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1. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL 

 
 
 
A l’hora de presentar el meu tercer Informe davant d’aquest 
Consistori municipal, el meu primer pensament, important i 
persistent, és la constatació d’una injustícia, una gran injustícia, 
contra la qual no hi pot res cap sindicatura de greuges ni ningú 
altre: els dos terribles cops que ha sofert el Grup Municipal 
d’ERC, amb la desaparició de la Mònica Hill i el Joan Sàbat. 
Exalumna meva la primera i bon amic meu el segon, la seva 
absència m’omple de tristesa i d’impotència, i em porta a la 
coneguda i popular consideració que s’ha de viure la vida, 
perquè és tan bonica com imprevisible i et pot dur garrotades 
com aquestes. Però també a una altra consideració: en 
l’objectiu comú que tenim l’Ajuntament i la Sindicatura de 
Greuges de fer que tothom pugui viure plenament la vida, que 
tothom pugui gaudir dels mateixos drets i les mateixes 
possibilitats, la Mònica Hill i el Joan Sàbat ens han donat una 
lliçó constant, permanent, abnegada i compromesa; la seva 
solidaritat amb les persones més desfavorides de la nostra societat ens ha de fer possible no 
només que els tinguem sempre presents, sinó també que no perdem mai de vista les seves 
preocupacions vitals més importants, que han de ser igualment les nostres. 
 
Durant aquest tercer any del meu mandat, la percepció que tinc de la tasca que haig de 
desenvolupar ha canviat sensiblement. Us ho diré ras i curt: estic molt cansat. Considero la 
meva feina de síndic interessant i productiva, necessària i positiva. Però estic molt cansat. 
Acostumo a complir els meus compromisos, i procuraré fer el mateix amb aquest. Ja ho vaig 
insinuar l’any passat, vaig plantejar clarament que –malgrat la complexitat de la majoria de 
queixes que m’arriben– l’Equip de govern podria i hauria de facilitar molt més la tasca de la 
Sindicatura, que no seria altra cosa que propiciar una solució més senzilla i ràpida dels 
conflictes que alguns ciutadans tenen amb l’Ajuntament, que –no ho oblidem– moltes  vegades 
estan carregats de raó. Em considero una persona pràctica i resolutiva, i tinc la sensació de no 
haver perdut mai el temps; mai no m’hauria imaginat, en canvi, que aquí en perdria tant. Ja us 
vaig explicar l’any passat que faig festa un matí a la setmana –els dijous, actualment– i m’estic 
plantejant de fer-ne dos, afegint-hi els dimarts. Tot plegat, repetiria un dia menys les trucades, 
les gestions, les demandes de sempre, de cada dia, de cada setmana, de cada mes... 
 
No és gaire estrany, en aquest context, que des de la Sindicatura no utilitzem les xarxes socials 
(tal com ens recomana molta gent i, sobretot, el FòrumSD) per tal de promocionar les ajudes 
que podem oferir. Amb tot el que estic exposant, si les coses no canvien, tenir més expedients 
oberts no faria res més que embolicar la troca... 
 
Ho he dit i repetit de totes les maneres possibles, oralment i per escrit, en les meves converses 
particulars amb totes les persones de l’Ajuntament amb les quals em relaciono, en les meves 
entrevistes periòdiques, cada mes i mig o dos mesos amb l’Alcalde, davant del Ple Municipal,  
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com ara... I crec que ho he fet sempre de manera clara i decidida, a vegades contundent, però 
educada i respectuosa. Tot el que n’he tret són bones paraules, se’m reconeix més o menys 
que tot podria anar millor, però no es prenen les decisions ni s’actua de la manera convenient 
per a aconseguir-ho. He dit quaranta vegades que no és la meva feina ni vull discutir-me amb 
els caps de departament o els tècnics responsables de la resolució de cada expedient que 
obro. Necessito una resposta política efectiva i real que faci creïble que es vol millorar de debò 
la situació i que constati que l’existència de la Sindicatura Municipal de Greuges és una aposta 
decidida i sincera de l’Ajuntament, no una instància formal més o menys decorativa. 
 
Probablement recordareu el meu lament de l’any passat, en el sentit que la progressiva 
acumulació de casos pendents a la Sindicatura era francament alarmant, però per si de cas, us 
en refresco la memòria: 7 el 2018, 18 el 2019 i 35 el 2020. Al 2021, la xifra ha baixat als 18. 
Aquest èxit es podria atribuir –contràriament al que he dit fins ara– a una disposició diferent per 
part de l’Equip de govern, però malauradament no és així. Es deu –i perdoneu-me la 
immodèstia– a la insistència constant, sistemàtica i tossuda d’aquesta Sindicatura. 
 
En comparar les dades de 2020 amb les de 2019 no hi ha grans diferències a destacar, i l'únic 
servei que ha vist pràcticament doblats el seu nombre d'expedients és el de Secretaria 
Governació, que al 2019 només en va tenir 8 i al 2020 ha passat a tenir-ne 14. Això es deu al 
fet que durant el 2019 no es va resoldre cap expedient de Responsabilitat Patrimonial i s'han 
arrossegat cap al 2020, però també a la recepció, durant el 2020, de diverses queixes 
relacionades amb la gestió del Padró i, concretament, amb la denegació sistemàtica de 
l'empadronament a totes aquelles persones que no poden acreditar una residència 
normalitzada en el seu habitatge. 
 
En honor a la veritat, haig de dir que sí que s’ha produït un canvi substancial en el centre 
d’aquesta problemàtica: el desbloqueig del departament de Responsabilitat Patrimonial. 
Desbloqueig que considero –i modèstia a part una altra vegada– producte resultant, entre altres 
coses, de la meva insistència. D’un temps ençà, les queixes dels ciutadans es contesten, cosa 
que no passava abans, quan el silenci administratiu (negatiu) imperava universalment. Ara és 
pràcticament impossible que s’accepti cap reclamació dels vilafranquins (algunes vegades de 
forma tan primmirada que em sembla abusiva), però almenys es contesten. Convé recordar 
aquí que l’absència de resposta constitueix un greuge en si mateixa. 
 
Si –com convindrem tots, suposo– això ha beneficiat tant l’Ajuntament com la Sindicatura, és a 
dir, ha beneficiat els interessos de la ciutadania, ¿no es podria aplicar l’esperit d’aquestes 
transformacions a la resta de departaments, serveis i àmbits on encara fa tanta falta? 
 
Un altre departament que –ben paradoxalment, considero– ens ha significat menys feina durant 
el temps de la pandèmia és el dels Serveis Socials (no només no augmentant les queixes 
rebudes, vull dir, sinó fins i tot disminuint una mica). No obviaré pas que aquest fet té una 
lectura possible altament positiva, en el sentit que només pot respondre a una bona gestió de 
l’àrea, que ha sabut adaptar-se i donar una resposta diferent a una situació excepcional. 
Felicitats, doncs, tinent d'alcalde Ramon I. Zaballa. 
 
I seguint amb les felicitacions, continuo considerant l’Inspector en Cap de la Policia Local com 
el responsable municipal més ben disposat envers la Sindicatura. També em costa molt que 
em doni la raó en les demandes dels ciutadans que m’arriben, però almenys continua donant 
gust la celeritat, el sentit pràctic i la cordialitat amb què resolem els expedients. No cal dir que 
m’agradaria guanyar-ne més en favor dels interessats, però aquest camp continua sent el 
paradigma d’allò a què aquest Síndic aspira i demana per al conjunt dels departaments 
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municipals. En aquest sentit, doncs, és de justícia que agraeixi la disposició del seu 
responsable polític, el tinent d’alcalde Manel Montfort. 
 
Estem molt contents el dia que tanquem un expedient (a favor de qui sigui); i no dic si són dos, 
o tres... però que anem traient feina del damunt. Reclamo que se’ns valori també la quantitat 
d’expedients tancats a favor de l’Ajuntament. Això significa que –tot i que, com reconec cada 
any, governar democràticament una realitat tan complexa com la Vilafranca actual no és pas 
cosa fàcil– en general, les coses es fan bé, i això em satisfà també a mi, com a Síndic i com a 
ciutadà. Crec que, tal com jo reconec aquest fet, l’Equip de govern hauria de reconèixer de 
forma més efectiva la tasca de la Sindicatura, especialment en aquells casos en què reclama 
que la raó sigui donada al ciutadà interessat. 
 
Pel que fa a la classificació dels expedients per àrees i serveis (punt 4.2.4 d’aquest Informe), 
enguany he eliminat la categoria Expedients de Resolució Transversal, que eren aquells que, 
per la seva naturalesa o complexitat, s'havien d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de 
diversos serveis municipals i que, en alguns casos, fins i tot implicaven àrees diferents. No és 
que aquest tipus d'expedients hagi desaparegut, sinó més aviat al contrari, però classificar-los 
així, sense imputar-los en un o altre servei, feia que la informació estadística quedés 
distorsionada i no reflectís amb prou exactitud els serveis o departaments que generaven les 
queixes de la ciutadania. 
 
A partir d'aquest Informe, doncs, tots els expedients oberts s'atribuiran al servei que sigui origen 
del conflicte, encara que per a la seva resolució s'hagi hagut de recórrer a altres departaments. 
 
 

Els drets de les persones més desfavorides 
 
En el meu darrer Informe vaig ser molt clar en aquest tema i –malgrat que s’han produït 
avenços evidents, aconseguits altra vegada més per la meva tossuda insistència que no pas 
per un reconeixement de la postura de la Sindicatura i el consegüent i conseqüent canvi de 
rumb de l’Equip de govern (amb l’excepció dels Serveis Socials)– continuo pensant bàsicament 
el mateix: la interpretació que fem uns i altres de la llei de l’empadronament segueix sent 
clarament diferent. 
 
En aquest sentit, fa uns quants mesos vaig proposar a l'Alcalde que arribéssim a un pacte –o 
acord, o tracte, diguem-ne com vulgueu– que a partir d'ara s'empadronarien totes les persones 
–siguin qui siguin, visquin on visquin i en les condicions que sigui– sempre que no hagin tingut 
cap comportament incívic ni hagin rebut cap denúncia ni tinguin obert cap expedient policial i –
sobretot– si tenen fills menors d'edat al seu càrrec. 
 
I aquí vull proclamar solemnement que no he demanat mai l’empadronament de cap persona 
que no visqui realment on diu que viu, ni de cap altra que hagi protagonitzat actes delictius o 
que causi problemes greus de convivència al seus veïns; ben al contrari: en aquests casos he 
demanat sempre i continuo demanant avui la màxima contundència –per bé que l’Ajuntament hi 
tingui unes competències relatives– contra aquells que dificulten la pau i la concòrdia veïnal. 
 
 

Consideracions diverses 
 
Efectes de la pandèmia. La situació de pandèmia viscuda des de mitjan març de 2020 ha 
condicionat en gran mesura tota l'activitat familiar, social i laboral. És per aquest motiu que tant 
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la meva participació en els actes públics de Vilafranca (secció 2.2 d'aquest Informe) com en els 
organitzats i promoguts pel FòrumSD (secció 3) s'ha vist força reduïda en relació amb altres 
anys, especialment aquella que tenia a veure amb cursos, jornades, seminaris i actes en 
general que se solien fer en format presencial. 
 
Però a partir del mes d'octubre de 2020, un cop assumit que les restriccions de mobilitat i de 
concentració de persones en espais tancats per causa de la covid-19 s'allargarien en el temps, 
i un cop fetes –amb més o menys èxit– les primeres proves de reunions en línia per mitjà de les 
aplicacions que ho permeten, hi va haver una mena d'eclosió de convocatòries de tallers, 
xerrades i jornades de formació que ens van ocupar molt de temps. Les temàtiques escollides, 
totes elles de gran actualitat i complexitat (denegació sistemàtica de l'empadronament per part 
d'alguns ajuntaments, afectació dels drets a causa de la pandèmia, etc.), ens van aconsellar fer 
els equilibris necessaris per “assistir-hi”.  
 
Els organitzadors van ser d'allò més diversos: el Fòrum de Síndics i Defensors locals de 
Catalunya – FòrumSD, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Diplocat, el Síndic de Greuges de 
Catalunya i diversos síndics municipals de manera individual. En trobareu el detall a la secció 3 
d'aquest Informe: Relacions amb les altres Sindicatures. 
 
 
Conseqüències directes d’aquesta situació. Hem rebut diverses queixes, que han estat 
tractades i orientades com a Consultes, contra la dificultat per obtenir cita prèvia, la mala 
atenció, el mal servei, els endarreriments i l'aparent lleugeresa en la denegació de les peticions 
dels usuaris que s’han rebut en diversos serveis pertanyents a altres administracions: SEPE, 
Agència Tributària de Catalunya, CAP, CatSalut... 
 
Des del respecte al fet que la situació i el confinament ens van sorprendre i desbordar 
inicialment a tothom, s'intueix que l'adaptació de l'atenció al ciutadà en temps de pandèmia no 
s'ha fet prou correctament i que no s'han reforçat convenientment ni els serveis ni les 
prestacions que necessitava la ciutadania. Més aviat al contrari: és com si la precarietat 
econòmica del moment s'hagués intentat compensar per mitjà de l'enduriment dels barems i la 
denegació o la dilació de les prestacions. 
 
La gran majoria d'aquests casos s'ha adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya, ja que ens 
consta que no només entoma aquelles queixes que són de la seva competència, sinó que 
també accepta les que fan referència a organismes estatals i les canalitza cap als organismes 
corresponents o bé cap al Defensor del Pueblo. 
 
 
Modificació d’ordenança. La dificultosa solució de la queixa d’un ciutadà per la instal·lació 
d’una pèrgola al seu restaurant va propiciar de retruc la modificació de l’Ordenança del 
Paisatge Urbà, que era manifestament irregular i, segons com, injusta. Malgrat les formes dels 
demandants –no gaire correctes, segons com es miri–, el seguiment pacient de la tramitació de 
l’expedient per part d’aquesta Sindicatura va donar uns fruits que no només satisfeien la petició 
dels interessats, sinó també la reordenació d’unes instal·lacions de serveis públics que van 
esdevenir molt més coherents, uniformes i igualitàries. 
 
 
Serveis Funeraris. He continuat enguany la meva croada per aconseguir de l’empresa Àltima 
una rebaixa universal en el preu del servei bàsic –com a principal i més important reivindicació– 
i també tres coses més, que són decididament més fàcils: la primera, destinar les places 
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d’aparcament reservades a PMR (persones amb mobilitat reduïda) que estableixi la normativa 
general o dicti el sentit comú; en segon lloc, la instal·lació de suports per a aparcar-hi bicicletes; 
i en tercer lloc, fent-me ressò d’una carta del Sr. Miquel Moreno apareguda a la premsa local 
aquest 2021, la sonorització de l’espai obert contigu a la sala de cerimònies del Tanatori, que 
les darreres dramàtiques defuncions han demostrat que és absolutament necessària (amb 
pandèmia o sense). No he aconseguit cap d’aquests objectius, ni els més senzills. Assabentat 
per la pròpia empresa concessionària que l’Ajuntament hi està negociant un servei 
d’enterrament bonificat (de beneficència), em vaig posar en contacte immediat amb el regidor 
Miquel Medialdea per sumar-me a aquesta quarta causa. 
 
 
Renovació digital de la Sindicatura de Greuges. Arran de la incorporació del tràmit de 
Presentació de queixes i consultes a la Sindicatura Municipal de Greuges a la seu electrònica 
de la pàgina web municipal, que permet a tota la ciutadania –que tingui certificat digital– 
realitzar tràmits en línia sense haver-se de desplaçar a l'Ajuntament, a mitjan agost ens va 
arribar la primera queixa per via telemàtica, cosa que ens va obligar a abandonar la numeració 
de referència antiga i a adoptar la nova que li va adjudicar automàticament el programa de 
gestió d'expedients electrònics. Per això els expedients de queixa relacionats en aquest 
Informe passen, en un moment donat, del número 18/20 a l’1/2020/SMG_QX i, a partir d'aquest 
punt, continuen amb la nova numeració. 
 
