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1. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL 

 
 
 
Durant aquest segon any del meu mandat a la Sindicatura de Greuges he pogut progressar en 
el coneixement de la institució, en la pràctica del seu funcionament i en la filosofia que la 
inspira. Naturalment, no ha estat tot nou, per a mi, com ho va ser l’any passat. 
 

____________________________ 
 
 
Una lectura no gaire aprofundida dels resultats numèrics d’aquest Informe podria fer pensar 
que l’Ajuntament de Vilafranca és força correcte en la seva gestió, almenys pel que fa al 
respecte dels drets dels ciutadans. Força correcte no vol dir que no tingui aspectes millorables 
–que en té, i també força, com veurem més endavant–, però els números canten. Aparentment. 
Havent augmentat el nombre de casos atesos per la Sindicatura en relació a l’any anterior (61 
el 2018, 71 el 2019), la quantitat d’expedients resolts a favor dels ciutadans s’hauria reduït en 
un 57 % (21, 12). Dic “s’hauria” perquè els casos oberts i pendents de resolució han augmentat 
exponencialment (17, 35) [!], la qual cosa explica la principal dificultat que tinc en la meva 
gestió com a Síndic. 
 
Abans d’entrar en aquesta qüestió, i recordant la confusió produïda l’any passat, cal advertir 
que hem procurat definir els agrupaments dels expedients de forma més clara –almenys més 
clara per a aquest Síndic–, de manera que no es plantegi cap dubte a l’hora de saber –
sobretot– quants casos s’han resolt a favor dels ciutadans i quants a favor de l’Ajuntament. No 
puc assegurar que en el futur es mantingui aquesta fórmula, perquè si bé és més pràctica per a 
mi, no coincideix amb el criteri general proposat pel Fòrum de Síndics i Síndiques. 
 
Tornant al que dèiem abans, si dels 35 expedients que queden oberts i pendents de resolució 
se n’acabessin tancant tants com l’any 2018 i amb les mateixes proporcions (15 més de 
tancats, amb el 34,4 % a favor de l’interessat i el 32,8 % a favor de l’Ajuntament), els 12 i 21 
casos –respectivament– del 2109 es convertirien en 24 a favor de l’interessat i 23 a favor de 
l’Ajuntament. Per tant, observaríem un lleuger increment a favor de les queixes ciutadanes. 
 
Cal que faci un incís, en aquest punt, per informar que, arran de l’atac informàtic patit a 
l’Ajuntament a finals de setembre de l’any passat, s’han produït algunes pèrdues de dades 
d’arxius desats al servidor que va resultar infectat. Com tots els serveis municipals, la 
Sindicatura ha fet tot el possible per recuperar el màxim d'informació, i els expedients s'han 
pogut recuperar tots, perquè en teníem còpia escrita. No podem dir el mateix de les consultes, 
de les quals n’hem perdut un mínim de tres, entre el 7 i el 30 de setembre, que lògicament no 
consten en aquest Informe. 
 
 
La falta de resposta, un problema preocupant 
 
Entrem, doncs, en el principal problema que pateix aquesta Sindicatura, que no és altre que la 
falta de resposta de l’Equip de govern municipal i dels serveis que en depenen. La falta de 
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resposta, vull dir, ràpida, o almenys dins d’uns terminis lògics (que serien, per exemple, els 
mateixos que aplica l’Ajuntament als tràmits que exigeix als vilafranquins). 
 
Puc assegurar que el que diré ara és la pura veritat (bé, com tot aquest Informe, és clar): vinc a 
treballar cada matí, de dilluns a divendres. Només que tothom de l’Ajuntament fes el que em 
diu que faria (“Està reunit; quan surti et truca.”, “Demà t’ho envio per correu.”, “Encara no ens hi 
hem posat, però ho farem la setmana que ve.” “Avui no hi és, però demà sí que hi serà.”, etc.), 
o simplement, contestés al telèfon, us puc assegurar que amb un matí sol cada setmana en 
tindria prou i de sobres. Em passo la vida repetint les mateixes trucades, enviant els mateixos 
correus-e, empaitant les mateixes persones, etc. Tot i que, afortunadament, no tothom fa el 
mateix. 
 
Sigui com sigui, a finals de l'any passat, en una de les meves entrevistes periòdiques amb 
l’Alcalde, li vaig fer saber el meu malestar pel col·lapse amb què em trobava sistemàticament, i 
li vaig dir que no pensava afrontar la presentació del meu segon Informe al Ple Municipal en 
aquelles condicions perquè, la veritat, crec que algú podria arribar a interpretar que jo no em 
cuidava prou del seguiment dels expedients de la Sindicatura. I hi vaig afegir que, en 
conseqüència, pensava convocar una roda de premsa per fer pública aquesta anòmala 
situació. L’Alcalde em va demanar que, abans de fer això, li presentés una relació dels casos 
més enquistats; n’hi vaig enviar immediatament una llista de 15 o 16. Al cap d’una setmana 
estaven gairebé tots desencallats –uns quants només de paraula, això sí–, i alguns, resolts i 
tot. Després, amb el temps, he pogut comprovar que, una vegada més, tot plegat va ser un foc 
d'encenalls; excepte en els casos dels Serveis Socials, tota la resta menys un continuen 
encallats. 
 
A més a més, tinc la plena convicció que el Síndic de Greuges ha de fer el seguiment constant 
dels casos que té entre mans, la qual cosa crec que no hauria de ser així. És a dir, en molts 
dels expedients enquistats no s'hi fa absolutament res fins que em torno a queixar... 
 
Els que continuen estant en bloc congelats són els relatius al departament de Responsabilitat 
Patrimonial. Em consta que en aquest servei hi ha dificultats, no sé si de sobrecàrrega de feina, 
de falta de personal, del que sigui, això no és cosa meva... però considero que la cosa no pot 
continuar així. A part de l’excessiva trigança a contestar, no acabo d’entendre que hi hagi 
tantes sol·licituds que es tanquin sense resposta, amb la fórmula del silenci administratiu. I en 
alguns casos, per exemple, per un defecte de forma (si no es respon al ciutadà, ¿com podrà 
saber que hi havia un defecte de forma? I si el corregeix, ¿no es pot reiniciar i resoldre 
l’expedient?). Si no fos que la situació és greu, faria gràcia i tot el fet que dos dels expedients 
seguits per la Sindicatura van ser desestimats per aquest departament per silenci administratiu 
negatiu ocasionat –en un d'aquests dos casos– per la presentació fora de termini d’un informe 
tècnic intern, és a dir... DEL PROPI AJUNTAMENT!!! 
 
Considero que, per més legal que sigui, no és correcte que no es contestin les queixes 
ciutadanes. No demano, una vegada més, que se’ls doni la raó, sinó que se’ls contesti. I si la 
tenen, que se’ls doni la raó, és clar. La falta de resposta ja és en si un greuge. 
 
Bona part dels expedients oberts durant els anys 2018 i 2019 no ho han estat per 
disconformitat dels ciutadans amb les resolucions municipals, sinó perquè aquestes resolucions 
no arribaven dintre dels terminis establerts. En alguns casos, la sensació d'indefensió i 
d'abandonament que tenien els ciutadans estava plenament justificada. Segurament és cert 
que alguns d'aquests casos eren de difícil resolució, però també ho és que quan un ciutadà 
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paga un impost fora de termini rep una penalització; així que semblaria just que l'Administració 
s'apliqués el mateix rigor. 
 
Per altra banda, que les coses vagin tan lentes en alguns departaments (Responsabilitat 
patrimonial –com ja hem vist–, Secretaria Governació, Urbanisme, Alcaldia (i algun altre) i fins i 
tot l'Organisme de Gestió Tributària) pot ser indicatiu que les plantilles són insuficients o d’altres 
problemes que se m’escapen. 
 
Aquesta realitat s'agreuja molt si tenim en compte que els dos expedients a què vaig fer 
referència en la presentació del meu Informe del 2018 (Cal Mencia i Casa de la Festa Major), 
referint-m'hi com a subjectes d'una eternització i una injustícia escandaloses... continuen sense 
resoldre's. I no ha passat un any, sinó força més temps, tenint en compte la data de 
presentació d'aquest Informe, molt més tard del que seria normal a causa del confinament. I a 
hores d'ara, per acabar-ho d'adobar, hi podem afegir dos casos més d'enquistament 
escandalós (un problema cadastral a l'avinguda de Tarragona i el carreró o placeta interior de 
Jaume I). 
 
No vull pas obviar, en aquest context, que el funcionament de la Sindicatura durant els darrers 
anys tampoc no ha estat un exemple d'agilitat i eficiència. Ho demostren els expedients que 
resten oberts a finals de cada any: el 2018 vaig heretar 7 expedients del 2017; el 2019 en vaig 
arrossegar 18 d'anys anteriors (1 del 2017 i 17 del 2018) i per al 2020 n'han quedat 35 d'oberts 
(1 del 2017, 6 del 2018 i 28 del 2019). Pràcticament els hem doblat cada any. Si pogués 
corregir-ho jo sol, tingueu per segur que no pararia fins a aconseguir-ho. D’altra banda, si 
cregués que aquesta situació és de responsabilitat exclusiva meva, ja hauria presentat la 
dimissió. 
 
Sí que és ben cert, també, que no hem tingut gaire sort, especialment durant els darrers 
mesos. L’atac en forma de virus al sistema informàtic de la casa el mes de setembre passat 
ens va afectar molt i molt; no només com a la resta de departaments, sinó que també ens va 
obligar a fer servir un programa de tractament de textos que no és el que tenim adaptat a la 
nostra oficina. Quan la cosa començava a normalitzar-se, una baixa laboral del Tècnic de la 
Sindicatura per qüestions de salut familiar va fer que ens tornéssim a endarrerir, perquè plovia 
sobre mullat. I per acabar-ho d’adobar, el confinament degut a la pandèmia actual no ha fet 
altra cosa que complicar-nos encara més la vida, òbviament, no només com a tothom, sinó 
més, perquè una altra de les coses que ens manca és la connexió a la intranet i el servidor 
municipals des del teletreball a casa. Aquestes i altres qüestions tècniques particulars del 
nostre equip (expedient electrònic, pàgina web definitiva...) encara no s’han solucionat. I això 
que ho hem demanat... 
 
Arribats en aquest punt, crec que és pertinent que ens plantegem la reflexió de si els casos que 
presenta la Sindicatura han de tenir prioritat, per a l’Ajuntament. La meva resposta és que sí. 
No perquè ho digui jo, sinó per tres raons: 
 
La primera, perquè l’article 104.4 Definició del síndic de greuges, del Títol IV, Síndic de 
Greuges de Vilafranca, del Reglament Orgànic Municipal, diu textualment: 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. 
 
La segona, perquè el ciutadà que arriba a la Sindicatura ha fet tot el recorregut de queixa 
davant de les instàncies municipals, la qual cosa també té un valor distintiu. 
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I la tercera, ara sí, perquè si no és així, què hi pinto, jo, aquí? Em vaig comprometre a assumir 
les tasques de la Sindicatura durant cinc anys, i m'agradaria molt acomplir aquest compromís. 
Ara bé, també vull deixar clar que, si les coses continuen així, aquest compromís no podrà 
arribar a la seva fi. 
 
D'altra banda, vull agrair, en aquest punt, els esments de la tasca de la Sindicatura al Ple 
municipal. Em refereixo als dos únics casos en què s'ha produït: les intervencions del tinent 
d'alcalde Francisco Romero en el tema de la modificació de l'Ordenança del paisatge urbà i de 
la regidora Maria Ramon en el de la Moció per garantir el dret a l'empadronament, tots dos en 
la sessió del 19 de maig d'enguany. 
 
No crec que sigui demanar massa que quan surti al Ple una qüestió en què el Síndic també hi 
estigui treballant, l'Equip de govern en deixi constància. Els exemples en què això hauria estat 
possible són uns quants... 
 
 
Les persones i les famílies vulnerables, la principal preocupació 
 
Com ja vaig dir l’any passat, l’àmbit que més preocupa aquesta Sindicatura és el que afecta la 
part de la ciutadania més vulnerable, més desfavorida, la que té els problemes més bàsics i 
més greus de tots. 
 
Si sumem els casos de Benestar Social (Serveis Socials, SS), els de Gent Gran i els de 
Resolució Transversal que aborden aquest tipus de problemàtiques, ens trobem amb un total 
de 20 expedients de Sindicatura (un 28 % del total) dedicats als problemes derivats de la 
pobresa (habitatge, ocupació, vulnerabilitat, subministraments, empadronament, exclusió 
social, lloguers elevats i poca oferta de pisos de lloguer, discriminació racial...). 
 
Si hi afegim que les persones vulnerables que acudeixen a la Sindicatura segurament són un 
percentatge mínim dels que tenen problemes, i que a Vilafranca hi ha més de 80 pisos socials 
–tots plens– i molta llista d'espera, no és agosarat afirmar que l'escletxa social que hi ha a 
Vilafranca, com segurament a tot arreu, és considerable, i que la bossa de pobresa que hi ha 
sembla més propera a cronificar-se que a reduir-se. 
 
En aquest context, puc afirmar que s’observa, a la nostra vila, una reticència creixent i cada 
vegada més estesa a llogar pisos a persones de races nouvingudes. I de forma sistematitzada i 
universal, és a dir, abans d’intuir possibles problemes econòmics que puguin fer preveure 
dificultats en el pagament de les quotes. És una impressió, no cal dir-ho, però em sembla que 
ben fonamentada. Ho trobo senzillament escandalós i altament preocupant. 
 
Xifres a banda, però, he de dir, perquè em sembla que és d’estricta justícia, que l’Equip de 
govern municipal hauria de reflexionar més profundament sobre si el que estem fent en relació 
a aquests col·lectius és tot el que podríem o hauríem de fer. No tinc cap mena de dubte que els 
Serveis Socials d’aquest Ajuntament no només fan tot el que poden i més, sinó que també ho 
fan molt ben fet. La tasca és ingent, és dura i difícil, és poc agraïda i compta amb els recursos 
que compta. 
 
Ara bé, les necessitats de la població no hi entenen, de recursos ni de pressupostos, i amb 
prou feines de necessitats col·lectives i de prioritats... I hi ha moltes famílies –dic moltes perquè 
una de sola ja és una injustícia– absolutament fora del circuit, del sistema (molt més encara 
després de la crisi del coronavirus). El cas més freqüent i més greu és el de famílies que no 
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poden accedir a les prestacions dels Serveis Socials municipals perquè no estan 
empadronades. I en aquest punt, em sap molt de greu dir-ho, però només ho puc fer ras i curt: 
l’Ajuntament de Vilafranca –com tants d’altres, però això no és cap atenuant– no compleix la 
legislació vigent en relació a aquesta qüestió. Sempre que hem tractat aquest problema se 
m’ha dit que es vol evitar un efecte crida que complicaria encara més les coses i que podria 
comportar un empitjorament de la conflictivitat social perquè al costat de les persones realment 
necessitades també se n’hi podrien colar –com passa efectivament– d’altres que no aporten 
altra cosa que activitats il·legals i problemes de tot tipus. 
 
Comprenc aquests arguments, de debò. Però no els puc compartir. D’entrada, els responsables 
municipals saben de sobres que he actuat amb peus de plom en aquest camp. I he dit més 
d’un cop i més de dos, als ciutadans que tenia al davant, que no creia que l’Ajuntament 
estigués actuant de forma incorrecta. Moltes més vegades que no pas els he donat la raó, per 
dir-ho clarament, i ho puc demostrar fàcilment revisant els expedients d’aquest caire. Per tant, 
no se’m pot acusar de tenir massa màniga ampla. Ara bé, he demanat –he exigit, gairebé– que, 
quan tinguem sobre la taula el cas de famílies vulnerables i amb fills menors d’edat, si no hi ha 
activitats il·legals detectades o denúncies policials pel mig, els facilitem l’accés als serveis de 
què gaudeix la resta de la ciutadania. I això, prescindint de com hagin arribat a casa nostra, de 
si han patit l’extorsió d’alguna màfia del sector o no, de si viuen en pisos d’ocupació irregular o 
no, etc. 
 
El fet que la majoria d’aquests expedients siguin dels que anomenem transversals no fa altra 
cosa que complicar encara més la seva resolució. La majoria afecten els Serveis Socials –no 
cal dir-ho–, però també Governació, Convivència i Ciutadania, la Policia local, etc., i en alguns 
d’aquests àmbits hi ha molt poques ganes de sintonitzar amb els criteris que estic preconitzant. 
 
Somiar és de franc, i digueu-me il·lús, somiatruites o romàntic, però imagino sovint el dia que 
tots els ajuntaments del país –tots, no sé per què ha de costar tant, això– es posin d’acord i 
compleixin la llei al peu de la lletra. Que bonic i que just seria que aquestes persones triessin 
venir a viure a Vilafranca no perquè els rebots que pateix la seva situació o les circumstàncies 
o les possibilitats de cada municipi van com van, sinó perquè és el que els ha agradat més del 
que han vist... com fan totes les altres persones, vaja. 
 
Saludo amb entusiasme, en aquest sentit, la reobertura de l’Oficina d’Habitatge. Era 
imprescindible fer-ho, tot dotant-la dels mitjans adequats. Recordo que la Síndica que em va 
precedir ja va recomanar, insistentment, que no es tanqués, malgrat que no se’n va sortir. 
Espero que contribueixi a pal·liar de manera molt més efectiva la situació d'angoixa i de 
patiment dels vilafranquins i vilafranquines més desafavorits. 
 
Dins d'aquest context, em vull referir també a un tipus de situació concreta que considero 
extremadament injusta i que sembla, en canvi, que no tingui possibilitats de solució. Es tracta 
dels veïns de pisos d'ocupació irregular per part de persones delinqüents, que els fan patir molt. 
Molt. De manera inacceptable, crec. La llei hauria de ser molt més dura i pràctica, en aquests 
casos, i l'Ajuntament hauria de fer tots els possibles per mirar, almenys, de suavitzar els efectes 
desastrosos, inhumans i injustos que aquestes realitats signifiquen per a la pobra gent honrada 
que els ha de suportar. 
 
Més o menys dintre d’aquest àmbit, em vull referir també a determinats casos que tenim i que 
podríem anomenar insolubles. Es tracta de persones vulnerables, o massa soles, o amb 
problemes psicològics o mentals, etc., que plantegen unes demandes molt difícils de satisfer i 
creen un conflicte permanent al qual no se li veu sortida. No puc dictaminar que els SS actuïn 
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incorrectament, respecte a aquestes persones, però sí que, a vegades, caldria buscar-hi 
solucions més originals o imaginatives, per dir-ho d’alguna manera. No podem esperar que 
problemes tan heterodoxos tinguin una solució ortodoxa. No és el moment ni el lloc de 
concretar més aquestes situacions, però sí de deixar constància que n’hem de parlar més i ser 
més flexibles per mirar d’avançar. 
 
 
Aigües de Vilafranca 
 
Considero –de forma abstracta, això sí, potser és una sensació i prou– que l’Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. (EMAVSA) es comporta a vegades com si tingués un 
objectiu lucratiu que no hauria de tenir. Hi tenim alguns problemes que, per exemple, no hem 
tingut mai amb la companyia d’electricitat. Ja sé que la de l’aigua és pública i la de l’electricitat 
no, però això no desvirtua l’afirmació anterior. 
 
Em refereixo, concretament a dos punts. El primer és el de la queixa d’una veïna d’un carrer 
molt proper al centre de la vila, d’urbanització completament consolidada, on va comprar-hi un 
solar –que era un pati– per edificar-hi el seu habitatge. Com que estava considerat “zona nova”, 
l’escomesa li hauria costat 17.545,56 €, l’import de tota l’obra, perquè se li aplicava la nova 
normativa, que havia canviat el mateix any 2019. Com que ja es veia que això era increïble, per 
voluntat expressa del Regidor corresponent se li va aplicar el preu d’abans de la reforma de la 
normativa (tant per metre de façana), és a dir, 5.234,30 €, que tant a la interessada com a mi 
ens continua semblant excessiu. La mateixa interessada em va explicar que en el cas de 
l'electricitat, el preu de la connexió va ser exactament el mateix que el de qualsevol altra finca. 
Quan ho vaig consultar amb el Regidor, em va informar que, així i tot, l’empresa –per criteri 
propi, voluntari i assumit– té un 40 % de pèrdues de mitjana, la qual cosa em sembla molt bé. 
Però aleshores, ¿aquestes taxes són normals? 
 
