutxa i se li va aprovar, però encara no s'ha fet. A més, un error de la seva assistenta li 
ha fet perdre un ajut que rebia en lloc d'augmentar-lo. Exigeix solucions immediates. 
 
El Regidor del servei m'informa que la substitució de la banyera depèn de la Diputació i que és 
cert que s'han endarrerit. L'Ajuntament ja fa el que pot per accelerar-ho, però cal esperar. En 
canvi, sí que es detecta i corregeix un error en la gestió de la Llei de Dependència. A finals de 
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juliol el Regidor em fa saber que ja està tot resolt, cosa que XXX ni em comunica, ni valora, ni 
agraeix quan hi parlo. Malgrat això, tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 11/2022/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics 
 
Telefona XXX i es queixa que se li hagi desestimat una sol·licitud de responsabilitat patrimonial. 
Afirma que una branca d’arbre li va caure al cap quan anava pel carrer, cosa que va tenir 
conseqüències físiques, psicològiques i laborals molt importants. Considera l'incident prou ben 
documentat i acusa l'Ajuntament d'haver alterat, tergiversat i fins i tot eliminat les proves.  
 
Constato una demora important en la resolució del cas, motivada pel col·lapse i posterior 
reestructuració dels Serveis Jurídics municipals, des d'on m'informen que el relat de l'interessat 
i les proves presentades no acaben d'encaixar. Reviso els informes mèdics que consten a 
l'expedient i sembla que XXX barreja patologies prèvies amb les possiblement causades per 
l'incident. També constato que els informes de la Policia i de Parcs i Jardins posen molt en 
qüestió la versió de XXX. La resta de documentació tampoc aporta proves concloents que 
permetin defensar una relació causa-efecte, així que no tinc altre remei que, malgrat el 
desacord de XXX, tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 12/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A primers de juny de 2022 es presenten, en nom propi i de quatre companyes més, XXX i YYY. 
Exposen que treballen per a l'empresa que gestiona zona blava i que ara, que l'Ajuntament ha 
deixat extingir la concessió sense que hi hagi hagut una nova licitació i adjudicació, tenen por 
de quedar-se sense feina. Consideren que hi ha hagut manca de previsió.  
 
El regidor d'Urbanisme em confirma que s'ha compromès amb les interessades a recomanar a 
la nova empresa adjudicatària que les contracti, tot i que no se'ls pot imposar. També em 
justifica la presumpta manca de previsió: es vol passar d'un contracte de concessió a un de 
gestió. Tot i que la licitació avança d'acord amb els terminis previstos i que l'empresa que 
guanya la licitació manifesta la intenció de contractar les interessades, a finals de 2022 encara 
no s'ha fet l'adjudicació definitiva, així que mantinc expedient obert i en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 13/2022/1171 
 
ALCALDIA – Convivència i Ciutadania 
 
Es presenta XXX per queixar-se del tracte inadequat i de la resposta que finalment ha rebut del 
servei de Mediació. Els va demanar ajut per intercedir en un conflicte familiar que fa anys que 
dura i no accepta que hagin tancat l'expedient perquè no hagin pogut localitzar les altres parts. 
 
Demano informació al servei de Convivència i Ciutadania i comprovo que XXX només havia 
esmentat una persona com a part contrària. També veig que el servei ha seguit el procediment 
establert per intentar-s'hi posar en contacte, en diverses dates i per diferents canals. Finalment 
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comprovo que s'ha facilitat a l'interessat tota la informació que la llei permet donar-li, així que li 
ho comunico tot plegat –per escrit– i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 14/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es queixa, per via telemàtica, que el cotxe de YYY va ser retirat per la grua d'un gual amb 
una senyalització més que dubtosa: la placa està fixada en una porta corredissa que queda 
amagada quan s'obre, i la poca pintura que hi ha a terra no és groga sinó blanca. YYY hi va 
estacionar en un moment en què la porta era oberta i la placa no es veia. 
 
Admeto que en el moment de l'actuació de la grua, requerida pel titular del gual, la placa sí que 
era visible, però entenc que les explicacions dels interessats –que confirmo en una visita sobre 
el terreny– introdueixen un dubte raonable que hauria d'haver fet acceptar les al·legacions de 
YYY. Així ho defenso davant de l'Inspector de Policia, que ho accepta, i de Procediment 
Sancionador, que no ho admet. Finalment, la intervenció del Regidor i l'aparició d'un testimoni 
que confirma que en el moment d'estacionar YYY la porta era oberta fan que s'estimi el seu 
recurs extraordinari de revisió. L'expedient queda tancat a favor dels interessats. 
 
 
Expedient 15/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
XXX es presenta i explica que no està d'acord amb la denegació d'un comandament d'accés a 
l'illa de vianants. Hi té un establiment i li aniria molt bé per permetre als seus clients accedir-hi 
quan hagin de carregar pes. Al·lega que abans n'havia tingut –i se li va retirar– i que altres 
establiments de la mateixa zona sí que en tenen.  
 
Reviso el document d'horaris d'obertura de l'illa i els criteris de concessió dels comandaments i 
considero que són suficients per a les feines de càrrega i descàrrega, i adequats si es vol reduir 
el trànsit del centre. També demano explicacions sobre les concessions a altres botigues, però 
resulta que ja fa temps que no se’n donen a les societats comercials (per això se li va retirar a 
ell en una de les revisions). Algun propietari, però, en té perquè o té una plaça d'aparcament o 
bé està empadronat a l'interior de l'illa. També pot haver-hi préstec o cessió entre particulars, 
però són difícils de controlar i ja s'hi intervé si es detecten en alguna de les revisions que es fan 
periòdicament. Explico tot això a l'interessat i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 16/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Educació 
 
XXX es queixa, per via telemàtica, del presumpte tracte discriminatori en la concessió de 
bonificacions que dona l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet (EMMMDC) als nens i 
nenes de fora de Vilafranca que no portin molts anys com a alumnes.  
 
Consulto l'ordenança que ho regula i sembla, certament, que es facin distincions poc clares. 
Em poso en contacte amb el centre i m'expliquen que tothom es pot matricular a l'EMMMDC, 
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però que només poden optar a les bonificacions les persones empadronades a Vilafranca 
perquè, ja fa anys, cap dels ajuntaments de la comarca va voler col·laborar amb el de 
Vilafranca a sostenir econòmicament aquestes subvencions. Això va fer que es limitesin a les 
persones empadronades a la Vila i, per consideració, a les que –tot i ser d'altres municipis– en 
aquell moment ja feia anys que n'eren alumnes i les gaudien. Com que la mesura em sembla 
lògica i justificada, tanco el cas a favor de l'Ajuntament tot i el desacord de XXX. 
 
 
Expedient 17/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública 
 
Telefona XXX i es queixa de les molèsties que li ocasionen els contenidors que té a sota la 
finestra de casa. Reconeix que en bona part són causades per l'incivisme de la gent, però 
pensa que no s'hi fa prou i demana que, ara que la zona està en obres, es reconsideri la seva 
ubicació: demana que siguin itinerants. També demana una millora en la neteja del carrer. 
 
Com que es tracta d'una queixa recurrent i em consta que ja s'hi han fet diverses proves, 
pregunto a Via Pública si hi ha marge de millora. Em diuen que el canvi d'ubicació és físicament 
impossible per la manca d'espais a la zona, però que milloraran la distribució dels contenidors 
per allunyar els més molestos de la finestra de la interessada. També es comprometen a 
millorar el servei de neteja i, finalment, truquen a XXX per explicar-li les millores implementades 
i la impossibilitat de moure o eliminar la bateria. Tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 18/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es queixa, per correu-e, de les sis multes rebudes arran d'un incident amb la Policia local. 
Denuncia abús d'autoritat, falta de proporcionalitat, irregularitats en el lliurament de les 
sancions i la destrucció d'una prova videogràfica.  
 