Ja feia temps que s'estava treballant en la transició de l'expedient analògic a l'expedient 
electrònic, en la renovació de la pàgina web i en la digitalització dels formularis. La intenció era 
fer la transició a finals d'any i començar el 2021 amb la nova numeració i la nova gestió 100% 
electrònica, però com que a mesura que s'anaven implementant les utilitats de l'administració 
electrònica ja s'anaven incorporant a la pàgina web, va ser qüestió de temps que algú utilitzés 
aquest nou canal per adreçar-se a la Sindicatura. Quan això va passar, com és lògic, vam 
avançar la transició per tal de no haver de mantenir en paral·lel dues numeracions de 
referència en els expedients. En les consultes, en canvi, sí que vam poder esperar a fer la 
migració al format electrònic a finals d'any. 
 
I va ser pocs dies després d’aquest canvi obligat que vam completar la transició digital de la 
Sindicatura amb la posada en funcionament de la nova pàgina web de la institució 
(https://sindicatura.vilafranca.cat/), vinculada amb la pàgina web municipal però 
convenientment diferenciada. Evidentment, ja incorporava també els enllaços i formularis 
necessaris per habilitar la recepció de queixes i consultes per via telemàtica, de manera que 
quedava completament obert aquest nou canal de comunicació i interacció amb la ciutadania. 
 
No cal dir que aquesta millora esdevenia especialment interessant en el moment en què es va 
implementar, ja que la situació de pandèmia que s'estava vivint feia recomanable reduir com 
més millor els contactes presencials.  
 
Així i tot, cal reconèixer que la via presencial i la telefònica, seguides del correu electrònic, 
continuen sent les vies d'entrada més utilitzades per la ciutadania a l'hora de queixar-se i 
demanar la intervenció del Síndic. 
 
 

Clams habituals al desert 
 
Presumpció de veracitat. Continuo considerant que –per legal i pragmàtica que sigui la 
presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat– tothom pot mentir o, encara molt més 



 

 
 
Plaça de la Vila, 6, 1r 1a • Tel.: 93 892 03 58, ext. 1125 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.cat • https://sindicatura.vilafranca.cat 

12 

possible, tothom es pot equivocar alguna vegada. Tots ens podem equivocar, o no? Per què ho 
nega, la llei? ¿Per què no ho podem investigar a fons, si tenim sospites que alguna vegada, 
alguna remota vegada, algú es pot emparar en aquest recurs per amagar un possible error 
humà? 
 
 
Plusvàlua. Tenim un altre cas obert d’aplicació de l’impost de plusvàlua que em sembla 
absolutament injust, sobretot tenint en compte el significat exacte d’aquest terme. No és del 
2020, aquest expedient, sinó d’enguany, però no puc estar-me de reivindicar-lo. Per legal que 
sigui aquest gravamen, ¿no podem aplicar consideracions més acurades en el terreny 
humanitari, si em permeteu l’expressió? 
 
 
Suports per als papers dels regidors al Saló de Plens. Vostès mateixos... 
 
 
Megafonia de la Plaça de la Vila. Vostès mateixos... 
 
 
El gran greuge. Espero que quan aquest Informe vegi la llum, el Govern de l’Estat s’hagi 
dignat finalment a fer el primer i únic pas envers una hipotètica concòrdia en el conflicte que té 
amb el nostre país, envers una proclamada però no practicada superació de la confrontació 
que ens abassega, envers l’existència d’un diàleg que deixi de ser una falsa i maldestra cortina 
de fum i esdevingui una realitat, i concedeixi l’indult als nostres presos polítics. De cap manera 
no seria un acte de justícia –això només seria possible amb la proclamació d’una amnistia 
general i amb l’exercici d’una democràcia plena– però almenys faria mínimament creïble que hi 
ha realment alguna voluntat sincera de mediació, d’acord, de superació del bloqueig 
permanent. 
 
 
 
 

JAUME RAFECAS RUIZ 
Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 15 de juny del 2021 
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2. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ EN ACTES 

PÚBLICS 

 
 
 

2.1. Aparicions als mitjans de comunicació  

 
Com és lògic i habitual, la presentació al Ple del meu Informe 2019 –feta el 20 d’octubre de 
2020– va ser motiu de cobertura per part de tots els mitjans de comunicació locals i comarcals, 
tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio i la televisió del Penedès. 
 
Tots ells van coincidir a destacar les principals idees de la meva exposició (petició d'agilitat i 
eficiència a l’administració, defensa dels drets de les persones vulnerables, denegacions 
d’empadronament, etc.) i el toc d'atenció enviat a l'Equip de govern. També van valorar 
positivament la feina que es fa des de la institució de la Sindicatura de Greuges.  
 
 
 

2.2. Participació en actes públics de la vila  

 
Per interès propi, però també com a resposta a les invitacions rebudes arran del càrrec que 
ocupo, durant el 2020 vaig assistir i participar en una sèrie d'actes públics dels que es van 
celebrar a Vilafranca. Entenc que fer-ho també és una manera de donar visibilitat i fer publicitat 
de la institució de la Sindicatura de Greuges. 
 
Els actes en qüestió van ser aquests: 
 
 
2.2.1. Centenari del nomenament de Santa Maria com a Basílica 
 
El dimarts 7 de gener de 2020 vaig assistir a l'acte que va tenir lloc a la Basílica de Santa Maria 
per celebrar la solemnitat de Sant Ramon de Penyafort –copatró de Vilafranca– i, al mateix 
temps, el centenari de la concessió del títol de basílica menor a l’Església de Santa Maria per 
part del papa Benet XV, que havia tingut lloc el mateix dia de Sant Ramon de l’any 1920.  
 
L'eucaristia va ser concelebrada i va comptar amb diversos moments rellevants, com ara el 
cant dels goigs de Sant Ramon, la interpretació de l’Ave Verum de Mozart o l'estrena d’un nou 
escut basilical i d'unes insígnies pròpies de les basíliques que s'havien destruït l'any 1934 i que 
havien estat recuperades. 
 
 
2.2.2. Cercle Social del Casal de Vilafranca 
 
D'acord amb el compromís adquirit l'any 2019 com a membre del Cercle Social del Casal de 
Vilafranca, el dijous 23 de gener de 2020 vaig assistir a una nova reunió d’aquest ens.  
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La intenció era continuar aprofundint en l'estudi i l’anàlisi de la sociabilitat del Penedès, i en 
aquesta ocasió vam comptar amb l'assistència i les aportacions de l'Oscar Enrech, Director 
General de la Fundació Orfeó Lleidatà, un referent en el món de les entitats socioculturals en la 
generació i impuls de projectes socials des de l'entorn cultural. 
 
 
2.2.3. Ciutats Defensores dels Drets Humans  
 
A primers de gener de 2020 vaig rebre un correu-e del servei de Solidaritat i Cooperació de 
l'Ajuntament en què se'm comunicava que Vilafranca participaria, un cop més, en l'Edició de 
Primavera de les Ciutats Defensores dels Drets Humans.  
 
La intenció era organitzar un parell d'actes amb diversos dels ponents que oferia l'organització, 
el primer dels quals havia de ser el 31 de març al matí i estava pensat per als joves dels 
centres educatius de secundària de Vilafranca. El segon, previst per a la tarda i obert a tota la 
ciutadania, estava planificat per al 2 d'abril. 
 
Com ja havien fet l'any passat, em van demanar si jo podria fer de presentador i conductor de 
l'acte adreçat als joves estudiants de Vilafranca, cosa a la qual, evidentment, vaig accedir ben 
de gust. 
 
Malauradament, com tothom sap, tots els actes previstos per a aquelles dates es van veure 
necessàriament cancel·lats arran de la pandèmia de la Covid-19. 
 
 
2.2.4. Acte institucional Onze de Setembre 
 
El dijous 10 de setembre, arran de la invitació que vaig rebre de l'Alcaldia, vaig assistir a la 
conferència institucional de la Diada Nacional de Catalunya.  
 
Inicialment l'acte havia de celebrar-se al Claustre dels Trinitaris, però per causa d'una 
meteorologia adversa es va traslladar a l'Auditori, on també es va poder fer amb totes les 
mesures de seguretat necessàries per a la prevenció de la Covid-19.  
 
L'acte va consistir en la conferència Reivindicar el Penedès, un argument de catalanitat, 
pronunciada pel filòleg i estudiós vilafranquí Joan Solé i Bordes, el qual ens va oferir una lliçó 
històrica molt interessant i va reivindicar el Penedès com a símbol d'identitat nacional. 
 
 
2.2.5. Presentació al Ple de l’Informe 2019 
 
Després de diversos ajornaments, motivats pel 
meu desig de presentar l’Informe anual de la 
Sindicatura davant del Ple de manera 
presencial, la mala evolució de la pandèmia va 
fer que hagués de desistir de fer-ho així i 
assumís que ho hauria de fer de manera 
virtual. Finalment, aquesta presentació va tenir 
lloc com a primer punt de l'ordre del dia del Ple 
ordinari del mes d'octubre, que es va celebrar 
de manera telemàtica el dia 20 d'aquell mes. 
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Com és habitual, vaig intentar fer una exposició força detallada –però sempre constructiva– de 
les diferents mancances i aspectes millorables que havia detectat en el funcionament i les 
resolucions de l'Ajuntament al llarg de l'any 2019 i dels primers mesos de 2020. En aquest 
sentit, vaig deixar constància de la discrepància –important– que mantinc amb l'Equip de 
govern pel que fa a la qüestió dels empadronaments, i també vaig demanar més celeritat en les 
respostes a la ciutadania i, particularment, als meus propis requeriments com a Síndic de 
Greuges. 
 
Després de la meva intervenció, els portaveus dels diferents grups polítics van coincidir, en 
general, a compartir les meves observacions i a recolzar les meves propostes. Agraeixo que es 
valorés positivament la feina de la Sindicatura i la independència amb què actuem, així com 
que m'encoratgessin a continuar treballant pel bé de Vilafranca i en la defensa dels drets de la 
ciutadania, especialment els de les persones i famílies més vulnerables.  
 
L'Equip de govern va acceptar que hi havia aspectes a millorar i va reivindicar que en alguns ja 
hi està treballant. Van defensar que, malgrat possibles discrepàncies, ells també volen el millor 
per a la Vila. 
 
Tant algun dels grups de l'oposició com el mateix alcalde de Vilafranca, el Sr. Pere Regull, van 
coincidir a opinar que, en els propers anys, seria oportú dedicar un ple extraordinari i 
monogràfic a la presentació de l'Informe anual de la Sindicatura de Greuges per tal de poder 
entrar més a fons en el seu contingut. 
 

____________________________ 
 
 
Durant les setmanes posteriors al Ple, diversos regidors –i no només de l'Equip de govern–, 
van voler entrevistar-se amb mi (o van aprofitar reunions que havíem concertat per abordar  
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temes concrets) per comentar, sempre amb esperit constructiu, diversos aspectes dels que 
havia posat en relleu en l'Informe 2019.  
 
Alguns d'ells també es van interessar per casos específics que, per la seva durada, per la seva 
casuística o per la seva complexitat, els havien cridat l'atenció.  
 
No cal dir que agraeixo sincerament totes aquestes aportacions perquè no només demostren 
una lectura en profunditat de l’Informe, sinó també l'interès en la feina de la Sindicatura i en 
millorar el funcionament de l'administració pública municipal. 
 
 
2.2.6. Noves dependències de la Sindicatura de Greuges 
 
A mitjan setembre de 2020 el regidor de Serveis Centrals, el Sr. Aureli Ruiz, ens va comunicar 
que l'Ajuntament ja disposava d'un despatx que podria satisfer una antiga reivindicació de la 
Sindicatura: el fet de no haver de compartir espais amb altres serveis municipals per tal de fer 
una mica més evident, també físicament, la independència en el funcionament de la institució 
respecte de la resta de departaments.  
 
A més, a les dependències on havíem estat ubicats els darrers dos anys, en un espai diàfan i 
sense compartimentar, no sempre es podien garantir les necessàries condicions de discreció i 
confidencialitat a les persones que venien a explicar-nos els seus problemes –de vegades molt 
personals i delicats– per demanar la nostra orientació o el nostre ajut.  
 
A la nova oficina de la Sindicatura, situada a la Plaça de la Vila, 6, 1r 1a i a la qual ens vam 
traslladar a finals de novembre, aquests petits inconvenients han quedat resolts, al mateix 
temps que mantenim la centralitat i la proximitat amb la resta de dependències.  
 
Aprofito, doncs, aquestes ratlles per agrair a l'Equip de govern l'esforç i l'atenció que ha tingut 
amb la institució que represento. 
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3. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com és habitual, durant el 2020 estava prevista la convocatòria i celebració de diversos actes, 
reunions i trobades amb altres síndics/ques i defensors/es locals, nacionals i estatals –en la 
seva majoria organitzats pel FòrumSD–, que solen ser molt útils per intercanviar coneixements i 
experiències i que, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a l’àmbit local.  
 
No cal dir, però, que tota aquesta planificació es va veure alterada –i dràsticament reduïda– per 
culpa de la pandèmia de la Covid-19.  
 
Els actes que es van arribar a celebrar són aquests: 
 
 
 

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

 
El 27 de febrer de 2020 va tenir lloc, a Santa Coloma de Gramenet, la vint-i-dosena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD, a la qual, per culpa d'un estat gripal, no vaig poder assistir. Malgrat 
això, en vaig participar en la mesura del que era possible i vaig delegar el meu vot en el 
president de l'Associació. 
 
Com és habitual, després de la benvinguda institucional, la Junta Directiva va informar de les 
actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior i va presentar els Plans de treball i de gestió 
previstos per a l’exercici en curs. Però el punt més destacat del dia va ser, sens dubte, la 
renovació de la Junta que, d'acord amb els estatuts de l'Associació, té lloc necessàriament 
cada dos anys. Cal dir que el relleu va ser absolutament plàcid, ja que només s'havia presentat 
una candidatura i va ser ratificada per l'Assemblea. 
 
L’ordre del dia que es va desenvolupar va ser: 
 

09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 

10.00 – 10.30 h Salutació institucional 

Sra. Núria Parlón, alcaldessa, Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet 

Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD 

Sra. Pepa González, defensora de la ciutadania, Santa Coloma de Gramenet 

10.30 – 11.30 h Assemblea. 1a part: 

1.- Informació actes assemblees 2019 

2.- Presentació de l’Informe de gestió – tancament de comptes 2019 

3.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2020 

4.- Proposta ratificació Codi Ètic Junta Directiva 
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5.- Proposta integració del FòrumSD a la Xarxa Agol 

6.- Elecció nova Junta Directiva 

11.30 – 12.00 h Pausa – cafè 

12.00 – 13.30 h Assemblea. 2a part: 

7.- Proposta Pla de treball 2020 

8.- Proposta pressupost 2020 

9.- Nomenament membres Comitè Ètic (si s’escau) 

10.- Precs i preguntes 
 
A la tarda, i aprofitant la convocatòria de l'Assemblea del FòrumSD, els síndics i defensors que 
hi van assistir van poder participar en l'acte que els amfitrions havien preparat per celebrar el 
20è aniversari de la creació de la institució del Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
 
 

3.2. Expansió de la institució i del FòrumSD  

 
Els síndics i defensors locals, agrupats en l'associació del FòrumSD, sempre hem donat molta 
importància al fet de treballar pels drets de la ciutadania des de la proximitat que ens ofereix 
una sindicatura municipal de greuges. És per aquest motiu que sempre intentem promoure la 
implementació de la institució arreu del territori i que també sempre solem atendre, amb el 
màxim esperit de col·laboració, qualsevol consulta o petició que ens arriba en aquest sentit.  
 