I la segona qüestió és la de la titularitat dels comptadors d’aigua en el cas de llogaters que 
deixen de pagar els rebuts. Si aquest llogater és una persona vulnerable assistida pels SS 
municipals, en la majoria de casos que ens han arribat hem aconseguit –no sense molts 
esforços i dificultats– que l’Ajuntament, que disposa d’una partida pressupostària expressa per 
a aquests casos, es faci càrrec del deute acumulat, o almenys de forma compartida i solidària 
amb el propietari. En qualsevol cas, però, el propietari té molts problemes quan el llogater deixa 
de pagar, perquè el titular del servei és gairebé sempre ell. Encara que el llogater ja sigui fora 
del pis, el propietari no el podrà tornar a llogar fins que no satisfaci el deute. Això és clarament 
injust, segons la meva manera de veure les coses... He intentat sense èxit que la companyia 
esmeni aquesta irregularitat, o bé obligant que qui paga els rebuts sigui el titular del comptador, 
o almenys recomanant-ho amb decisió, però sempre m’han dit que això és molt complicat... 
 
 
La presumpció de veracitat, una altra vegada 
 
Malgrat el que diu la llei i malgrat les explicacions que he rebut –començant per les del senyor 
Alcalde al Ple de l’any passat, dels advocats de la casa, de l’Inspector en cap de la Policia 
Local, etc.–, no puc acabar de copsar quin sentit té l’aplicació d’aquest recurs de forma 
sistemàtica i universal. Continuo pensant que no és impossible que algú menteixi –per més 
agent de l’autoritat que sigui– o que –molt més probablement– s’equivoqui. 
 
Els expedients que tenen a veure amb la Policia Local (i especialment pel que fa a les multes) 
han estat 16. D’aquests, he donat la raó al ciutadà en 3 ocasions i a l’Ajuntament en 10 (els 3  
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que falten, com ja he dit abans, resten oberts).  Per tant, no es pot pas dir que escombri 
sistemàticament cap a casa, i quan dic cap a casa vull dir a donar la raó a la persona que 
presenta la queixa. Entre tots aquests, només he demanat quatre acaraments. Dos d’aquests 
quatre s’han acabat resolent a favor de l’interessat, però no pas perquè s’hagi realitzat 
l’acarament, sinó per rectificació posterior de l’agent implicat o per altres raons que ara no 
venen al cas. 
 
No ho entenc, la veritat. Si jo fos un agent de policia convençut del que he fet, ¿quin problema 
hauria de tenir per entrevistar-me amb una persona que discuteix com van anar els fets? Altra 
cosa seria que el Síndic ho demanés cada quinze dies, això, però no és pas així. I, encara 
pitjor, si m’acusessin de mentir, us asseguro que hi aniria jo mateix, a trobar la persona que ho 
fes per aclarir immediatament les coses. No ho entenc... 
 
 
Els Serveis Funeraris 
 
Aquesta és una qüestió que sembla cronificada. En primer lloc perquè jo ja vaig heretar, de la 
síndica M. Glòria Valeri, la recomanació d'ofici 28/16 (el 16 vol dir feta l'any 2016), sobre la 
regulació i racionalització dels serveis funeraris. 
 
Durant l’any passat, tal com vaig fer l’anterior, m’he posat en contacte diverses vegades amb 
els responsables de l’empresa concessionària ÀLTIMA. Hi he trobat la receptivitat i la cordialitat 
habituals, però molta reticència a implantar canvis efectius i consistents (provinent de la 
jerarquia central de l’empresa més que no pas dels delegats a la nostra comarca). Ho dic 
perquè continuo considerant que s'han fet avenços sensibles en matèria de transparència i 
informació més completa i global, però no pas en el sentit que preocupa més la ciutadania (i 
que jo comparteixo): els preus són elevats. No sé si realment valen el que costen, però són 
molt elevats. 
 
Algun grup de l’oposició s’hi ha posat, en aquest tema, però tampoc no veig que s’arribi mai a 
cap acord de progrés. L’Equip de govern considera que la concessionària és una empresa 
privada –que ho és, òbviament– que està subjecta a les lleis del mercat lliure i que, per tant 
poca cosa hi pot fer l’Ajuntament. 
 
Per això vaig decidir tirar pel dret i mirar d’arribar a alguns acords directament entre la 
Sindicatura i ÀLTIMA –amb la informació completa, sistemàtica i transparent de tots els meus 
passos a l’Equip de govern–. Vam mirar d’aconseguir, sobretot, que el preu de la sala de vetlla 
s’abaixés notablement i que passés a formar part, per defecte, del paquet bàsic del servei. Hi 
afegíem, de passada, que creessin la reserva preceptiva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) i també un aparcament de bicicletes. 
 
Després d’uns inicis de negociació esperançadors i que semblaven augurar un final feliç –per 
alguna cosa s’ha de començar–, a causa de la resposta superior de l’empresa que esmentava 
abans la cosa no va arribar a bon port. Aleshores va ser quan vaig decidir que, almenys, 
convocaria una roda de premsa per fer pública aquesta negociació. Es tracta, si més no, de fer 
saber que la Sindicatura de Greuges intenta donar resposta a la inquietud de bona part de la 
ciutadania i, també, a la de les persones concretes que ens han presentat una queixa formal 
per aquesta problemàtica. 
 
 



 

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

12 

Temes heretats de la Síndica anterior 
 
Que són dos. Del primer n’acabo de parlar, perquè és el que fa referència als Serveis  
Funeraris. I el segon, encara més antic (és del 2015) i molt menys transcendental, és la 
recomanació que la Síndica va fer en relació a la senyalització excepcional, l’ordenança de la 
qual era tan complicada que el mateix Ajuntament la incomplia sistemàticament. Aquesta 
qüestió, que no entenc encara ara com és que s’ha trigat tant a resoldre –essent relativament 
senzilla i, també ho haig de dir, no pas una de les principals preocupacions personals d’aquest 
Síndic– s’ha acabat solucionant gràcies a la intervenció de l’actual Regidor de Via Pública. Més 
de quatre anys, doncs, constitueixen un altre argument per afegir al lament que feia abans 
sobre les dificultats de gestió dinàmica i de resposta ràpida que manifesta l’engranatge 
municipal actual. 
 
 
Altres qüestions 
 
Cablejat de fibra òptica. Em sembla oportú –arran d'algunes queixes arribades a aquesta 
Sindicatura– demanar que l'Ajuntament insti les empreses de telefonia perquè la cobertura 
d'Internet sigui uniforme i universal a tota la vila, superant així les diferències que es produeixen 
entre segons quins sectors i les dificultats existents segons on per accedir a una velocitat de 
connexió a Internet correcta i digna. 
 
 
Suport per als documents dels regidors i regidores. Ja ho vaig demanar l'any passat, i em 
consta que ho han demanat alguns grups municipals, com ara VEC, ERC i CUP. No deu ser 
cosa fàcil ni barata, ja m'ho imagino, però ho continuo considerant un greuge comparatiu intern 
(entres els tres regidors que en disposen i els divuit que no) i extern (entre la majoria de salons 
de sessions del món i el de Vilafranca del Penedès). No és una qüestió prioritària o vital, 
òbviament, però crec que seria una millora considerable. 
 
 
Megafonia a la plaça de la Vila. També ho he vist recordat, em sembla que bàsicament pel 
grup municipal d'ERC, en alguns sessions del Ple municipal, però no s'ha fet. Continuo pensant 
que seria una millora notable i un bon servei a les entitats i grups de la Vila que en tinguin 
necessitat (a banda, és clar, de les pròpies necessitats de l'Ajuntament). 
 
 
El Claustre dels Trinitaris, ajuda per a l'E.P. Dr. Estalella Graells. L'escola Estalella té un 
pati molt petit, que obliga a organitzar tres torns d'esbarjo (que així i tot són molt poc adients 
per a un autèntic joc dels infants). Quan aquest Síndic era el Director de l'esmentada escola 
(anys 1990-2000) ja es va adreçar a l'Ajuntament per demanar que s'habilités el Claustre per a 
acollir algun dels grups d'alumnes del centre (en principi, els parvulets). Primer pel perill que 
representava l'estat de la teulada i l'arrebossat de les parets (problemes actualment resolts) i 
després per la manca de lavabos adequats i algun altre tema de seguretat, la resposta 
municipal sempre ha estat negativa. Amb l'estat actual de les coses, les mesures de seguretat 
que recomanen els responsables de la lluita contra el Covid-19 fan encara més urgent i 
necessari un esponjament de l'alumnat durant l'esbarjo, per la qual cosa la Direcció de l'escola 
ha adreçat darrerament aquesta petició a l'Ajuntament. Crec que –amb una adequació 
relativament senzilla i sense entorpir gens ni mica els altres usos de l'equipament (que, de 
retruc, també podria incrementar la seva utilització)– accedir a aquesta sol·licitud seria prestar 
un gran servei a la comunitat educativa de l'Estalella. 
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____________________________ 

 
 
Ve-t’ho aquí. Espero haver-me explicat i haver-me fet comprendre. La meva tasca no és fàcil, 
us ho puc ben assegurar, com tampoc no ho és gens la de governar –democràticament– un 
engranatge tan ric i complex com és Vilafranca del Penedès actualment. Tant de bo que la 
meva tasca –que és de confrontació constant, d’inquisició permanent (inquisició vol dir 
indagació)– compti sempre amb la comprensió de totes les persones amb qui m’haig de veure, 
de manera que la cordialitat de les relacions humanes en quedi sempre intacta. I els problemes 
es vagin resolent, és clar, i que això sigui fet amb l’objectiu d’administrar, gestionar i organitzar 
la vida pública i els interessos de la ciutadania tenint sempre ben present la defensa sagrada 
dels seus drets. 
 
Una cosa que m’omple de pena, de ràbia i d’impotència és que el prec final que vaig formular 
l’any passat tampoc no s’hagi pogut acomplir durant el segon exercici del meu mandat. El 
greuge colossal, l’escandalosa injustícia, la vergonyosa humiliació que significa el fet que 
continuem tenint a la presó o a l’exili polítics i dirigents socials nostres que –segons el meu 
parer– no han comès absolutament cap delicte em continua corsecant com el primer dia. Ho 
torno a denunciar amb l’enèrgica esperança que sigui l’última vegada que ho hagi de fer. 
 
I acabo expressant el desig que el canvi radical d’estil de vida que ens ha comportat 
l’adveniment d’aquesta terrible pandèmia que ens colpeix, així com la lluita per erradicar-la, ens 
serveixi com a mínim per reflexionar profundament i trobar maneres de no caure en els 
mateixos errors i treballar cada dia, cadascú des del seu lloc, per un món socialment més just, 
econòmicament menys salvatge, individualment i col·lectivament més lliure, humanament més 
solidari i vitalment més sa. 
 
 
 
 
Jaume Rafecas Ruiz 
Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
20 d’abril del 2020 
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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  

 
Per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges és molt positiu que els mitjans de 
comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què participa la institució. 
 
Les ocasions en què la Sindicatura va ser objecte de la seva atenció durant l’any 2019 són 
aquestes: 
 
- La presentació al Ple de l’Informe 2018 va merèixer, lògicament, l’interès de tots els mitjans 
locals i comarcals. Tots ells, a finals de març de 2019, van destacar que era del meu primer 
Informe i es van fer ressò dels aspectes, dels problemes i de les mancances en què vaig posar 
més èmfasi, així com d’algunes de les propostes que vaig adreçar a l’Equip de govern. 
 
- A primers d’abril, la majoria de mitjans van publicar una nota d’aclariment que vaig fer per 
matisar que els expedients tancats com a mediació són, en el fons, resolts a favor dels 
interessats, ja que impliquen la rectificació –total o parcial– de l’Ajuntament. 
 
- Posteriorment, i precisament arran de la presentació al Ple del meu primer Informe anual, el 3 
de Vuit em va fer una entrevista que va publicar el 12-4-19. 
 
 
 

2.2. Participació en actes públics de la vila  

 
Com és habitual, durant el 2019 vaig assistir al màxim nombre d’actes públics dels que es van 
convocar a Vilafranca, i no només pel meu propi interès, sinó també amb la intenció de fer 
visible la institució que represento. Van ser els següents: 
 
 
2.2.1. Lectura del manifest El judici de la vergonya 
 
El dimarts 12 de febrer de 2019, a petició de l’Alcaldia, vaig llegir el manifest que havia preparat 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) en el transcurs de la concentració que 
s’havia convocat, a les 12 del migdia, amb motiu de l’inici del judici dels presos polítics catalans 
al tribunal Suprem Espanyol. 
 
El manifest, de clar i marcat contingut polític, es deia El judici de la vergonya, i feia un 
repàs/denúncia a les diverses mentides i vulneracions de drets en què havia incorregut l’estat 
espanyol en relació a la voluntat –i el dret– d’autodeterminació del poble català. Acabava, com 
no podia ser d’altra manera, amb un clar suport i solidaritat amb tots aquells que començarien a 
ser injustament jutjats. 
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2.2.2. Commemoració del Dia Internacional de les Dones 
 
Uns dies abans del Dia Internacional de les Dones, el dimarts 5 de març de 2019, vaig assistir, 
a la Sala d’Actes de l’Escorxador, a la conferència institucional titulada Violències sexuals en 
espais festius, que va anar a càrrec de la Ivet Oriols Vadell, sociòloga especialitzada en estudis 
de gènere feministes de l’Observatori Noctambul@s. 
 
La seva exposició, a part de ser molt interessant, va aportar dades objectives –recollides durant 
5 anys– que acreditaven que, en contextos d’oci nocturn, la gran majoria de les dones són 
víctimes d’algun tipus de violència sexual, sobretot comentaris sexuals incòmodes o insistència 
davant de negatives. 
 
Seguidament, la Rosa Rabbani, Doctora en Psicologia, terapeuta i Premi “Equitat de Gènere” 
de la Generalitat de Catalunya, va procedir a la lectura del manifest. 
 
Posteriorment, el mateix 8 de març, Dia Internacional de les Dones, vaig assistir a la 
concentració reivindicativa que es va fer a la plaça de la Vila a les 12.30 h, perquè també penso 
que en molts aspectes de la vida (socials, laborals, familiars...) encara estem molt lluny del 
respecte i de la igualtat entre homes i dones que seria desitjable. 
 
 
2.2.3. Cercle Social del Casal de Vilafranca 
 
A mitjan març de 2019 vaig rebre una carta de la Junta Directiva del Casal de Vilafranca en què 
m’informaven de la seva voluntat d’iniciar un procés d’impuls de l’entitat per convertir-la en un 
espai de reflexió al voltant de la cultura i la societat de la comarca. Un espai, anomenat Cercle 
Social, en què volien comptar amb aportacions de diversos agents de l’àmbit econòmic, cultural 
i social del Penedès i al qual em convidaven, com a Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca, 
a formar part. 
 
Atès el marcat caràcter social i cultural de la proposta, em va semblar oportú acceptar la seva 
invitació. 
 
 
2.2.4. Presentació al Ple de l’Informe 2018 
 
Com a primer punt del ple ordinari que es va celebrar el dia 26 de març de 2019 vaig presentar, 
tant al Consistori com a la ciutadania, el meu primer Informe anual, corresponent a l’exercici 
2018. 
 
A més de fer un repàs a les sensacions que havia viscut en el meu primer any com a Síndic de 
Greuges, vaig presentar dubtes i propostes de millora relacionades amb maneres de fer i 
actuacions municipals. També vaig comentar, de manera una mica més detallada, les dues o 
tres casuístiques que m’havien semblat més complicades i que encara estaven pendents de 
resolució. 
 
L’Equip de govern va acceptar els meus comentaris i va admetre que és cert que hi ha 
aspectes a millorar. Les intervencions dels diversos grups municipals també van ser 
d’aprovació i van posar en valor la meva objectivitat i les propostes fetes en clau de crítica 
constructiva. 
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Agraeixo sincerament els comentaris rebuts i també vull deixar constància del meu agraïment 
al Sr. Lluís Martínez Camps –síndic personer de Mollet del Vallès i president del FòrumSD– i a 
la Sra. M. Glòria Valeri i Ferret –exsíndica de Vilafranca i predecessora meva– per 
acompanyar-me en un moment tan important. 
 

     
 
 
2.2.5. Acte de presentació del Sindicat de Llogateres del Penedès 
 
Arran d’una invitació rebuda del Sindicat de Llogateres del Penedès, el dimecres 3 d’abril de 
2019 vaig assistir a l’acte de presentació de la seva entitat a l’àmbit del Penedès, que va tenir 
lloc al local social de l’Associació de Veïns de La Girada. Van explicar que són una entitat civil, 
sense adscripció política, que té per objectiu la defensa dels drets de les llogateres i els 
llogaters davant dels possibles abusos que pateixin. 
 
La seva intenció, a part de donar-se a conèixer a la societat, era posar-se en contacte amb les 
administracions local i comarcal, els col·legis professionals i les entitats que representen el 
tercer sector de Vilafranca, amb la intenció de crear espais de treball conjunt i buscar possibles 
vies de col·laboració. 
 
Tant les intervencions dels membres de l’entitat com les del públic assistent van coincidir a 
reclamar la reobertura de l’Oficina Municipal d’Habitatge a Vilafranca, perquè al Consell 
Comarcal n’hi ha una que funciona molt bé i ofereix un bon servei a tota la comarca, però no a 
Vilafranca. Es va criticar força l’actuació municipal davant dels problemes globals de l’habitatge, 
als quals es va afirmar que es dediquen molts menys recursos dels que caldria. 
 
Aquestes acusacions, però, no van ser replicades, perquè tot i que hi havia representants de la 
majoria de partits de l’oposició, no hi va assistir cap membre de l’Equip de govern. 
 
En relació a la postura de les administracions, es va parlar de la conveniència de conèixer i 
coordinar els diferents ajuts i possibilitats que ofereixen, que encara són lluny del que seria 
desitjable: avui dia encara hi ha una mancança evident d’habitatge social i de normativa que 
reguli els preus de l’habitatge en general. 
 
Com a Síndic de Greuges, vam acordar que obriríem una via de contacte per estudiar si es 
podia establir alguna línia de col·laboració. 
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2.2.6. Ciutats Defensores dels Drets Humans 
 
Arran de la invitació rebuda des del servei de 
Solidaritat i Cooperació, i després de diversos 
contactes previs, el dia 4 d’abril de 2019 vaig 
presentar i conduir un dels actes que es van 
dur a terme a Vilafranca en el marc del 
projecte de les Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, en la seva edició de primavera de 
2019. 
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un 
projecte conjunt que es porta a terme entre el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment, la Comissió Catalana d’Ajuda als Refu-
giats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i 
l’Institut Català Internacional per la Pau, amb 
la participació de tot de municipis i institucions 
catalanes que volen donar a conèixer la feina 
dels defensors i defensores dels drets humans 
per conscienciar la ciutadania sobre la 
necessitat d’integrar la defensa d’aquests drets 
fonamentals en la nostra tasca quotidiana. 
 
Per aconseguir-ho, cada any s’organitza la 
visita a Catalunya de dos grups de defensors i 
defensores dels drets humans –a la primavera 
i a la tardor– que participen en tota mena de 
xerrades, trobades, reunions i visites que pretenen donar a conèixer la seva tasca i la 
importància de recolzar-los. 
 
L’acte en què vaig participar va consistir en la xerrada “Dues vivències, dues experiències, dos 
testimonis de la lluita pels drets humans a l’Amèrica llatina: Amanda Quijano i Leonard 
Rentería”, que es va celebrar el dijous, 4 d’abril de 2019, a la sala d’actes del Casal. 
 