Demano informes a la Policia i comprovo que les versions són substancialment diferents. 
Malgrat això, veig que una de les multes ja no es va tramitar i que una altra es va anul·lar arran 
del recurs de l'interessat. També consulto la llei i he d'acceptar que la destrucció del vídeo de 
l'actuació es va fer d'acord amb els terminis i el protocol establerts. Tot i que no descarto algun 
excés en l'acció sancionadora de la Policia, també detecto alguna debilitat en la versió de 
l'interessat. Finalment, doncs, i davant la manca de proves concloents, preval la presumpció de 
veracitat dels agents i he de tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 19/2022/1171 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A mig octubre de 2022 XXX es queixa, per via telemàtica, que l'ORGT li va intentar notificar una 
taxa per correu ordinari i que, com que no se'n va sortir, va acabar per embargar-li el compte. 
Va al·legar que ell, en iniciar la gestió del tràmit a l'Ajuntament havia demanat explícitament la 
gestió electrònica, però l'Organisme li va respondre que això, a ells, no els afectava.  
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Com que entenc, igual que l'interessat, que la petició de comunicacions electròniques afecta tot 
el tràmit, considero que l'ORGT li hauria de tornar els recàrrecs i els interessos. Demano la 
col·laboració dels Serveis Jurídics i convenim que també cal millorar la comunicació entre 
l'Ajuntament i l'Organisme per tal que aquest problema no es repeteixi. Després de diversos 
intents, a finals d'any l'Ajuntament es disposa a emetre una resolució que ordeni a l'ORGT la 
devolució dels diners en qüestió, però a 31 de desembre l'expedient resta obert. 
 
 
Expedient 20/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
Telefona XXX per queixar-se que se li hagi denegat el canvi de lloc de la seva reserva 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), que havia demanat perquè hi té 
problemes d'accessibilitat. També deplora que els altres conductors no la respecten gaire.  
 
Sobre l'ocupació irregular per part d'altres conductors, l'única solució és trucar a la grua, cosa 
que ja fa. En canvi, comprovo que la normativa estableix que aquestes places han de comptar 
amb un espai d'aproximació i transferència i amb un fàcil accés a la vorera, atributs que la seva 
reserva no compleix. Ho comento amb el servei de Mobilitat i la seva resposta és positiva i 
immediata, de manera que en qüestió de pocs dies la reserva de XXX es posa al lloc que ella 
demanava i d'acord amb els requisits necessaris. El cas es tanca a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 21/2022/1171 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
XXX exposa, per via telemàtica, que Aigües li va tallar el subministrament arran d'una factura 
impagada de fa un any. Reconeix el deute, però al·lega que va ser un malentès amb el banc i 
es queixa que li van tallar el servei sense cap reclamació ni cap avís previ. Ara ja ho ha pagat i 
torna a tenir servei, però creu que no han actuat correctament i no atenen les seves queixes. 
 
Parlo amb Aigües i de seguida reconeixen que han tingut problemes amb el servei de 
notificacions. En aquest cas concret, no poden acreditar que s'hagués seguit el procediment 
establert, així que els demano que retornin a XXX els diners que se li van cobrar en concepte 
de despeses de suspensió i reposició del servei. Aigües accepta la recomanació i, tot i que amb 
certa demora, torna els diners en qüestió. Tanco l’expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 22/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A mitjan novembre de 2022 telefona XXX per queixar-se del soroll que fan les bandes 
reductores de velocitat d'un dels carrers de la Vila. Diu que no pot dormir i que l'associació de 
veïns també se'n queixa. Ha demanat que es canviï el sistema però se li ha desestimat. 
 
Plantejo el cas al responsable de Mobilitat i em confirma que les alternatives que proposa XXX 
es van descartar per tenir un cost desproporcionat. Per altra banda, no es considera que el 
problema sigui tan greu perquè les bandes reductores fa anys que hi són i les queixes rebudes 
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han estat mínimes. A més, compleixen bé la seva funció de protecció d'un pas de vianants que 
abans era molt perillós, així que entén que són la solució més adequada. Malgrat la solidesa 
d'aquests arguments, XXX està recollint signatures entre els veïns i planteja la possibilitat de fer 
una sonometria, així que a finals d'any encara mantinc l'expedient obert. 
 
 
Expedient 23/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Esports 
 
Arran de la consulta 74/2022/1169, en què XXX es queixava de la manca de bonificacions per 
a persones amb discapacitat en l'accés al Complex Aquàtic, vaig descobrir que aquestes 
bonificacions –que segons un informe del servei d'Esports sí que existeixen– no estan 
publicades explícitament a la pàgina web del Complex, de manera que la informació no és prou 
accessible. També observo que les bonificacions es concedeixen a partir d'un grau de 
discapacitat molt elevat i considero que haurien de ser més universals.  
 
Per tot això, a mitjan novembre de 2022 obro aquest expedient d'ofici i suggereixo que es 
modifiquin els criteris de concessió d'aquestes bonificacions. Proposo que s'hi pugui accedir, 
amb qualsevol edat, a partir d'un 33% de discapacitat (condicionat a la presentació d'un informe 
mèdic) i també demano que tota aquesta informació quedi explícitament reflectida a la pàgina 
web del Complex Aquàtic. Tanco l'expedient a favor de l'interès general. Tot i una acollida 
inicial molt favorable, a finals d’any encara no s'han incorporat els canvis suggerits. 
 
 
Expedient 24/2022/1171 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals de novembre telefona XXX i es mostra descontenta amb la seva assistenta social. És 
víctima de violència de gènere i considera que la seguretat i les condicions del pis municipal on 
viu són insuficients. Recentment ha estat víctima d'un robatori i ella i la seva filla viuen amb por, 
però la seva referent les tracta amb fredor i gens d'empatia. Demana més ajuts. 
 
Com és habitual, contrasto la seva versió amb la dels Serveis Socials (SS), que m'informen que 
XXX fa anys que hauria d'haver deixat el pis pont on viu, però que com que no té mitjans –les 
feines no li duren– properament n'hi facilitaran un altre. Cobra l'Ingrés Mínim Vital i el 
complement de la Renda Garantida. No fa res per millorar les relacions amb la seva família i les 
circumstàncies del suposat robatori són una mica estranyes. Malgrat això, li han canviat la 
persona referent. Sabent això, comunico a XXX que no detecto greuge en l'actuació dels SS i 
que només mantindré l'expedient obert fins que es confirmi el canvi de pis. 
 
 
Expedient 25/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A primers de desembre de 2022 es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li van 
posar a l'aparcament del CAP Nord quan hi havia anat per fer-se una analítica. Va presentar 
al·legacions i hi va ajuntar l'SMS de cita prèvia, però se li han desestimat perquè l'agent actuant 
afirma que ja hi era a les 7:00 h. Finalment ha estat embargada. 
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Després d'aconseguir el justificant explícit de la visita al CAP Nord, XXX presenta recurs 
extraordinari de revisió. Per part meva, parlo amb l'Inspector i li observo que el vehicle en 
qüestió mai no va infringir la senyalització del recinte, ni que hi hagués estat a les 7:00 (cosa 
que XXX nega), perquè aleshores hi podia estar; i després també perquè ja era usuària de 
l'ambulatori. Quedem que ho consultarà amb l'agent actuant, però l'any s'acaba amb aquesta 
resposta pendent d'arribar i l'expedient encara obert. 
 
 
Expedient 26/2022/1171 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Després d'haver concertat entrevista per telèfon, es presenta XXX per queixar-se contra una 
multa imposada per cridar i barallar-se a la via pública. Va al·legar que només parlava amb el 
seu germà, però se li va desestimar. 
 
Li pregunto si té algun testimoni o alguna prova que pugui acreditar la seva versió dels fets per 
sobre de la dels agents actuants, ja que si no és així sempre prevaldrà la seva paraula, però no 
és el cas. Malgrat això, demano informes a la Policia, però encara hi afegeixen que, en 
identificar-lo, van veure que tenia pendent una ordre de detenció (que van procedir a executar). 
L'omissió d'aquest detall en les explicacions de XXX i la falta de proves a favor seu posen en 
qüestió la seva versió dels fets i fan que hagi de tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 27/2022/1171 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A finals de desembre es presenten XXX i YYY per queixar-se contra la concessió d'una 
llicència d'obres a una comunitat de propietaris que no estava formalment constituïda i, per tant, 
no era un interlocutor vàlid per a fer cap gestió. No estan d'acord amb les respostes obtingudes 
a les seves múltiples instàncies. 
 