És precisament per això, i perquè em va arribar quan encara érem a la fase dos del 
desconfinament per la Covid-19, a mitjan juny, que em va fer especial il·lusió el correu 
electrònic que vaig rebre del Sr. David Hernández Teixidó, tercer Tinent d’Alcaldia de Sant Pol 
de Mar, en què em demanava una videoconferència per tal de facilitar-li informació i aclarir-li 
dubtes sobre la figura del síndic de greuges local.  
 
No cal dir que de seguida em vaig posar en contacte amb ell i vam concertar la 
videoconferència per l'endemà mateix, que vaig poder realitzar gràcies als recursos facilitats pel 
servei d'Informàtica de l’Ajuntament.  
 
L'entrevista va resultar molt interessant i em va semblar que la seva voluntat d'instaurar la 
figura del Síndic al seu municipi era ferma. A part d'explicar-li en què consisteix la feina i els 
mitjans –personals, materials i econòmics– que es necessiten per desenvolupar-la, també li 
vaig parlar del suport emocional, formatiu i de consulta que ofereix el FòrumSD. També li vaig 
facilitar, posteriorment i per correu electrònic, una còpia del nostre reglament de funcionament i 
l'adreça web del FòrumSD. 
 
Acte seguit, vaig trucar a la presidenta del FòrumSD per explicar-li l’interès de Sant Pol de Mar i 
com havia anat el contacte. També li vaig facilitar les dades del Regidor per si s'hi volia posar 
en contacte. 
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3.3. Visita del nou Director del FòrumSD  

 
Arran de la renúncia del Sr. Toni Martínez com a Director i Administrador del FòrumSD, i 
després d'un acurat procés de selecció, a primers d'estiu de 2020 el Sr. Francesc Mateu va ser 
nomenat nou Director del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya.  
 
Un cop fet el traspàs de funcions, una de les primeres actuacions del Francesc Mateu va ser 
posar-se en contacte amb totes les sindicatures locals i concertar un dia per visitar-nos a les 
respectives oficines, ja que va considerar que aquesta era una bona manera de presentar-se, 
d'anar-nos coneixent i de veure també les condicions en què desenvolupem la nostra feina 
cadascú de nosaltres.  
 
La visita a Vilafranca va tenir lloc el dimarts 22 de setembre de 2020 i va transcórrer en un 
ambient de gran cordialitat. El Francesc es va mostrar amable, proper i molt interessat a saber 
els detalls del funcionament de cada Sindicatura, des del perfil dels usuaris i els principals 
temes de queixa fins a la relació amb l’Equip de govern, l'oposició i la premsa. També va 
preguntar pel mètode de treball que ens donava millors resultats (recomanacions escrites, 
mediació, seguiment...). 
 
Evidentment, va prestar especial atenció a la relació que la Sindicatura de Vilafranca manté 
amb el FòrumSD i a la nostra opinió sobre la seva utilitat, que vam valorar com a essencial en 
matèria de formació i en qüestions de suport i assessorament mutu. En aquest sentit, ens va 
anunciar que des de l'Associació s'estava treballant per tal de poder-nos oferir un servei 
d'assessoria jurídica gratuït i que ja s'estaven preparant les Jornades de Formació properes, 
que forçosament haurien de tenir un format diferent de l'habitual per causa de les mesures de 
prevenció que calia prendre amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.  
 
Vam acabar la visita amb una sensació molt positiva respecte del nou Director del FòrumSD i 
pensant que la seva selecció havia estat un encert per part de la Junta. Li vam desitjar tot l'èxit i 
encert possibles. 
 
 
 

3.4. Assemblea general extraordinària de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya – FòrumSD 

 
El dimecres 14 d'octubre de 2020 vaig assistir a una assemblea extraordinària del FòrumSD 
que es va celebrar de manera telemàtica. Val a dir que tant la connexió com el 
desenvolupament de l'assemblea va ser una experiència molt interessant que ens va permetre 
comprovar les prestacions i fins a quin punt són útils les noves plataformes per a les reunions 
virtuals.  
 
Precisament aquesta assemblea va ser convocada per autoritzar i planificar el funcionament de 
l'Associació tot respectant les precaucions necessàries amb motiu de la Covid-19, ja que els 
Estatuts de l'Associació no tenien prevista, per exemple, la validació de les reunions 
telemàtiques de la Junta Directiva. També calia reformular la celebració de les Jornades de 
Formació que cada any celebra el FòrumSD, presentar i donar poders notarials al nou director 
de l'Associació, etc.  
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L'ordre del dia de la reunió va ser 
aquest:  
 

1.- Presentació nou director del 
ForumSD, Francesc Mateu, i 
temes administratius del canvi.  

2.- Seguiment del Pla de treball i 
l'adaptació a la COVID.  

3.- Proposta d'urgència de 
modificació estatuts per 
possibilitar les reunions 
telemàtiques.  

4.- Precs i preguntes.  

5.- Acte de comiat d'en Toni 
Martínez com a Director del 
FòrumSD. 

 
El darrer punt, el comiat del Sr. Toni Martínez, qui havia exercit les tasques d’Administrador i 
Coordinador del FòrumSD –fins i tot des d'abans de la seva constitució com a associació–, va 
ser especialment emotiu. 
 
 
 

3.5. Sessió Polítiques d’Empadronament Actiu  

 
Arran de la invitació que la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de 
Barcelona va enviar al FòrumSD, el dimecres 28 d'octubre vam assistir, per mitjà de 
videoconferència, a la sessió Polítiques d'Empadronament Actiu que havien organitzat l'Àrea de 
Presidència i l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB (Àrea Metropolitana de 
Barcelona), amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat.  
 
Aquesta sessió formativa estava emmarcada en els compromisos adoptats a la Moció sobre 
l'empadronament actiu davant la crisi social i econòmica generada per la Covid-19, aprovada 
en el Consell Metropolità, i va abordar assumptes de molta actualitat i de tractament divers en 
funció de l'Equip de govern de cada ajuntament: l'empadronament ordinari, l'empadronament 
sense domicili fix i l'empadronament amb comprovació de domicili.  
 
Com era previsible, es va fer especial incidència en l'actitud de molts ajuntaments de posar 
dificultats a l’hora d’empadronar persones que no poden acreditar el seu lloc de residència. 
L'opinió general era que no empadronar-los vulnera la llei i els drets d’aquestes persones. 
Malauradament, però, cap d'aquests ajuntaments no va participar a la jornada, així que no vam 
poder escoltar de primera mà les seves possibles justificacions ni contraposar-les a les 
opinions dels ponents. 
 
El programa desenvolupat va ser: 
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3.6. Jornada sobre la segregació escolar  

 
El dia 29 d'octubre vaig assistir a la jornada, en format virtual, titulada La participació dels 
municipis en la lluita contra la segregació escolar, que es va celebrar en el marc del Pacte 
contra la segregació escolar.  
 
Aquesta sessió estava organitzada des de l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, i tenia 
per objectiu fer possible la participació dels municipis en el seguiment del Pacte contra la 
segregació escolar, compartir bones pràctiques i reflexionar conjuntament al voltant de les 
actuacions desenvolupades fins al moment.  
 
Aquest és el programa que es va treballar: 
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3.7. Taller de formació sobre la Renda Garantida de Ciutadania  

 
El divendres 30 d’octubre de 2020 
vam assistir, també en format 
virtual, a un nou Taller de formació 
organitzat pel Fòrum de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya - 
FòrumSD.  
 
En aquesta ocasió, el taller va 
tractar sobre la Renda Garantida 
de Ciutadania (RGC) i el ponent 
va ser el Sr. Diosdado Toledano, 
membre de Iniciativa de la RGC.  
 
L'objectiu era actualitzar la 
informació sobre les accions que 
porta a terme la Comissió 
Promotora de la ILP per una RGC 
i la situació actual després de la 
creació de l'Ingrés Mínim Vital 
(IMV).  
 
La seva exposició i les intervencions posteriors van posar de manifest que moltes vegades no 
s'aplica correctament la relació entre totes dues prestacions, que la seva implementació no ha 
estat tan eficient com els beneficiaris necessiten i que la coordinació entre l'administració de 
l'Estat espanyol i la de la Generalitat no és tan fluïda com hauria de ser, cosa que encara 
complica més l'accés de les persones vulnerables a aquestes prestacions –en molts casos ni 
tan sols saben que existeixen. 
 
 
 

3.8. XIII Jornades de Formació del FòrumSD  

 
Tot i fer-ho d'una manera absolutament virtual, condicionats per la pandèmia, al 2020 el 
FòrumSD va fer els esforços tecnològics i organitzatius necessaris per poder celebrar, de la 
millor manera possible, les Jornades de Formació que convocava anualment.  
 

En aquesta ocasió es van centrar en la situació provocada per la covid-19 i les conseqüències 
que se'n van derivar en qüestió de retallades de drets. Es van estructurar en quatre sessions 
matinals, celebrades de manera espaiada durant els mesos de novembre i desembre, i cada 
sessió va constar d'una ponència inicial –a càrrec d'especialistes en la matèria a tractar– i d'una 
taula rodona de síndics i síndiques en què van compartir experiències i recursos que havien 
implementat, moltes vegades només amb la bona voluntat com a eina, per adaptar-se a la 
pandèmia i mantenir, en la mesura de les possibilitats, el servei habitual a la ciutadania. Alguns 
companys van exposar que havien sobrepassat, en molt, les pròpies competències. Totes les 
sessions van acabar amb una estona de debat obert.  
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Més enllà de l'aspecte purament formatiu, aquestes Jornades també ens van permetre un cert 
retrobament i contacte entre nosaltres que va resultar molt encoratjador i enriquidor. 
 
El programa i les dates de les sessions van ser: 
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3.9. Cicle de formació sobre el dret a l'habitatge  

 
El dijous 26 de novembre de 2020 vaig intentar participar en un cicle de formació en línia, sobre 
el dret a l'habitatge, que havia estat organitzat conjuntament entre la Taula del Tercer Sector i 
el Diplocat (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya), i que també comptava amb la 
col·laboració de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés - 
Universitat Ramon Llull.  
 
El debat es va centrar en el dret a l'habitatge social des d'una perspectiva europea, i va anar a 
càrrec de diversos ponents catalans i europeus experts en la matèria: 
 

• Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3 (Catalunya) 
• Juha Kaakinen, CEO a Y Foundation (Finlàndia) 
• Susan Aktemel, directora executiva a Homes for Good (Escòcia) 
• Georg Niedermühlbichler, membre del Parlament de l'Estat de Viena i de l'Ajuntament 

de Viena (Àustria)  
 
També hi van participar representants institucionals del Diplocat i de l'Ajuntament de Barcelona.  
 
Malauradament, em va resultar gairebé impossible seguir amb l'atenció necessària les diverses 
ponències per culpa d'una avaria elèctrica persistent que va patir tot el centre de Vilafranca i 
que –dedueixo– va provocar constants problemes de connexió a Internet. 
 
 
 

3.10. Seminari sobre el tràfic de persones. Voices Against Slavery  

 
La Sindicatura de Palma va organitzar, per al divendres 27 de novembre de 2020, un seminari 
–en línia– sobre el tràfic de persones i l'explotació sexual, un d'aquells temes dramàtics que 
sovint resten ocults però que està més present que no ens pensem.  
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Tot i que no es tracta pròpiament d'un assumpte de la nostra competència, la Síndica de Palma 
va considerar que sí que era de la nostra incumbència, i que conèixer com funciona aquest 
fenomen ens podia ser vital per 
donar servei o orientació a 
qualsevol persona que se'ns 
pugui apropar amb una 
problemàtica d'aquest caire, ja 
que molt difícilment ens ho 
explicarà de manera clara.  
 
Com era previsible, la duresa de 
les exposicions dels testimonis, 
dels jutges, dels fiscals i dels 
experts que van fer de ponents 
va ser extraordinària. 
 
 
 

3.11. Jornada sobre la salut mental infantil i juvenil  

 
El dia 2 de desembre de 2020 vaig assistir, de forma virtual, a la jornada Salut mental infantil i 
juvenil en temps de pandèmia, organitzada pel Síndic de Greuges de Sant Cugat amb la 
col·laboració de la Federació de Salut Mental de Catalunya.  
 
L'acte va consistir en 
una conferència a 
càrrec de la Dra. 
Astrid Morer, 
psiquiatra i 
psicòloga infantil i 
juvenil de l'Hospital 
Clínic de Barcelona i 
presidenta de la 
Societat Catalana de 
Psiquiatria infanto-
juvenil, i va 
continuar amb una 
taula rodona en què 
es van abordar 
trastorns concrets 
que poden patir els 
infants i joves d'avui 
dia: trastorn de 
conducta, anorèxia, 
bulímia, trastorn de 
l'aprenentatge 
escolar...  
 
Si bé el contingut de la jornada va ser molt interessant, en alguns moments va ser complicat 
seguir-lo per causa de diversos problemes de connexió amb la plataforma virtual. 
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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 2020. 
 
 
 

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 2020, sinó que són 
expedients que, per la seva complexitat, per l'embús en algun departament de l'Ajuntament o 
per les dates en què van ser oberts, encara romanien oberts des de 2017, 2018 o 2019. 
 
 
Expedient 26/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda 
 
A mitjan maig de 2017 es presenta XXX i es queixa que l’Ajuntament li cobrés la plusvàlua tot i 
haver venut el seu pis amb pèrdues. Diu que hi ha sentències judicials que sostenen que no és 
procedent. N’ha demanat la devolució però no se li ha contestat. 
 
Des d’aleshores i durant tot 2018 i 2019, mantinc diversos contactes amb el servei d’Intervenció 
i amb l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), però la postura és que cal esperar que l’estat 
espanyol concreti i reguli com s’ha de procedir. A primers de 2020, gràcies a la gestió de la 
Interventora municipal, m'assabento que l'ORGT ha desestimat la petició de l'interessat per no 
haver justificat suficientment la data i el valor de compra de l'immoble. A mitjan febrer de 2020, 
XXX presenta recurs a l'ORGT amb la informació que faltava, però passen els mesos i, tot i una 
reclamació per part meva a primers d'octubre, l'any s'acaba sense notícies de l'Organisme. 
L'expedient continua 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. 
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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. Verifico que en fan un seguiment acurat i intens. També comprovo que XXX, al 
2014, ja va demanar l’empara del Síndic de Catalunya, i que aquest va resoldre que l’atenció 
que rebia era suficient. A finals de 2020, després de més de dos anys de seguiment i malgrat la 
no acceptació i la insistència de l'interessat, considero que l'atenció de l'Ajuntament és correcta 
i ajustada a les seves necessitats reals, de manera que tanco el cas 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, i a primers 
de 2020 l'assumpte arriba al Ple. Com que també se li respon per escrit, considero reparat el 
greuge per manca de resposta i tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 36/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A primers d'agost de 2018 es presenta XXX i exposa que se sent assetjat per la Policia local, 
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 entre que ell no es reconeix culpable 
i les reticències del servei de Convivència i Ciutadania (CiC), l'assumpte està encallat. 
 
Intento mediar en aquest sentit i, després de diverses converses amb la responsable i el 
Regidor de CiC, amb el regidor i amb l’Inspector de la Policia local i amb Procediment 
Sancionador, se superen les reserves inicials i es proposarà a XXX un servei que pugui fer, 
però caldria que retirés la denúncia que ha interposat contra l'Ajuntament i ell es nega a fer-ho. 
Durant 2019 i 2020 vaig fent seguiment del cas, dels petits incidents que protagonitza 
l'interessat i de la lenta evolució de la via judicial, però l'any s'acaba sense que hi hagi 
sentència i l’expedient resta obert. 
 