Els ponents, que tot i la seva joventut es van mostrar molt preparats i amb moltes vivències a 
l’esquena –algunes d’elles, traumàtiques– van descriure les terribles situacions que encara avui 
dia viu la dona a El Salvador pel sol fet de ser dona, així com el clima de violència, impunitat, 
capitalisme brutal i discriminació que viuen els col·lectius afrodescendents a Colòmbia. 
 
La xerrada va comptar amb l’assistència 
d’uns 240 alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
l’Escola Sant Josep i de l’Institut Alt 
Penedès, que van escoltar els 
testimonis dels ponents –dinàmics però 
també amb moments realment 
colpidors– amb molta atenció al llarg de 
les més de dues hores que va durar 
l’acte, i que van participar activament en 
l’interessat col·loqui que va obrir-se al 
final de cada intervenció. 
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2.2.7. Conferència institucional de la Diada de Sant Jordi 
 
El mateix dia de Sant Jordi va tenir lloc, al Saló de sessions de la Casa de la Vila, la 
conferència institucional que organitza l’Ajuntament amb motiu d’aquesta diada, a la qual em va 
semblar interessant d’assistir. 
 
En aquesta ocasió, el ponent va ser l’expresident del Parlament de Catalunya Joan Rigol, que 
va titular la seva intervenció “Sentit institucional i diàleg polític”. 
 
Rigol va reflexionar sobre les formes de la política actual, en què la desqualificació i la recerca 
del titular s’imposen per damunt del contingut i del respecte. També va recordar que els polítics 
han de desenvolupar l’activitat que els ha encomanat el poble sense instrumentalitzar les 
institucions, que han de ser un marc de diàleg, convivència i democràcia. 
 
Va acabar fent una crida a recuperar la humanitat en la política i convidant els polítics a buscar 
la conciliació, l’acord i el pacte en lloc de l’exabrupte i del benefici partidista i/o a curt termini. 
 
 
2.2.8. Habitatge, un dret com una casa! 
 
Tot i la previsible tendència electoralista, el 
divendres 3 de maig de 2019 vaig assistir, a 
l’Escorxador, a l’acte Habitatge, un dret com 
una casa! organitzat per la CUP-Vilafranca. 
Em va semblar que la temàtica, molt important 
i actual, s’ho mereixia. 
 
Les exposicions van ser, efectivament, molt 
interessants i completes, tot i que inicialment 
no es va parlar de les ocupacions il·legals o 
irregulars. 
 
Preguntada per mi sobre aquest assumpte, la 
regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Sabadell va respondre que al seu municipi hi 
ha relativament pocs casos, i que tots estan 
resolts. Va concretar que la seva prioritat són 
els blocs sencers, dels quals només n’hi ha 27 
en tot Sabadell (i, d’aquests, només 4 són de 
la PAH). Va afirmar que el nivell d’ocupació es 
manté molt estable (al 2015 ja n’hi havia 24) i 
que l’any 2018 van recuperar 50 pisos. Pensa 
que no es produeix el temut efecte crida. Va 
reconèixer que a Sabadell hi ha més de 10 
desnonaments per setmana, però també va afirmar que no es produeixen situacions crítiques 
perquè la gestió de l’habitatge es porta d’una manera molt eficient per mitjà d’una empresa 
mixta publicoprivada. 
 
La diputada Maria Sirvent va defensar que l’habitatge hauria de considerar-se un “valor d’ús”, 
no “d’intercanvi”, i que s’hauria d’equiparar als drets que es garanteixen per a tothom, com ara 
l’educació o la sanitat. 
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Pel que fa a la situació de l’habitatge a Vilafranca, es va exposar que ja s’havia començat a 
treballar en un Pla Local d’Habitatge, però també es va defensar que calia recuperar l’Oficina 
Municipal d’Habitatge i elaborar un Pla de Sòl Públic. Es va constatar que un dels principals 
problemes del moment era el gran augment dels preus de lloguer. 
 
 
2.2.9. Conferència i inauguració de les Fires de Maig 
 
El divendres 17 de maig de 2019 vaig assistir, com a resposta a la invitació rebuda des de 
l’Alcaldia, a la conferència inaugural de les Fires de Maig, que va tenir lloc a l’Auditori 
Municipal. 
 
L’acte va anar a càrrec del President de Foment del Treball, el Sr. Josep Sánchez Llibre, que 
ens va oferir una lliçó magistral sobre relacions comercials i sobre com les fires poden ajudar a 
connectar amb el factor humà, ja que constitueixen una bona oportunitat per intercanviar punts 
de vista i estrènyer lligams personals entre els productors i els seus clients. 
 
Sánchez Llibre va destacar la competitivitat econòmica del Penedès, en què el sector del vi 
juga un paper capdavanter en aspectes com l’economia productiva, la sostenibilitat i el respecte 
pel medi ambient. També va comentar que, si bé la tasca de l’organisme que presideix 
consisteix a defensar els interessos dels empresaris, també considera prioritària la millora de la 
qualificació professional. Opina que uns treballadors qualificats, i que rebin uns sous dignes per 
la seva feina, són necessaris per impulsar el món empresarial i, al mateix temps, tota 
l’estructura de la societat; perquè la creació d’ocupació i la redistribució de la riquesa són 
imprescindibles per reduir les desigualtats. 
 
El conferenciant va coincidir amb l’Alcalde en fer un discurs molt progressista i en constatar que 
una empresa amb bona salut beneficia tothom qui en forma part, des de l’empresari fins al 
client final, passant per treballadors, proveïdors, etc. 
 
Després d’un breu i també interessant debat, vaig acompanyar les autoritats en el tradicional 
tall de cinta que inaugurava oficialment les Fires. 
 
 
2.2.10. Ple de constitució del Consistori 2019-2023 
 
El dissabte 15 de juny de 2019 vaig assistir al Ple de constitució del Consistori 2019-2023. Em 
va servir per conèixer els nous regidors i regidores i per presentar-me a la major part d’ells. 
 
No es pot dir que fos un ple plàcid, perquè els retrets contra el pacte de govern de JxV amb el 
PSC van ser ben presents i constants, tant a les intervencions dels representants de cada partit 
com per part del públic assistent. Els integrants del pacte de govern, en canvi, van lloar la feina 
feta i la solidesa i l’estabilitat que aportaven. 
 
 
2.2.11. Acte institucional Onze de Setembre 
 
El dimarts 10 de setembre de 2019 vaig assistir a la conferència institucional amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya, que va celebrar-se al Saló de plens de l'Ajuntament i que va anar 
a càrrec del polític vilanoví Carles Campuzano. 
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Campuzano va centrar la seva xerrada, titulada El país de demà, en el que considera que són 
els tres punts imprescindibles per al futur immediat de Catalunya: el sentiment de pertinença, la 
pràctica del pactisme i la vinculació del projecte nacional als reptes socials. 
 
Un cop acabada la seva intervenció, l'alcalde Pere Regull va convenir amb el ponent que el 
diàleg s'ha de buscar sempre, fins i tot en moments d'injustícia –amb presos polítics i exiliats– 
com els actuals.  
 
En acabar la conferència, com és habitual, es va anar a fer una ofrena floral al monument al 
president Lluís Companys, a la rambla de la Girada. 
 
 
2.2.12. Acte patronal de la Policia local 
 
Arran de la invitació rebuda des de l'Alcaldia, el dia 2 d'octubre vaig assistir, a l'Auditori 
Municipal, a l'acte institucional de celebració de la Diada Patronal de la Policia local.  
 
Durant l'acte es van donar distincions a agents i membres d'altres cossos de seguretat i 
d’emergències que havien destacat per les seves intervencions de mèrit, així com a persones 
particulars que havien col·laborat en la tasca policial.  
 
Els representants del Consistori, en les respectives intervencions, van posar en valor la feina 
de la policia i la complicació que comporta fer-la en els temps actuals.  
 
L'acte, que va resultar simpàtic i amè, va comptar amb l'actuació de la coral del Centre 
Excursionista del Penedès i d'un monologuista. 
 
Amb ganes de col·laborar, vaig fer arribar a l’Inspector la meva felicitació per l’organització de 
l’acte i la meva crítica constructiva en el sentit que l’actuació del monologuista va estar molt bé 
però va ser una mica massa llarga i també que la projecció d’imatges a la pantalla presentava 
problemes de visió en algun sector. 
 
 
2.2.13. Dia internacional contra la violència masclista 
 
En el marc del 25N, Dia internacional contra la violència masclista, el dimarts 26 de novembre 
de 2019 vaig assistir a la conferència institucional que va tenir lloc a la sala d'actes de 
l'Escorxador.  
 
La xerrada va anar a càrrec de la Vicki Bernadet, impulsora de la Fundació Vicky Bernadet, i va 
dur per títol “L’abús sexual infantil en el marc de la violència masclista”.  
 
El seu relat va ser molt interessant i colpidor, perquè va parlar dels abusos sexuals infantils en 
primera persona, a partir del seu propi patiment com a nena i noia, dels 9 als 17 anys. Gràcies 
a la seva facilitat de paraula, va saber parlar de manera col·loquial d'un tema especialment 
delicat, i ens va alertar que tothom està exposat als abusos, fins a l'extrem que una de cada 
cinc persones en poden patir. I el més greu és que aquests abusos solen venir, bàsicament, de 
l'entorn familiar o de confiança, de tal manera que la prevenció es fa imprescindible. 
 
Bernadet també va voler destacar que els problemes de les víctimes d'abusos no es limiten al 
període durant el qual els pateixen, sinó que canvien de registre –però continuen– a partir del 
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moment en què es fan públics, que és quan cal enfrontar-se a la reacció de l’entorn familiar i a 
la inexistència de recursos especialitzats on acudir per trobar ajuda. Per això, per evitar que 
altres víctimes no haguessin de viure el mateix rebuig, incomprensió i solitud que va viure ella, 
va crear la institució que ara porta el seu nom. 
 
Abans de la xerrada, els alumnes de l'EAM Arsenal van presentar el cartell i van llegir el 
manifest del 25M. 
 
 
2.2.14. Pregó de la Fira del Gall 
 
El dijous 19 de setembre vaig assistir, a l'Auditori del VINSEUM, al pregó de la Fira del Gall 
més divertit que recordo. El seu protagonista, el popular Quim Masferrer, no només va omplir 
l'Auditori, sinó que de seguida es va posar el públic a la butxaca. 
 
Després de la presentació formal de l'acte, de la Fira i del pregoner que va fer la regidora de 
Promoció Turística, la Dolors Rius, Masferrer va començar a explicar anècdotes i a convidar 
diferents persones del públic a pujar a l'escenari, cosa que va convertir el pregó en un dels 
seus coneguts espectacles. 
 
Acabada la seva intervenció, l’Alcalde va afegir algun detall sobre la Fira i sobre el gall del 
Penedès –un producte de proximitat i de qualitat–, i també va destacar la qualitat dels ous 
rossos de Vilafranca. 
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3. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2019 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics/ques i defensors/es locals, nacionals i estatals, molt útils per intercanviar coneixements 
i experiències i que, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a nivell local. 
 
El detall d’aquests actes és el següent: 
 
 
 

3.1. XXI Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 

 
El 26 de febrer de 2019 vaig assistir, a Santa Coloma de Gramenet, a la vint-i-unena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD, que, de manera excepcional, va comptar amb dues parts ben 
diferenciades. En primer lloc, després de la benvinguda institucional, es va dur a terme 
l’Assemblea General ordinària que el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals celebrem anualment. 
 
En aquesta part, la Junta Directiva ens va posar al corrent de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici anterior (formació, relacions institucionals i desenvolupament corporatiu, 
comunicació i publicacions, treball en xarxa, gestió econòmica, etc.) i ens va presentar els 
Plans de treball i de gestió previstos per a l’exercici en curs (jornades i tallers de formació, 
relacions institucionals, comunicació i publicacions, treball en xarxa, expansió territorial, 
transparència, gestió econòmica, etc.), que van ser aprovats per l’Assemblea. 
 
La segona part de la jornada, però, no 
va ser tan plàcida, i va consistir en la 
celebració d’una Assemblea General 
Extraordinària en què es va debatre la 
proposta de reforma dels Estatuts de 
l’Associació. 
 
La Junta va presentar-nos la proposta 
en què havia estat treballant i va 
demanar l’opinió de l’Assemblea, cosa 
que va donar pas a un debat que es va 
perdre en les interpretacions i els 
matisos. Tant és així que no es va 
poder tancar cap acord i es va quedar 
que es continuaria treballant en 
l’assumpte en una nova assemblea 
extraordinària que s’hauria de convocar properament. 
 
L’ordre del dia que es va desenvolupar va ser: 
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09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria – cafè de benvinguda 
10.00 – 10.30 h Salutació institucional 

Sra. Núria Parlón, alcaldessa, Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet 
Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD 
Sra. Pepa González, defensora de la ciutadania, Santa Coloma de Gramenet 

10.30 – 12.00 h Assemblea General ordinària 
1.- Donar compte – acta assemblea extraordinària 2018 
2.- Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2018 
3.- Proposta pla de treball 2019 
4.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2019 
5.- Proposta pressupost 2019 
6.- Precs i preguntes 

12.00 – 12.15 h Pausa 
12.15 – 14.00 h Assemblea Extraordinària 

Únic: Proposta de reforma dels Estatuts del FòrumSD 
 

 
 

3.2. XVIII Taller de Formació del FòrumSD  

 
El 27 de març de 2019 vam assistir, el tècnic Josep M. Albertí i jo, a Igualada, al divuitè Taller 
de Formació convocat pel Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, el FòrumSD, que 
es va dedicar a Les Noves Tecnologies i les Sindicatures Locals. 
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El taller va constar de dues parts ben diferenciades, la primera de les quals va anar sobre la 
implementació de l’administració electrònica i l’adaptació a les peculiaritats de les sindicatures 
municipals de greuges. Les ponències van resultar molt interessants i d’una gran aplicabilitat, ja 
que primer ens van oferir una visió 
teòrica sobre el marc normatiu i 
després ens van presentar 
l’experiència d’un ajuntament que ja 
feia temps que treballava en aquest 
camp: el de l’Hospitalet de 
Llobregat. 
 
Després d’una petita pausa, el 
segon bloc del taller va aprofundir 
en l’ús de les xarxes socials per 
part de les sindicatures locals i en la 
conveniència de ser-hi. Els ponents 
també ho van presentar d’una 
manera molt didàctica, amb un 
apunt teòric i un exemple pràctic. 
 
Aquest va ser el programa del taller: 
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3.3. Monografia sobre la Mediació Administrativa  

 
Arran de la proposta rebuda del Carles Dalmau, síndic emèrit de Sant Boi de Llobregat, el dia 
21 de maig vaig participar, a Terrassa, en una sessió de treball sobre la mediació amb 
l’administració, emmarcada en l’estudi de L’aplicabilitat de la mediació administrativa per les 
institucions municipals dels Síndics Municipals de Greuges o Defensors de la Ciutadania, 
encarregat pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. 
 
L’objectiu era col·laborar en l’elaboració d’una monografia del FòrumSD sobre la Mediació 
Administrativa com a mecanisme per a resoldre –o fins i tot evitar– conflictes. 
 
La sessió va esdevenir molt interessant i productiva, i cadascun dels participants vam poder 
aportar les opinions i experiències personals relacionades amb la temàtica, de tal manera que 
es van poder contrastar mètodes de treball, reflexions, matisos i propostes relacionats amb el 
concepte de Mediació Administrativa. 
 
Possiblement, el matís més important que es va posar de manifest va ser que els síndics no 
som mediadors, en el sentit estricte de la paraula, perquè actuem en defensa d’una de les 
parts. De la mateixa manera, i pel que fa al mètode de treball, tampoc podem dir que fem 
mediació, perquè tot i que puguem fer servir alguna tècnica de mediació, el que fem és més 
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aviat una negociació, així que hauríem de buscar un altre nom per definir-ho. Es van apuntar 
diverses possibilitats: intermediació, facilitació, interlocució... 
 
Un altre factor que es va posar sobre la taula va ser la postura de l’administració a l’hora 
d’abordar determinades temàtiques, com ara els assumptes de responsabilitat patrimonial, 
davant dels quals adopta una postura de superioritat, emparada en una important capa de 
legalitat i burocràcia que la fa inabastable per a la majoria de la ciutadania. L’administració 
municipal, si realment vol ser l’administració de proximitat que presumeix de ser, hauria de 
baixar del pedestal. 
 
Finalment, vam intentar concretar els àmbits, casuístiques, circumstàncies o tipus de conflicte 
en què la mediació pot esdevenir més útil, així com les limitacions amb què podria topar aquest 
mètode, amb l’objectiu d’elaborar i posar disposició dels companys síndics, síndiques, 
defensors i defensores municipals alguna mena de protocol d’aplicació genèric que pugui ser 
d’utilitat per a la nostra feina quotidiana. 
 
 
 

3.4. XIX Taller de Formació del FòrumSD  

 
El dimecres 19 de juny de 2019 vam assistir, a Rubí, al XIX Taller de Formació del FòrumSD, 
que es va dedicar íntegrament a La Llei de la Segona Oportunitat. 
 
Els ponents ens van explicar, de manera molt clara i planera, en què consisteix aquesta llei i les 
oportunitats que ofereix a les persones que es veuen ofegades pels deutes. Ens van insistir 
que cal fer el possible per donar-la a conèixer, perquè actualment encara és una eina molt 
desconeguda i, per tant, poc utilitzada. 
 
El programa desenvolupat va ser aquest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

30 

 

  
 
 
 

3.5. Assemblea Extraordinària del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya – FòrumSD 

 
Un cop acabat el Taller de Formació celebrat a Rubí el 19 de juny de 2019, i després d’haver 
dinat en el mateix recinte de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a la tarda va tenir lloc la 
celebració d’una Assemblea Extraordinària del FòrumSD amb un únic punt a l’ordre del dia: el 
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debat i aprovació de la proposta de reforma dels estatuts de funcionament de l’Associació del 
FòrumSD que ja feia mesos que s’estava treballant. 
 
Tot i que el debat va ser intens en alguns moments, després de tres hores de feina es va donar 
per bo el text i l’Assemblea el va aprovar. 
 

 
 
 
 

3.6. Jornada de coordinació de les sindicatures locals  

 
El dijous 11 de juliol de 2019 va tenir lloc, al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura, una Jornada de coordinació de les sindicatures locals organitzada pel FòrumSD. 
 
En un ambient distès i agradable, durant la jornada es va fer balanç del curs que acabava i es 
va tornar a parlar de la implementació de la gestió electrònica d’expedients a les respectives 
sindicatures, ja que les peculiaritats de cada programa i de la pròpia institució són causa de 
diverses disfuncions. 
 
També se’ns va informar que la Junta del FòrumSD ja està treballant en la segona edició de la 
Trobada Internacional de Defensors Locals que s’havia celebrat a Girona l’any 2016 (LOIC-
2016). Si el projecte es consolida, aquest segon Congrés Internacional tindrà lloc l’any 2020, a 
l’Estat francès. 
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3.7. Sessió de treball sobre l'empadronament  

 
Arran dels diversos conflictes i reclamacions amb què 
ens trobem a les sindicatures municipals de greuges, 
relacionats amb el tema de l'empadronament, durant el 
2019 el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de 
Catalunya - FòrumSD va convocar un parell de sessions 
de treball per debatre i estudiar la problemàtica.  
 
Si bé no em va ser possible assistir a la primera sessió, 
sí que vaig anar a la segona, que va tenir lloc el dijous 
19 de setembre, a Santa Coloma de Gramenet.  
 
Amb el suport tècnic, l'orientació i l'assessoria jurídica 
del professor Juli Ponce (Doctor en Dret i Catedràtic de 
Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona), el 
FòrumSD va acabar publicant un monogràfic que 
intentava aportar una mica de llum sobre l'assumpte: El 
dret a ser empadronat i la bona administració. Legalitat, 
polítiques públiques i bones pràctiques. 
 