Tot i que sembla que el problema de fons és de l'àmbit privat, estudio l'abundant documentació 
presentada i sembla que indiqui que l'Ajuntament no va concedir la llicència fins que la part 
contrària va esmenar les mancances que inicialment sí que hi havia. Malgrat això, en vull parlar 
amb Urbanisme i amb els Serveis Jurídics, però no tinc temps de fer-ho abans que s'acabi l'any 
i l'expedient resta obert. 
 
 
Expedient 28/2022/1171 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics 
 
A finals de desembre de 2022 es presenta XXX, treballador d'aquest Ajuntament, i exposa que 
al febrer de 2021 va demanar que se li paguessin unes ulleres que se li havien trencat i perdut 
durant el desenvolupament de les seves funcions. Després de múltiples contactes a diferents 
nivells encara no ha rebut una resposta oficial. 
 
L'any s'acaba amb l'expedient tot just obert i sense haver tingut temps de parlar ni amb els 
Serveis Jurídics ni amb el Regidor. 
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4.1.2. 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 1/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que, com que no té la nacionalitat espanyola, veu compromès el seu 
futur laboral. Compleix tots els requisits i fa temps que l'ha demanada, però no li contesten. 
 
Li explico que no puc intervenir ni en les normes ni en el funcionament de l'administració 
estatal, però que es pot adreçar al Defensor del Pueblo, al Síndic de Catalunya i a les seccions 
especialitzades d'alguns sindicats. N'hi facilito el contacte i l'animo a lluitar pel seu somni. 
 
 
Consulta 2/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per via telemàtica, que una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i 
millora energètica d'habitatges s'ha tancat, sense avís, abans del termini establert a les bases. 
 
Indico a XXX que no es pot queixar a la Sindicatura en primera instància, però diu que ja ho ha 
fet per via ordinària i que només me'n volia informar. Esperarem a veure què li diu l'Ajuntament. 
 
 
Consulta 3/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa que –arran d'una separació complicada– va perdre la custòdia seus fills. 
A més, ells tampoc la volen veure. Demana l'ajut del Síndic perquè els troba molt a faltar.  
 
Se li proposa que acudeixi al servei de Mediació municipal, ja que el Síndic no fa aquesta 
funció. Ella diu que té entès que el de Catalunya sí que ho fa i que li demanarà ajut a ell. 
 
 
Consulta 4/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i demana que algú li arregli les taques d'humitat que encara té al sostre per 
causa dels ocupes que hi havia hagut al pis de sobre.  
 
Li fem avinent que si bé l'Ajuntament va col·laborar a desallotjar el pis no es pot fer responsable 
dels desperfectes. Ho hauria de reclamar als propietaris per mitjà de la seva asseguradora. 
 
 
Consulta 5/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX, d'un altre municipi, per queixar-se que no hi ha manera de fer una consulta a la 
Seguretat Social de Vilafranca. No ha aconseguit cita per telèfon, ni per internet, ni en persona.  
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Després d'informar-lo que nosaltres no tenim competències per intervenir-hi, l'adrecem al 
Síndic de Greuges de Catalunya. Malgrat això, faig arribar aquesta queixa –i les altres de 
similars que hem rebut– a l'Alcalde perquè miri de fer-hi alguna cosa. 
 
 
Consulta 6/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona per queixar-se d'una taca d'oli al carrer.  
 
En demanar-li detalls, comprovem que amb qui volia parlar era amb el regidor de Via Pública, 
el Ricard Rafecas. Li oferim el telèfon del servei i també faig arribar l'encàrrec al Regidor. 
 
 
Consulta 7/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se d'una multa que li van imposar els Mossos, a finals de 2020, per 
saltar-se el confinament. Afirma que anava a l'enterrament d'un oncle, a una altra ciutat.  
 
Tot i que no tenim competències en el cas, li expliquem com i on pot presentar al·legacions. 
També li recomanem que hi adjunti una esquela i una fotocòpia del llibre de família. 
 
 
Consulta 8/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que la seva hipoteca ha anat saltant de banc arran de les fusions i 
absorcions dels darrers anys, i no està d'acord amb les condicions que li imposa l'entitat actual. 
 
Se li explica que des de la Sindicatura no el podem ajudar, però que les companyes de l'Oficina 
del Consumidor (OMIC) segurament sí que el podran orientar sobre els seus drets al respecte. 
 
 
Consulta 9/2022/1169 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa el problema laboral que pateix una amiga seva. Pregunta si ha de 
presentar denúncia a Inspecció de Treball.  
 
Li aclarim que qui millor el pot orientar és un sindicat, que és molt diferent d'una sindicatura. La 
consulta a un advocat laboralista i la denúncia sembla que haurien de ser l'últim recurs. 
 
 
Consulta 10/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa del tracte rebut a l'Oficina del Consumidor. Considera que no la 
van atendre ni prou bé ni amb l'empatia necessària. 
 
Li desfem algun malentès sobre l'atenció rebuda i em comprometo a traslladar el seu disgust a 
l'OMIC, però li dic que si vol anar més enllà haurà de queixar-se’n per escrit. XXX ho descarta. 
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Consulta 11/2022/1169 - Orientada 
 
XXX i YYY exposen, per correu-e, per telèfon i en persona, un conflicte amb una herència i una 
operació immobiliària –suposadament fraudulenta– que ja fa anys que dura i que està encallat 
al Jutjat. Se senten assetjats i consideren que hi ha moltes entitats i persones implicades. 
 
Se li explica que el Síndic no pot intervenir en assumptes entre particulars, i encara menys si 
estan en via judicial. Tampoc té competències sobre els advocats i l'Administració de Justícia. 
 
 
Consulta 12/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se del mal servei que ofereixen les entitats bancàries, en general, a 
la gent gran. Des del tancament de sucursals fins a la limitació de l'horari de caixa, passant per 
la complicació de les pàgines web, de les aplicacions per a mòbils i dels caixers automàtics. 
 
Comentem que a tot arreu s'està alçant un clam generalitzat en aquest sentit i, tot i que no tinc 
competències per intervenir-hi, em comprometo a demanar a l’Equip de govern que faci pressió 
perquè es busquin solucions. També l'animo a presentar un full de reclamacions al seu banc. 
 
 
Consulta 13/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa un conflicte laboral amb l'Ajuntament arran del qual podria ser 
acomiadat. El desencadenant va ser un problema de salut familiar que ho fa tot molt complicat.  
 
Li explico que intento evitar els afers polítics i els laborals, ja que poden ser defensats des 
d'altres àmbits. Tampoc s'ha queixat per via administrativa. Malgrat això, parlo amb l'Alcalde i 
convenim que XXX no va actuar correctament, però sembla que finalment no perdrà la feina. 
 
 
Consulta 14/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i demana ajut per deixar de rebre correus electrònics i trucades no desitjades.  
 
Se li explica que el Síndic només pot intervenir en problemes causats per l'Ajuntament, però 
que potser a l'Oficina del Consumidor la podran orientar. Li avancem que el primer pas seria 
donar-se d'alta a la Llista Robinson. 
 
 
Consulta 15/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que YYY té problemes per obtenir el permís d'obres i la subvenció 
municipal per canviar els tancaments exteriors de casa seva i millorar-ne l'eficiència energètica. 
 
Com que els contactes només han estat verbals, l'animem a presentar la seva petició per escrit 
a fi de veure l'argumentació dels Serveis Tècnics. L'endemà mateix el problema ja està resolt. 
 
 
Consulta 16/2022/1169 - Assessorada 
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XXX es presenta i es queixa de les molèsties que els ocasiona el bar que hi ha al costat de 
casa seva. Parla de soroll, gresca, crits i baralles fins a altes hores de la nit. 
 
Comprovo que tot just fa quinze dies que ha presentat la seva petició d'inspecció per escrit i 
convenim que cal donar una mica més de marge a l'Ajuntament per actuar. 
 