 
Expedient 39/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
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. 
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Parlo amb Governació 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 amb l'interessat. S'hi fa una 
inspecció i una sonometria, i es requereix l'establiment que solucioni el soroll d’un extractor. Un 
canvi de titular de l'activitat endarrereix el procediment, però el problema queda resolt a finals 
de juliol. Les molèsties es reprodueixen a finals de 2019, l'interessat es torna a queixar i a 
primers de març de 2020 es decreta la clausura del local, que roman tancat fins que els titulars 
de l'activitat acrediten, a mitjan juny, que el soroll ja no supera els límits permesos. XXX no en 
té prou i també reclama –tot i que hi ha parlat diverses vegades de manera oficiosa– una 
entrevista amb l'Alcalde que fa temps que va demanar. Intervinc perquè se l’hi concedeixi i 
finalment se li dona hora, però XXX la rebutja. Així, i atès que ha quedat acreditat que el local ja 
compleix la normativa, a finals de juliol de 2020 comunico a l'interessat que tancaré l'expedient, 
cosa que ell accepta. Queda a favor de l'interessat. 
 
 
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 fa en 
aquella zona 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 considero que no és gaire equànime. 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. Finalment, a primers de 2020 se'm comunica que es modificarà i es racionalitzarà 
l'ordenança, però l'aprovació inicial és objecte d'al·legacions i el Ple no en fa l'aprovació 
definitiva fins al setembre. En qualsevol cas, si XXX compleix els requisits ja podrà instal·lar la 
seva pèrgola, de manera que tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
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 de servei d’Urbanisme i es valoren diverses possibilitats (que XXX 
demani l’expropiació forçosa, la modificació del POUM...), però totes em semblen massa 
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lentes i complicades. 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 
visita l'immoble i es considera la possibilitat de comprar-lo. Ja durant el 2020 se'n fa una taxació 
independent i l'assumpte queda pendent d'una decisió política que no arriba fins a finals de 
novembre, quan la compra de l'immoble es deixa en mans de la Fundació Amàlia Soler. A finals 
de 2020, però, encara no hi ha hagut cap oferta en ferm i l'expedient continua obert. 
 
 
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. Té concedit el Rebost i els paquets d'higiene de la Creu Roja, i se l'ha 
orientada perquè demani una discapacitat. Malgrat això, detecto algun petit malentès i demano 
que es repari. A mitjan 2020, després de força mesos sense notícies de la interessada ni de 
Serveis Socials, pregunto a la cap de servei com està la situació i m'informa que XXX cobra la 
RGC des de primers d'any, que encara disposa del Rebost i que des de l'Oficina d'Habitatge se 
l'està orientant perquè pugui obtenir ajuts per al lloguer. Parlo amb XXX i confirma que la 
situació està reconduïda, així que tanco el cas a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 06/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
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. A més, 
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 i m'informen que XXX només vol 
ajut, però no supervisió; que no ha seguit gens el pla de treball establert 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. Durant el 2020 em 
limito a fer seguiment del cas i comprovo que l'Ajuntament, abans de posar en marxa el procés 
de desnonament, concedeix a XXX diversos mesos per corregir la situació (cosa que no es 
produeix) o buscar-se un altre pis. Tanco l'expedient a finals d'any, amb el llançament ja 
imminent, a favor de l'Ajuntament. 
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Expedient 07/19 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
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, 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. El que queda de 2019 tot el 2020 transcorren entre bones 
intencions, endarreriments i traves tècniques que fan impossible que el cas es resolgui abans 
d'acabar l'any. Malgrat això, el Regidor d’Urbanisme es compromet a buscar la manera de 
pagar els danys a la interessada i sembla que el cas es resoldrà satisfactòriament. A 31 de 
desembre, però, resta obert. 
 
 
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.  
 
Com que el greuge per manca de resposta és evident, demano explicacions a Responsabilitat 
Patrimonial, però resulta que l'expedient no hi 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 en aquell servei 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 força indigna, a primers de 2020 demano intensament que es 
reactivi i reforci el servei, i que es contesti explícitament a tothom. A mitjan 2020 es comença a 
apuntalar el servei i a primers d'octubre s'hi incorpora un nou responsable. De seguida es 
comencen a desencallar els casos i s'envia un requeriment de documentació a la interessada. 
Ella ho presenta a mitjan desembre, però l'any s'acaba amb l'expedient encara obert. 
 
 
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 de 2019. Li han dit que és perquè el vehicle no ha estat donat de baixa. 
Entén que un cop el vehicle va estar 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. Donen de baixa el vehicle i emeten 
un informe que hauria de facilitar que XXX recuperés els diners que ja se li han embargat per 
l'IVTM de 2018 i els que ja ha pagat per l'impost de 2019, però l'ORGT li desestima la petició. 
En aquest punt, i com que considero demostrat que l’origen del problema és a l'Ajuntament de 
Vilafranca, a mitjan 2020 demano als Serveis Jurídics municipals que es restitueixin aquests 
imports a la interessada des d’aquí. De seguida n'obtinc una resposta favorable i arribem a 
finals de 2020 amb la resolució ja adoptada i només pendent de fer-se efectiu el pagament, 
moment fins al qual mantindré l'expedient obert. 
 
 
Expedient 15/19 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
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. 
 
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. A mitjan juny de 2020, després de molt insistir, es reforça el 
departament de Responsabilitat Patrimonial, de tal manera que a mig agost ja surt la resolució 
explícita per als interessats. És desestimatòria, però el greuge per manca de resposta ha 
quedat reparat i ells no hi presenten recurs, així que tanco l'expedient a favor dels interessats. 
 
 
Expedient 17/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
XXX es presenta, a primers d'abril de 2019, 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 els seus ingressos superen 
els barems i que 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. A primers de 2020, quan reobri l'Oficina d'Habitatge, potser el podran 
ajudar. Al juny de 2020 pregunto a Serveis Socials si tenen cap novetat, però resulta que no 
saben res de XXX des de l'octubre de 2019. Intento parlar amb ell, però em resulta impossible; i 
tampoc contesta els meus missatges. Atesa aquesta circumstància, i sabent que l'Ajuntament 
sempre li ha ofert tota l'orientació possible i tot l'ajut que li corresponia, a finals de juliol tanco el 
cas a favor de l'Ajuntament. 
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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 proposar a 
l'Ajuntament la cessió d'un espai enjardinat propietat dels veïns del seu immoble. El motiu és 
que són gent gran i no el poden tenir arreglat i en condicions, però no han rebut cap resposta.  
 
Durant el que queda d'any i fins a mig 2020 parlo del 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 al 
respecte –la que sigui– i que la comuniquin a XXX, perquè el greuge que ens ocupa és per 
manca de resposta. A finals de juliol de 2020 des d'Alcaldia se'm comunica que ja s'ha enviat la 
resposta en qüestió i, efectivament, al cap de pocs dies XXX m'informa que ja l'ha rebuda. 
Tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
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 li resulta 
complicat 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. 
Tot i que em queda clar que l'Ajuntament no ha comès cap greuge vers XXX, però en atenció a 
la seva situació de vulnerabilitat, mantinc l'expedient obert i en fase de seguiment fins a finals 
de febrer de 2020, quan la interessada em fa saber que ja té la situació encarrilada: el seu fill 
ha obtingut plaça a Sabadell i ella, a la llarga, se n’anirà a viure cap allà. L'expedient queda 
tancat com a intermediació, amb satisfacció per a ambdues parts. 
 
 
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, però 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 em sembla una resposta no gens adequada, demano a l'Ajuntament una 
resolució explícita, però no és fins a mitjan juny de 2020 que, després de molt insistir, es 
reforça el departament de Responsabilitat Patrimonial. Això fa possible que a primers de juliol 
ja surti la resolució explícita per a XXX. És desestimatòria, però el greuge per manca de 
resposta ha quedat reparat i tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 25/19 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
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. 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 mig 
gener de 2020 el Regidor signa aquest informe i surt la proposta de condonació. Aigües ho 
accepta i tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 29/19 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 
 
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 per tot arreu però no troba res assequible. 
 
Parlo amb Serveis Socials, amb Alcaldia, amb Gent Gran i amb Urbanisme i veig que, tot i 
algun malentès, sí que se'l va orientar. Coincideixo amb ells que la situació de l'interessat no és 
de necessitat i que els seus ingressos són suficients. A mitjan juny de 2020 derivo el cas a 
l'Oficina d'Habitatge, des d'on m'informen que la Generalitat va denegar la inscripció de XXX 
com a sol·licitant d'habitatge de protecció oficial perquè no va presentar tota la documentació 
requerida. A finals de juliol, després de moltes setmanes d'intents, aconsegueixo parlar amb 
l'interessat i li explico que no he detectat greuges en l'actuació dels serveis municipals. Li 
plantejo diverses opcions, però tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
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,  
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perquè se'ls hauria de facilitar un pis de lloguer social. Reconeix que compten amb el suport 
dels fills, però no els voldrien haver de molestar. 
 
La responsable de Gent Gran em confirma que els han inscrit a la Mesa d’Emergència, i que 
part del problema és que XXX no vol acceptar que els fills els hagin d'ajudar. Tampoc es 
mouen gaire per buscar pis pel seu compte. A finals de 2019 m'informa que no es va poder 
aturar el llançament i que els interessats es van instal·lar provisionalment a casa d'un dels fills. 
Ja a mitjan juny de 2020, des de Gent Gran se’m comunica que la Mesa d'Emergència de 
l'Agència d'Habitatge de Catalunya va concedir un habitatge a XXX al mes de març, cosa que 
ella em confirma i que em permet tancar l'expedient com a intermediació, amb satisfacció 
per a ambdues parts. 
 
 
Expedient 31/19 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
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 proposta s'accepta i XXX fins i tot podrà recuperar els diners que ja li havien estat 
embargats. A primers de febrer de 2020, quan tinc la certesa que ja ha rebut les notificacions i 
les instruccions per recuperar els seus diners, tanco l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 34/19 
 
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 
 
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. S’hi 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 ningú no 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. Si bé 
l'interessat no hi està d'acord, entenc que es tracta d'una decisió política suficientment 
justificada, així que a mitjan juliol de 2020, un cop reparat el greuge per manca de resposta, 
tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
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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 una ferida per culpa del mal estat d'una paperera de la Vila. Fa més de mig any 
que van presentar una 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 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 no és fins a mitjan juny de 2020 que, després de molt 
insistir, es reforça el departament de Responsabilitat Patrimonial. Això fa possible que a 
primers de juliol ja surti la resolució explícita per a XXX. És desestimatòria i segurament serà 
objecte de recurs, però el greuge per manca de resposta ha quedat reparat i tanco l'expedient a 
favor de la interessada. 
 
 
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 
de sota, on ja hi ha una altra família empadronada. Evidentment, això li provoca problemes 
diversos i considerables. A primers d'any va presentar un parell d'instàncies a l'Ajuntament per 
demanar solucions, però no han estat contestades.  
 
De seguida parlo amb els Serveis Tècnics i els pregunto pel cas, però em demanen temps per 
refrescar-lo i no és fins a primers de 2020 que el Regidor m'informa que s'ha detectat que el 
problema ve del fet que el propietari va convertir aquell immoble de pensió a habitatges sense 
fer el canvi d'ús corresponent. Se'l requerirà perquè ho faci. Malauradament, durant tot el 2020 
esdevé impossible fer-hi la inspecció necessària per documentar el possible frau, en part per 
culpa de les estratègies del propietari i en part per la falta de seguiment del propi servei 
d'Urbanisme. L'any s'acaba, doncs, amb la inspecció encara pendent i l'expedient 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  
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tenint en compte que hi ha un menor d'edat, no els poden desemparar. A finals de gener de 
2020, després d'haver parlat del cas amb el Regidor i amb la coordinadora del servei, se'm 
confirma que s'autoritzarà l'empadronament dels interessats a l'adreça de Cáritas, cosa que es 
fa a mitjan febrer. També se'ls tramita l'accés al Rebost. Al juny de 2020, XXX em confirma que 
la situació està reconduïda i tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
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 li van dir que qui ho feia 
normalment estava de vacances i que tornés més endavant. Va començar a fer altres tràmits, 
però la policia la va aturar un dia que passejava el gos i la va sancionar. Li observem 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. 
 
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. 
Quan puc parlar amb el treballador implicat, a primers de 2020, em confirma que parlar amb ell 
no és requisit indispensable per tramitar res. Amb tot, diu que XXX ja té la llicència i que no sap 
res de cap multa. Ho comento a la interessada i em diu que no pateixi, que Procediment 
Sancionador li va acceptar el recurs i que la sanció ha estat anul·lada. Així, tenint en compte 
que la intervenció de la Sindicatura no ha estat decisiva per a la resolució del cas, tanco 
l'expedient com a intermediació, amb satisfacció per a ambdues parts. 
 
 
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 de molèsties als veïns i tot d'actuacions incíviques dels assistents. Va trucar a la 
Policia i pensa que tampoc van actuar correctament. 
 
Com que el greuge per manca de resposta és evident, demano explicacions a Governació i 
parlo amb la Policia. 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 algunes inconcrecions en el protocol que, ja a primers de 
2020, proposo que es millorin. L'interessat agraeix la consecució de la resposta i accepta que 
tanquem l'expedient, però encara mirarà de parlar amb algun regidor perquè no acaba d'estar 
d'acord amb el que se li ha notificat. El cas queda a favor de l'interessat. 
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Expedient 45/19 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
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, 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 certifiquin la pobresa energètica de ZZZ per tal de poder 
demanar la condonació del deute. En aquest cas, però, els interessats havien demanat –en 
paral·lel– un arbitratge de consum, el qual se celebra a primers de març de 2020 i es resol a 
favor seu gràcies a un informe de vulnerabilitat –del titular– emès per Serveis Socials. El deute 
queda condonat i podem tancar l'expedient a favor dels interessats. 
 
 
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-hi 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: no és 
que se li prohibeixi obrir, sinó que alguna de les activitats que hi realitzés podria considerar-se 
il·legal i ell en seria l'únic responsable. Així se li va comunicar en una reunió presencial finals de 
2019 i tant sols restaria pendent una comunicació detallada i per escrit, cosa que demano 
durant tot el 2020 però que no aconsegueixo que es faci. L'expedient resta obert. 
 
 
Expedient 48/19 
 
ALCALDIA – Convivència i Ciutadania 
 
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 convivència. Han presentat denúncies a la Policia i als 
Mossos, i el servei de Mediació municipal ja hi està treballant, però els resultats són escassos. 
 
Recomano a XXX que presentin denúncia per via judicial contra el propietari del pis, que no 
actua per desallotjar-lo, i els veïns ho fan a mitjan febrer de 2020. També superviso l'actuació 
municipal i des de Convivència i Ciutadania em van informant que, durant el 2020, hi ha hagut 
alguns progressos (reparació d'una filtració d'aigua, petició de desallotjament i tall de l'aigua del 
pis ocupat...), i que també han evitat una nova ocupació al bloc. Així, tot i lamentar 
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profundament les molèsties i la pressió psicològica que pateix XXX, constato que l'actuació de 
l'Ajuntament per ajudar-la va fins i tot més enllà del que permeten les minses competències 
municipals, de manera que no tinc altre remei que tancar l'expedient, a finals d'any, a favor de 
l'Ajuntament. 
 
 
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 a prop de casa seva no hi ha places reservades, normalment aparca 
el cotxe en una zona de càrrega i descàrrega propera. Sap que ho pot fer i normalment no hi té 
cap problema però fa un temps que el van sancionar i no se li han acceptat les al·legacions.  
 
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. En lloc d'això, 
però, al febrer de 2020 XXX rep una nova multa al mateix lloc i pel mateix motiu. Una nova 
conversa amb la Policia, a mitjan juny de 2020, ho aclareix: tot havia quedat aturat per la 
pandèmia, però ja s'han anul·lat totes dues multes (la segona, d’ofici) i s'ha ordenat la devolució 
de l'import de la primera. Tanco l'expedient a favor de l’interessat. 
 
 
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 el seu grau de 
col·laboració no és el necessari. Així i tot, se li han concedit ajuts puntuals i també la pobresa 
energètica, de manera que no se li tallaran els subministraments. A primers de 2020 jo mateix 
constato que XXX és molt reticent a acreditar la seva situació. I ja a finals de juliol, els Serveis 
Socials m'informen que, arran de les seves faltes a visites concertades, de la no presentació de 
la documentació requerida i del rebuig a algun dels ajuts oferts, han tancat el seu expedient. 
Els consta, però, que cobra la RGC i que té altres ingressos. Entenc que l'actuació dels serveis 
municipals és més que suficient i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
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. 