 
 

3.8. XII Jornades de Formació del FòrumSD  

 
Els dies 26 i 27 de novembre 
es van celebrar, a Santa 
Coloma de Gramenet, les XII 
Jornades de Formació del 
FòrumSD, que en aquesta 
ocasió es van dedicar als 
objectius de desenvolupament 
sostenible, a la mediació 
administrativa i al dret a ser 
empadronat com a matèries 
de més interès.  
 
Malauradament, diversos 
motius d'agenda i 
d'acumulació de feina ens van 
impedir assistir-hi tots dos 
dies, però sí que hi vam anar 
el dimecres 27, tant el tècnic 
Josep M. Albertí com jo.  
 
Com és habitual, les ponències van resultar molt interessants des d'un punt de vista teòric, tot i 
que algunes propostes resulten difícils d'aplicar en el dia a dia real.  
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El programa que es va desenvolupar va ser aquest: 
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3.9. Expansió de la institució i del FòrumSD  

 
La implementació de les sindicatures municipals de greuges arreu del territori sempre és un 
dels objectius del FòrumSD, principalment per la millora que suposa en matèria de defensa 
dels drets de la ciutadania –des de la proximitat– per a les poblacions on es crea aquesta 
institució. 
 
En aquest sentit, a finals de febrer de 2019 vaig rebre una trucada del Gabinet d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Sitges en què se’m va informar que el Reglament Orgànic del municipi ja 
preveia la creació de la figura del defensor local (amb la corresponent partida pressupostària, 
un espai físic adequat i la dotació del necessari suport administratiu), i que l’Alcalde estava 
sondejant possibles candidats amb l’objectiu de posar en marxa l’oficina al més aviat possible. 
 
La petició que em volien fer era si, en cas d’aconseguir consensuar un candidat i comptar amb 
el seu vistiplau, abans de prendre possessió podria parlar amb mi per tal que l’assessorés i 
l’orientés sobre el dia a dia concret de la feina. No cal dir que de seguida em vaig posar a la 
seva disposició per a tot allò que fos necessari i per acompanyar el nou síndic o síndica en la 
posada en marxa de l’oficina. 
 
Després de diverses trucades, però, se’m va informar que la persona a qui s’havia proposat el 
càrrec havia declinat la proposta, de manera que, atesa la proximitat de les eleccions 
municipals, es considerava convenient posposar l’assumpte fins més enllà de la cita electoral. 
Un cop més, em vaig posar a la seva disposició per a tot allò que consideressin oportú. 
 
 
 

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

 
Durant el 2019 tan sols vaig assistir a la presentació al Ple de l’Informe 2018 del Síndic 
Personer de Mollet del Vallès, el company Lluís Martínez Camps, que va tenir lloc el dia 18 de 
febrer, a la Sala de plens del 
seu ajuntament. 
 
També van assistir a 
l’esdeveniment tot d’altres 
síndics i defensors municipals 
de la rodalia de Mollet, així 
com els Síndics Personers 
que l’havien precedit en el 
càrrec. Val a dir que, després 
de la presentació de l’Informe 
per part del Síndic, els 
portaveus dels diferents grups 
del Consistori van agrair i lloar 
la seva tasca i la seva 
dedicació. 
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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 2019. 
 
 
 

4.1. Síntesi de les queixes  

 
 
4.1.1. Expedients 
 
En aquest punt detallaré els casos que han suposat l'obertura d'un expedient, l'obtenció i estudi 
d'informació, i l'adopció d'una resolució. 
 
Es pot observar que els primers casos exposats no corresponen al 2019, sinó que són 
expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara 
romanien oberts des de 2017 i 2018. 
 
 
 
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, però la postura és que cal esperar que l’estat espanyol 
concreti i reguli com cal procedir. L’any s’acaba, un altre cop, amb l’expedient encara obert. 
 
 
Expedient 04/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A mitjan gener de 2018 es presenta XXX i demana ajut per aconseguir un habitatge millor. Diu 
que ho necessita per motius de salut (al·lega, entre d’altres, problemes psicològics) i per poder 
formar una família. Diu que no pot treballar i viu d’una renda garantida de ciutadania (RGC), 
però pensa que a Serveis Socials no l’atenen prou bé. 
 
Parlo amb els responsables de Serveis Socials i d’habitatge social i m’informen que fa anys que 
s’ajuda l’interessat en tot allò que es pot i li correspon, però que no és possible satisfer totes les 
seves peticions. En fan un seguiment acurat i intens. També comprovo que XXX, al 2014, ja va 
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demanar l’empara del Síndic de Catalunya, i que aquest va resoldre que l’atenció que rebia era 
suficient. Tot i que jo també considero que l'atenció de l'Ajuntament és correcta i suficient, la no 
acceptació i la insistència de l'interessat fan que l'expedient continuï obert. 
 
 
Expedient 11/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan febrer de 2018, XXX ve i exposa diversos problemes relacionats amb l’estacionament 
a la plaça del darrere de casa seva. El motiu de fons és que una senyalització poc clara i la 
seva oposició a pagar placa de gual fan que tot sovint trobi vehicles aparcats davant de la 
sortida del seu garatge. 
 
Parlo amb la Policia i afirmen que la senyalització actual no els permet actuar de la manera que 
demana la interessada. Per altra banda, a Via Pública consideren que alterar la senyalització 
provocaria més problemes que solucions. Coincideixen que el millor seria que XXX posés placa 
de gual, com tothom, cosa que jo també li recomano, fins i tot per mitjà de la seva filla. Amb 
aquesta proposició, tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 25/18 
 
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 
 
A mitjan juny de 2018 es presenta XXX i es queixa que l’Ajuntament no ha respost una petició 
d’espais que va presentar, en nom d’una entitat, fa més de tres mesos. La solució actual no els 
sembla bé perquè no volen dependre de l’Associació de Veïns del barri. 
 
En consultar el cas, de seguida se m’observa que hi pot haver un rerefons polític i de conflicte 
amb l’Associació de Veïns. Malgrat això, demano que es respongui la petició. Durant els anys 
2018 i 2019 se celebren diverses reunions entre XXX i els representants municipals, però l'any 
s'acaba sense cap acord ni cap resposta escrita. L’expedient roman obert. 
 
 
Expedient 32/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mig juliol de 2018 es presenta XXX i es queixa de la imposició d’una multa d’acord amb una 
senyalització que, segons afirma, no compleix la normativa ni pel format dels senyals ni per 
l'idioma, perquè no inclouen la llengua castellana. També troba poc coherent la ubicació dels 
senyals. Va presentar recurs en castellà i se li ha contestat en català, així que no ho entén. 
 
Intervinc per agilitar la traducció del document, però triga diversos mesos. L'Ajuntament hi 
argumenta que en cap cas s'ha produït indefensió, perquè els senyals són els mateixos en 
qualsevol idioma. En parlo amb l'Inspector en cap i amb el regidor de Policia local i es 
mantenen ferms en aquesta postura, però com que XXX no hi està d'acord i se sent recolzat 
per la jurisprudència, decideix abandonar la via administrativa i emprendre la via judicial. 
Malgrat això, considero que la postura de l'Ajuntament és suficientment sòlida i té prou 
recolzament legal, així que tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
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Expedient 34/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de juliol de 2018 rebem un correu-e en què XXX es queixa del procediment aplicat 
arran de la mort del fill de YYY, el seu enterrament de beneficència i la posterior reclamació 
dels costos en saber que el difunt tenia assegurança de vida. Demana els efectes personals del 
difunt, pregunta per què ningú no es va posar en contacte amb la família i proposa que 
l’Ajuntament renunciï a cobrar l’enterrament i deixi els diners de l’assegurança per a les filles. 
 
En estudiar la documentació, comprovo que l’Ajuntament ha atès totes les peticions que els 
interessats han fet per escrit, que no són gaires. També parlo amb Secretaria i em confirmen 
que la reclamació de l’Ajuntament és legítima i legal. Proposo a XXX i YYY que demanin i 
al·leguin per escrit tot allò que considerin oportú i també en parlo amb el seu advocat, amb el 
qual convenim una trobada que –per incompareixença seva– no s’arriba a produir. A primers de 
2019, m'assabento que l'Ajuntament i els interessats ja han arribat a un acord, cosa que –atès 
que no hi he hagut d'intervenir directament– em permet tancar el cas com a mediació a favor 
de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 36/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers d’agost de 2018 es presenta XXX i exposa que se sent assetjat per la Policia de 
Vilafranca, que el sanciona sense motiu. Ja hi ha tingut diversos incidents. Com que no té 
diners, anava a pagar la darrera multa tot fent serveis a la comunitat, però a darrera hora hi 
renuncia perquè no es reconeix culpable. Poc després se’n penedeix i demana poder recuperar 
les mesures reparadores, però se li desestima. 
 
Intento mediar en aquest sentit i, després de diverses converses amb la responsable i el 
regidor de Convivència i Ciutadania, amb el regidor i amb l’Inspector de la Policia local i amb 
Procediment Sancionador, se superen les reticències inicials i es proposarà a XXX un servei 
que pugui fer. Cal, però, que retiri la denúncia que ha interposat contra l'Ajuntament i ell es 
nega a fer-ho. Durant el 2019 vaig fent seguiment del cas i em consta que ja s'ha celebrat el 
judici, però l'any s'acaba sense que s'hagi fet pública la sentència i l’expedient resta obert. 
 
 
Expedient 39/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan setembre de 2018 es presenta XXX i es queixa de les moltes i diverses molèsties que 
li produeixen el local dels baixos del seu immoble i els seus clients (sorolls, actituds incíviques, 
activitats delinqüencials, irregularitats urbanístiques...). Sembla que també s’hi barregen factors 
de l’àmbit personal i familiar. Fa temps que se’n queixa i pensa que no s’hi actua prou. 
 
Parlo amb Activitats Econòmiques i amb la Policia, que diu que ja hi han anat diverses 
vegades. No hi han trobat res greu, però sí que hi han fet alguna actuació. Des d'Alcaldia 
també s'han contestat les instàncies de XXX i durant el 2019 se celebren diverses reunions 
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amb l'interessat. S'hi fa una inspecció i una sonometria i, com que es demostra que un dels 
extractors fa més soroll del permès, es requereix l'establiment que ho solucioni. Un canvi de 
titular de l'activitat endarrereix el procediment, però la pressió de l'Ajuntament fa que el 
problema quedi resolt a finals de juliol. Malauradament, les molèsties es reprodueixen a finals 
d'any, així que l'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 40/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A mitjan setembre de 2018, XXX es presenta i explica que vol posar una pèrgola davant del 
seu local de restauració, però que l’Ajuntament no li ho permet. Entén que el vent que sempre 
hi fa no li deixa alternativa, i que les condicions que posa l’ordenança per autoritzar les 
pèrgoles no són lògiques ni es fan complir a tothom per igual. Denuncia discriminació i 
amiguisme. Ha parlat amb tothom, però tot està encallat. 
 
Estudio l’ordenança i sembla possible que no sigui gaire justa o, almenys, que no s’apliqui a tot 
arreu igual. També comprovo que per la vila hi ha pèrgoles en espais no autoritzats, així que 
parlo amb el regidor i amb la cap del Servei d’Urbanisme i hi fem una visita sobre el terreny. Es 
pacta una alternativa amb XXX, però pocs dies després ell la desestima i es posa a recollir 
signatures. Durant tot 2019 intento que se li proposi una solució i/o es millori l’ordenança, 
perquè entenc que el tema de les pèrgoles està mal resolt, però s'acaba l'any sense cap avenç 
significatiu i l’expedient continua obert. 
 
 
Expedient 45/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers d’octubre de 2018 es presenta XXX i es queixa de les molèsties que li està portant 
una multa per excés de temps a la zona blava. Assegura que la va anul·lar el mateix dia, però 
que la multa va seguir el seu curs. Problemes afegits en les notificacions de l’Organisme de 
Gestió Tributària han complicat molt l’assumpte. 
 
Demano informació a la Policia, a Procediment Sancionador i a l’ORGT i, en contrastar-la amb 
la facilitada per l’interessat, veig que ell potser tampoc no ho va fer tot tan bé com es pensa. 
Malgrat això, intento desfer malentesos i buscar solucions. A finals d'any s’estima el seu recurs 
i s’anul·la el procediment, però la devolució de l'import de la multa –que ha de fer l'ORGT– 
s’allarga inexplicablement fins a finals d'abril de 2019, moment en què podem tancar l'expedient 
com a mediació a favor de l’interessat. 
 
 
Expedient 46/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals d’octubre de 2018 XXX telefona i exposa que ni ella ni el seu marit tenen feina, viuen 
com a ocupes en precari i tenen molts problemes de salut. No estan empadronats i el seu marit 
no té papers. Considera que des de Serveis Socials no se’ls ajuda prou. 
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Parlo amb la responsable del servei i m’informa que la cooperació dels interessats és nul·la, 
que han causat més d’un problema i que cobren una elevada RGC que els permetria llogar un 
pis o una habitació on es podrien empadronar. Demano a XXX que segueixin les indicacions 
dels Serveis Socials i mantinc l'expedient en fase de seguiment durant uns quants mesos, 
període en què veig que se'ls soluciona el tema del padró (perquè no perdin la RGC) i se'ls 
ofereix una atenció i unes orientacions adequades, de tal manera que a finals de 2019 tanco 
l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 47/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 
 
A finals d’octubre de 2018 es presenten XXX i YYY i exposen que viuen en una casa molt 
antiga i en molt mal estat (no té aigua ni cèdula d’habitabilitat), on tenen cura de la mare de 
XXX, que és molt dependent. La seva economia és precària i l’ajut que se’ls va oferir des de 
Gent Gran, no arriba. 
 
Parlo amb el cap del servei i amb el regidor, que em confirmen que la situació dels interessats 
és complicada però no crítica, perquè tenen ingressos. És possible que a la darrera reunió no 
s’entenguessin. Aclarit el malentès, a primers de 2019 se'ls concedeix un crèdit extraordinari 
que els permet condicionar la casa i obtenir la cèdula d'habitabilitat i el contracte d'aigua. Tanco 
l'expedient com a mediació a favor dels interessants. 
 
 
Expedient 48/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals d’octubre de 2018 telefona XXX i explica que fa més d’un any que va caure en un parc 
de la vila per culpa d’una llosa aixecada. Va demanar indemnització i no ha rebut resposta. 
 
Constato que hi ha hagut una disfunció amb la documentació de l’expedient i que el greuge per 
manca de resposta és evident, així que demano explicacions a Responsabilitat Patrimonial i a 
Via Pública. Gràcies a aquesta intervenció, XXX rep la resolució a mig març de 2019 i, tot i que 
es desestimatòria, l’accepta. Tanco l'expedient com a mediació a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 49/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
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 del servei d’Urbanisme i es valoren diverses possibilitats (que XXX 
demani l’expropiació forçosa, la modificació del POUM...), però totes em semblen 
excessivament lentes. Ja a primers de 2019 demano la intervenció de l'Alcalde, però les 
eleccions municipals ho aturen tot. Al juliol, amb el nou govern en marxa es reactiva el cas, es 
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visita l'immoble i es valora la possibilitat de comprar-lo, però l'any s'acaba sense que la 
proposta econòmica municipal s'hagi concretat. L'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 50/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre de 2018 es presenta XXX i es queixa de tres multes que se li han imposat 
per estacionar en un lloc on no podia fer-ho. Al·lega que té targeta de PMR i que no hi feia 
nosa. Acusa els agents de poca sensibilitat i poca professionalitat. 
 
Plantejo el cas a l’Inspector i, en atenció a les circumstàncies de l’interessat i a l’ús de l’espai, 
es mostra disposat a anul·lar dues de les denúncies (en la tercera es detecta un ús incorrecte 
de la targeta). En comentar-ho a l’interessat, però, no en té prou i a primers de 2019 presenta 
recurs de reposició contra totes tres multes. També es reuneix amb l'Inspector. Tal i com se li 
havia anunciat, però, se n'hi accepten dos i se li desestima el tercer, cosa que finalment ell 
acaba assumint. Tanco el cas com a mediació a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 51/18 
 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Promoció Econòmica 
 
A mitjan novembre de 2018 XXX es queixa, per correu-e, d’una presumpta discriminació que 
pateixen alguns paradistes de la Fira de Santa Llúcia i de la denegació a participar en la Fira 
d’aquell any per no estar al corrent de pagament. També denuncia possibles irregularitats en el 
cobrament de les taxes. 
 
Atès el compromís de XXX d’eixugar el deute, intercedeixo per la seva participació a la Fira, 
cosa que se’m concedeix, tot i que des de Mercats se m'avisa que l’actitud i la formalitat de 
XXX i els seus companys són qüestionables. També m’informen que al 2018 totes les parades 
seran iguals, així que ja no hi haurà cap discriminació. A primers de 2019 constato que hi ha 
hagut conflictes i que no s’ha pagat tot el deute, així que tanco l'expedient com a mediació a 
favor de la interessada però amb la recança d'haver estat enganyat. 
 
 
Expedient 53/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan desembre de 2018 es presenta XXX i es queixa d'una multa imposada a l’aparcament 
per a metges del CAP. Ell n’és i gaudeix de la targeta acreditativa, però reconeix que no li va 
quedar a lloc visible. Va presentar recurs i, després de molt de temps sense resposta, va rebre 
una diligència d’embargament. Pensa que s’hauria d’anul·lar. 
 
Veig que Correos ha certificat correctament els intents de notificació i, ja a primers de 2019, 
parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia local. Coincidim que la multa havia estat 
tècnicament ben posada, perquè la targeta acreditativa no era visible, i que les al·legacions de 
l'interessat van arribar fora de termini. Com que XXX era l'únic responsable de fer les coses 
correctament i no ho va fer, tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
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Expedient 54/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan desembre de 2018 XXX es presenta i exposa que ha estat multat per fer operacions 
de càrrega i descàrrega, a l’interior de l’illa de vianants, des del seu vehicle particular. 
 
Se li explica que, encara que tingui comandament, els vehicles particulars no es poden aparcar 
a l’interior de l’illa, ni tan sols dins de l’horari d’accés permès. Malgrat això, consulto el cas amb 
l’Inspector, que confirma les meves suposicions i, després de consultar-ho, afegeix que l'agent 
actuant en cap moment va veure ni el conductor ni ningú que fes càrrega i descàrrega. 
Recomano a XXX que pagui la multa i tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 01/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A primers de gener de 2019 es presenta XXX i exposa una situació personal i econòmica molt 
precària. Es queixa que, tot i que actualment no té ni feina ni cap ingrés, des de Serveis Socials 
no l'ajuden prou. Se li ha denegat la renda garantida de ciutadania (RGC) i subsisteix gràcies a 
l'ajut dels seus germans.  
 
Parlo amb la responsable del servei i amb l'assistenta de la interessada i m'expliquen que XXX 
no atén les orientacions que se li donen. Opinen que, si ho fes, segurament ja tindria feina o 
gaudiria de la RGC. També té concedit el Rebost i els paquets d'higiene de la Creu Roja, i se 
l'ha orientada perquè demani una discapacitat. Saben que al 2020 tindrà problemes 
d'habitatge, així que, tot i considerar que rep una atenció adequada, mantinc l'expedient obert i 
en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 02/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i exposa que la grua se li va endur el cotxe, un diumenge, de la reserva per a 
càrrega i descàrrega on l'havia estacionat. Ho havia fet altres vegades i li consta que es podia 
fer, però aquell dia no es va adonar que a la porta de garatge de l'immoble hi havien posat una 
placa de gual. Al·lega senyalització poc clara.  
 