 
Consulta 17/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que en un pis de la seva propietat, que tenia llogat, han trobat una 
plantació de marihuana. Es queixa de les destrosses de la Policia i de problemes amb Endesa. 
 
Atesa la gravetat dels fets, parlo amb l’Inspector de la Policia local i em diu que l'operació i 
l'ordre del tall de subministrament elèctric ha estat cosa de la Policia Judicial de Vilanova. 
S'ofereix a explicar-ho personalment a la interessada, però és ella qui s'hi haurà d'adreçar. 
 
 
Consulta 18/2022/1169 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e en què XXX es queixa d'haver estat insultat pel Regidor de Cultura en el 
transcurs d'una reunió pública. 
 
Informo a XXX que no puc obrir expedient perquè encara no s'ha queixat per via administrativa, 
però trasllado la queixa al Regidor i sembla que tot va ser una broma desafortunada. Desfaig el 
malentès i, sortosament, el conflicte es dona per tancat. 
 
 
Consulta 19/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que la seva empresa l'ha assetjat i l'ha acomiadat per motius racistes. 
Ho ha denunciat a Inspecció de Treball, però la cosa no avança i ja té problemes econòmics 
greus. Creu que l’empresa li dificulta que pugui trobar feina i que el seu advocat li va en contra. 
 
Explico a XXX que no tinc competències per ajudar-lo en cap dels problemes que ha exposat, 
però li recomano seguir la via judicial per aclarir el tema laboral i acudir al Síndic de Catalunya 
per a un assumpte relacionat amb una matrícula universitària. 
 
 
Consulta 20/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i exposa que el seu banc la va atendre molt malament quan els va denunciar uns 
càrrecs irregulars a la seva targeta de crèdit. Sembla que va ser un cas d’usurpació d’identitat. 
 
Se li explica que la Sindicatura no s'ocupa d'aquests assumptes, però que es pot adreçar a 
l'Oficina del Consumidor. XXX diu que ja té dia i hora, però que volia esgotar tots els recursos. 
 
 
Consulta 21/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa que no ha pogut entrar al SEPE perquè no tenia cita prèvia. Ha 
explicat al vigilant que no se n'ha sortit ni per internet ni per telèfon, però no l'ha deixat passar.  
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Pensa que en temps de pandèmia era necessària aquesta prevenció, però que ara n'abusen. 
 
Tot i que li dono tota la raó, li he d'aclarir que no puc entomar la seva queixa perquè el SEPE 
no és administració municipal. Li facilito les dades del Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta 22/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que la negligència de la seva immobiliària i el possible exercici del 
dret de tanteig i retracte de l'Ajuntament li estan complicant la compra d'un pis. 
 
Convenim amb la Regidora d'Habitatge que l'Ajuntament no està fent res mal fet, però matisa 
que l'interès municipal pels immobles buits és per evitar ocupacions, en cap cas competir amb 
particulars que hi tinguin un interès legítim. L'Ajuntament desisteix del dret de tanteig. 
 
 
Consulta 23/2022/1169 - Assessorada 
 
Rebo un missatge al mòbil en què XXX pregunta un aspecte molt concret relacionat amb la 
protecció temporal per a les persones desplaçades d'Ucraïna.  
 
Parlo amb el servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació, on m’informen que aquest assumpte es 
porta des de Convivència i Ciutadania. Ho trasllado a XXX i n'hi facilito el telèfon de contacte. 
 
 
Consulta 24/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i demana orientació per resoldre una sol·licitud de responsabilitat patrimonial que 
va presentar fa temps. Ara ha estat citat pels Serveis Jurídics i pregunta què ha de fer.  
 
Li expliquem que és un tràmit habitual que forma part del procediment. Podrà exposar la seva 
versió, presentar proves i concretar la seva petició, però el Síndic no l'hi pot acompanyar. 
 
 
Consulta 25/2022/1169 - Orientada 
 
XXX, per correu-e, demana ajut per resoldre dues multes per excés de velocitat que li han 
posat a Vilanova. Ha intercanviat correus amb l'Ajuntament i amb l'ORGT però no ho aclareix. 
 
Tot i que és evident que no hi tinc competències, li desfaig alguns malentesos i l'informo que a 
Vilanova també tenen una Oficina del Defensor de la Ciutadania, on segur que l'atendran. 
 
 
Consulta 26/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que viu en un pis dels que gestiona la Fundació Amàlia Soler (FAS), 
però el troba molt petit i no està d'acord amb el tracte que rep ni amb els diners que li cobren. 
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Tot i que la FAS no depèn orgànicament de l'Ajuntament, demano al Regidor de Serveis 
Socials que s'interessi pel cas. Aconsegueix aclarir malentesos i explicar alguns funcionaments. 
També es revisa i corregeix el contracte de cessió del pis de XXX a l'Ajuntament. 
 
 
Consulta 27/2022/1169 - Orientada 
 
XXX, que ja va ser atès fa poc, es presenta i es torna a queixar dels seus advocats, del mal 
funcionament del Jutjat i de la connivència de les forces vives de Vilafranca, que el volen 
desposseir de l'herència de la seva mare i l'assetgen constantment.  
 
Se li recorda que el Síndic no pot intervenir en assumptes de caire privat ni en els que ja es 
trobin en via judicial. Tampoc pot entrar en el funcionament d'altres administracions. 
 
 
Consulta 28/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX exposa, per via telemàtica, el seu desacord amb un informe policial sobre un accident. 
Considera que no s'han interpretat correctament les proves i les declaracions dels implicats. 
 
Li confirmo que té dret a demanar la revisió de l'informe, però que ho ha de fer directament a la 
Policia. La Sindicatura només hi podrà intervenir si no n'obté un resultat satisfactori. 
 
 
Consulta 29/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'una notificació d'embargament que ha rebut de l'ORGT. Li 
reclamen l'impost de circulació de dos vehicles que no reconeix com a seus. 
 
Tot i que li aclarim alguns conceptes, li diem que abans de venir a la Sindicatura ha d'intentar 
resoldre el conflicte directament amb l'ORGT. Diu que ja té hora per anar-hi a presentar recurs. 
 
 
Consulta 30/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX, YYY i ZZZ exposen que es van tallar els arbres del seu carrer i que no hi ha intenció de 
plantar-ne de nous. Consideren que el carrer ha perdut valor i ells, qualitat de vida. 
 
A Via Pública m'informen que els arbres van ser reposats en una zona del barri amb millors 
condicions i que els motius tècnics de la decisió van ser convenientment explicats als veïns. 
Com que no s'ha presentat cap queixa per via administrativa, he de tancar la consulta. 
 
 
Consulta 31/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX, d'un altre municipi, i exposa que el seu marit té problemes amb la pensió 
d'invalidesa, que va tramitar durant la pandèmia. Es veu que no ho va fer prou bé i diu que és 
perquè no hi va haver manera de contactar amb el SEPE ni amb la Seguretat Social.  
 
Atesa l'evidència que des d'aquí no la podrem ajudar, li facilitem les dades del Defensor del 
Pueblo i, a petició seva, del Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Consulta 32/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i exposa que el seu fill ha estat víctima d'una actuació policial excessiva en un 
control d'estupefaents. Pregunta què ha de fer per evitar que els agents quedin impunes.  
 
Li indiquem que es pot queixar, sempre per escrit, contra l'actuació dels agents i contra la multa 
que li han dit que rebrà, ja que sense aquest pas previ el Síndic no hi pot intervenir. 
 
 
Consulta 33/2022/1169 - Assessorada 
 
En una trobada casual pel carrer, XXX es queixa del mal estat dels escocells dels arbres del C. 
Misser Rufet. Ho va notificar per correu-e i ha rebut una resposta que considera molt ambigua.  
 
Consulto el cas a Via Pública i constato que s'han plantejat la proposta de XXX, però que no 
s'ha considerat viable. Buscaran alternatives, però sense cap compromís temporal. Com que 
XXX desestima iniciar la via administrativa, he de tancar la consulta. 
 
 
Consulta 34/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa que no se li ha concedit la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 
Exposa una situació personal difícil, però està contenta del tracte que rep a Serveis Socials. 
 