 

 
 
Plaça de la Vila, 6, 1r 1a • Tel.: 93 892 03 58, ext. 1125 • 08720 Vilafranca del Penedès 
sindic@vilafranca.cat • https://sindicatura.vilafranca.cat 

42 

 
Abans d'acabar l'any truco al centre de Normalització Lingüística de Vilafranca, però trobo que 
ja han tancat per vacances. A primers de 2020 m’hi poso en contacte i m'aclareixen l'assumpte 
de les cues i dels torns d'inscripció, i veig que potser s'ha produït algun malentès. També 
m'informen que els interessats han quedat en llista d'espera. Poc després, a mig gener, em 
comuniquen que hi ha hagut diverses baixes i que els fills de XXX ja tenen plaça, de manera 
que puc tancar l'expedient a favor de l’interessat. 
 
 
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 al·legacions però se li han 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 no arriba a ser necessari: a finals de gener de 2020, l'agent actuant es 
mostra disposat a retirar la denúncia i, ja al mes de maig, s'estima el recurs extraordinari de 
revisió de la interessada. El cas queda tancat a favor de la interessada. 
 
 
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 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.  
 
A primers de 2020 parlo amb el tècnic d'Aigües, que assegura –i demostra– que van fer els 
càlculs de la manera més beneficiosa per a la interessada, perquè la finca era antiga i no tenia 
connexió. A més, els preus són públics i estan recollits a l'ordenança. Per si fos poc, aquest 
tècnic afirma que el servei d'Aigües, en les obres que realitza, aplica uns preus per sota del 
preu de cost (la resta l'assumeix l'Ajuntament). Trasllado tota aquesta informació a XXX i no 
tinc altre remei que tancar el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 01/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica –d'una manera una mica confusa– que va ser sancionat arran d'una 
maniobra que va fer per accedir a una plaça d'aparcament i del conflicte que va tenir amb un 
altre conductor per aquest motiu. Considera que la multa és injusta, que els agents es van 
equivocar i que li haurien d'haver acceptat les al·legacions.  
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Demano la seva versió dels fets a la Policia i pocs dies després l'Inspector em facilita l'informe 
de l'agent actuant, que afirma que XXX va circular en sentit contrari per accedir a la plaça 
d'estacionament en qüestió. També detecto que l'interessat va presentar el seu recurs de 
reposició fora de termini. Malgrat això, XXX no accepta la seva culpabilitat i es planteja acudir a 
la via judicial. Jo li ho desaconsello i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 02/20 
 
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 
 
A finals de gener de 2020 telefona XXX i es queixa, en nom seu i d'altres veïns, de les moltes i 
diverses molèsties que els produeixen les activitats que es duen a terme a Cal Figarot, el local 
dels Castellers de Vilafranca. Les converses amb els responsables de la colla castellera i les 
peticions fetes a l'Alcalde no han donat cap fruit. 
 
Parlo amb el Cap de colla, però pensa que les molèsties són raonables i que els veïns es 
queixen injustament. L'opinió de l'Alcalde va en la mateixa línia, tot i que admet que en alguna 
ocasió el soroll pot haver estat excessiu. Li recordo que cal contestar la petició escrita dels 
interessats i també li proposo una reunió amb les parts implicades per intentar acostar 
posicions, però arran de la pandèmia, del confinament i de les restriccions a l'activitat social 
decretades, no s'arriba a convocar perquè el problema ha deixat d'existir. Malgrat això, entenc 
que l'assumpte continua pendent de resolució i insisteixo a demanar la reunió proposada a 
primers d'any, però el 2020 s'acaba que tot continua igual. L'expedient resta obert. 
 
 
Expedient 03/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa contra una sanció per incivisme. Al·lega que és una persona pacifica, 
però admet que havia begut i diu que no recorda haver fet res. També es queixa contra el 
sistema de notificació, que considera ineficient i que li ha suposat recàrrecs i embargaments.  
 
Se li explica com es fan les notificacions, però resulta que XXX va canviar de domicili i no ho va 
notificar. Pel que fa a la multa, l'Inspector en cap em certifica que l'interessat, que es trobava en 
estat etílic, va alterar l'ordre a diferents bars i va molestar diversos grups de persones que eren 
al carrer. Els agents van actuar com a resposta a vàries trucades ciutadanes. Davant d'aquesta 
versió, trobo correcta l'actuació policial i tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 04/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Després d'un primer contacte pel carrer, es presenta XXX i es queixa d'un incident que va tenir 
amb la Policia local. Explica que, per accedir a un aparcament, va fer una maniobra que els 
agents que la van veure van considerar irregular, de manera que la van sancionar. Ella no ho 
considera del tot just, però es queixa especialment de la manera com la van tractar, que va 
trobar excessiva i humiliant. Va presentar recurs però se li ha desestimat.  
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Parlo amb el comandament actuant i contrasto les versions, que són ben diferents. Ell defensa 
que l'actuació va ser proporcionada i d'acord amb els protocols habituals. Malgrat això, en 
conèixer les circumstàncies personals de la interessada, accepta que la seva actuació i la seva 
sensibilitat pogués estar alterada i, de manera excepcional, s'ofereix a retirar-li la multa. 
Finalment podem tancar l'expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 05/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa que va ser sancionada i la grua se li va endur el cotxe d'un espai 
en obres a la llosa de la via. Assegura que va respectar la senyalització i que no va aparcar en 
cap espai prohibit. Presenta fotografies per situar el vehicle i també anem a veure la zona sobre 
el terreny. 
 
Demano aclariments a Via Pública sobre la senyalització de l'espai i, amb l'ajut de totes les 
fotografies recopilades, comprovem que la interessada va estacionar en el que en aquell 
moment era un carril de circulació. També ho consulto a la Policia local, des d’on em confirmen 
que aquell vehicle i dos més estaven aparcats fora de les línies que delimitaven l'espai de 
estacionament, de tal manera que dificultaven el gir dels altres usuaris. Tots tres van ser 
retirats. Amb els fets completament aclarits, tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 06/20 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
A mitjan febrer de 2020 XXX es queixa, per correu-e, que fa més de 4 mesos que va demanar 
a l'ORGT la bonificació del 50% de l'IBI pel fet d’haver-se instal·lat plaques solars 
d'autoconsum. Davant la manca de resposta en termini els ha trucat diverses vegades, però li 
han dit que no els molesti, que la resolució depèn de Barcelona.  
 
Tot i que l'ORGT no és un ens municipal i, per tant, no hi tinc capacitat d'intervenció directa, 
parlo amb la responsable de l'oficina de Vilafranca i li pregunto pel cas. Reconeix 
l'endarreriment, però diu que han rebut moltes sol·licituds i que fer les comprovacions 
necessàries per aprovar-les –o no– els està portant força temps. Afegeix que si passen 6 
mesos sense resposta es produeix silenci administratiu negatiu. Li demano que, en la mesura 
del possible, mirin d'agilitar el procés. També ho comento amb el Regidor de Serveis Centrals i 
Hisenda i li demano que l'Ajuntament sigui més exigent amb l'ORGT, ja que és evident que els 
seus protocols de funcionament no són gaire àgils. A finals de juny XXX rep la notificació en 
què se li concedeix la bonificació i tanco l'expedient a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 07/20 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que una comunitat de propietaris vol instal·lar un ascensor 
per l'exterior seu immoble, cosa que els dificultarà, a ells, l'accés a un local que fan servir com a 
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traster. Van presentar al·legacions però ha passat més d'un any i no han rebut resposta. En lloc 
d'això, acaben de començar les obres. 
 
Parlo amb el servei d'Urbanisme i reconeixen l'oblit, però també defensen que l'espai triat per a 
l'ascensor és el que ocasionarà menys molèsties. També és la solució més econòmica. Potser 
sí que dificultarà a XXX l'ús del seu local com a garatge, que és el que fan habitualment, però 
em fan saber que aquest ús és irregular i que han considerat oportú prioritzar l'accés dels veïns 
als seus habitatges. S’han proposat solucions alternatives, però la mala relació entre els 
implicats no les fan viables. Com que el criteri dels tècnics municipals em sembla correcte i 
comprovo, sobre el terreny, que XXX encara podrà accedir al local amb el seu cotxe, un cop 
reparat el greuge per manca de resposta tanco el cas a favor dels interessats. 
 
 
Expedient 08/20 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
Es presenta XXX i diu que fa més de tres mesos que va presentar un escrit en què mostrava el 
seu interès i preocupació per les restes de muralla que havien aparegut en fer l'aparcament 
soterrat de la rambla de Sant Francesc. Pensa que estan poc cuidades i que s'haurien 
d'habilitar millor per a ser visitades, però no se li ha contestat res.  
 
Parlo amb el servei de Cultura i no tenen constància d’aquesta instància. Ho consulto a Alcaldia 
i esbrinen que està encallada a Serveis Urbanístics. Pocs dies després XXX rep la seva 
resposta, per correu-e, des d'Alcaldia. Tot i que no la considera plenament satisfactòria, es pot 
considerar suficient, així que tanco l’expedient a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 09/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i es queixa intensament contra una multa que li va ser imposada el 29 d’agost 
de 2019 per estacionar el vehicle damunt la vorera. Va al·legar que anava a veure el castell de 
focs i que hi havia molts altres vehicles sobre la vorera, com a tot arreu i durant tota la Festa 
Major, però se li va desestimar el recurs i no hi està d'acord.  
 
Demano informes a la Policia i em comuniquen que aquella nit, en aquell indret, van sancionar 
un total de 12 vehicles. També em fan notar que aquelles multes van ser imposades tres hores 
abans del castell de focs, i que si bé durant la Festa Major hi ha una certa tolerància, sempre 
cal garantir el dret de pas de les persones per les voreres. Com que aquests arguments em 
semblen correctes i és evident que la multa està tècnicament ben posada, tot i l'enuig i les 
males maneres de la interessada tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 10/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa imposada per aparcar sobre la vorera. Al·lega 
que no feia nosa, que el conductor (el seu marit) és discapacitat, que tenia ben visible una 
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targeta de persona amb mobilitat reduïda (PMR), que només hi va estar els dos minuts d’anar a 
comprar pa, i que ella i el seu fill –també discapacitats– eren dins del vehicle i van intentar 
justificar l’acció a l'agent actuant. I no només els va multar, sinó que ara els ha desestimat les 
al·legacions. Hi afegeix possibles errors en la notificació i que no tenen diners per pagar. 
 
Demano explicacions a la Policia i em fan notar que una targeta de PMR no habilita per 
estacionar sobre la vorera, i menys si dificulta el pas dels vianants, com era el cas. També 
queden descartades les irregularitats en la notificació, de manera que he d’acceptar que la 
multa és correcta. Malgrat això, i en atenció a la precarietat de la salut i de l'economia de la 
família, demano a l'Inspector que parli amb la interessada. Després d’aquesta reunió, i de 
manera totalment excepcional i extraordinària, s'accepta el darrer recurs de XXX i la multa és 
anul·lada. Tanco al cas a favor de la interessada, però li demano que siguin més curosos. 
 
 
Expedient 11/20 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan març de 2020 es presenta XXX i exposa que fa mesos que un local comercial de la 
seva propietat pateix inundacions per causa d'un embús al clavegueram públic. Ho van fer 
saber a Aigües i a l'Ajuntament però ningú no hi va fer res i, com que la situació era 
insostenible, hi van haver d'intervenir ells. Després van demanar que se'ls paguessin aquestes 
despeses però no han rebut cap resposta.  
 
Detecto que la petició de XXX no està encallada a Aigües, sinó que forma part de l'embús del 
departament de Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament. I tot i que a mitjan 2020 es prenen 
mesures per desencallar i posar al dia el departament, l'any s'acaba sense que hi hagi hagut 
cap resolució sobre aquest cas. L'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 12/20 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan juny de 2020 es presenta XXX i exposa que fa dos anys que va caure a la via pública 
per culpa del mal estat de les rajoles. Va demanar que se la indemnitzés i ara ha rebut una 
resposta que només li diu que s'ha produït silenci administratiu negatiu i que pot anar al 
Contenciós. Ho considera una burla.  
 
Li explico la situació de bloqueig en què es troba el departament de Responsabilitat Patrimonial 
i en parlo amb el Secretari i el cap dels Serveis Jurídics municipals, que reconeixen que 
aquestes respostes no s'haurien de produir i no descarten reobrir, aviat, els casos pendents. 
Després d'un mes sense novetats, però, i veient que la remodelació del departament és molt 
lenta, XXX tira endavant la demanda judicial. Malgrat això, a finals d'any el nou cap del servei 
m'informa que emetran una resolució explícita, així que mantinc l'expedient obert. 
 
 
Expedient 13/20 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
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Telefona XXX i exposa que ha rebut una factura de la companyia d'Aigües de Vilafranca 
excessivament alta. Se'n va queixar i Aigües va revisar el comptador, però no hi van trobar res 
anormal. Ella va fer revisar la seva instal·lació i tampoc hi van trobar res. També ha acudit a 
l'OMIC i li han ofert anar a un arbitratge de consum, però pregunta si la Sindicatura hi pot fer 
alguna cosa més.  
 
Se li explica que la Sindicatura no té capacitat tècnica per estudiar el cas ni pot emetre 
resolucions d'obligat compliment, possibilitats que sí que tenen les Juntes Arbitrals. Li 
recomano, doncs, que segueixi aquesta via, però quedo pendent de la seva decisió. Quan fa un 
mes que no tinc notícies de la interessada, tanco l'expedient com a desistit. 
 
 
Expedient 14/20 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Habitatge 
 
Es presenta XXX i es queixa que no ha rebut els diners d'una subvenció aprovada i concedida 
per la Generalitat però tramitada per l'Ajuntament. També es queixa que no aconsegueix parlar 
amb l'Oficina Local d'Habitatge per telèfon i que no li contesten els correus electrònics.  
 
Em poso en contacte amb Habitatge i no descarten alguna disfunció per causa del teletreball. 
També troben, efectivament, un correu pendent de resposta. Es posen en contacte amb la 
Generalitat i veuen que l'expedient de XXX està en fase de control i revisió. S'hi ha fet alguna 
esmena però la subvenció es pagarà properament. Poques setmanes després es confirma 
l'ingrés i tanco el cas a favor de l'interessat. 
 
 
Expedient 15/20 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
XXX i YYY es queixen, per correu-e, que l'Ajuntament els posa traves per empadronar-se al pis 
on viuen. El motiu és que el propietari va convertir, irregularment, un habitatge unifamiliar en 6 
pisos, de tal manera que els pisos no tenen fitxa cadastral.  
 
Queda demostrat que tant aquests com els altres llogaters han estat víctimes d'un engany, així 
que demano l'actuació del servei d'Urbanisme. De seguida es comprova que les obres de 
conversió es van fer sense llicència i s'obre el corresponent expedient de legalitat urbanística. 
També demano una solució per empadronar els residents en l'immoble, cosa que finalment els 
Serveis Jurídics autoritzen a fer, tot i que no en els seus pisos sinó a l'adreça genèrica. Un cop 
tinc constància que XXX i YYY s'han empadronat, tanco el cas a favor dels interessats. 
 