Via Pública m'informa que, si bé la pintura de la calçada no s’havia esborrat, la senyalització 
vertical –que és la que preval– feia temps que havia estat corregida. També parlo amb 
l'Inspector i defenso que la dualitat de la senyalització potser va induir XXX a confusió, però 
opina que la senyalització del gual era prou clara i que el rebaix de la vorera era evident. 
Considera que és responsabilitat dels conductors parar atenció a la senyalització i que 
l'actuació va ser considera correcta. Trasllado aquestes explicacions a la interessada i tanco 
l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
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Expedient 03/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenta XXX i, en nom de YYY, es queixa que la grua municipal, en retirar-los vehicle, els 
va rebentar un neumàtic. La policia ho va reconèixer de seguida i van omplir i signar un 
comunicat amistós d'accident, però d’això ja fa mesos i ningú no els diu res.  
 
Parlo amb la Policia i reconeixen els fets. Afirmen que de seguida van fer circular la 
documentació, que es troba a Responsabilitat Patrimonial. Des d'aquest servei se'm diu que 
s'accepta la reclamació dels interessats i que l'Ajuntament abonarà l'import de la roda així que 
ells presentin la factura corresponent. Fins a tres vegades els demano que presentin aquesta 
factura, però després de mig any, i veient que no ho fan, tanco l’expedient com a desistit. 
 
 
Expedient 04/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es presenta i exposa que se li ha denegat l'ajut per a l'escolarització d'una de les seves 
filles per haver-lo demanat fora de termini. Afirma que va preguntar a l'OAC si podia presentar 
totes dues sol·licituds alhora i que li van dir que sí, possiblement sense adonar-se que les 
nenes anaven a escoles diferents (cosa que implicava períodes de presentació diferents).  
 
Des del Servei d'Educació se m'informa que els terminis i els criteris eren públics i molt clars, i 
opinen que XXX s'hi hauria d'haver cenyit. Des de l'OAC recuperen els impresos de sol·licitud i 
veiem que la interessada havia marcat bé les caselles corresponents, de manera que havia de 
ser conscient que els períodes de presentació eren diferents. Dedueixo que el possible error va 
ser induït per ella mateixa, així que tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 05/19 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb la companyia d'Aigües arran d'anys de lectures 
estimades d'uns comptadors no visibles des del carrer i la regularització posterior. No rebutja el 
consum que indica el comptador, però discrepa del sistema de càlcul per blocs. Tampoc 
reconeix que periòdicament els hauria d'haver passat les lectures reals.  
 
Des d'Aigües m'informen que ja han parlat diverses vegades amb l'interessat i que li han fet 
totes les explicacions possibles. També me les fan a mi: el càlcul de les lectures estimades, la 
regularització per blocs (que més aviat afavoreix el client), les factures... i sembla clar que XXX 
reclama una interpretació interessada de les dades que no se li pot concedir. Un Arbitratge de 
Consum posterior, ho confirma. Tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 06/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
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A mitjan gener de 2019 es presenta XXX i exposa que viu en un pis municipal de lloguer social, 
però es queixa que se n'hi demana un preu massa alt i assegura que no el pot pagar. El cas és 
que ara l'Ajuntament li ha notificat que, atesa la seva manca de col·laboració, no se li renovarà 
la cessió temporal del pis i l'haurà d'abandonar. Reconeix que ara treballa, però ni paga ni en 
pensa marxar. Tampoc vol que des de Serveis Socials li estiguin tant a sobre. 
 
Parlo amb els responsables de Serveis Socials i d'Habitatge social i m'informen que XXX 
només vol ajut, però no control, i que pràcticament no ha pagat mai el lloguer acordat: ni quan 
se li va rebaixar al mínim perquè no tenia gaires ingressos ni quan ha tingut feina i ha cobrat 
una nòmina considerable. Veig que els seus incompliments són manifestos i que la postura de 
l'Ajuntament és correcta, però s'acaba l'any amb el desnonament pendent i l'expedient obert. 
 
 
Expedient 07/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A finals de gener de 2019 es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una 
sol·licitud de responsabilitat patrimonial. La va presentar arran d’un incident elèctric provocat 
per unes obres municipals i que li va produir desperfectes en diversos electrodomèstics. 
 
Demano explicacions a Responsabilitat Patrimonial i em diuen que la interessada ha de 
reclamar, si cal per via judicial, a l'empresa que realitzava les obres –que ja no existeix–, als 
seus socis o bé directament a la seva asseguradora, si és que en tenia. Com que XXX és una 
persona vulnerable i no considero just que l'Ajuntament se'n renti les mans, parlo amb l'Alcalde, 
amb els serveis jurídics, amb Urbanisme i amb diversos regidors, i demano que l'Ajuntament 
assumeixi els desperfectes. L'any s'acaba sense res decidit i amb l'expedient obert. 
 
 
Expedient 08/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i es queixa que la grua municipal va retirar el vehicle de YYY d'una plaça 
reservada a persones amb mobilitat reduïda (PMR) perquè no tenia targeta. Afirma que sí que 
en té, però al·lega que li devia caure. 
 
Tot i que inicialment l'actuació policial sembla correcta, demano informes a l'Inspector en cap 
de la Policia, qui l’endemà mateix em diu que els agents van actuar a requeriment, de manera 
que es confirma que el vehicle de YYY no tenia la targeta visible. Recomano a XXX que 
assumeixi l’error i que pagui la multa. Tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 09/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de febrer de 2019 es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una 
sol·licitud de responsabilitat patrimonial que va presentar arran d’uns desperfectes que va patir 
al seu vehicle per culpa d'unes obres la via pública.  
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Com que el greuge per manca de resposta és evident, demano explicacions a Responsabilitat 
Patrimonial, però resulta que l'expedient no els va arribar mai. Quan apareix, demano que se li 
doni prioritat, per compensar aquesta disfunció administrativa, però malgrat el compromís de 
fer-ho, hi ha un gran embús a Responsabilitat Patrimonial i el cas no avança. Ho denuncio a 
l'Alcalde, al Regidor i als serveis jurídics, però l'única resposta que n'obtinc és que els afectats 
es poden considerar contestats per silenci administratiu negatiu i poden acudir a la via 
contenciosa. Com que em sembla una resposta indigna de l'Ajuntament de Vilafranca, mantinc 
l'expedient obert i demano una resposta expIícita. 
 
 
Expedient 10/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial que va presentar arran d’un incident elèctric provocat per unes obres municipals. 
Afirma que se li van fer malbé diversos electrodomèstics. 
 
Com a l'expedient 07/19, faig el possible per evitar que l'Ajuntament s'escapoleixi de les seves 
responsabilitats, però en aquest cas sorgeix un element que el resol: el pèrit de l'asseguradora 
de la interessada va anar al seu domicili a quantificar els desperfectes i va trobar que tots els 
electrodomèstics funcionaven correctament. XXX manté que durant uns dies no van anar gaire 
bé, però reconeix que ara ja funcionen. Com és lògic, accepta que aturem la seva reclamació i 
tanco l'expedient com a desistit per la interessada. 
 
 
Expedient 11/19 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i exposa que fa una mica més d'un any que va demanar, a l'ORGT, la 
bonificació del 20% en la taxa de brossa que l'ordenança preveu per a qui fa compost casolà. 
Ho troba molt injust, especialment si es té en compte que aquest organisme de seguida cobra 
recàrrecs si els ciutadans s'endarrereixen tan sols un dia en el pagament dels seus impostos.  
 
Tot i que l'ORGT no és administració municipal i, per tant, no hi tinc competències, parlo amb la 
responsable de l'oficina de Vilafranca, que m'explica que han patit uns mesos de saturació de 
feina que aviat quedaran resolts. Finalment, al cap de tres mesos, XXX rep la seva bonificació, 
però parlo amb el Regidor d'Hisenda i li demano que l'Ajuntament exigeixi més eficiència a 
l'ORGT. Tanco l'expedient com a mediació a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 12/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan febrer de 2019 telefona XXX i exposa que al juliol de 2017 va cedir un vehicle a 
l'Ajuntament de Vilafranca per eixugar el deute d'una multa, però que l'ORGT li reclama l'impost 
de circulació de 2018 i també li cobrarà el de 2019. Li han dit que és perquè el vehicle no ha 
estat donat de baixa. Entén que un cop el vehicle va ser cedit a l’Ajuntament de Vilafranca, és 
aquest qui l’hauria d’haver donat de baixa o n’hauria d’assumir els costos.  
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Em poso en contacte amb la Policia i de seguida reconeixen una possible disfunció, agreujada 
pel fet que el vehicle estigués registrat en un altre municipi. Per solucionar-ho, emeten un 
informe que hauria de facilitar que XXX recuperés els diners que ja se li han embargat. Tot i 
que la resolució definitiva del cas i la devolució dels diners no depenen de l'Ajuntament de 
Vilafranca, assumeixo que n’és l’origen, així que mantindré l'expedient en fase de seguiment 
fins que tot estigui resolt. A finals de 2019, el cas continua obert. 
 
 
Expedient 13/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenten XXX i YYY, que viuen com a ocupes, i es queixen que l'Ajuntament els ha 
denegat l'empadronament. Això fa que tinguin problemes per renovar la seva documentació, 
per trobar feina i per accedir als Serveis Socials.  
 
Busco assessorament jurídic i constato que la postura de l'Ajuntament de Vilafranca en relació 
a l'assumpte dels empadronaments és molt rigorosa i restrictiva; potser massa. Malgrat això, en 
aquest cas concret, comprovo que la postura de Convivència i Ciutadania, de l'Alcalde i dels 
regidors dels serveis implicats queda mínimament justificada: els interessats tenen antecedents 
policials i viuen en un immoble conflictiu que podria suposar un risc per a qui fes la verificació 
de domicili. Recomano als interessats que es posin en mans dels Serveis Socials i segueixin un 
pla de treball que els permeti reconduir la situació, com ja se'ls va oferir –i van rebutjar– temps 
enrere. Tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 14/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa contra una multa de zona blava imposada per excés de temps. Sosté 
que hi va posar un segon tiquet, però reconeix que no li va quedar gaire visible.  
 
Detecto alguna petita incoherència en la seva versió i en els seus recursos escrits, cosa que, 
sumada a les fotografies del vigilant –que són molt evidents– fa que consideri correcta 
l'actuació municipal. Tanco expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 15/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers de març de 2019, XXX i YYY es presenten i exposen que fa un any i mig que XXX va 
caure per culpa del mal estat d'una vorera. De seguida van presentar una sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial amb tota la documentació necessària, però l'Ajuntament encara no 
ha resolt l'expedient. Se'ls ha dit que Via Pública encara no ha emès l'informe corresponent, 
però que quan va fer 6 mesos de la seva sol·licitud ja la podien considerar resposta per silenci 
administratiu negatiu. Ho consideren molt poc seriós. 
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Demano celeritat a Via Pública i constato que tant aquest servei com el de Responsabilitat 
Patrimonial pateixen embussos molt considerables, que fan que la ciutadania no sigui atesa 
amb l'eficiència que seria desitjable. Denuncio aquest fet a l'Alcalde, al Regidor de Serveis 
Centrals i als serveis jurídics, i els demano que, malgrat el silenci administratiu, l'Ajuntament 
resolgui de manera explícita. Tot i això, l'any s'acaba sense novetats i amb l'expedient obert. 
 
 
Expedient 16/19 
 
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 
 
Es presenta XXX i es queixa que se li hagi desestimat la bonificació de l'IBI pel fet de ser 
família monoparental i tenir només un fill. Troba injust que ella no tingui bonificació i que les 
famílies nombroses o les monoparentals amb dos o més fills, sí que en tinguin. Demana la 
revisió de l'ordenança. 
 
Comprovo que, segons el text actual de l'ordenança, la denegació és correcta, i també veig que 
altres ajuntaments encara preveuen menys bonificacions. Pregunto si seria possible revisar 
l'ordenança i des d'Alcaldia em diuen que la interessada ja va ser informada que no, perquè 
lleis de rang estatal ho impedeixen. Tan sols detecto que XXX no va rebre mai aquesta 
explicació per culpa d'un problema al gestor d'expedients electrònics, així que demano que se li 
torni a enviar. Un cop fet, tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 17/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A primers d’abril de 2019 XXX es presenta i exposa que pateix una discapacitat, sobrevinguda 
per culpa d'un accident laboral, que li complica molt el dia a dia. Viu amb els seus germans 
però veu que els causa problemes i diu que voldria un pis per poder fer reagrupament familiar i 
que la seva dona en tingués cura. A Serveis Socials li han dit que, amb els ingressos que té, no 
el poden ajudar, però pel seu compte no troba res. 
 
El responsable de Serveis Socials em confirma que el perfil de XXX no és de necessitat, cosa 
que fa que no pugui optar a un habitatge social. En canvi, sí que se li ha ofert ajut per pagar 
l'entrada d'un pis de lloguer del mercat lliure, però se l'ha de buscar pel seu compte i presentar-
los un pressupost oficial. L'any s'acaba amb l'expedient obert, en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 18/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa de Civisme que li va ser imposada per reparar el 
vehicle a la via pública. Admet que tenia el capó obert i alguna protecció desmuntada, però 
assegura que només canviava una bombeta. Afirma que ell no entén de mecànica i demostra, 
amb documentació, que el cotxe passa totes les revisions en un taller autoritzat. I de la darrera, 
fa només tres mesos. També al·lega que la multa no se li va notificar correctament. 
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Comprovo que els intents de notificació sí que es van fer adequadament, així que tan sols em 
resta revisar l'actuació policial. Veig que l'informe de l'agent actuant afirma que XXX sí que 
reparava el vehicle, que tenia peces de plàstic sobre el motor i que va veure una taca d'oli a 
terra. Com que la discrepància persisteix, proposo a l’Inspector la possibilitat de fer un 
acarament, però ho desestima. Accepto que s'imposa la presumpció de veracitat dels agents, 
però penso que els arguments de l’interessat són coherents i lògics, així que tanco l'expedient a 
favor de l’interessat amb recomanació verbal no acceptada. 
 
 
Expedient 19/19 
 
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 
 
A mitjan abril de 2019 es presenta XXX i es queixa que fa gairebé un any que va oferir a 
l'Ajuntament la cessió d'un espai enjardinat propietat dels veïns del seu immoble, però no han 
rebut cap resposta. El motiu és que són gent gran i no el poden tenir arreglat i en condicions. 
 
Durant el que queda d'any comento el cas amb l'Alcalde en diverses ocasions. Ell em manifesta 
que els informes diuen que seria car de mantenir i que no té clar si és convenient d'acceptar la 
cessió o no. Li demano insistentment que prenguin una decisió i que la comuniquin a XXX, però 
el 2019 s'acaba amb aquesta resposta encara pendent i l'expedient obert. 
 
 
Expedient 20/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
El Sindicat de Llogateres del Penedès m'informa del cas de XXX, una família en situació de 
gran vulnerabilitat que viu com a ocupa en un pis –de la Generalitat– del qual seran desnonats 
properament. Han demanat l'acreditació de residència per poder accedir als Serveis Socials, 
però l'Ajuntament els ho ha denegat tot i haver-hi dos menors escolaritzats a Vilafranca.  
 
Constato que aquesta família, possiblement, va arribar a Catalunya i a Vilafranca víctima dels 
enganys d'alguna mena de màfia. També observo que el seu perfil –d'extrema vulnerabilitat, de 
conflictivitat nul·la i amb presència de menors– s'ajusta als criteris que sempre se m'han indicat 
com a necessaris per a ser motiu d'ajut i protecció. Parlo amb els responsables de Serveis 
Socials i s'activa una intervenció ràpida que culmina amb el reallotjament de la família en un 
habitatge d'emergència. A finals d'any, amb la situació més o menys controlada i amb un pla de 
treball en marxa, tanco l’expedient com a mediació a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 21/19 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública 
 
A finals d'abril de 2019 es presenta XXX i explica que, quan plou, pateix filtracions d'aigua en 
una nau de la seva propietat per culpa del mal estat del paviment exterior i de les arrels d'un 
arbre molt proper. Fa mesos que va demanar solucions i pràcticament no s'hi ha fet res.  
 
Tot i que no és descartable un problema d'aïllament de la nau, pregunto a Via Pública si poden 
fer-hi alguna cosa més. Em confirmen que ja s'ha desbrossat la zona i que l'arbre en qüestió és  
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un rebrot que serà retirat; després es refarà el paviment i se li farà pendent cap a la calçada, 
perquè les aigües pluvials vagin cap a on cal. La intervenció triga mesos a fer-se, però 
finalment puc tancar el cas com a mediació a favor de l'interessat poc abans d’acabar l’any. 
 
 
Expedient 22/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 
 
A finals d'abril de 2019 es presenta XXX, d'edat avançada, i exposa un panorama familiar 
desolador. El problema per al qual demana ajut, però, fa referència a la residència d'un dels 
seus fills, amb discapacitat mental. El va treure del centre on estava ingressat per portar-lo més 
a prop, però no ho va fer correctament i el noi va perdre la plaça. Ara viu amb ella i té 
problemes per fer-se'n càrrec. També exposa, de manera confusa, problemes amb la tutela 
legal i amb el cobrament de la pensió del noi. 
 
Ho consulto amb el servei de Gent Gran, des d'on m'expliquen la situació real del cas i els 
errors de percepció de la interessada. Constato que en fan un seguiment adequat i que ja s'ha 
demanat plaça per al noi en un centre proper, però que la concessió depèn de la Generalitat. 
Malgrat això, opto per mantenir l'expedient obert i en fase de seguiment fins que es resolgui la 
situació, cosa que no passa abans de finals d'any. 
 
 
Expedient 23/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa d'una multa imposada per aparcar el vehicle en un recinte 
d'estacionament regulat sense haver-hi deixat el rellotge perceptiu. Al·lega que una sèrie de 
circumstàncies personals van fer que se n'oblidés i diu que troba excessiu l'import de la multa.  
 
Se li fa l’observació que la responsabilitat de deixar el rellotge on correspon era només seva, 
de manera que no es pot dir que l'Administració actués malament. Per altra banda, els imports 
de les sancions són públics i ajustats a allò que preveu el Reglament General de Circulació. 
Considero que no hi va haver greuge i tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 24/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de maig de 2019 XXX exposa, per correu-e, que fa més d'un any que va presentar 
una sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament i que encara no se li ha contestat. 
Va caure en un lloc on la vorera ja ha estat reparada, cosa que entén que és un reconeixement 
de culpabilitat implícit per part de l'Ajuntament. Renuncia a una indemnització econòmica i 
només demana l'import de les ulleres que se li van trencar. 
 
Demano explicacions al departament de Responsabilitat Patrimonial i constato el col·lapse 
permanent que hi ha, cosa que denuncio a l'Alcalde, al Regidor de Serveis Centrals i als 
serveis jurídics, que em diuen que XXX es pot considerar contestada per silenci administratiu 
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negatiu. Com que no em sembla una resposta adequada, demano a l'Ajuntament una resolució 
explícita, però l'any s'acaba sense cap novetat i amb l'expedient encara obert. 
 
 
Expedient 25/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers de maig de 2019 telefona XXX i es queixa que Aigües de Vilafranca li vol fer pagar el 
deute que va deixar l'inquilí d'un pis –de la seva propietat– que tenia reconeguda la pobresa 
energètica. No està d'acord a assumir un deute que no ha generat ell i del qual, a més, no 
n’havia estat informat. 
 
Parlo amb Aigües i em confirmen que el seu referent sempre és el titular del comptador, que no 
va ser mai el llogater; i des de Serveis Socials també em confirmen que no n'hi ha prou amb 
canviar el compte corrent de càrrec, sinó que s'ha de canviar el nom del titular del comptador. 
XXX, però, diu que a Aigües li van dir que no calia que ho fes. Com que trobo injust que algú 
hagi de pagar un deute que no ha generat ell, demano a Serveis Socials si poden emetre un 
informe que acrediti la pobresa energètica de l'inquilí i que permeti condonar-li el deute. A finals 
d’any se’m fa saber que aquest informe ja s'ha fet, però que està pendent de l'aprovació del 
regidor i de l'acceptació d'Aigües, de manera que l'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 26/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i explica que ha rebut una multa per parlar pel mòbil mentre conduïa. Va al·legar 
que l'agent no va complir el procediment establert, perquè no el va aturar per donar-li la multa 
al moment i en mà, però li ha estat desestimat. 
 