Com que la RGC no depèn de l'Ajuntament sinó de la Generalitat, li facilito les dades del Síndic 
de Catalunya i li suggereixo que s'hi posi en contacte. 
 
 
Consulta 35/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i es queixa contra la imminent denegació d'un comandament per entrar a l'illa del 
centre. El vol per motius laborals, però ja li han dit que com que no n'és veïna, no li correspon. 
 
Tot i que els seus motius són legítims, constato que els criteris de concessió són rigorosos i ella 
no els compleix. Haurà de buscar alternatives. Li ofereixo que quan rebi la resposta ens la porti 
i obrirem expedient, però sembla difícil poder-li facilitar una solució. XXX ho desestima. 
 
 
Consulta 36/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX, des d'un altre municipi, i exposa un conflicte amb una companyia de telefonia.  
 
Se li explica que aquests assumptes no es porten des de la Sindicatura sinó des de l'Oficina del 
Consumidor, i que si al seu poble no n'hi ha pot demanar ajut a la del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta 37/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de les molèsties que els produeix l'activitat d'un bar veí. Informa 
que ja hi ha hagut una inspecció i que ara estan pendents d'una sonometria. 
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Queda clar que l'actuació municipal no s'ha donat per tancada i sembla que s'està seguint el 
procediment correcte, així que proposo a XXX que s'esperi a veure'n el resultat. 
 
 
Consulta 38/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i demana celeritat en el tràmit d'empadronament que fa poc que ha demanat. Ho 
necessita per fer gestions i demanar ajuts.  
 
Consulto el cas a Convivència i Ciutadania i m’acrediten que estan complint els protocols i els 
terminis, així que encara no hi tinc competències. Si poden avançar-li algun tràmit, ho faran. 
 
 
Consulta 39/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa dels problemes que té la seva esposa per obtenir el permís de 
residència i la nacionalitat espanyola. L'atenció a les oficines d'Estrangeria és nefasta. 
 
Li expliquem que la competència en estrangeria és exclusivament estatal, així que des d'aquí 
no els podrem pas ajudar. L'adrecem al Defensor del Pueblo i n'hi facilitem el telèfon. 
 
 
Consulta 40/2022/1169 - Orientada 
 
XXX m’atura pel carrer i m'explica els problemes de salut que pateix el seu fill. Necessita 
atenció urgent i a l'Hospital de Vilafranca li han donat hora per al cap de dos mesos.  
 
Tot i que no tinc competències en el camp de la Sanitat, truco a l'Hospital per veure si li poden 
avançar la visita. Inicialment em diuen que no, però l’endemà XXX em fa saber que el visitaran 
la setmana que ve. 
 
 
Consulta 41/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa del soroll que fa un aparell d'aire condicionat d'un edifici municipal. Ja 
se n'havia queixat al 2017, però la sonometria havia sortit negativa.  
 
L'informo que pot iniciar una nova via administrativa, però també que he sabut que fa menys 
d’un any que s'hi va fer una altra sonometria i que va donar el mateix resultat. A més, l'aparell 
només funciona ocasionalment i mai en horari nocturn. Malgrat això, es tindran en compte les 
molèsties i quan es pugui se substituirà. 
 
 
Consulta 42/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i exposa que al seu carrer tenen conflictes d'estacionament derivats d'una 
senyalització poc clara. La Policia no té clar com ha d’actuar i vol que el Síndic hi posi ordre. 
 
Se li explica que el Síndic no pot actuar si no hi ha hagut una petició prèvia per via 
administrativa. Com que no és el cas, l'animem a presentar-la. 
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Consulta 43/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que va demanar la intervenció del servei de Mediació en un conflicte 
familiar. Ara li han dit, només de paraula, que han tancat el seu expedient i no hi està d'acord.  
 
Diu que s'esperarà una setmana més i que si no rep una comunicació oficial i convincent ens 
demanarà que obrim expedient i investiguem si han actuat correctament. 
 
 
Consulta 44/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa la mala relació que manté amb uns veïns. Explica que ell no va voler 
compartir certes despeses i que des d'aleshores la tensió no ha parat d'augmentar.  
 
Tot i conèixer personalment les parts implicades, li faig saber que no em puc posar en 
conflictes veïnals. Li proposo que, per evitar la via judicial, demani l'ajut del servei de Mediació. 
 
 
Consulta 45/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX per explicar que YYY va rebre una multa injusta i que es voldria queixar de la 
manera de fer dels agents, que van sancionar tot un grup quan només uns quants infringien la 
llei. YYY els ho va observar i li van dir que tot quedaria en un avís, però tots van ser multats.  
 
Se li explica que el Síndic no hi pot intervenir si primer no ho han intentat resoldre per via 
administrativa, però diu que es conformarà si pot parlar amb l'Inspector i/o l'agent actuant i 
rebre una disculpa mínima. Li indiquem com ho ha de fer per demanar aquesta entrevista. 
 
 
Consulta 46/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX, del Sindicat de Llogateres, per queixar-se d'una agència immobiliària de la 
vila que aplica criteris discriminatoris a l'hora d’acceptar inquilins per als pisos disponibles.  
 
Tot i la gravetat de l'assumpte, li explico que no hi puc intervenir directament, però l'animo a 
presentar un full de reclamacions i a demanar després, si cal, l'ajut de l'Oficina del Consumidor. 
 
 
Consulta 47/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa de l'excés d'humitat que tenen al seu pis, que és de la Generalitat. Fa 
molt de temps que se'n queixen però ningú no hi fa res. Acceptarien un canvi de pis.  
 
Constato que la seva queixa no implica cap servei municipal i se centra en la gestió de l'Oficina 
d'Habitatge de la Generalitat, de manera que l'adreço al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta 48/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i pregunta com es pot queixar d'un problema que ha tingut en una sala 
d'estudi municipal. Afirma que un dels ordinadors li ha esborrat un llapis òptic. 
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Tot i la seva desconfiança, li proposo que ompli una instància i la presenti al registre de l'OAC, 
ja que sense aquest pas previ no puc entomar el cas. 
 
 
Consulta 49/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX, per via telemàtica, es queixa de tracte inadequat i desproporcionat en una actuació 
policial. També considera que li van posar multes immerescudes i injustificades. 
 
Com que tot just acaba de presentar al·legacions per via administrativa, li explico que encara 
no puc obrir expedient ni fer la investigació que demana. N'haurà d'esperar la resposta. 
 
 
Consulta 50/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX per exposar que el Rebost Solidari està desabastit i ha de racionar els aliments 
que lliura a les persones usuàries. Assegura que hi ha gent que passa gana.  
 
XXX no n'ha parlat amb ningú ni ho ha notificat per escrit, però atesa la possible gravetat del 
cas jo mateix parlo amb el regidor de Serveis Socials, que em certifica que tot funciona bé. 
 
 
Consulta 51/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de deixadesa de l'Equip de govern. Pensa que no s'impliquen 
prou en les coses, que prometen molt i compleixen poc. Posa l'exemple d'una petició feta al 
2017 i no atesa.  
 
Li explico que aquella petició ja no es pot defensar i diu que tampoc cal, que ja va solucionar el 
problema per altres vies. Només volia deixar constància de la seva opinió. 
 
 
Consulta 52/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i, de manera molt críptica, acusa els Serveis Socials de no haver-li concedit una 
prestació que ni tan sols els havia demanat. No ha presentat cap escrit, però demana visita.  
 
El dia i hora en qüestió, XXX no es presenta ni dona senyals de vida. Com que no es torna a 
posar en contacte amb nosaltres, tanquem la consulta. 
 
 
Consulta 53/2022/1169 - Orientada 
 
XXX explica, per telèfon, que viu en un altre municipi i que té un conflicte amb el seu 
Ajuntament. Pregunta si podem ajudar-la. 
 
Tal i com ella ja es pensava, li expliquem que no tenim competències d'àmbit comarcal, però 
que pot demanar ajut al Síndic de Greuges de Catalunya. N'hi facilitem les dades de contacte. 
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Consulta 54/2022/1169 - Orientada 
 
XXX exposa, per correu-e, que ha de renovar un contracte amb l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, però que l'avís li ha arribat amb el termini esgotat i té por de perdre el pis. 
 