 
Expedient 16/20 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenta XXX i exposa que arran de la confluència d'una sèrie de circumstàncies laborals, 
familiars i econòmiques adverses, ha hagut d'ocupar un pis. Està fent cursos al SOC i està 
buscant feina. També gaudeix del Rebost i l'única queixa que té és que l'Ajuntament no el deixa 
empadronar al pis on viu, cosa que li permetria optar a altres ajuts.  
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Comprovo que XXX és un ciutadà no conflictiu i que les seves filles, menors, sovint conviuen 
amb ell. Plantejo el cas als responsables de Convivència i Ciutadania, de Secretaria 
Governació i dels Serveis Jurídics, així com amb l'Alcalde i el Regidor, però coincideixen a 
opinar que no es tracta d'un cas greu perquè XXX està empadronat al pis de la seva mare i, per 
tant, ja té accés a tots els serveis que pugui necessitar. Em queden molt clares les reticències 
de l'Equip de govern a empadronar ningú en un pis ocupat tot i saber que estan incomplint 
l'esperit de la llei, però com que no puc anar més enllà, tanco l'expedient a favor de 
l'interessat, amb recomanació verbal feta però no estimada. 
 
 
Expedient 17/20 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa que va ser multada per estacionar davant del seu propi gual. Afirma 
que tot sovint hi aparquen altres vehicles i que no són mai sancionats.  
 
Se li explica que, en principi, davant d'un gual no hi pot estacionar ningú, ni tan sols el 
propietari, i que normalment la policia només hi actua a requeriment del titular. Com que és 
evident que aquest requeriment no hi va ser, demano l'informe policial i resulta que el cotxe feia 
nosa per a l’eventual pas d'un vehicle d'emergència que cobria els actes de la rua de Carnaval. 
La Policia, doncs, no va actuar a requeriment, sinó d'ofici, i no hi va intervenir la grua perquè el 
germà de XXX va canviar el cotxe de lloc. Amb tot aclarit i amb les explicacions acceptades per 
la interessada, tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 18/20 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
XXX explica, per telèfon i en persona, que fa un any que es va enderrocar la casa del costat de 
la seva i que s'hi van deixar uns forats, que comuniquen amb el clavegueram, per a l'evacuació 
de l'aigua de pluja. El problema és que per allà hi surten rates i ja fa força temps que va 
demanar a l'Ajuntament que hi intervingués, però no s'adopta cap solució definitiva.  
 
Parlo amb el servei d'Urbanisme i es comprometen a enviar un requeriment al banc que és 
propietari del solar. Ho fan i al cap de dos mesos es presenten uns operaris de control de 
plagues que posen reixes als forats en qüestió, de manera que el problema queda resolt i puc 
tancar el cas a favor de la interessada. 
 
 
Expedient 1/2020/SMG_QX 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública 
 
XXX es queixa, per mitjà de la seu electrònica, que al seu immoble fa temps que s’inunden 
cada vegada que plou perquè les arrels dels arbres del carrer han embussat les clavegueres. 
La comunitat de propietaris se n'ha queixat diverses vegades, però només han rebut una 
resposta evasiva. Tampoc se'ls ha concedit l'entrevista amb l'Alcalde que han demanat. 
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Parlo amb la responsable de Via Pública i diu que en aquests assumptes és complicat veure de 
qui és la responsabilitat. Ara el cas està en mans d'EMAVSA i d'Urbanisme, des d'on s'apunta 
cap als constructors i promotors de l'edifici. Casualment, però, va ser promogut des de l'antiga 
Societat Municipal de l'Habitatge, cosa que converteix l'Ajuntament en responsable subsidiari. 
Entre això i un cert enrenou a les xarxes socials aixecat pels veïns afectats, la solució és 
instantània i satisfactòria, així que tanco l’expedient a favor de l’interessat. 
 
 
Expedient 2/2020/SMG_QX 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 
 
XXX es queixa, per correu-e, de la previsió d'instal·lació d'un quiosc-bar en la imminent 
remodelació de la Plaça de l'Oli. En nom propi i d'altres veïns va presentar al·legacions, però se 
li ha contestat que, de moment, no s'hi posarà tal quiosc. Creu que se l'està enganyant.  
 
Parlo del cas –diverses vegades– amb la cap de servei i amb el Regidor d'Urbanisme, que 
coincideixen a reiterar que el projecte definitiu, precisament en atenció a les queixes dels veïns, 
ja no preveu la col·locació física de cap quiosc-bar, tot i que sí que s'hi farà l'estesa –soterrada– 
de la xarxa de serveis (aigua i llum), per si en un futur s'hi hagués d'instal·lar aquest o qualsevol 
altre equipament. Per això al plànol hi consta “SERVEIS QUIOSC-BAR” i no “QUIOSC-BAR”. 
Trasllado aquestes explicacions verbalment i per escrit a l'interessat i, tot i que encara hi veu 
enganys i irregularitats, tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 3/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenta XXX i, amb seriosos problemes idiomàtics, explica que els seus tres fills (menors), 
el seu marit i ella estan ocupant un pis que és propietat de la Generalitat. Han demanat 
l'empadronament però l'Ajuntament els el denega per no haver pogut acreditar la residència.  
 
En atenció a la presència de fills menors d'edat i a la no conflictivitat de la família, parlo del cas 
amb l'Alcalde i el Regidor, però comprovo les seves reticències a empadronar-los en un pis 
ocupat. La responsable de Convivència i Ciutadania també em diu que l'Ajuntament no té 
l'obligació de verificar residències, que és el ciutadà qui ho ha d'acreditar. Després de molt 
insistir i d'algun malentès amb el periple dels interessats, a finals d'any –amb el suport d'un 
informe de conveniència emès pels Serveis Socials– s'accepta l'empadronament de la família a 
l'alberg de Cáritas. Tanco l'expedient a favor dels interessants. 
 
 
Expedient 4/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Telefona XXX i exposa que viu com a ocupa, i que la seva situació familiar, força complexa, 
s'acaba de veure agreujada perquè els han tallat l'aigua. Reconeix que, igual que la resta de 
serveis, la tenia punxada, però diu que té una nena de quatre anys i que la situació de 
pandèmia fa que no puguin prescindir de la higiene. Demana ajut urgent. També ha demanat 
l'empadronament i diu que se li ha denegat, tot i que no presenta cap document al respecte. 
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Se li aclareix que no sembla que hi hagi cap greuge per part de l'Ajuntament en la qüestió de 
l'aigua i se li demana que presenti documentació que acrediti la qüestió del Padró. Intento 
corroborar els detalls de la seva exposició amb el servei de Convivència i Ciutadania i amb els 
Serveis Socials de Vilafranca i els de Martorell, d'on ha vingut la interessada, i de seguida 
detecto discrepàncies importants que li treuen tota credibilitat, així com detalls que poden 
indicar mala fe. Amb tot, com que passen dos mesos i XXX ni torna ni presenta cap document, 
tanco el cas com a desistit per la interessada. 
 
 
Expedient 5/2020/SMG_QX 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Telefona XXX i es queixa intensament d'una multa que se li va imposar per no respectar un pas 
de vianants. Va al·legar que anava en moto i que no podia frenar en sec perquè era una 
rotonda i hauria pogut caure. També afirma que la persona en qüestió encara no havia arribat 
al pas de vianants i que ell li va fer un gest de disculpa. No entén que se li hagi desestimat i diu 
que no vol pagar ell en lloc dels que corren massa de veritat. Acusa la Policia d'arbitrarietat. 
 
Estudio l'informe policial i veig que contradiu alguns dels detalls facilitats per l'interessat, així 
que decideixo parlar-ne amb l'Inspector i amb el caporal actuant. Ells ratifiquen i donen detalls 
de la seva versió i diuen que van parlar amb XXX fa uns dies, qui no només havia reconegut 
els fets sinó que també s'havia disculpat per les seves formes. Ho comento a l'interessat i li 
explico que no tinc eines per defensar la seva versió per damunt de la dels agents. També li 
recomano que no vagi a la via judicial perquè segurament prevaldria la presumpció de veracitat 
que ells tenen. Tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 6/2020/SMG_QX 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
A primers d'octubre de 2020 XXX es queixa, per via telemàtica i en nom de la seva comunitat 
de propietaris, del consum d'aigua del comptador general del seu immoble. Diu que gairebé no 
es fa servir i que la facturació és excessiva, però que Aigües l'ha revisat i diuen que va bé. Es 
veu que si vol una verificació tècnica certificada l'han de gestionar i assumir inicialment ells, 
però no s'han entès amb la manera. La situació de pandèmia també ho ha complicat tot. 
 
Reviso les factures presentades i detecto un error que Aigües de seguida corregeix. També 
parlo amb els responsables del servei i m'informen que la normativa ho estableix tal i com s'ha 
indicat a l'interessat, així que durant les setmanes següents intento aclarir conceptes, desfer 
malentesos i reconduir la relació per tal de facilitar una solució. A finals d'any aconsegueixo que 
Aigües accedeixi a gestionar la verificació del comptador, tot i que la comunitat n'haurà 
d'assumir el cost. XXX ho accepta, però mantinc l'expedient obert i en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 7/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Joventut 
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A mitjan octubre de 2020 XXX i YYY es queixen, per correu-e, de les molèsties que pateixen 
com a veïns del local del MIV, que és de propietat municipal. Afirma que s'hi fan actes socials 
que sobrepassen amb escreix els horaris i l'activitat ordinària de l'entitat, però fa anys que es 
queixen i les solucions no són mai definitives. Demanen el compliment rigorós de la normativa.  
 
Comprovo que fa temps que s'intenten trobar solucions, però que els acords només duren fins 
que es canvien els monitors. Amb tot, no s'ha fet mai un procés de mediació formal en què es 
pactin uns horaris i unes condicions d'ús concrets, de manera que ho proposo a les parts i al 
servei de Mediació. XXX es mostra molt reticent, però la seva família accedeix a participar-hi, 
de manera que a finals d'any es posa en marxa el procés. L'expedient continua obert. 
 
 
Expedient 8/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals d'octubre es presenta XXX i es queixa que ell i la seva família no reben prou atenció 
dels Serveis Socials. Reconeix que els paguen la pensió on s'allotgen (tot i que els pressionen 
perquè en marxin), que han ajudat la seva dona a trobar feina (però és a temps parcial i té mala 
combinació per arribar-hi), que els han donat accés al Rebost i que els han tramitat l'Ingrés 
Mínim Vital, però al·lega tot d'inconvenients i demana un pis a Vilafranca.  
 
Des de Serveis Socials em confirmen que la família està sota un seguiment estricte i que no 
tenen pisos per oferir-los. També els van empadronar (perquè fa vint anys que viuen a 
Vilafranca –tot i que de manera discontínua), els van oferir el Càtering social, se'ls ha inscrit a 
la Mesa d'Emergència de la Generalitat i se'ls ajuda a buscar pis. Comento a l'interessat que no 
veig que l'Ajuntament estigui cometent cap greuge amb ells, així que li demano que col·laborin 
amb els Serveis Socials i que segueixin les seves instruccions. Malgrat això, i com que la 
situació a la pensió no es pot allargar, mantinc l'expedient obert i en fase de seguiment. 
 
 
Expedient 9/2020/SMG_QX 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre es presenten tres membres de la Comissió de Mobilitat de l'Estalella i es 
queixen dels problemes de convivència que cada dia es generen a l'entorn de l'escola, entre els 
vianants i els vehicles, a l'hora d'entrar i sortir els infants. Ja hi ha hagut algun incident i 
amenacen que si l'Ajuntament no adopta mesures definitives, la cosa anirà a més. Reconeixen 
que no són de l'AMPA ni actuen en nom de l'escola, però el seu grau d’exigència és molt alt.  
 
Parlo del cas amb la direcció de l'escola i també amb els responsables i els regidors de 
Mobilitat i d'Ensenyament, els quals coincideixen a opinar que no es pot negar l'entrada i 
sortida dels veïns de la zona quan ho necessitin. A més, pensen que els interessats són un 
grup minoritari i radicalitzat que actua al marge de l'AMPA i de l'escola, de manera que no se'ls 
considera uns interlocutors vàlids. Defensen que sempre s'han buscat solucions específiques 
per a cada escola, i aquesta no n'és una excepció. L'any s'acaba amb l'expedient encara obert 
i les postures força distanciades. 
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Expedient 10/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A primers de desembre es presenta XXX i explica que, després de diversos anys de no haver 
anat per a res al cementiri, per Tots Sants va visitar el nínxol familiar i va veure que la làpida 
havia desaparegut. Ni el personal del cementiri ni el d'Àltima li van saber explicar què podia 
haver passat, així que es va queixar a l'Ajuntament. Considera que la resposta és evasiva.  
 
Parlo amb Àltima i amb el personal de l'Ajuntament que porta els assumptes del cementiri i 
constato que, tal i com es va comunicar per escrit a XXX, no consta cap incidència –ni recent ni 
passada– en el nínxol en qüestió. Tampoc es troba cap evidència que acrediti que hi havia 
hagut cap làpida. Entre això i el fet que el Reglament municipal estableix que l'Ajuntament no 
serà responsable del manteniment dels nínxols, no sembla que hi hagi cap greuge en l'actuació 
municipal, però s'acaba l'any amb l'expedient encara obert. 
 
 
Expedient 11/2020/SMG_QX 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX, de fora de Vilafranca, i es queixa contra una multa imposada per aparcar 
sobre la vorera. Al·lega que no podia ser en aquella adreça, perquè el mobiliari urbà impedeix 
l'accés dels vehicles a la vorera. També es queixa que no se li va notificar la multa 
correctament. Tot i que li ho pregunto explícitament, XXX no concreta ni si aquell dia havia 
vingut a Vilafranca, ni què havia anat a fer en aquella zona, ni on havia aparcat.  
 
Demano informes a la Policia i l'Inspector m'explica que tant la possible imprecisió en l'adreça 
com el fet de no haver-li deixat la multa en aquell moment es justifiquen perquè la patrulla 
anava en cotxe a fer un altre servei i, tot i detectar i sancionar la infracció, no es van poder 
aturar. En qualsevol cas, comprovo que un error en l'adreça no invalida la multa. També veig 
que XXX va rebutjar la notificació que se li va intentar fer per via telemàtica, cosa que ell havia 
autoritzat. Així, com que no detecto cap greuge en l'actuació municipal i la versió de l'interessat 
no és gaire sòlida, tanco el cas a favor de l'Ajuntament. 
 
 
Expedient 12/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones 
 
A finals de desembre es presenta XXX i explica que fa uns mesos que se li va concedir un pis 
dels que gestiona la Fundació Amàlia Soler a canvi que ella cedís el seu a l'Ajuntament, des 
d'on se li va demanar que no donés de baixa els serveis (aigua i llum) per evitar el cost d'una 
nova alta. El problema és que l'Ajuntament tampoc els va posar a nom seu, de manera que els 
ha hagut d'anar pagant ella –així com els impostos i la comunitat– i no hi ha manera que se li 
tornin aquests diners. El canvi de nom ja està fet, però els diners no arriben.  
 
Des d'Alcaldia se m'informa que ja estan treballant en el cas, que havia estat molt de temps 
aturat a Serveis a les Persones arran de la baixa per malaltia de qui se n'ocupava. Una part del 
deute ja està en tràmits de pagament, però en queda una altra part que encara està pendent de 
definir i quantificar. L'any s'acaba amb el cas encarrilat però encara obert. 
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Expedient 13/2020/SMG_QX 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
 
A finals de desembre es presenta XXX i exposa el conflicte que manté amb la seva ex, que no 
li permet fer les visites a la seva filla que va establir fa anys –i que ha ratificat recentment– la 
via judicial. Acusa els Serveis Socials municipals d'oferir ajut incondicional a la mare de la nena 
sense preocupar-se que compleixi els seus deures i sense tenir en compte els drets del pare.  
 
L'any s'acaba sense que hagi tingut ocasió de parlar amb la responsable dels Serveis Socials i 
l'expedient continua, doncs, obert. 
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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 20001 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que el pati interior de darrere casa seva, que ara és municipal, 
torna a estar brut i ple de farda. Ha vingut directament a la Sindicatura, sense haver fet cap 
petició escrita.  
 
Com que l'assumpte és a bastament conegut perquè ja ha estat objecte d'un expedient i 
diverses consultes, parlo amb els responsables d'Urbanisme i de Via Pública i els demano una 
solució definitiva. Informo XXX de les actuacions que s'estan duent a terme i tanco la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 20002 - Assessorada 
 
XXX demana ajut, primer per correu-e i al cap de poca estona per telèfon, per presentar una 
reclamació contra la seva companyia de la llum.  
 