Després d'estudiar el cas i la documentació presentada, veig que l'agent es trobava en un dels 
supòsits en què queda exempt de fer-ho, ja que estava prestant un servei a peu. També 
confirmo que es ratifica en la seva actuació, de manera que, com que no tenim arguments ni 
proves per desarmar la seva presumpció de veracitat, no tinc altre remei que tancar l'expedient 
com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 27/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es queixa, per correu-e, d’una multa que se li va imposar a la zona blava per no tenir 
tiquet. Al·lega que la màquina no li va acceptar la targeta i que no tenia temps per buscar una 
altra màquina. També troba excessiva la quantia de la multa.  
 
Comprovo que a la resposta del seu recurs ja se li ha explicat que no hi ha constància de cap 
avaria en el parquímetre en qüestió, així com tampoc consta cap altra queixa en aquest sentit. 
Per altra banda, a cada màquina hi ha un telèfon d’incidències i un plànol que indica la ubicació 
de la màquina més propera, recursos que no va utilitzar. Fins i tot hi ha un rètol que indica que 
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les multes per manca de tiquet no poden ser anul·lades. Comento tot això a la interessada i li 
desfaig algun malentès, però tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 28/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
El Sindicat de Llogateres del Penedès ens fa arribar el cas de XXX i la seva família, que van 
haver de deixar el pis de lloguer on vivien –i on estaven empadronats– per problemes familiars. 
Ara viuen com a ocupes i no tenen padró, cosa que els ha fet perdre els ajuts i el suport dels 
Serveis Socials. Tenen dos fills petits i, malgrat això, aviat seran desnonats.  
 
Els Serveis Socials em confirmen que no hi treballen directament pel fet de no estar 
empadronats, tot i que els consta que reben ajut de la Creu Roja i de Càritas. Demano que 
l'Ajuntament compleixi els seus compromisos i doni empara a aquesta família, i el Regidor de 
Serveis Socials s'hi avé. En qüestió de pocs dies se'ls empadrona, se'ls dissenya un pla de 
treball i se'ls instal·la –provisionalment– en el pis d'emergència. A finals d'any puc tancar el cas 
com a mediació a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 29/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan juny de 2019 es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no respon les seves 
instàncies. En elles exposava una situació domiciliària incòmoda i la voluntat de canviar de pis, 
cosa per a la qual demanava ajut. S'ha mogut pertot arreu però no troba res assequible. 
 
Com que el greuge per manca de resposta és evident, parlo amb Serveis Socials, amb 
Alcaldia, amb Gent Gran i amb Urbanisme. Coincideixo amb ells que la situació de l'interessat 
no és de necessitat i que els seus ingressos són suficients, però cal respondre-li i facilitar-li 
orientació. I com que això es podrà fer des de l'Oficina d'Habitatge, que sembla que es reobrirà 
a primers de 2020, mantinc l'expedient obert i pendent d'aquesta derivació. 
 
 
Expedient 30/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 
 
A mitjan juny de 2019 es presenta XXX i exposa que ella i el seu marit aviat seran desnonats. 
La seva pensió no és gaire elevada i considera que des de Gent Gran no se'ls ajuda prou, però 
reconeix que compten amb el suport dels fills.  
 
La responsable de Gent Gran m’informa que ja estan inscrits a la Mesa d’Emergència, i que 
part del problema és que XXX no vol acceptar que els seus fills els hagin d'ajudar. Tampoc no 
es mouen gaire per buscar pis pel seu compte. A finals d'any em comunica que no es va poder 
aturar el llançament i que els interessats es van instal·lar a casa d'un dels fills, tot esperant els 
resultats de la Mesa d'Emergència. Mantinc l'expedient obert i en fase de seguiment. 
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Expedient 31/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan juny de 2019 XXX es presenta i explica que va ser fora de Vilafranca durant uns dies. 
Abans de marxar, va aparcar el seu vehicle en un lloc on podia fer-ho, però mentre era fora s'hi 
va posar senyalització excepcional per obres, el cotxe va passar a estar mal aparcat i va ser 
sancionat. Va presentar al·legacions però se li han desestimat.  
 
Consulto el cas amb el servei de Via Pública i m'informen del dia en què es van col·locar els 
senyals (amb les 48 h d'anticipació reglamentàries), cosa que coincideix i sustenta la versió de 
la interessada. Parlo, doncs, amb l'Inspector en cap de la Policia i li observo que XXX no va 
incomplir res de manera conscient ni voluntària, així que li proposo que deixi sense efecte la 
multa. La petició s'accepta i XXX fins i tot podrà recuperar els diners que ja li havien estat 
embargats. Com que l'any s'acaba sense que això s'hagi fet efectiu, l’expedient resta obert. 
 
 
Expedient 32/19 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
Es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament encara no li ha contestat una instància 
presentada a finals de 2017. En ella denunciava les moltes i diverses irregularitats –en matèria 
de manteniment, seguretat i higiene– que considera que hi ha a l'aparcament del bloc on vivia. 
També hi denunciava el cobrament de lloguers irregulars per part del propietari.  
 
Tot i que l'he de reclamar en diverses ocasions, finalment Urbanisme emet l'informe en qüestió, 
en què es confirma que l'edifici compleix la normativa de l'any en què es va construir i que l'ús 
que el propietari faci de les seves places d'aparcament correspon a l'àmbit privat. Com que 
l'interessat no hi està d'acord, li observo que pot denunciar el propietari per via judicial i a 
Hisenda, però que l'Ajuntament no li pot requerir res perquè es tracta d'un assumpte privat. 
Amb l'informe aconseguit, tanco l'expedient com a mediació a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 33/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
XXX es presenta i explica que, mentre era fora del país per motius laborals, alguns membres 
de la seva pròpia família li han ocupat el pis, de manera que ara que ha tornat no té on viure. 
La relació és molt dolenta i no cal ni intentar la mediació. Ha demanat ajut a Serveis Socials i 
creu que no l'han atès prou bé. 
 
Tot i que el conflicte és de caire privat i ja ha estat convenientment denunciat, demano 
informació a Serveis Socials. Em confirmen que la situació personal i familiar de XXX és 
certament complicada, però també que ella exigeix molt i col·labora molt poc. Potser sí que hi 
ha hagut algun malentès, però veig que les orientacions que se li donen i el seguiment que en 
fan (tant d'ella com del seu fill menor d'edat) són correctes i adequats, així que li demano a ella 
que col·labori més i tanco l’expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
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Expedient 34/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers de juliol de 2019 telefona XXX i exposa que a finals de 2018 va presentar una 
instància que encara no li ha estat contestada. En ella es queixava del tancament, 
presumptament irregular, d'una plaça pública de la vila.  
 
Trobo antecedents que demostren que el problema fa anys que dura i que hi ha un rerefons de 
conflicte personal entre diferents persones i col·lectius. També veig que anys enrere s'havia 
arribat a un acord de gestió i ús que no es va respectar gaire. Malgrat això, demano a l’Alcaldia 
que responguin l'escrit de l'interessat, cosa que es fa a mitjan desembre: la plaça està tancada 
(per acord de JGL de 2014) per evitar sorolls, robatoris i actes incívics. Com que l'interessat no 
hi està d'acord, l'expedient resta obert i pendent de revisió. 
 
 
Expedient 35/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
Es presenta XXX i exposa que fa anys que manté discrepàncies importants amb l'Ajuntament 
de Vilafranca. En aquest cas es vol queixar de l'excessiva demora en la devolució de l'import 
d'una multa que va recórrer per via judicial i que va guanyar. A l'ORGT li han dit que estan 
pendents d'un informe de l'Ajuntament i ell hi veu intencionalitat.  
 
Parlo amb l'Organisme i em confirmen la versió del interessat, però també m'informen que 
acaben de rebre l'informe en qüestió i que ja s'ha posat en marxa el procés de devolució. Pocs 
dies després em fan saber que la devolució ja s'ha fet, així que ho comunico a XXX i tanco el 
cas com a mediació a favor de l'interessat. Ell encara em parla d'una altra multa però, tot i les 
seves teories de represàlies i assetjament, considero que està ben posada. N'hi explico el 
motiu i tanco definitivament l'expedient. 
 
 
Expedient 36/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de juliol de 2019 es presenta XXX i explica que la seva esposa, YYY, es va estripar la 
roba i es va fer mal per culpa del mal estat d'una paperera de la vila. Fa més de mig any que 
van presentar sol·licitud de responsabilitat patrimonial i encara no han rebut cap resposta. Això 
sí: la paperera va ser reparada.  
 
Torno a topar amb el col·lapse permanent del departament de Responsabilitat Patrimonial i 
amb la suposada desestimació per silenci administratiu negatiu. Com en els casos anteriors, 
parlo amb l'Alcalde, amb el Regidor de Serveis Centrals i amb els serveis jurídics i els demano 
una resposta explícita i motivada, però el 2019 s'acaba sense cap avenç i amb el cas obert. 
 
 
Expedient 37/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones 
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A finals de juliol de 2019 XXX es presenta i es queixa que se li ha denegat el bo social de 
l'aigua per superar el barem, però ell manté que els seus ingressos són inferiors. Presenta 
documentació que sembla confirmar-ho. 
 
Parlo amb l'Àrea de Serveis a les Persones i em demostren que els ingressos que consten a la 
darrera declaració de renda de l'interessat, que és la que es té en compte, sí que superaven el 
barem, de manera que la denegació és correcta. Detectem que sí que hi va haver un problema 
en la notificació de la resposta al seu recurs, però se soluciona de seguida. Tanco l'expedient 
com a mediació a favor de l'Ajuntament.  
 
 
Expedient 38/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa contra una multa que li va ser imposada per aparcar en un espai 
regulat sense haver deixat el rellotge al cotxe. Va al·legar que, com ja havia fet altres cops, hi 
havia deixat una nota escrita amb l'hora d'arribada, però se li va desestimar el recurs. Es queixa 
que la versió de l'agent actuant és molt feble, perquè utilitza expressions com que “ratifica que 
no hi havia rellotge però desconeix si hi havia algun altre mètode de control horari”.  
 
Coincideixo que aquesta i alguna altra imprecisió en la resolució denoten manca de certesa per 
part de l'agent, cosa que comento amb l'Inspector i que faig servir per demanar-li que, si no hi 
ha fotografia de la infracció, es plantegi la possibilitat d'anul·lar l'expedient. Pocs dies després 
em comunica que l'agent, davant del dubte, rectifica la seva postura i deixa la multa sense 
efecte, de manera que puc tancar el cas com a mediació a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 39/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX telefona i explica que se sent assetjat per l'Ajuntament. Diu que tot sovint se li imposen 
multes perquè els seus gossos borden i molesten el veïnat. Ho troba injust i reivindica el dret 
dels animals a bordar. Considera que el problema és la poca paciència del veí que truca a la 
Policia quan els gossos borden.  
 
Consulto el cas a Salut i resulta que ja fa temps que coneixen el problema i que assessoren 
XXX perquè el solucioni. Hi ha hagut millores sensibles, perquè les irregularitats eren diverses, 
però les molèsties no s'han eliminat. També parlo amb la Policia i amb el servei de Mediació, 
que em diu que no van aconseguir resultats perquè XXX no complia els compromisos adquirits. 
Davant daixò, i com que l'ordenança reguladora de la tinença d'animals és molt clara, considero 
que les sancions són correctes i tanco el cas com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 40/19 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
A mitjan setembre de 2019 es presenta XXX i exposa que fa més d'un any que viu –de lloguer–
en un pis en el qual no es pot empadronar perquè té la mateixa referència cadastral que el pis 
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de sota, on ja hi ha una altra família empadronada. Evidentment, això li provoca problemes 
diversos i considerables. A primers d'any es van presentar un parell d'instàncies a l'Ajuntament 
per demanar solucions, però no han estat contestades.  
 
Parlo amb els Serveis Tècnics i els pregunto pel cas, però em demanen temps per refrescar-lo. 
Malauradament, s'acaba l’any sense haver-ne rebut cap comentari, així que el cas resta obert. 
 
 
Expedient 41/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals de setembre de 2019 es presenta XXX i exposa que ell i la seva família viuen com a 
ocupes, que es troben en una situació social i econòmica molt precària, que tenen problemes 
de salut i que l'Ajuntament els ha denegat l'acreditació d’adreça i l'empadronament. De moment 
només els ajuda la Creu Roja. Pel que sembla, van arribar a Vilafranca víctimes d'una estafa i 
ara estan essent pressionats perquè abandonin el pis. 
 
Des de Serveis Socials em diuen que coneixen el cas, però que no en fan seguiment perquè no 
estan empadronats. Els consta que ja tenen cobert el tema sanitari i el cap de servei em diu 
que no tenen recursos per donar allotjament a la família, tot i que reconeix que, especialment 
tenint en compte que hi ha un menor d'edat, no els poden desemparar. L'any, però, s'acaba 
sense que el compromís de trobar solucions s'hagi pogut fer efectiu. L'expedient roman obert. 
 
 
Expedient 42/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 
 
A mitjan octubre de 2019 es presenta XXX i explica que durant el mes d'agost va anar al Servei 
de Salut per legalitzar la tinença d'un gos potencialment perillós, però que li van dir que qui ho 
feia normalment estava de vacances i que tornés més endavant. De seguida va començar a 
tramitar la resta de documentació necessària (test psicotècnic, certificat de penals, informe 
veterinari...), però la policia la va aturar un dia que passejava el gos i la va sancionar. Li fem 
l’observació que cal tramitar la llicència abans de tenir l'animal, però al·lega que l’hi va donar un 
amic –que el tenia ben legalitzat– que no se'n podia ocupar. L’alternativa era la gossera. 
 
Consulto el cas amb Salut i no descarten el malentès, però diuen que tota la informació està 
penjada a la pàgina web i que els tràmits també es poden fer en línia. Tampoc consideren que 
la pressa per adoptar l'animal fos excusa suficient per no tramitar-ne primer la documentació. 
Arran de l'atac del virus informàtic i del trasbals posterior, l'any s'acaba que encara no he pogut 
parlar amb el treballador implicat, així que l'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 43/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX ens fa saber que el vehicle del seu company, YYY, va ser multat per abandonament a la 
via pública. Curiosament, però, l'avís que li havia deixat la policia i la butlleta de la sanció  
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demostren que el propietari l'havia mogut, cosa que fa evident que el cotxe no estava 
abandonat. XXX afirma que fins i tot el van dur a rentar. 
 
Ho consulto amb la Policia, però m'indiquen que la ubicació i la brutícia del cotxe no són els 
únics elements que tenen en compte, i que en aquest cas concret ha estat determinant el fet 
que tingués la ITV caducada. Constato que aquesta afirmació és correcta i que no se'ls va 
sancionar per aquest fet, així que, un cop solucionada una disfunció que sí que hi va haver en 
la notificació de desestimació del seu recurs, els recomano acceptar la sanció i passar la ITV 
de seguida. Tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 44/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals d'octubre de 2019 es presenta XXX i es queixa que fa quatre mesos que va presentar 
una instància que no ha estat resposta. En ella es queixava de la celebració d'un concert al seu 
barri que, segons el seu criteri, no complia les condicions mínimes exigibles, cosa que va 
provocar tot d'actuacions incíviques dels assistents i moltes molèsties als veïns. Va trucar a la 
policia i creu que tampoc van actuar correctament. 
 
Com que el greuge per manca de resposta és evident, demano explicacions a Governació. 
Pocs dies després XXX rep un correu-e amb les disculpes per la demora i les explicacions 
requerides. Segons sembla, l'Associació de Veïns i la Policia estaven assabentats de l'acte, i 
tant la seguretat com la instal·lació de lavabos era responsabilitat de l'organització. Malgrat 
això, detecto inconcrecions importants en el document de concessió de la llicència que 
m'agradaria aclarir, de manera que l'any s'acaba amb l'expedient encara obert. 
 
 
Expedient 45/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers de novembre de 2019 es presenten XXX i YYY i exposen que el seu fill és propietari 
d'un pis que té llogat a ZZZ. Fa poc que ZZZ es va quedar sense feina i va deixar de pagar-ho 
tot. Saben que els Serveis Socials li han concedit la pobresa energètica i es troben que Aigües 
reclama el deute acumulat al seu fill, que és titular del comptador. Ho troben injust.  
 
Se'ls explica que, d'acord amb un cas similar que estem treballant (Exp. 25/19), el problema és 
no haver fet el canvi de titularitat del comptador en concretar el lloguer i, com en aquell cas, 
afirmen que Aigües els ho va desaconsellar. Recrimino a Aigües aquesta manera de procedir i 
demano a Serveis Socials que emetin un informe que acrediti la pobresa energètica de ZZZ i 
faciliti la condonació del deute. L'any s'acaba amb el cas obert i pendent d'aquesta proposta. 
 
 
Expedient 46/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament de Vilafranca té abandonats els veïns del barri 
de Cal Salines, que és on viu ella. Exposa una situació familiar complicada que, sumada a la 
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seva edat avançada i a la manca de mitjans de transport, fa que se senti aïllada. Ha presentat 
dues instàncies a l'Ajuntament però no li han estat contestades. La seva aspiració és la 
concessió d'un pis petit al centre de Vilafranca. 
 
Via Pública em confirma la impossibilitat de fer arribar el microbús urbà fins allà, així que parlo 
amb Serveis Socials i Gent Gran per buscar altres solucions. Veiem que la família també té un 
pis a Vilafranca, on viu un dels fills de la interessada, així que es descarten els ajuts directes. 
Se li planteja permutar la propietat on viu ara per un pis a Vilafranca, però ella ho descarta. 
Finalment, en constatar que XXX té propietats i xarxa familiar suficient, i que no col·labora prou 
en la recerca de solucions, tanco l'expedient com a mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 47/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan desembre de 2019 XXX exposa, per correu-e, que fa temps que està intentant muntar 
una activitat econòmica i que l'Ajuntament, que inicialment li va dir que –si complia els requisits 
previstos– no hi hauria problema, ara li diu que no la podrà obrir. Afirma que ja ha començat a 
invertir i que el canvi de postura municipal és il·legal.  
 
Comprovo que XXX no va fer una comunicació prèvia formal, sinó només algunes consultes 
telefòniques. També veig que entre els seus primers contactes i els darrers hi ha hagut una 
sentència judicial del màxim nivell que ha motivat el canvi de postura de l'Ajuntament. Així, tan 
sols demano que se li comuniqui tot això detalladament i per escrit, per esvair qualsevol dubte, 
cosa que a finals d'any encara no s'ha fet. L'expedient resta obert. 
 
 
Expedient 48/19 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan desembre de 2019 es presenta XXX, en representació de la seva comunitat de 
propietaris, i exposa que al seu bloc hi ha dos pisos ocupats, un dels quals és font de tota 
mena de conflictes de seguretat i de convivència. Han presentat denúncies a la Policia i als 
Mossos, i el servei de Mediació municipal ja hi està treballant, però els resultats són nuls. 
 
Recomano a XXX que presentin denúncia per via judicial contra el banc que és propietari del 
pis i que no actua per desallotjar-lo, però també em comprometo a supervisar l'actuació 
municipal. Parlo amb Convivència i Ciutadania i em confirmen que els progressos són mínims, 
però la Policia m’informa que la situació al bloc no és especialment conflictiva. L'any s'acaba 
que encara no ho he pogut comentar a XXX i l'expedient resta, doncs, obert. 
 
 
Expedient 49/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta, a mitjan desembre de 2019, i demana ajut per solucionar una multa que 
considera injusta. Exposa que té la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 
(PMR) i diu que, com que pels volts de casa seva no hi ha places reservades, normalment  
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aparca el cotxe en una zona de càrrega i descàrrega propera. Sap que ho pot fer i no hi sol 
tenir cap problema però fa un temps que el van sancionar i no se li ha acceptat el recurs.  
 