Li proposem que truqui al telèfon de l'Agència que consta a la documentació que té i els 
expliqui el cas. Si no ho pot arreglar així, haurà de demanar ajut a la Síndica de Catalunya. 
 
 
Consulta 55/2022/1169 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e on XXX exposa que en un pis del seu bloc estan fent obres presumptament 
irregulars. Produeixen força molèsties i pregunta si tenen els permisos corresponents.  
 
Se li explica que la Sindicatura no atén queixes en primera instància ni fa tasques informatives, 
però derivem el seu correu a Serveis Urbanístics i deixem el cas a les seves mans. 
 
 
Consulta 56/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'una denúncia per venda ambulant no autoritzada. Admet que 
reparteix fruita i verdura (del seu hort) entre familiars i amics des del seu garatge, però no ven. 
 
Li proposem que s'esperi a rebre la multa i llavors valori si vol presentar al·legacions o pagar-la 
amb bonificació. Podrem obrir expedient si presenta recurs i no està d'acord amb la resposta. 
 
 
Consulta 57/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX telefona i es queixa d'inseguretat al barri de l'Espirall. No ha presentat cap petició escrita 
però li sona que altres veïns sí que ho han fet. Pensa que la Policia no hi fa prou.  
 
Com que aquest malestar també m'ha arribat per altres bandes, el comento amb l'Inspector en 
cap de Policia, que em confirma que hi ha diverses persones que causen problemes. Hi fan el 
que poden, però ni ells ni els Mossos tenen prou efectius i el sistema judicial no hi ajuda gaire. 
 
 
Consulta 58/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per mitjà de la pàgina web, d'una multa imposada a la seva esposa arran d'un 
estacionament irregular fet a causa de les obres de la zona i altres circumstàncies puntuals. 
 
Informo a XXX que abans d'adreçar-se a la Sindicatura ha de presentar al·legacions per escrit, 
però parlo amb la Policia i l’aviso que serà difícil que se li acceptin. Lamenta les maneres i la 
poca tolerància policial, però suposa que pagarà amb bonificació. 
 
 
Consulta 59/2022/1169 - Assessorada 
 
Per via telemàtica XXX ens comunica que un arbre del parc de Sant Julià té una branca 
trencada i pot ser perillós.  
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Se li explica que la Sindicatura no és la millor via per notificar aquestes incidències, que podia 
haver trucat a Atenció Ciutadana o directament a Via Pública. Malgrat això, fem circular l'avís. 
 
 
Consulta 60/2022/1169 - Orientada 
 
XXX i YYY es presenten i exposen que XXX té molts problemes per aconseguir la nacionalitat 
espanyola. Els terminis de l'estat espanyol i del seu país d'origen són incompatibles.  
 
Se'ls explica que no tenim competències per intervenir en temes de nacionalitat, ja que 
corresponen a l'àmbit estatal. Els adrecem al Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta 61/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que YYY, amb una discapacitat intel·lectual, està essent 
embargada per l'Agència Tributària de Catalunya arran d'unes multes de circulació del seu ex. 
YYY només cobra una pensió no contributiva i ho troben excessiu.  
 
Veiem que el vehicle en qüestió estava a nom de YYY i que pot ser difícil reconduir el cas, però 
les multes són dels Mossos i les hem d'adreçar a la Síndica de Catalunya. 
 
 
Consulta 62/2022/1169 - Assessorada 
 
Per mitjà del formulari de la nostra pàgina web XXX exposa que li han imposat una multa i 
pregunta si li convé pagar-la amb bonificació o bé presentar al·legacions.  
 
Per via telefònica li expliquem que la decisió és exlusivament seva. Malgrat això, un cop 
sabuda la naturalesa de la sanció, li recomanem pagar-la amb bonificació. 
 
 
Consulta 63/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona una treballadora de l'OAC i diu que XXX vol registrar, adreçada a la Sindicatura, una 
queixa genèrica contra de l'estat dels parcs infantils de la Vila. Pregunta si és correcte.  
 
Li confirmem que la Sindicatura no és la porta d'entrada de les queixes i suggeriments, que 
primer s'han d'enviar a l'Alcaldia i des d'allà la derivaran al servei corresponent. Podrà acudir a 
nosaltres si l'atenció rebuda no fos satisfactòria. 
 
 
Consulta 64/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que treballen per a l'Ajuntament, però per mitjà d'una 
Fundació. Ara es diu que l'Ajuntament vol remunicipalitzar el servei però que no les vol 
subrogar, de manera que estan molt preocupades per la seva continuïtat laboral. 
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Tot i que no puc obrir expedient, m'interesso pel cas. El Regidor em confirma la intenció de 
remunicipalitzar el servei i convocar concurs de mèrits públic, però no decidirà res fins que rebi 
l'informe jurídic que ha demanat, i ja serà al 2023. De moment, poden estar tranquil·les. 
 
 
Consulta 65/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX, que és pensionista, i exposa que el SEPE li reclama uns diners que es veu que 
fa anys que està cobrant de massa. Afirma que mai va amagar informació i que tampoc té 
aquests diners. 
 
Tot i que diu que ja ha presentat recurs per via judicial, li proposem que parli amb el Defensor 
del Pueblo, ja que l'assumpte és de competència estatal i des d'aquí no el podem ajudar. 
 
 
Consulta 66/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que l'Hospital s'està endarrerint molt en facilitar-li la nova cadira de 
rodes que necessita. Pregunta si el podem ajudar a agilitar-ne l'arribada.  
 
Li expliquem que només tenim competències municipals i que la Sanitat depèn directament de 
la Generalitat, així que l'adrecem a la Síndica de Catalunya. N'hi facilitem les dades. 
 
 
Consulta 67/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa imposada per miccionar al carrer. Admet que ho 
va fer, però al·lega incontinència i absència de lavabos públics a la Vila. 
 
Se li explica que abans de venir a la Sindicatura ha de recórrer (amb la documentació mèdica 
que calgui) per via administrativa. També li proposem que es plantegi pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta 68/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i explica que el seu ex, després de molt temps desaparegut, s'ha intentat endur 
els nens de l'escola. Ho té en via judicial, però és molt lenta i viuen amb molta angoixa.  
 
Com que no podem intervenir davant l'Administració de Justícia, l'adrecem a Igualtat (Casal de 
la Dona) i a Serveis Socials. Diu que ja hi va i que ja l'ajuden, però tampoc poden accelerar la 
via judicial. En aquest sentit, només li resta trucar al Defensor del Pueblo. Oficiosament, truco a 
l'escola i els demano la màxima sensibilitat i col·laboració, però la situació és molt delicada. 
 
 
Consulta 69/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb un veí del bloc, que diu que el pas de la xemeneia 
de la seva calefacció pel celobert no és correcte i li provoca molèsties. 
 
Tot i que podria demanar un informe tècnic, sembla que les irregularitats són diverses i potser 
no sigui la millor solució. Se li proposa que faci posar la seva xemeneia com les altres. 
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Consulta 70/2022/1169 - Assessorada 
 
En una trobada casual pel carrer, XXX se'm queixa que l'Ajuntament ha denegat a la seva 
entitat el permís per posar una parada al Mercat d'Artesans del segon diumenge de cada mes.  
 
Faig la consulta corresponent –de manera oficiosa– i resulta que les parades d'entitats i ONG 
només s'autoritzen al Mercat dels dissabtes o bé a altres llocs de la Vila i/o a altres hores. 
 
 
Consulta 71/2022/1169 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que va emparaular un vehicle a les Fires de Maig, però que en anar 
a formalitzar la compra al concessionari n’hi van intentar vendre un altre d'igual però més car. 
Va desfer el tracte, però ara no li tornen la paga i senyal que havia avançat.  
 
Constatem que la Sindicatura de Greuges no el pot ajudar en el seu problema, però l’adrecem 
a l'Oficina del Consumidor. 
 
 
Consulta 72/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es presenta i em demana que l'ajudi a entendre el contingut d'una notificació que acaba 
de rebre com a resposta a una sol·licitud de responsabilitat patrimonial.  
 