Se li explica que des de la Sindicatura no li podem oferir el servei que demana, però derivem la 
seva petició a l'Oficina del Consumidor (OMIC) i de seguida li donen dia i hora per rebre-la. 
 
 
Consulta sense expedient 20003 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa el temor que li produeix el fet que s'hagin instal·lat uns ocupes a la 
casa del costat. Reconeix, però, que de moment no els estan causant molèsties ni problemes. 
 
La informem que poden demanar a l'Ajuntament que hi intervingui (tot i que el marge per actuar 
és escàs) i que també poden acudir a la via judicial, però li observem que –si els ocupes no 
presenten actituds estranyes– potser serà més efectiu tenir-hi bona relació que enfrontar-s'hi. 
 
 
Consulta sense expedient 20004 - Assessorada 
 
XXX, que és una persona discapacitada, es presenta i es queixa del seu acomiadament de 
l'empresa d'inserció on treballava. Diu que treballar la fa sentir realitzada i que voldria tornar-hi. 
 
Tot i saber que no tinc competències per intervenir-hi de manera oficial, atesa la vulnerabilitat 
de XXX plantejo el cas al director ocupacional del centre, qui m'aclareix que la feina –una 
suplència– no era adequada a les seves possibilitats físiques i que en aquell moment no en 
tenien cap que s’hi ajustés, però continua a la seva base de dades. També parlo amb Serveis 
Socials i s'ofereixen a ajudar-la. Trasllado tota aquesta informació a XXX i ho agraeix molt.  
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Consulta sense expedient 20005 - Orientada 
 
Es presenta XXX per queixar-se que se li ha denegat l'ajut MIFO per al lloguer del pis.  
 
Se li explica que tenim constància que han estat moltes les denegacions, però que no depenen 
de l'Ajuntament de Vilafranca i, per tant, no hi tenim competències. Malgrat això, l'animem a 
presentar recurs i, si la denegació fos confirmada, a demanar ajut al Síndic de Catalunya, que 
sí que hi podria intervenir perquè és la Generalitat qui gestiona aquests ajuts. 
 
 
Consulta sense expedient 20006 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que en un immoble de la seva propietat pateixen inundacions per 
culpa de les arrels d'un arbre del carrer, que embussen la claveguera. Com que necessitaven 
una solució ràpida, la van encomanar seu compte, però volen que Aigües els ho pagui.  
 
Comprovo que la seva sol·licitud encara es troba en període de via administrativa, així que li 
explico que no puc obrir expedient i li demano que s'esperi fins que s'esgoti el termini o rebi una 
resposta negativa. 
 
 
Consulta sense expedient 20007 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'una multa que li han imposat per anar begut i alterar l'ordre 
públic, però assegura que no és cert. També afirma que té multes pendents d'anys anteriors i 
demana pagar-les tot fent serveis a la comunitat. Demana ajut immediat. 
 
Se li explica que aquesta no és la funció de la Sindicatura, però que pot acudir a Serveis 
Socials i que pot presentar, per escrit, les al·legacions i peticions que consideri oportunes. 
 
 
Consulta sense expedient 20008 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa que l'Ajuntament li ha emès un document només en castellà.  
 
De seguida m'adono que el tràmit per al qual ha de servir és de fora de Catalunya, motiu pel 
qual no em sembla incorrecta la tria de l'idioma. Amb tot, informo XXX que pot presentar queixa 
escrita al respecte. 
 
 
Consulta sense expedient 20009 - Assessorada 
 
XXX demana, per mitjà de l'OAC, que ens hi posem en contacte. Ho fem i explica que té una 
casa deshabitada a la qual fa 3 anys que es va tallar el subministrament elèctric, però Endesa li 
continua cobrant factures amb lectura estimada i no aconsegueix que li ho arreglin.  
 
Se li explica que el servei que el pot ajudar no és la Sindicatura, sinó l'Oficina del Consumidor, i 
li indiquem com ho ha de fer per demanar dia i hora. 
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Consulta sense expedient 20010 - Orientada 
 
Es presenta XXX per queixar-se d'una multa que li han imposat a Barcelona. Potser va ser 
correcta, però no està d'acord que la primera notificació que li arribi sigui la d'embargament. 
 
Tot i avisar-la que no tenim competències per intervenir-hi, li oferim una possible explicació 
relacionada amb les bases de dades de Trànsit i de l'ORGT. Amb tot, li proposem que presenti 
una queixa escrita i, en darrera instància, que acudeixi a la Síndica de Barcelona. 
 
 
Consulta sense expedient 20011 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se contra el règim de visites i el tracte d'alguns dels educadors del 
centre de l'EAIA on està internat el seu fill menor. Demana que se’n revisi tot el funcionament.  
 
Se li explica que el Síndic amb qui ha de parlar no és el de Vilafranca, que no té competències 
sobre institucions de la Generalitat, sinó el de Catalunya, però resulta que ja hi ha intercanviat 
dues o tres cartes i no n'obté els resultats desitjats. Tot i saber que no hi podem fer res, 
insisteix a demanar entrevista, així que la hi concedim. Arribat el dia, ni es presenta ni diu res. 
 
 
Consulta sense expedient 20012 - Orientada 
 
XXX es presenta i exposa diverses queixes contra l'atenció que rep d'alguns dels professionals 
de l'Hospital de Vilafranca.  
 
L'informem que el Servei de Salut depèn de la Generalitat i queda fora de les nostres 
competències, però li recomanem que presenti una queixa escrita al mateix Hospital. Diu que ja 
li ho van oferir, però que ho va rebutjar. Li observem que és un pas imprescindible si després 
vol poder demanar ajut al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 20013 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i, amb evidents problemes de comunicació i raonament, es queixa que algú 
del banc se li queda una part de la pensió.  
 
Li expliquem que no tenim competències per ajudar-lo, però no ho entén. Posem el cas en 
mans de Gent Gran, on resulta que el coneixen perfectament i ja en fan el seguiment adequat. 
 
 
Consulta sense expedient 20014 - Orientada 
 
XXX es queixa, per correu-e, que al seu carrer encara no ha arribat la fibra òptica, cosa que ara 
–amb el confinament– els és un problema. S'han queixat a Movistar, però no els ho solucionen. 
 
Consulto el cas al servei d'Urbanisme i a l'OMIC per si hi ha alguna restricció municipal al 
respecte, però em confirmen que no, que només depèn de les estratègies comercials de les 
empreses subministradores i/o del volum de demandes del veïnat. 
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Consulta sense expedient 20015 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de XXX en què es queixa d'una multa que li acaben d'imposar per aparcar 
la seva moto a l'illa de vianants. Al·lega que la necessita per fer servei a domicili durant l'estat 
d'alarma. S'ha anat a queixar al Pati del Gall i també ho ha fet al Twitter de l'Ajuntament. 
 
Tot i que no ha presentat recurs escrit i, per tant, encara no hi puc intervenir, parlo amb 
l'Inspector en cap i em confirma que la multa ha estat, ateses les circumstàncies del moment 
(mitjan maig), revisada i anul·lada. 
 
 
Consulta sense expedient 20016 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e i en contactes telefònics posteriors, que la seva família ha de deixar 
el pis on viuen –com a ocupes– i no tenen on anar. 
 
Parlo amb Serveis Socials (SS) i veig que ja s'ocupen del cas i que els estan orientant. També 
m'informen que no tenen problemes econòmics ni d'empadronament. XXX demana entrevista i 
la hi ofereixo, però no l'arriba a concretar, així que registro el cas tan sols com a consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 20017 - Assessorada 
 
Em trobo XXX pel carrer i reitera la queixa ja atesa a la Consulta 20001, tot i que amb nous 
detalls i matisos (com un problema al clavegueram).  
 
Em consta que l'expedient de disciplina urbanística va fent el seu curs i li ho explico, però 
també li deixo clar que no en faig seguiment detallat perquè ella no s'ha queixat per via 
administrativa i no en tinc cap expedient obert. L'animo a fer-ho i, com que l'OAC encara no fa 
atenció presencial, l'ajudo a fer-ho de manera telemàtica. 
 
 
Consulta sense expedient 20018 - Assessorada 
 
XXX m'explica, pel carrer, l'incident que va tenir amb una senyora que volia ser atesa al seu bar 
restaurant sense respectar la cua que hi havia. Finalment li va demanar un full de reclamacions 
i ell no l’hi va donar perquè encara no n'era clienta. Pregunta si ho havia d’haver fet. 
 
Tot i que aquesta no és la meva funció, consulto el cas al Secretari municipal i a l'OMIC. Tots 
ells opinen que sí que l'hi hauria d'haver facilitat, cosa que trasllado a l'interessat. 
 
 
Consulta sense expedient 20019 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, que l'Ajuntament no vol empadronar la seva família al pis on viuen 
–com a ocupes– des de fa cinc anys, amb tot el perjudici que això els suposa. Afirma que 
l'Ajuntament està incomplint la llei.  
 
Li pregunto si ha presentat alguna petició escrita i assegura que sí, així que li demano que me'n 
faci arribar una còpia per tal de poder obrir expedient. No n'hem tingut cap més notícia. 
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Consulta sense expedient 20020 - Assessorada 
 
Rebo un correu-e de XXX en què es queixa per la demora en la reobertura del Complex 
Aquàtic després del període de tancament obligat per la pandèmia. Necessita nedar per motius 
de salut i veu que a altres llocs ja han obert. Només se n'ha queixat a les xarxes socials. 
 
Consulto el cas amb la Regidora d'Esports i em parla de diversos problemes administratius i 
econòmics, que trasllado a la interessada. Finalment, i per a satisfacció dels usuaris, el 
Complex reobre el dilluns 29 de juny, tot i que molt tard vist el que hauria pogut ser. 
 
 
Consulta sense expedient 20021 - Orientada 
 
XXX demana ajut, per correu-e, per resoldre un problema de caràcter judicial.  
 
Li explico, per telèfon, que des d'aquesta Sindicatura municipal no tenim competències per 
ajudar-lo, però li ofereixo les dades del Síndic de Catalunya perquè s'hi posi en contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 20022 - Orientada 
 
Telefona XXX per demanar hora, però resulta que ens vol exposar una queixa relacionada amb 
Ensenyament.  
 
Se li explica que no tenim capacitat per intervenir en assumptes de competència de la 
Generalitat, però que el Síndic de Catalunya sí que la podrà atendre. N'hi facilitem les dades. 
 
 
Consulta sense expedient 20023 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, que l'Ajuntament de Vilafranca no bonifica l'impost de circulació 
dels vehicles amb etiqueta ECO, com sí que fan altres ajuntaments. 
 
En el correu de resposta l'informem que abans d'acudir a la Sindicatura s'ha d'adreçar –per 
escrit– a l'Ajuntament. Malgrat això, li avancem la possible resposta del Consistori, que 
coneixem arran d'un expedient similar obert anys enrere. 
 
 
Consulta sense expedient 20024 - Orientada 
 
Entre el correu-e i el telèfon, XXX, d'un altre municipi, es queixa contra la llista d'espera de 
l'ICAM. Necessita un certificat oficial que acrediti el seu grau de discapacitat (per optar a ajuts i 
bonificacions) i no es pot esperar un any i mig a ser visitat.  
 
Com que el servei en qüestió és de la Generalitat i, per tant, queda fora de les nostres 
competències, li recomanem que els presenti la sol·licitud al més aviat possible i llavors, si ho 
considera oportú, ja es podrà queixar al Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Consulta sense expedient 20025 - Assessorada 
 
XXX ens posa en còpia d'un correu-e que ha enviat al Complex Aquàtic en què es queixa que, 
en reobrir després del confinament, no estan facilitant correctament als usuaris la informació 
necessària relacionada amb la represa de les activitats, els cursos pagats i no realitzats, etc. 
 
Poca estona després veiem que des de la gerència del Complex li demanen disculpes, li donen 
les explicacions que demana i li avancen les mesures que es prendran. Com que XXX es dona 
per satisfet (i tampoc havia iniciat la via administrativa), la consulta queda tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 20026 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de XXX en què es queixa d'un possible assetjament informatiu que pateix 
per part de la nova direcció de Penedès Televisió (PTV).  
 
Una reunió celebrada entre XXX i el director de PTV recondueix el conflicte i estalvia a 
l'interessat el fet d'haver-se de queixar per via administrativa abans d'acudir a la Sindicatura. 
 
 
Consulta sense expedient 20027 - Assessorada 
 
Telefona XXX i explica que té un problema amb la seva entitat bancària, que li ha cobrat unes 
comissions que considera improcedents. No aconsegueix que li ho arreglin i demana ajut.  
 
Se li explica que no tenim competències per ajudar-la, però li proposem que demani dia i hora 
per ser atesa a l'Oficina del Consumidor, des d'on sí que la podran ajudar o orientar. 
 
 
Consulta sense expedient 20028 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per telèfon, que la grua se li ha endut el cotxe d'una reserva per a PMR. Afirma 
que va deixar la targeta necessària ben visible. N'ha demanat les fotos però no les hi ensenyen.  
 
Observo que XXX ja ha pagat la multa per aprofitar la bonificació, que no fa ni un mes que va 
demanar les fotos i que ja se li han intentat enviar per mitjà d'e-Notum, però que no ha sabut 
obrir la notificació. Les hi aconsegueixo en paper i observem que el seu cotxe no estava ben 
centrat a la reserva, sinó que ocupava part d'un gual. 
 
 
Consulta sense expedient 20029 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e, que no està d'acord amb la denegació a una sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial que ha rebut fa poc. Hi acaba de presentar recurs. 
 
Com que aquest recurs està ben argumentat i sembla fàcil que prosperi, se li proposa d'esperar 
la resposta de l'Ajuntament abans d'obrir expedient. A XXX li sembla bé i tanquem la consulta. 
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Consulta sense expedient 20030 - Assessorada 
 
Telefona XXX i explica que la seva mare no pot pagar la hipoteca. Hi va haver un judici i el van 
guanyar, però els problemes s'han repetit i el banc els pot prendre l'habitatge. 
 
Com que és evident que aquest assumpte no és competència de la Sindicatura de Greuges, 
derivem la trucada al servei d'intermediació financera de l'Oficina Municipal d'Habitatge. 
 
 
Consulta sense expedient 20031 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i demana ajut urgent per desempadronar el seu germà YYY del pis on viu, ja 
que resideix en un altre pis i això el perjudica per demanar ajuts. La relació és molt dolenta.  
 
Tot i que el problema de fons és particular i la via administrativa està tot just iniciada, intento 
mediar per buscar solucions. Parlo amb YYY, amb el cap de Governació i amb el Regidor. 
Finalment, YYY es torna a empadronar al seu domicili i el conflicte queda resolt. 
 
 
Consulta sense expedient 20032 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, de les molèsties que pateix per culpa de les terrasses dels bars 
de la Girada. Creu que no compleixen els horaris i acusa l'Ajuntament d'inacció. 
 
Parlo amb l'interessat, que de seguida afegeix altres queixes al seu malestar, i li proposo que 
ho presenti tot plegat per escrit a l'Ajuntament, ja que sense aquest pas previ la Sindicatura no 
pot obrir expedient. Li recomano que busqui el suport de l'Associació de Veïns. 
 
 
Consulta sense expedient 20033 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se que la finca veïna està bruta i abandonada. Hi ha bardissa i 
animalons, i la propietària, que es va comprometre a netejar-la, no ho fa. Demana que el Síndic 
faci que l'Ajuntament li ho requereixi i, si no ho fa, que ho netegi l'Ajuntament d'ofici. 
 
Se li explica que la Sindicatura no és un servei de primera instància, sinó de darrera, així que 
primer és ell qui ha de demanar a l'Ajuntament l'actuació que cregui convenient. Ens podrà 
demanar que hi intervinguem si l'Ajuntament no hi fa res. 
 