Parlo amb l'Inspector en cap de la Policia local i de seguida convenim que la multa no és 
procedent, així que es compromet a estimar el recurs de reposició de l'interessat. Malgrat això, 
l'any s'acaba amb l'expedient encara obert i pendent de resolució. 
 
 
Expedient 50/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A mitjan desembre de 2019 es presenta XXX i exposa una situació familiar i econòmica molt 
complicades. Aviat li tallaran la llum per culpa del deute acumulat i a Serveis Socials no l'ajuden 
prou. Fa temps que demana un pis de lloguer social i tampoc l'hi concedeixen.  
 
Parlo amb els responsables del servei i els pregunto per la situació de la interessada. Rebo el 
seu informe a finals d'any i em confirmen que la situació és difícil, però que se li ha concedit la 
pobresa energètica i, per tant, no sé li tallaran els subministraments. També se li han concedit 
ajuts puntuals, d'acord amb els barems i els criteris professionals. L'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 51/19 
 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
A mitjan desembre de 2019 es presenta XXX i exposa que fa anys que intenta matricular els 
seus fills als cursos de català, però que només ho va aconseguir al 2017. En el darrer període 
d'inscripció hi va anar el primer dia, però quan li va tocar, tot i haver-hi poca gent davant seu, li 
van dir que ja estava ple. Necessiten els cursos per acreditar arrelament social al país. 
 
Abans d'acabar l'any truco al centre de Normalització Lingüística de Vilafranca, però trobo que 
ja han tancat per vacances. L'any s'acaba amb l'expedient obert i pendent d'actuació. 
 
 
Expedient 52/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta, a mitjan desembre de 2019, i es queixa d'una multa que se li va imposar en 
un espai d'estacionament regulat. N'és usuària habitual i afirma que aquell dia va deixar el 
rellotge al lloc de sempre, perfectament visible. Té testimonis que ho poden confirmar. Va 
presentar recurs però se li ha desestimat. 
 
Parlo amb l'Inspector i comprova que l'agent actuant es ratifica en la denúncia, tot i que no en 
va fer cap fotografia i només es fonamenta en la seva presumpció de veracitat. Com que 
considero que la interessada pot tenir raó, demano que es revisi l'expedient i fins i tot proposo 
un acarament, però s'acaba l'any amb el cas obert i pendent d’aquesta possibilitat. 
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Expedient 53/19 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
A finals de novembre de 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya em deriva el cas de XXX, 
amb qui no aconsegueixo parlar fins a finals d'any, moment en què obro l’expedient. Es queixa 
que el pressupost que li ha fet arribar Aigües de Vilafranca per connectar el seu immoble al 
servei de subministrament d'aigua i a la xarxa de clavegueram és excessivament elevat.  
 
L'any s'acaba amb l'expedient tot just obert i sense haver pogut parlar amb el tècnic d'Aigües. 
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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 sense expedient 19001 - Assessorada 
 
XXX pregunta, per correu-e, si el banc li pot canviar, de manera unilateral, les condicions d’una 
hipoteca que havien pactat poc temps enrere. 
 
Se li explica que la Sindicatura no li pot aclarir el dubte, però es deriva la consulta a l’Oficina del 
Consumidor (OMIC), des d’on em consta que va rebre l’orientació necessària. 
 
 
Consulta sense expedient 19002 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que, arran d’una caiguda a la via pública, fa dos mesos que va 
presentar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament. Encara no en té 
resposta. 
 
Se li aclareix que aquests expedients gaudeixen d’un període de resposta de sis mesos, de 
manera que no és cap greuge que encara no li hagin contestat. 
 
 
Consulta sense expedient 19003 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa contra una multa que se li va posar per deixar el cotxe en un lloc on 
no podia fer-ho pel pas de la Cavalcada. Va desobeir la senyalització especial i les instruccions 
d’un agent de Policia, però al·lega que ho havia de fer perquè havia de carregar la compra. 
 
Se li explica que abans d’acudir al Síndic hauria de presentar recurs per via administrativa, però 
consulto el cas a l’Inspector i la multa per desobediència a l’autoritat sembla correcta. Se li 
recomana pagar amb bonificació. Si vol queixar-se contra l’agent, també ho ha de fer per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 19004 - Orientada 
 
XXX es presenta i acusa la seva mare de tot de gestions irregulars i d’utilitzar les seves dades 
de manera fraudulenta. Diu que compta amb la complicitat d’entitats i administracions, i que la 
Justícia no actua. Demana ajut per presentar una denúncia ben argumentada. 
 
Se li explica que no som advocats ni fem funcions d’assessoria jurídica, i que si es vol queixar 
contra l’Ajuntament, ho ha de fer per via administrativa. Tampoc podem intervenir en la relació 
amb la seva mare ni contra la Justícia, però li facilitem les dades del Defensor del Pueblo. 
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Consulta sense expedient 19005 - Assessorada 
 
Telefona XXX i demana ajut per preparar les al·legacions que vol presentar a l’arbitratge de 
consum –que ja té concertat– contra la seva companyia de telefonia. El conflicte va venir quan 
li van cobrar per haver trucat a un número d’atenció gratuïta des de l’estranger. 
 
Se li comenta que la Sindicatura no fa aquesta mena d’assessoria, però es deriva la seva 
trucada a l’Oficina del Consumidor, per veure si des d’allà el poden ajudar. 
 
 
Consulta sense expedient 19006 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que l’ORGT li cobra la quota de brossa de tot l’any per un 
habitatge que va obtenir la cèdula d’habitabilitat a finals de desembre. Encara que l’ordenança 
ho determini així, ho troba excessiu. 
 
Com que tot just acaba de presentar la queixa per via administrativa, se li explica que la 
Sindicatura encara no hi pot intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 19007 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa que el llogater que tenia, abans de marxar, li ha quedat a deure força 
diners i li ha provocat desperfectes al pis. 
 
Se li explica que no tenim competències per intervenir en el conflicte, que és entre particulars. 
Se li recomana buscar assessorament legal i, si cal, anar a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 19008 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i expliquen que volen comprar un pis, però que no està ben acabat i 
no es fien que la promotora els vulgui fer signar i els digui que ja ho resoldrà més endavant. 
 
Com que és evident que la Sindicatura no té competències per ajudar-les, les adrecem a 
l’Oficina del Consumidor perquè les orientin sobre els drets i les obligacions de cadascú. 
 
 
Consulta sense expedient 19009 - Assessorada 
 
XXX es presenta i demana ajut per resoldre un problema relacionat amb sorolls: el seu veí 
utilitza una bomba per pujar l’aigua i fa molt de soroll. A la nit és especialment molest. 
 
Se li observa que es tracta d’un problema entre particulars i, en principi, l’administració no hi 
pot intervenir. En aquest cas, però, que la molèstia és fàcilment objectivable, podria demanar 
una mediació o, en darrera instància, una sonometria, però ho ha de demanar per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 19010 - Orientada 
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Es presenta XXX i exposa un problema relacionat amb el pagament d’impostos d’un local que 
té en un altre municipi. Es queixa contra l’ORGT i contra el Registre de la Propietat. 
 
Se li recomana que es queixi, per escrit, davant de cadascuna d’aquestes administracions, 
perquè les nostres competències no ens permeten intervenir-hi. En darrera instància, podria 
acudir al Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta sense expedient 19011 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que el seu fill té un conflicte de convivència amb uns veïns que, fins i 
tot de nit, fan molt de soroll. La Policia ja hi ha intervingut en un parell d’ocasions. 
 
Se li comenta que la Sindicatura no pot intervenir en conflictes entre particulars, però que 
potser el Servei de Mediació sí que els podrà ajudar. Se li explica com ha de demanar aquest 
servei i que, si això no funcionés, només els quedaria la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 19012 - Orientada 
 
XXX, per correu-e, pregunta si la podem ajudar en un conflicte que manté –amb un altre 
ajuntament– per manca de resposta i d’actuació davant d’una possible infracció denunciada. 
 
Se li confirma que només podem actuar davant de l’Ajuntament de Vilafranca, però se li 
faciliten les dades del Síndic de Catalunya, que sí que la podrà ajudar. 
 
 
Consulta sense expedient 19013 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que va rebre per aparcar a l’illa de vianants. 
Al·lega que és veí, que porta l’adhesiu acreditatiu i que el cotxe només hi va estar 10 minuts. 
 
Se li recorda, perquè ja s’hi havia trobat temps enrere, que l’acreditació l’autoritza a entrar i a 
circular, però no a estacionar. En parlo amb l’Inspector, però la multa es considera correcta i 
tampoc cal que presenti recurs perquè ja ha pagat amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 19014 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa una sèrie de problemes derivats de la marxa del seu llogater: ha 
deixat molts deutes i el pis destrossat. Pregunta si val la pena presentar denúncia al jutjat. 
 
Se li explica que l’assumpte s’escapa de les nostres competències i que la via judicial sembla 
l’única possible, però se li recomana que faci la consulta a un advocat. 
 
 
Consulta sense expedient 19015 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa una sèrie de problemes, costos i entrebancs amb què s’ha trobat a 
l’hora de traslladar de cementiri les restes funeràries de la seva família. 
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Se li explica que ja fa temps que tenim obert un expedient relatiu a la gestió d’Àltima i que ho 
tindrem en compte, però que si vol una resposta municipal oficial, se n’ha de queixar per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 19016 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa del tracte rebut en una entitat bancària. Afirma que va anar-hi a 
ingressar uns diners, que els van anar a comptar i que només els en van sortir la meitat. 
 
Se li observa que ho hauria d’haver aclarit aleshores, allà mateix, però que la Sindicatura no la 
pot ajudar en aquest conflicte. Se li suggereix que demani orientació a l’OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 19017 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que al seu bloc hi viu una persona amb actituds estranyes i possible 
síndrome de Diògenes que pot suposar un perill per a tot el veïnat. Pregunta què hi poden fer. 
 
Després de consultar el cas al Secretari, se li explica que és difícil entrar al seu domicili sense 
permís, però que poden demanar a l’Ajuntament, per escrit, que miri de fer-hi alguna cosa. 
 
 
Consulta sense expedient 19018 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que ha comprat un pis de segona mà i que ha resultat tenir defectes 
ocults. Pregunta si no l’hi haurien d’haver venut amb tot en bon estat. 
 
Se li observa que la Sindicatura no el pot ajudar en aquest cas, però li recomanem que demani 
dia i hora per a l’Oficina del Consumidor per tal de poder-los demanar orientació. 
 
 
Consulta sense expedient 19019 - Orientada 
 
Rebem un correu-e en què XXX es queixa del Registre de la Propietat. Els acusa de no voler 
resoldre un error relatiu a les càrregues que consten sobre el seu pis. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre aquesta administració ni sabem com orientar-lo. 
Se li proposa que busqui assessorament legal i que els demani solucions per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 19020 - Orientada 
 
Es presenta XXX i diu que ja s’ha celebrat el judici arran d’una denúncia per agressió tramitada 
pels Mossos d’Esquadra. Ha estat trobat culpable i ha de pagar la multa. Demana una rebaixa. 
 
Se li explica que ni aquesta Sindicatura ni l’Inspector de Policia, a qui consultem el cas, podem 
actuar davant de sancions imposades pels Mossos ni, encara menys, d’una sentència judicial. 
Tan sols resta esperar que el jutge consideri oportú bescanviar la sanció econòmica per serveis 
a la comunitat, tal i com ell voldria. 
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Consulta sense expedient 19021 - Assessorada 
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se de la ubicació d’una bateria de contenidors propers al 
seu bloc i de les molèsties que això els genera. Proposen alternatives. 
 
Aquesta queixa ja va ser tractada a l’expedient 44/18 i es va tancar a favor de l’Ajuntament. El 
reviso i torno a parlar amb els responsables, però no considero necessari tornar-lo a obrir. Pocs 
dies després sabem que l’Alcalde ha ordenat una reubicació que tampoc no satisfà ningú. 
 
 
Consulta sense expedient 19022 - Assessorada 
 
A mitjan 2018 XXX va presentar un escrit en què demanava l’actuació de la Sindicatura per 
aclarir un problema relacionat amb una multa, però una disfunció en el gestor electrònic 
d’expedients va fer que no ens n’assabentéssim. 
 
Em poso en contacte amb XXX i em disculpo. Afortunadament, diu que li sembla recordar que 
l’Ajuntament, al final, li va acceptar el recurs, així que ja no cal fer-hi res. 
 
 
Consulta sense expedient 19023 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa un problema que ha tingut a les xarxes socials: ha patit un intent 
d’estafa que hauria pogut acabar en robatori. Pregunta si el Síndic la pot ajudar. 
 
Se li confirma que la Sindicatura no hi pot intervenir, però se li suggereix que presenti denúncia 
davant dels Mossos d’Esquadra. 
 
 
Consulta sense expedient 19024 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa del mal estat de les voreres del seu carrer. Ho ha fet saber a 
l’Alcalde de paraula i per correu-e, però no s’ha queixat mai per via administrativa. 
 
L’animem a fer-ho i li oferim ajut si no rep resposta o si la resposta que rep no li sembla bé. 
 
 
Consulta sense expedient 19025 - Assessorada 
 
Es presenten XXX, YYY i ZZZ per queixar-se de les actituds i maneres de fer masclistes d’un 
local d’oci nocturn de Vilafranca. Reclamen que l’Ajuntament hi intervingui. 
 
Se’ls explica que, tot i entendre la queixa i la indignació, no podem actuar sobre un local privat, 
i l’Ajuntament, malgrat les mocions aprovades, tampoc podrà anar més enllà de la legalitat. 
Se’ls recomana parlar amb el Servei d’Igualtat i/o demanar accions per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 19026 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa que necessita el certificat d’empadronament dels seus fills, però que 
l’Ajuntament d’un altre municipi no l’hi facilita tan de pressa com voldria. 
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Se li explica que no tenim competències més enllà de l’Ajuntament de Vilafranca, però li donem 
les dades del Síndic de Greuges de Catalunya perquè ell sí que la podrà ajudar. 
 
 
Consulta sense expedient 19027 - Orientada 
 
Telefona XXX i demana ajut en relació a tres multes antigues que, arran d’un desnonament, no 
se li van poder notificar. Han acumulat recàrrecs i assegura que no les pot pagar. 
 
Com que es tracta de multes de Trànsit, imposades pels Mossos d’Esquadra, se li explica que 
des d’aquí no hi podem intervenir, però que es pot adreçar al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 19028 - Orientada 
 
XXX i YYY es presenten i exposen que la sentència d’un judici, arran d’un atropellament, no els 
és favorable. Creuen que l’atestat policial no és prou correcte. El seu advocat, que troben poc 
eficient, ha presentat recurs i nous testimonis, però d’això ja fa temps i encara no en saben res. 
 
Els informem que aquesta Sindicatura no pot intervenir en un procés judicial ni contra la lentitud 
de la Justícia. Se’ls suggereix continuar per la via judicial i, si cal, canviar d’advocat. 
 
 
Consulta sense expedient 19029 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que se li ha cobrat l’IBI d’uns pisos que va fer arran d’una divisió 
horitzontal i que posteriorment va vendre. Entén que ja no li hauria hagut d’arribar a ell. 
 
Com que no ha presentat aquesta reclamació per via administrativa, se li suggereix que ho faci 
i quedem a la seva disposició per si la resposta que rebi no li sembla satisfactòria. 
 
 
Consulta sense expedient 19030 - Assessorada 
 
XXX aprofita la visita de la consulta anterior i pregunta què pot fer amb uns llogaters que ni 
marxen del pis ni el deixen entrar a fer-hi les reparacions que hi calen. 
 
Se li explica que no podem intervenir en relacions entre particulars, però l’adrecem al servei de 
Convivència i Ciutadania per si poden mediar entre ell i els seus llogaters. 
 
 
Consulta sense expedient 19031 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa, de manera confusa, que la seva filla té problemes amb una entitat 
bancària arran de la concessió d’un préstec que havia demanat per posar en marxa una botiga. 
 
És evident que l’assumpte no és competència de la Sindicatura, però ens caldrien més detalls 
per derivar-la a l’OMIC o al servei d’intermediació financera. Quedem que ens trucarà la seva 
filla per concretar i poder-la acabar d’orientar, però aquesta trucada no arriba a produir-se. 
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Consulta sense expedient 19032 - Assessorada 
 
XXX telefona i explica que va ser sancionat per deixar el cotxe en una zona d’estacionament 
regulat sense el rellotge preceptiu. Diu que va veure el senyal però que no el va acabar de 
llegir. Al·lega que l’hi va tenir poca estona i no entén que se li desestimés el recurs. 
 
Se li observa que va ser ell qui no va complir el requisit necessari, de manera que la multa 
sembla correcta. Si vol, obrirem expedient, però difícilment prosperarà. Al final, ho desestima. 
 
 
Consulta sense expedient 19033 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que al 2015 es va queixar que les portes d’accés d’alguns edificis 
públics no compleixen la normativa, però ni se li va contestar ni s’hi ha fet res. 
 
Se li proposa que torni a presentar l’escrit, perquè ara seria difícil fer seguiment d’una petició de 
fa quatre anys. XXX diu que ho va fer fa quinze dies, de manera que encara es troba en via 
administrativa. Quedem que si no rep cap resposta o la que rep no li agrada, ens ho farà saber. 
 
 
Consulta sense expedient 19034 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa un conflicte de caire laboral força greu, ja que fa mesos que no cobra 
i l’empresari la pressiona perquè sigui ella qui marxi. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir-hi, però se li recomana que 
demani l’assessorament d’un sindicat o bé el d’un advocat d’ofici, si s’escau. 
 
 
Consulta sense expedient 19035 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que, per necessitats de la propietària, no els ha renovat el contracte 
de lloguer, però que no han deixat el pis perquè no tenen feina i ningú no els lloga res. Tenen 
quatre fills i consideren que des de Serveis Socials no els han ajudat prou. 
 
Constatem que tenen mitjans econòmics i que encara no és un cas d’emergència, així que les 
orientacions de Serveis Socials van ser correctes. No es troba necessari obrir expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 19036 - Assessorada 
 
XXX, membre d’una entitat, demana ajut en nom de YYY i de la seva família, que viuen com a 
ocupes i en situació irregular. L’Ajuntament els denega el padró i l’acreditació d’adreça. 
 
Concertem una visita amb YYY i demano informes a Serveis Socials, però YYY no es presenta. 
Al cap d’un mes i mig, davant la total absència de notícies per part seva, es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 19037 - Orientada 
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XXX exposa, per correu-e i per telèfon, que considera que els funcionaris de l’Ajuntament del 
seu municipi no la tracten correctament. 
 
Se li explica que no tenim competències per actuar fora de Vilafranca, però l’adrecem al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 19038 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de la manca de neteja d’un espai de titularitat municipal. 
 
Se li indica que cal que es queixi primer per via administrativa, però atès que és un cas conegut 
i recurrent, ho comento a Serveis Urbans. En qüestió de pocs dies queda tot net i endreçat. 
 
 
Consulta sense expedient 19039 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY per exposar que YYY té problemes econòmics. No té deutes, però viu 
al dia. És gran i li convindria canviar de pis, però no pot. És bona persona i mereix ajut. 
 
Com que encara no han anat a Gent Gran, se’ls convida a fer-ho per tal que estudiïn la situació 
i vegin si li correspon alguna mena d’ajut. La Sindicatura, de moment, no hi pot intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 19040 - Assessorada 
 
XXX i YYY es presenten i es queixen d’una parada del mercat dels dissabtes, que tapa del tot 
la façana d’un local comercial que tenen. Suposen que per això no el poden llogar. 
 
Se’ls proposa que presentin la seva queixa per via administrativa, per veure què hi diu 
l’Ajuntament i perquè sense aquest pas previ la Sindicatura no pot actuar. 
 
 
Consulta sense expedient 19041 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa que el seu pare no ha pogut desgravar molts diners perquè des de 
Serveis Socials no els van informar que, amb el tercer grau de discapacitat, podia fer-ho. 
 