Llegeixo el document i li explico que tan sols és la comunicació de l'admissió a tràmit de la seva 
petició, dels terminis que tenen per a resoldre i del significat d'un hipotètic silenci administratiu. 
 
 
Consulta 73/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa un conflicte amb la seva comunitat de propietaris, que vol escapçar-li un 
tros de pis per posar un ascensor al bloc. No hi està d'acord i pregunta si s'hi pot oposar. 
 
Tot i que la Sindicatura no pot intervenir en assumptes entre particulars, consultem el cas al 
servei d'Habitatge i li traslladem les seves consideracions. Finalment l'ascensor no es posarà. 
 
 
Consulta 74/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, que les bonificacions per a persones amb discapacitat que aplica 
el Complex Aquàtic són molt restrictives. Pregunta què s'hi pot fer.  
 
Observo que aquest tipus de bonificacions són potestatives i que no estan regulades per llei, de 
manera que mentre s'apliquin igual per a tothom no constitueixen cap greuge. Malgrat això, 
obriré un expedient d'ofici i demanaré millores en els barems i en la publicitat. 
 
 
Consulta 75/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que el propietari del pis on fa anys que viu ha deixat de cobrar-li el 
lloguer perquè l'en vol fer fora. Ja ha anat a Habitatge i l'han inscrit a les diferents borses. 
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Com que el problema de fons és entre particulars i no sembla que cap servei municipal estigui 
actuant malament, li proposo que demani assessorament al Sindicat de Llogateres per si 
l'actuació del propietari fos irregular. En darrera instància podrà anar a Serveis Socials. 
 
 
Consulta 76/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se de la lentitud de l'ORGT en tornar-li uns diners que li van cobrar 
indegudament. Pregunta si hi podem intervenir.  
 
Se li explica que tot i actuar per delegació de l'Ajuntament són una altra administració i hi tenim 
poc marge d'actuació, però que si ens fa arribar la documentació sí que hi trucarem. Diu que 
que ja s'ho rumiarà, que no té gaire temps per perdre. 
 
 
Consulta 77/2022/1169 - Assessorada 
 
XXX demana, per correu-e, hora per a una entrevista urgent. No avança el tema a consultar.  
 
Com que en el seu correu ens facilita el telèfon, li truquem diverses vegades per donar-li hora, 
però no contesta. Finalment la hi donem per correu-e, però ni es presenta ni diu mai més res. 
 
 
Consulta 78/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa que es vol queixar contra l'ORGT, que li vol cobrar les escombraries 
comercials d'un local on no hi ha activitat. 
 
Li preguntem si els ha demanat la rectificació per via administrativa i resulta que no, així que li 
demanem que ho faci perquè sense aquest pas previ no hi podem intervenir. 
 
 
Consulta 79/2022/1169 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa que un veí s'ha apropiat de manera irregular d'una part d'una 
propietat seva. Creu que el Cadastre i el Registre de la Propietat han actuat malament i 
demana explicacions i responsabilitats. 
 
Se li observa que aquestes administracions són estatals i que no hi tenim competències. S’hi 
hauria de queixar per escrit i, en darrera instància, podrà acudir al Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta 80/2022/1169 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de XXX en què demana hora per parlar d'un cas de racisme immobiliari.  
 
De seguida se li dona dia i hora, també per correu-e, però ni confirma la cita ni es presenta el 
dia de l’entrevista. No es torna a posar en contacte amb nosaltres. 
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Consulta 81/2022/1169 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se que l'Agència Tributària de Catalunya li cobra l'impost de CO2 de 
dos cotxes que fa anys que té donats de baixa temporal. Els conserva per motius sentimentals, 
però no circulen ni contaminen.  
 
Com que els recursos li han estat desestimats i aquesta Sindicatura no té competències per 
intervenir-hi, se li recomana que demani ajut a la Síndica de Catalunya. 
 
 
Consulta 82/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa que ha estat víctima d'una estafa per correu electrònic. Reconeix que va 
badar, però es queixa que el seu banc es desentén del problema. 
 
Se li explica que no tenim competències per ajudar-la però que pot demanar la intervenció de 
l'OMIC, on resulta que ja l'estan atenent. També li oferim el telèfon de la Síndica de Catalunya. 
 
 
Consulta 83/2022/1169 - Assessorada 
 
Telefona XXX perquè fa uns dies que la seva mare va caure al carrer per culpa d'unes obres 
municipals mal delimitades. Ha tingut conseqüències i vol ajut per demanar una indemnització.  
 
Un cop aclarit que aquesta no és funció de la Sindicatura i que el procés és llarg i complicat, sí 
que se li explica com ha d'iniciar la via administrativa i la documentació que hi ha d'adjuntar. 
 
 
Consulta 84/2022/1169 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que els seus veïns no respecten la seva intimitat ni la seva privacitat. 
Se sent assetjat i viu amb molta angoixa. Ho ha denunciat als Mossos, però no actuen. Hi ha 
intervingut el servei de Mediació, però ha fracassat. També rep l'ajut dels Serveis Socials. 
 
Com que la seva principal queixa no és contra cap servei municipal sinó contra la inacció dels 
Mossos, se li proposa que parli amb la Síndica de Catalunya. 
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4.2. Informació estadística  

 
 
4.2.1. Curs donat als casos presentats 
 
En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
la nostra Sindicatura de Greuges durant el 2022. 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 2017 1 

Expedients pendents 2018 1 

Expedients pendents 2019 0 

Expedients pendents 2020 0 

Expedients pendents 2021 15 

Expedients oberts 2022 28 

Consultes 2022 84 

TOTAL 129 

 

 
 
Cal esmentar que un dels expedients oberts i tractats al llarg de 2022, el 23/2022/1171, no es 
va iniciar a instància de part, sinó que correspon a una actuació d'ofici. 
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4.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 84 consultes sense expedient registrades el 2022 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (31): 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 a les persones que han vingut a demanar ajut. 
 
 - Consultes assessorades (53): 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 
resolta (en algun cas ni tan sols iniciada) la via administrativa. En aquests casos, el/la 
consultant és informat/da al respecte i adreçat/da al servei corresponent. 
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4.2.3. Resolució dels casos estudiats 
 
Els 45 expedients estudiats (el pendent de 2017, el pendent de 2018, els 15 pendents de 2021 i 
els 28 casos nous de 2022) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a 
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Són els casos que s'han tancat A favor 
de l'interessat / la interessada. En la gran majoria d'aquests expedients ha estat possible 
solucionar el greuge detectat per la via de la intermediació, i tan sols en una ocasió només s'ha 
estimat parcialment la meva recomanació (Exp. 6/2022/1171). 
 
Un altre grup de casos el constitueixen aquells en què s'ha comprovat que l'actuació de 
l'administració municipal havia estat correcta, cosa que s'ha comunicat de manera clara i 
entenedora a les persones interessades i els expedients s'han tancat A favor de l'Ajuntament. 
 
Tres dels expedients tractats va veure’s Desistits pels interessats, ja que els promotors no en 
van fer el seguiment adequat o senzillament van deixar d'estar localitzables. 
 
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. 
 
 

A favor de l'interessat 20 

A favor de l'Ajuntament 13 

Desistits per l’interessat 3 

Oberts i pendents de resolució 9 

TOTAL 45 
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4.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana. 
 
 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbanístics 7 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Via Pública 3 

Alcaldia – Convivència i Ciutadania 2 

Alcaldia – Policia Local 7 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Benestar Social 6 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Educació 1 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Esports 2 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Habitatge 2 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Salut 1 

Serveis Centrals i Hisenda – Hisenda  1 

Serveis Centrals i Hisenda – Secretaria Governació 4 

Serveis Centrals i Hisenda – Serveis Jurídics 3 

Empresa Municipal Aigües de Vilafranca, S.A. 1 

Organisme de Gestió Tributària 5 

TOTAL 45 
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4.3. Balanç estadístic del mandat 

 
 
4.3.1. Curs donat als casos presentats  
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALS 

Expedients d’anys anteriors 7 18 35 18 17 95 

Expedients nous 54 53 31 49 28 215 

Consultes 99 80 67 79 84 409 

Total casos tractats any 160 151 133 146 129 719 
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4.3.2. Classificació de les consultes  
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Orientades 39 30 23 39 31 162 

Assessorades 60 50 44 40 53 247 

Total anual 99 80 67 79 84 409 
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4.3.3. Resolució dels expedients estudiats  
 

 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALS 

A favor de l'interessat 21 13 28 28 20 110 

A favor de l'Ajuntament 20 21 18 21 13 93 

Desistit per l'interessat 3 2 2 1 3 11 

Oberts i pendents de resolució 17 35 18 17 9 96 

Total anual 61 71 66 67 45 310 

 
Observacions tècniques:  
 
1. Hi ha una aparent discrepància entre els casos que van quedar Oberts i pendents de resolució al 2018 

(17) i els Expedients d'anys anteriors del 2019 que consten a la taula de l'apartat 4.3.1. Curs donat 
als casos presentats (18), ja que aquesta quantitat hauria de coincidir. El motiu és que a primers de 
2019, i arran de la insistència de la persona interessada, es va reobrir un expedient que havia estat 
tancat al 2018 A favor de l'Ajuntament. 

 
2. Els 310 expedients que consten com a còmput total en aquesta taula indiquen la suma dels expedients 

que s'han treballat al llarg del mandat, però és una xifra que pot portar a confusió perquè inclou 
duplicitats: els expedients que no es van poder tancar l'any en què havien estat oberts i es van acabar 
de resoldre l'any següent estan comptabilitzats dues vegades. Els Oberts i pendents de resolució de 
l'any 2020, per exemple, es tornen a sumar com a Expedients d'anys anteriors al 2021. El total 
d'expedients oberts durant el meu mandat són els 215 que consten a la taula de l'apartat 4.3.1. Curs 
donat als casos presentats. 
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4.3.4. Classificació dels expedients tancats 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALS 

A favor de l'interessat 21 13 28 28 20 110 

A favor de l'Ajuntament 20 21 18 21 13 93 

Desistit per l'interessat 3 2 2 1 3 11 

Total anual 44 36 48 50 36 214 

 
Observació tècnica:  
 
Al 2020, i arran d'un malentès que s'havia produït en la interpretació de les dades de 2019, vaig canviar la 
denominació dels expedients que havia tancat amb una millora –negociada– de la situació de la persona 
promotora. Fins aleshores, la majoria d'aquests expedients es classificaven com a Mediació i només 
s'utilitzava la nomenclatura A favor de l'interessat per a aquells casos en què no s'havien pogut acostar 
posicions i honestament considerava que el greuge era evident, així que no em quedava altre remei que 
emetre una recomanació escrita. Tant en uns casos com en els altres, però, entenia que encara que 
l'Ajuntament no hagués comès cap error manifest sí que se'n podia polir l'actuació o atenuar l'afectació 
sobre aquella persona concreta. 
 
A partir del 2020, doncs, i per evitar equívocs, vaig eliminar la classificació com a Mediació i vaig passar a 
anomenar A favor de l'interessat a tots aquells casos en els quals havia intervingut per millorar la situació 
de la persona que havia vingut a demanar-me ajut, intervenció que podia ser en forma d'Intermediació o 
bé en forma de Recomanació, una opció només reservada per als casos més complicats en què no havia 
estat possible acostar posicions. Òbviament, aquesta Recomanació podia ser acceptada, acceptada 
parcialment o desestimada (vegeu la gràfica a la pàgina següent).  
 
I seguint la mateixa línia, en aquest balanç de tot el mandat he optat per mantenir aquesta darrera 
nomenclatura, ja que és molt més clara i no deixa lloc a malentesos. 
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4.3.5. Acceptació de les resolucions a favor de l'interessat 
 
 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Solució per intermediació 21 12 27 27 19 106 

Recomanació acceptada parcialment 0 0 0 0 1 1 

Recomanació no acceptada 0 1 1 1 0 3 

Total anual 21 13 28 28 20 110 
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4.3.6. Expedients per Àrees i Serveis  
 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

AT i SU – Serveis Urbanístics 3 4 8 6 7 28 

AT i SU – Via Pública 6 3 1 2 3 15 

ALC – Convivència i Ciutadania 4 2 1 1 2 10 

ALC – Gabinet  d'Alcaldia 2 4 4 1   11 

ALC – Policia Local 24 19 15 10 7 75 

DE i PE – Promoció Econòmica 1 1       2 

SalP i PS – Benestar Social 4 11 8 4 6 33 

SalP i PS – Educació   1   1 1 3 

SalP i PS – Esports       2 2 4 

SalP i PS – Gent Gran 1 3 3 2   9 

SalP i PS – Habitatge     1 2 2 5 

SalP i PS – Igualtat, Solidaritat i Coop.       1   1 

SalP i PS – Joventut     1 1   2 

SalP i PS – Salut i Consum 1 2 1   1 5 

SalP i PS – Serveis a les Persones   1 1 1   3 

SC i H – Hisenda 1 2 1 3 1 8 

SC i H – Procediment Sancionador 1 1   4   6 

SC i H – Recursos Humans i Organització 1     3   4 

SC i H – Secretaria Governació 8 11 14 13 4 50 

SC i H – Serveis Jurídics       5 3 8 

E.M. Aigües de Vilafranca, S.A. 3 4 5 4 1 17 

Organisme de Gestió Tributària   1 1 1 5 8 

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf 1         1 

Consorci per a la Normalització Lingüística   1 1     2 

Total anual 61 71 66 67 45 310 

 
 
 
Observacions tècniques:  
 
1. En el transcurs dels meus cinc anys de mandat hi ha hagut algun canvi de criteri prou significatiu com 

perquè sigui convenient recordar-lo, ja que si algú contrastés les dades d'aquesta classificació amb les 
dels Informes corresponents veuria que els expedients atribuïts a diversos serveis no coincideixen. 
Això és així perquè fins al 2019 (inclòs) utilitzàvem la denominació Expedients de Resolució  
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Transversal per referir-nos a aquells casos que, per la seva complexitat, havien de ser atesos i resolts 
per mitjà de l'actuació coordinada de diversos serveis municipals que, en alguna ocasió, fins i tot 
implicaven àrees diferents. Aquest abast tan considerable feia complicat atribuir-los únicament a un o 
altre servei, però ens vam adonar que aquesta categoria agafava massa cos (molts dels expedients 
que arriben a la Sindicatura no són precisament senzills) i distorsionava significativament, a la baixa, el 
total d'expedients imputats als diversos serveis.  

 
 A partir del 2020, doncs, vam eliminar aquesta categoria i vam optar per atribuir cada expedient al 

departament que presumptament era l'origen del greuge, i en aquest balanç general he optat per 
mantenir aquest mateix criteri i distribuir els Expedients de Resolució Transversal de 2018 i 2019 entre 
els diferents serveis.  

 
2. També hi ha hagut canvis a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament. Per una banda hi ha hagut 

canvis de nom (els Serveis Urbans de 2018, per exemple, avui es diuen Via Pública); per una altra 
banda, hi ha hagut serveis que s'han segregat (com l'antic servei de Salut i Consum, que avui dia són 
dos serveis diferenciats), i fins i tot hi ha hagut serveis que s'han reproduït (del servei de Secretaria 
Governació n'han nascut els Serveis Jurídics).  

 
 Tots aquests moviments, que no qüestiono perquè són lògics, comprensibles i fins i tot necessaris, 

sens dubte poden haver provocat alguna petita distorsió en les dades d'aquesta taula, de manera que 
demano que, en casos com els esmentats i possiblement en algun altre, les dades no s'agafin 
excessivament al peu de la lletra.  

 
3. D'igual manera, hi ha serveis que estan tan íntimament relacionats que l'atribució d'expedients a l’un o 

a l'altre és, en ocasions, poc clara. Seria el cas, per exemple, dels imputats al servei municipal 
d'Hisenda i els de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT). O fins i tot els de Procediment 
Sancionador i la Policia Local.  
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5. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

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

TÍTOL QUART 
 

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