Se li observa que qui concedeix aquest grau i qui informa dels beneficis que comporta, és la 
Generalitat, però XXX insisteix que la seva assistenta els ho hauria pogut dir. L’informem que, 
si ho considera oportú, pot presentar la seva queixa escrita per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 19042 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e, un fet que podria alterar la resolució d’un procés selectiu. 
 
Malgrat que XXX tot just ha iniciat la via administrativa, trasllado la queixa a Recursos Humans. 
Se’m contesta, poc després, que ja s’ha tingut en compte i s’ha actuat en conseqüència. 
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Consulta sense expedient 19043 - Orientada 
 
Es presenta XXX exposa que un camió li va provocar desperfectes al balcó de casa, en un altre 
municipi. No té assegurança de la llar i considera que els Mossos no l’ajuden prou a l’hora de 
reclamar. Al Jutjat, a més, no li han concedit un advocat d’ofici ni actuen amb prou diligència. 
 
Se li explica que des d’aquí no la podem ajudar i que el més recomanable seria que busqués 
assessorament legal, cosa que desestima. Suposa que repararà el balcó i ho oblidarà. 
 
 
Consulta sense expedient 19044 - Orientada 
 
XXX, veí d’un altre municipi, es presenta per queixar-se contra un hospital dels més importants 
del país. Afirma que fa temps que espera una operació i que li van allargant el termini. 
 
Com que ja ha presentat diverses queixes escrites i és evident que des d’aquesta Sindicatura 
no el podem ajudar, l’adrecem al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 19045 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una multa per no haver posat el rellotge al cotxe en un espai 
d’estacionament regulat. Al·lega que no sabia que funcionava així i que no va veure el rètol. 
 
Se li recorda que és ella qui ha de preocupar-se de complir les normes dels llocs on deixa el 
cotxe. La multa sembla correcta i se li recomana pagar amb bonificació. Com que també troba 
cara la sanció, se li indica que pot queixar-se –per escrit– de tot el que consideri oportú. 
 
 
Consulta sense expedient 19046 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que, arran d’un canvi en el POUM d’un altre municipi, té problemes per 
rehabilitar una casa que hi té. Ara ni li deixen fer les obres ni li tornen els diners del permís. 
 
Se li explica que no tenim capacitat per intervenir davant d’altres ajuntaments, però que el 
Síndic de Catalunya sí que la podrà ajudar. N’hi facilitem les dades de contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 19047 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte que manté amb un aparcament de gestió privada arran 
d’un presumpte desperfecte que va patir el seu vehicle mentre hi era. La companyia es fa l’orni. 
 
Li observem que si no té proves fefaents serà difícil que la reclamació prosperi, però que des 
de la Sindicatura tampoc el podem ajudar. Li oferim la possibilitat d’adreçar-se a l’OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 19048 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa que la grua de Barcelona se li va endur el cotxe perquè infringia una 
senyalització excepcional. Assegura que no hi era quan ella va aparcar. 



 

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

68 

 
Se li proposa que presenti recurs per via administrativa i, si no se li accepta, que demani l’ajut 
de la Síndica Municipal de Greuges de Barcelona, perquè des d’aquí no hi podem intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 19049 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i es queixen que Aigües els reclama el deute que està acumulant un 
llogater. No troben just que el propietari del pis hagi d’assumir el deute d’un tercer. 
 
Se’ls explica, perquè és un assumpte conegut, que el problema és no haver canviat de nom el 
comptador quan va entrar el llogater. Amb tot, encara no podem obrir expedient perquè tot just 
han iniciat la via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 19050 - Assessorada 
 
XXX i YYY es presenten i expliquen que, per circumstàncies familiars, necessiten canviar de 
pis. Demanen que l’Ajuntament els en faciliti un d’accessible. Fa anys que es van apuntar a la 
borsa de protecció oficial, però ja no poden esperar més. El preu no seria problema. 
 
Se’ls recomana presentar la seva petició per via administrativa, cosa que encara no han fet, 
però se’ls avança que l’Ajuntament no té pisos disponibles ni és una agència immobiliària. 
 
 
Consulta sense expedient 19051 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que l’ORGT li va cancel·lar el fraccionament d’un deute arran d’un 
endarreriment. L’ha tornat a demanar, però s’ha sentit mal atesa. 
 
Se li indica com ha d’omplir l’imprès que li han donat i la documentació que ha de presentar. No 
sembla que hi hagi d’haver cap problema, però quedem a la seva disposició per si fos el cas. 
 
 
Consulta sense expedient 19052 - Assessorada 
 
Telefona XXX i pregunta si pot posar una placa de gual en un local on hi cabrien dos vehicles. 
 
Un cop explicades les funcions de la Sindicatura, se li recomana que faci la consulta, per escrit, 
a l’Ajuntament. 
 
 
Consulta sense expedient 19053 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, de les molèsties que li provoca l’alarma d’una llar municipal 
d’infants, que salta tot sovint. 
 
Per guanyar temps, es deriva el correu de l’interessat al Servei d’Ensenyament, però se li fa 
saber que la Sindicatura no és el canal adequat per notificar aquestes incidències. 
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Consulta sense expedient 19054 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se que se’ls ha denegat l’exempció de la brossa comercial 
d’un local que està desocupat. 
 
D’acord amb la documentació presentada, es veu que la denegació per al 2018 és correcta, 
perquè van presentar la sol·licitud fora de termini. En canvi, ja els queda concedida a partir del 
2019. Enteses les explicacions, els interessats no troben necessari que obrim expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 19055 - Assessorada 
 
XXX telefona i exposa que el seu establiment ha estat sancionat per deixar cartrons al carrer on 
no tocava. Reconeix que és veritat, però diu que va ser un error i demana si pot evitar la multa.  
 
Se li expliquen les competències de la Sindicatura i se li observa que la multa sembla correcta. 
Pot presentar recurs, però se li recomana que consideri la possibilitat de pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 19056 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de les molèsties que provoquen (fins a altes hores de la matinada, 
molt més enllà del que està permès) els usuaris de les instal·lacions esportives del parc Tívoli. 
 
Constato que la convivència entre l'esport urbà i el dret al descans pot ser complicada, així que 
l’animo a presentar la queixa per via administrativa per tal que l'Ajuntament hi pugui intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 19057 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa un problema de facturació derivat d'un canvi de companyia de telefonia. 
L’empresa va admetre l’error però no li torna els diners.  
 
Se li explica que la Sindicatura no la pot ajudar en aquest assumpte perquè no és de la nostra 
competència, però que a l'Oficina del Consumidor sí que podran fer-ho. 
 
 
Consulta sense expedient 19058 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e, que va caure en un carrer de Vilafranca i que vol "demandar la 
situació". Afirma que es va lesionar el genoll i que està de baixa. 
 
Tot i que se la informa que la Sindicatura no fa funcions d'assessoria jurídica, se li expliquen les 
possibilitats que té i com s'ha d'adreçar a l'Ajuntament, en funció de quin sigui el seu objectiu. 
 
 
Consulta sense expedient 19059 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que una veïna de la seva comunitat de propietaris no vol pagar la 
part proporcional d'unes obres s'han hagut de fer. Pregunta si se la pot obligar a pagar.  
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Se li observa que aquest conflicte és entre particulars, de manera que queda fora de les 
competències d'aquesta Sindicatura. Se li recomana que busquin assessorament legal. 
 
 
Consulta sense expedient 19060 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de la manca de conservació d'un espai municipal que dona 
darrere de casa seva. També demana un tancament adequat i que se'n reguli l'ús.  
 
Se li explica que l'expedient de l'any 2018 sobre aquell pati va ser tancat satisfactòriament, i 
que qualsevol nova petició s'ha d'adreçar –per escrit– a l'Ajuntament abans d’acudir al Síndic. 
 
 
Consulta sense expedient 19061 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de XXX en què es queixa del canvi de postura de l'Ajuntament en relació a 
la possible obertura d'un local comercial. Inicialment se li va dir que podia fer-ho i després se li 
ha dit que no (arran d'un canvi a la llei). Amenaça amb buscar un advocat i anar a la via judicial. 
 
Veiem que totes les gestions han estat verbals i que l'interessat no ha presentat cap escrit, 
projecte o comunicació prèvia a l'Ajuntament. L'animem a fer-ho abans d'anar al Jutjat. 
 
 
Consulta sense expedient 19062 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'un incident amb la Policia local patit el dia anterior arran de la 
realització d'una maniobra irregular. Reconeix la possible infracció, tot i que la justifica per les 
circumstàncies del moment, però es queixa bàsicament del tracte rebut, que troba humiliant.  
 
Se li explica que la Sindicatura no la pot atendre en primera instància i que qualsevol queixa o 
al·legació que vulgui presentar ha de ser per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 19063 - Orientada 
 
XXX, d'un altre municipi, es presenta i exposa un conflicte amb una empresa constructora arran 
de la venda frustrada de l’immoble on viu. El jutge no li dona la raó i serà desnonat. 
 
Se li recomana que busqui assessorament legal i recorri per via judicial, perquè és evident que 
es tracta d'un conflicte privat i ni aquesta Sindicatura ni cap altra tenen competències per 
intervenir-hi. En el pitjor dels casos, també pot demanar ajut als Serveis Socials del seu poble. 
 
 
Consulta sense expedient 19064 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'un incident que va patir al tanatori de Vilafranca. Els va 
presentar reclamació però la hi van desestimar. L'OMIC no l'ha pogut ajudar. 
 
Consulto el cas als serveis jurídics municipals i resulta que el tanatori és un servei privat no 
concessionat per l'Ajuntament, de manera que la responsabilitat municipal és nul·la. Em 
comprometo a proposar millores als responsables del tanatori, però de manera extraoficial. 
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Consulta sense expedient 19065 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa d'una multa que ha rebut per circular en moto per l'illa de vianants. 
Afirma que és veí i que ho pot fer. Pregunta si se li traurà la multa si presenta recurs.  
 
Se li recorda que la Sindicatura no pren aquestes decisions ni actua abans que la via 
administrativa, així que la decisió de presentar al·legacions o no és només seva. Malgrat això, 
comento el cas amb l'Inspector i resulta que la moto també va estacionar on no podia fer-ho. 
 
 
Consulta sense expedient 19066 - Assessorada 
 
Arriba un correu-e de XXX en què exposa que l'Ajuntament li ha denegat la participació a la 
Fira de Santa Llúcia. No hi està d'acord i demana ajut. 
 
Com que XXX és una persona coneguda i la seva problemàtica es repeteix cada any arran dels 
deutes que té pendents i dels equívocs que protagonitzen ella i els seus companys, tan sols li 
recomano que liquidin el deute i compleixin la normativa. 
 
 
Consulta sense expedient 19067 - Assessorada 
 
XXX se’m queixa, de manera informal, dels embussos que s'organitzen a l'Escola Montagut 
quan els pares van a portar i a recollir la canalla.  
 
També de manera informal, ho comento amb l'Inspector en cap de la Policia i de seguida 
reconeix la conflictivitat de la zona. Ja hi actuen tot sovint, però hi intensificaran la vigilància. 
 
 
Consulta sense expedient 19068 - Orientada 
 
Telefona XXX i demana ajut per resoldre els diversos problemes que pateixen a l'immoble on 
viu, que és propietat de l’Agència de l'Habitatge de la Generalitat.  
 
Se li explica que no tenim competències per intervenir davant d'organismes dependents de la 
Generalitat, però li recomanem demanar ajut al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 19069 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i diu que ha rebut una multa que no és correcta. Nega haver comès la 
infracció que se li atribueix i es queixa que l’agent actuant no l'aturés per notificar-l'hi.  
 
Tot i que comento al cas amb l'Inspector i reconeix que es podia haver actuat millor, ni tan sols 
obro expedient, perquè l'interessat ha optat per pagar amb bonificació i no presentar recurs. 
 
 
Consulta sense expedient 19070 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que l'alcalde no li ha contestat una carta que va adreçar-li fa un 
mes. Hi denunciava un desperfecte a la via pública i tot de temes de caràcter personal i polític.  



 

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

72 

 
Se la informa que l'Ajuntament normalment disposa de tres mesos per respondre, període que 
encara no s'ha esgotat, i que alguns dels temes que planteja no són de competència municipal. 
 
 
Consulta sense expedient 19071 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa que la Renfe li va posar una multa per viatjar sense bitllet. La cosa 
es va complicar i actualment li reclamen molts diners. Pregunta què pot fer.  
 
Se li explica que aquest assumpte queda fora de les nostres competències, però se li proposa 
acudir al Síndic de Catalunya, perquè la Generalitat sí que intervé en la gestió de Rodalies. 
 
 
Consulta sense expedient 19072 - Orientada 
 
Es presenta XXX i afirma que està essent víctima d'assetjament telefònic. També assegura que 
la segueixen pel carrer i li fan propostes deshonestes.  
 
Atesa la possible gravetat de la situació, se li recomana que ho denunciï als Mossos 
d'Esquadra, perquè és evident que des de la Sindicatura no la podem ajudar. 
 
 
Consulta sense expedient 19073 - Orientada 
 
XXX aprofita la visita i també exposa un conflicte que manté amb el propietari del pis on vivia. 
Va saber que cometia irregularitats i en va marxar, però ara ell no li torna la fiança.  
 
Se li fa notar que aquest conflicte és entre particulars i que no hi tenim competències. Tan sols 
li proposem que busqui assessorament legal i que reclami per via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 19074 - Assessorada 
 
Es presenten tres membres del Sindicat de Llogateres i exposen que XXX i la seva família, que 
són refugiats polítics i fa temps que viuen legalment a Vilafranca, han de deixar el pis on viuen i 
no troben alternatives. Denuncien un tracte discriminatori de les immobiliàries de Vilafranca.  
 
Els aclarim que no podem entomar el cas sense que els interessats s'hagin adreçat primer a 
l'Ajuntament. Malgrat això, parlo amb els responsables de Serveis Socials i els derivo el cas. 
 
 
Consulta sense expedient 19075 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que una mala gestió econòmica de la seva empresa el va portar a 
acumular un deute que ara li pot suposar la pèrdua de les seves propietats, cosa que 
perjudicarà greument tota la família. Demana mediació amb el banc per trobar una solució.  
 
Se li explica que la Sindicatura no fa aquesta funció, però li concertem una visita amb el Servei 
de Mediació Hipotecària de la Generalitat, que té una delegació a Vilafranca i el podrà ajudar. 
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Consulta sense expedient 19076 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa contra la denegació de l'ajut econòmic per al lloguer del pis on viu. 
Al·lega una situació econòmica i familiar molt complicades.  
 
La documentació que presenta confirma que aquests ajuts els concedeix la Generalitat, així 
que l'adrecem al Síndic de Catalunya. També se li proposa que demani ajut a Serveis Socials. 
 
 
Consulta sense expedient 19077 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que ha comprat un immoble amb dos llogaters de renda antiga, un 
dels quals paga molt poc i l'altre no li paga res. Pregunta què hi pot fer.  
 
Se li explica que aquests assumptes de caire privat no són competència del Síndic, que haurà 
de buscar assessorament legal i recórrer, si cal, a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 19078 - Orientada 
 
XXX també exposa que té un problema amb l'Ajuntament d'un altre municipi arran de la 
propietat d'un nínxol de la família. Al rerefons de tot plegat hi ha un conflicte familiar greu. 
 
Se li explica que el Síndic de Vilafranca no pot intervenir en problemes particulars ni davant 
d'altres ajuntaments, però que per a això pot demanar ajut al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 19079 - Orientada 
 
XXX exposa, per correu-e, que la seva parella té problemes per renovar el NIE, document que 
necessita per aconseguir una paga i buscar feina. Pregunta si la podem ajudar. 
 
Li responem que els assumptes d'estrangeria depenen de l'Estat espanyol i que no hi podem 
intervenir, però li facilitem les dades del Síndic de Catalunya i del Defensor del Pueblo, per si 
s'hi vol posar en contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 19080 - Assessorada 
 
Es presenten XXX, YYY i ZZZ per veure si els podem ajudar amb la plusvàlua d'un immoble 
que van vendre amb pèrdues. Van presentar recurs fa 3 anys i van aconseguir un ajornament, 
però ja els estan executant els cobraments. Saben que la jurisprudència els és favorable. 
 
Abans de tenir temps d'obrir expedient, telefona XXX i diu que ja no cal, que ja han rebut la 
resposta que esperaven i que el problema ha quedat solucionat. 
 
 



 

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

74 

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 
aquesta Sindicatura de Greuges durant el 2019. 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 17 

Expedients oberts 2019 53 

Consultes 2019 80 

TOTAL 151 
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4.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 80 consultes sense expedient registrades el 2019 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (30): es classifica com a orientada aquella consulta referent a 
assumptes que no són competència de l’administració local de Vilafranca i, per tant, ni 
l'Ajuntament ni aquesta Sindicatura de Greuges hi poden intervenir. Malgrat això, sempre s’ha 
intentat oferir una via de solució als ciutadans i ciutadanes que han vingut a demanar ajut. 
 
 - Consultes assessorades (50): reben aquesta classificació les consultes sobre 
assumptes que impliquen la manca d'actuació o la presumpta actuació irregular de 
l'Ajuntament, però que encara resten fora de la competència de la Sindicatura per no estar 
esgotada (en algun cas ni tan sols iniciada) la via administrativa. En aquests casos, la persona 
consultant és informada al respecte i/o adreçada al servei corresponent. 
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4.2.3. Resolució dels casos estudiats 
 
Els 71 expedients estudiats (el pendent de 2017, els 17 pendents de 2018 i els 53 casos nous 
de 2019) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa era motivada i s'ha procedit a negociar amb 
l’Ajuntament la resolució del conflicte. Quan ha estat possible acostar les posicions i assolir un 
acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut adreçar cap recomanació escrita 
a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació a favor de l'/de la interessat/da. 
 
Durant el 2019 només hi ha hagut una ocasió en què he considerat demostrat el greuge a la 
persona interessada i no he pogut arribar a cap acord amb l'Ajuntament per la via de la 
mediació. Aquest cas ha estat tancat A favor de l'interessat, amb resultat de recomanació 
verbal feta però no estimada. 
 
Hi ha un tercer grup de casos en què he comprovat que l'actuació de l'administració municipal 
havia estat correcta, cosa que he procurat explicar de manera fàcil i entenedora als/a les 
interessats/ades i els expedients s'han tancat com a Mediació a favor de l'Ajuntament. 
 
Tan sols dos dels expedients tractats van veure’s Desistits pels interessats, ja que les 
persones promotores no van arribar a presentar la documentació necessària per resoldre el cas 
o, senzillament, es van desdir de la seva reclamació. 
 
Com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què es 
van obrir han fet que a 31 de desembre encara no s’hagin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts i pendents de resolució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediació a favor de l'interessat 12 

A favor de l'interessat 1 

Mediació a favor de l'Ajuntament 21 

Desistits 2 

Oberts i pendents de resolució 35 

TOTAL 71 
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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. 
 
Com és habitual, i cada vegada més freqüent, durant el 2019 també em vaig trobar amb 
diversos expedients que, per la seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb l'actuació 
coordinada de diversos serveis municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. El 
seu abast, doncs, feia difícil “carregar-los” únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de 
manera que els he classificat com a Expedients de resolució Transversal. 
 
 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbanístics 4 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Via Pública 1 

Alcaldia – Gabinet d’Alcaldia 3 

Alcaldia – Policia Local 16 

Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior – Promoció Econòmica 1 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Benestar Social 10 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Gent Gran 3 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Salut i Consum 1 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Serveis a les Persones 1 

Serveis Centrals i Hisenda – Hisenda  2 

Serveis Centrals i Hisenda – Secretaria Governació 8 

Empresa Municipal Aigües de Vilafranca 2 

Organisme de Gestió Tributària 1 

Consorci per a la Normalització Lingüística 1 

Expedients de resolució Transversal 17 

TOTAL 71 
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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. 
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