 
Consulta sense expedient 20034 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e, que va contractar un servei abans del confinament i que després, 
arran de les restriccions, no el va poder utilitzar. El proveïdor no li torna els diners avançats i 
pregunta si és legal. 
 
Se li explica que des de la Sindicatura no hi podem intervenir, però l'adrecem a l'Oficina del 
Consumidor. 
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Consulta sense expedient 20035 - Assessorada 
 
Es presenta XXX, que viu en una caravana, i demana ajut per empadronar-se. Necessita poder 
accedir als Serveis Socials i a la Seguretat Social. 
 
Com que no ha demanat l’empadronament per via administrativa, se li proposa que ho faci. 
Vaig fer seguiment del cas i em consta que –tres mesos després– la seva petició va ser atesa. 
 
 
Consulta sense expedient 20036 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que té problemes amb el subministrament elèctric, que és molt 
inestable. Les intervencions fetes fins ara pel servei tècnic no han reeixit.  
 
Se li explica que des de la Sindicatura no el podrem ajudar, però nosaltres mateixos fem arribar 
el cas i la documentació que ha presentat a les companyes de l'OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 20037 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa del servei d'Urbanisme, que no els facilita el compliment d'un 
requeriment però, en canvi, els sanciona per no fer el que se'ls demana. 
 
Com que tot plegat sembla un malentès, se li proposa que el seu arquitecte miri d'aclarir-ho. Si 
no ho aconsegueix, hauran de presentar al·legacions per via administrativa i, si així tampoc 
s'arregla, és quan la Sindicatura hi podrà intervenir. Afortunadament, no va caldre. 
 
 
Consulta sense expedient 20038 - Assessorada 
 
XXX agafa hora per parlar amb el Síndic, però no es presenta ni dona cap explicació. Dies 
després ens fa arribar un escrit que ha presentat al Jutjat i una queixa contra un establiment.  
 
Com que ens resulta impossible posar-nos-hi en contacte, la possible orientació queda pendent 
per si l'interessat es tornés a presentar, cosa que no s'esdevé. 
 
 
Consulta sense expedient 20039 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa un incident que va patir la nit de Sant Joan, amb una patrulla de la 
Guàrdia Civil i en un altre municipi, que va acabar amb una sanció econòmica.  
 
Se li explica que no tenim competències per oferir-li l'ajut que demana, però li facilitem les 
dades del Defensor del Pueblo i del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 20040 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que viu de lloguer en un pis de renda antiga. Pregunta si el seu fill hi 
podrà continuar vivint quan ella falti, perquè la propietària els ha dit que n'haurà de marxar.  
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Com que l'assumpte no és competència de la Sindicatura ni tenim els coneixements necessaris 
per orientar-la, se li proposa que faci la consulta a un advocat o a una agència immobiliària. 
 
 
Consulta sense expedient 20041 - Orientada 
 
XXX i YYY es presenten i exposen que viuen en un habitatge social de la Generalitat que està 
ple de xinxes. L'Ajuntament s'ha compromès a fumigar-lo però no ho fa.  
 
Parlo amb el servei de Salut i em confirmen la intenció de fumigar el pis de manera excepcional 
(perquè ho hauria de fer la Generalitat) en un parell de dies. Els interessats ho accepten. 
 
 
Consulta sense expedient 20042 - Orientada 
 
Telefona XXX, d'un altre municipi, per queixar-se contra el mal funcionament del SEPE.  
 
Se li explica que és administració estatal i que no hi tenim competències, però ens consta que 
el Síndic de Catalunya recull aquestes queixes i n'hi facilitem el contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 20043 - Assessorada 
 
XXX telefona i es queixa que té problemes mecànics greus amb un vehicle de segona mà que 
va comprar en un concessionari. Com que està en garantia, li han enviat un pèrit, però ha 
dictaminat que l'avaria s'havia produït per causa d'un mal ús seu i no se'n faran càrrec. 
 
Com que és evident que el problema no és competència de la Sindicatura però que des de 
l'OMIC sí que el podran ajudar, els derivem la trucada perquè li donin dia i hora. 
 
 
Consulta sense expedient 20044 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa contra les moltes dificultats que té per posar-se en contacte i ser atès 
decentment al SEPE.  
 
Li explico que aquest servei depèn de l'estat espanyol i que nosaltres no el podem ajudar, però 
que el Síndic de Catalunya en recull les queixes i les fa arribar al Defensor del Pueblo. N'hi 
facilitem el contacte. 
 
 
Consulta sense expedient 20045 - Assessorada 
 
XXX, per via telemàtica, es queixa dels problemes que té per accedir al seu aparcament en una 
franja horària determinada. Sembla que la pilona d'accés al carrer no funciona correctament.  
 
Se li explica que pot comunicar la incidència directament a Serveis Urbans per telèfon o bé per 
escrit, però que la Sindicatura no és una oficina de queixes i reclamacions de primera instància. 
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Consulta sense expedient 20046 - Orientada 
 
Entre el correu-e i el telèfon, XXX es queixa d'un problema –arran d'una fatal coincidència– 
amb el pagament, per part del Servei Català de Salut, d'una cadira de rodes per al seu pare.  
 
L’informem que no tenim capacitat per intervenir davant de la Generalitat, però que primer se 
n'hauria de queixar al mateix servei i que després, si cal, podrà acudir al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 20047 - Orientada 
 
Telefona XXX, d'un altre municipi, i exposa que el seu fill necessita disposar dels diners d'un 
pla de pensions, però que el banc no li ho permet. Pregunta si ho poden fer.  
 
Com que és evident conflicte no és competència de la Sindicatura de Greuges, se li proposa 
que es posi en contacte amb l'Oficina del Consumidor del seu poble o, si no en tenen, amb la 
del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta sense expedient 20048 - Orientada 
 
XXX es presenta i, de manera força embolicada, exposa una situació personal molt difícil, amb 
problemes de salut, econòmics i d'habitatge. Diu que té el compte embargat arran de diverses 
multes de la Generalitat. Sospita que la seva empresa no pagava els diners que li retenia. 
 
Després de revisar la documentació que presenta, se li observa que l'Ajuntament no és l'origen 
de cap dels seus problemes, de manera que des d'aquí no el podem ajudar. Tot i que li costa 
molt d'entendre-ho i acceptar-ho, tan sols li podem oferir el contacte del Síndic de Catalunya 
per al tema de les multes i que vagi a Serveis Socials per al menjar i els medicaments. 
 
 
Consulta sense expedient 20049 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es mostra preocupat per la possibilitat que unes obres que es fan al seu carrer 
els deixin sense arbres. 
 
Se li explica que no som un servei de primera instància i no podem entomar la seva queixa, 
però que la farem arribar Parcs i Jardins. Després de fer-ho, comunico a XXX que els arbres 
vells s'han tret perquè donaven molts problemes, però que se n'hi posaran de nous. 
 
 
Consulta sense expedient 20050 - Assessorada 
 
XXX telefona i es queixa que els arbres del seu carrer són molt alts i, ara a la tardor, omplen de 
fulles els patis de tot el veïnat. 
 
Com ja se li ha explicat altres vegades, se li recorda que la Sindicatura no és una oficina de 
queixes i reclamacions i que ha de presentar la seva petició, per escrit, a l'Ajuntament. 
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Consulta sense expedient 20051 - Assessorada 
 
XXX exposa, per telèfon, el seu desacord amb una multa imposada en un espai d'aparcament 
regulat. Confia que el recurs que ha presentat –amb tots els justificants necessaris– serà 
acceptat, així que de moment no cal que hi intervinguem.  
 
Ens posem a la seva disposició per si el recurs li fos desestimat. 
 
 
Consulta sense expedient 20052 - Assessorada 
 
XXX, veïna d'un altre municipi, demana, per correu-e, ajut en un conflicte que manté amb un 
concessionari de Vilafranca que els va portar un cotxe diferent del que havien demanat.  
 
Com que és evident que es tracta d'un tema de consum, reenviem el cas directament a l'Oficina 
del Consumidor, des d'on ens consta que de seguida se'n van fer càrrec. 
 
 
Consulta sense expedient 20053 - Orientada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que un antic treballador –acomiadat per desfalc– es va 
apropiar del seu negoci de manera fraudulenta. La seva queixa és contra la lentitud del sistema 
judicial, perquè fa un any i mig que van presentar denúncia i encara no hi ha sentència.  
 
Els expliquem que no tenim competències per ajudar-los directament, però els facilitem les 
dades del Defensor del Pueblo perquè li puguin fer arribar la seva queixa. 
 
 
Consulta sense expedient 20054 - Orientada 
 
Telefona XXX i, molt indignat, exposa que necessita ajornar uns pagaments a l'Agència 
Tributaria de Catalunya, però que no aconsegueix que li donin cita prèvia per demanar-ho. 
Tampoc els pot presentar una queixa perquè també necessita cita prèvia.  
 
Li expliquem que aquesta Sindicatura no hi pot intervenir perquè l'Agència Tributaria de 
Catalunya és un organisme que depèn de la Generalitat, però li facilitem les dades del Síndic 
de Catalunya. També li suggerim que busqui ajut per fer els seus tràmits de manera telemàtica. 
 
 
Consulta sense expedient 20055 - Assessorada 
 
XXX telefona i es queixa de dues actuacions de la Policia (una multa i un avís verbal) que troba 
injustes, tot i que admet que sovint deixa el cotxe mal aparcat per fer càrrega i descàrrega.  
 
Se li explica que la Sindicatura no és un servei de primera instància i que si vol presentar 
recursos o queixes ho ha de fer presencialment a l'OAC o bé de manera telemàtica. Amb tot, se 
li recomana que pagui la multa amb bonificació i que procuri no reincidir. 
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Consulta sense expedient 20056 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa del tracte rebut a l'Oficina del Consumidor, d'on és client habitual. Diu 
que darrerament el tracten de manera més freda i que sembla que se'l treguin de sobre.  
 
Se li recorda, perquè ho sap d'altres vegades, que no pot acudir a la Sindicatura sense haver-
se queixat primer, per escrit, a l'Ajuntament. 
 
 
Consulta sense expedient 20057 - Orientada 
 
XXX denuncia, per correu-e, que la Generalitat ha convocat poques places de Tècniques 
Especialistes en Educació Infantil (TEEI) i amb poques garanties de consolidació per a les 
treballadores que ja les ocupen. Demana que es prioritzin els mèrits. 
 
Se li contesta que, tot i lamentar la situació en què es troba el col·lectiu, des d'una sindicatura 
municipal no podem intervenir en temes de la Generalitat. L'adrecem al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 20058 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa d'una multa per no deixar el tiquet de zona blava en lloc visible. Tot i 
presentar-lo en el seu recurs i reconèixer l'oblit, se li ha desestimat.  
 
Se li explica que també era responsabilitat seva deixar el tiquet al seu lloc, així que la multa 
sembla correcta, però que ens pot portar la documentació, podrà parlar amb el Síndic i, si cal, 
obrirem expedient. XXX ho desestima. 
 
 
Consulta sense expedient 20059 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa que ha estat sancionat per orinar a la via pública. Diu que és fals i 
que només havia sortit a llençar la brossa.  
 
L’informo que no se'n pot queixar directament a la Sindicatura, sinó que primer ha de presentar 
recurs per via administrativa. Si no hi ha resposta o aquesta no és satisfactòria, ja podrà venir. 
 
 
Consulta sense expedient 20060 - Orientada 
 
XXX telefona i exposa que un veí els ha tallat el camí d'accés a una vinya. Reclamen el seu 
dret de pas.  
 
És clar que és un problema entre particulars en què no tenim competències, però se li proposa 
buscar una solució amistosa. Pot demanar ajut al servei de Mediació o acudir a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 20061 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa d'un possible defecte de construcció del seu immoble. Diu que no 
se li hauria d'haver donat la cèdula d'habitabilitat. N'ha parlat amb tothom però ningú li fa cas. 
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Tot i que sembla clar que és un assumpte privat (difícil de reclamar perquè l'edifici és antic), 
faig algunes consultes i li proposo dues possibles solucions. XXX les descarta i insisteix en 
culpar-ne l'Ajuntament, de manera que li recomano que ho faci formalment i per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 20062 - Assessorada 
 
XXX planteja, per telèfon i per correu-e, un conflicte amb la plusvàlua per la venda d'un 
aparcament. Acaba de presentar recurs a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT). 
 
Li explico que sense resposta –o manca de resposta– no hi puc intervenir, però li recomano 
que pagui el que se li demana per evitar possibles recàrrecs. Pocs dies després, XXX em 
comunica que l'ORGT ha reconegut i rectificat el seu error. 
 
 
Consulta sense expedient 20063 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, que el personal d'Esports no li ha deixat fer un ús espontani de la 
pista d'atletisme. Reconeix que no l'havia reservada, però al·lega que no hi havia ningú. 
 
Li recordo, perquè ho sap d'altres vegades, que no pot utilitzar la Sindicatura per presentar les 
seves queixes. L'animo a fer-ho per via administrativa, tot i que també li observo que, arran de 
la pandèmia, s'han hagut d'establir normes que poden ser molestes però que són necessàries. 
 
 
Consulta sense expedient 20064 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa que l'ORGT li embarga part de la Renda Garantida de Ciutadania que 
cobra. Assegura que no ho poden fer.  
 
Com que el motiu de l'embargament és un deute que el seu fill té amb un altre ajuntament, se li 
explica que des d'aquí no la podrem ajudar, però que pot acudir al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 20065 - Orientada 
 
XXX telefona i es queixa que no aconsegueix hora per ser atesa al CAP. Ho ha provat per 
telèfon, anant-hi en persona i per Internet, però no hi ha manera i necessita atenció urgent.  
 
Se li explica que no la podem ajudar en àmbits que són competència de la Generalitat, però 
que pot demanar empara al Síndic de Greuges de Catalunya. També li observem que, si li cal, 
pot anar a Urgències, a l'Hospital. 
 
 
Consulta sense expedient 20066 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa contra la manca de manteniment dels arbres de la Rambla de Nostra 
Senyora. El vent fa que les branques colpegin la façana i resulta molest.  
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Se li explica que la Sindicatura no és una oficina de queixes de primera instància: primer ha de 
presentar la seva queixa o petició a l'Ajuntament i donar-los temps per actuar. 
 
 
Consulta sense expedient 20067 - Orientada 
 
XXX telefona per queixar-se que el CatSalut li ha denegat una cadira de rodes motoritzada que 
necessita i que tant el seu metge de l'Hospital com l'especialista de Bellvitge li van receptar.  
 
Atès que les nostres competències no ens permeten actuar sobre el CatSalut, li facilitem les 
dades del Síndic de Greuges de Catalunya i li proposem que li demani ajut a ell. 
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4.2. Informació estadística  

 
 
4.2.1. Curs donat als casos presentats 
 
En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
la nostra Sindicatura de Greuges durant el 2020. 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 6 

Expedients pendents 2019 28 

Expedients oberts 2020 31 

Consultes 2020 67 

TOTAL 133 
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4.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 67 consultes sense expedient registrades el 2020 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (23): es classifica com a orientada aquella consulta referent a 
assumptes que no són de competència municipal i, per tant, ni l'Ajuntament ni aquesta 
Sindicatura de Greuges hi poden intervenir. Malgrat això, sempre s’ha intentat oferir una via de 
solució als ciutadans i ciutadanes que han vingut a demanar ajut. 
 
 - Consultes assessorades (44): reben aquesta classificació les consultes sobre 
assumptes que impliquen la manca d'actuació o la presumpta actuació irregular de 
l'Ajuntament, però que encara resten fora de la competència de la Sindicatura per no estar 
esgotada (en algun cas ni tan sols iniciada) la via administrativa. En aquests casos, el/la 
consultant és informat/da al respecte i/o adreçat/da al servei corresponent. 
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4.2.3. Resolució dels casos estudiats 
 
Els 66 expedients estudiats (el pendent de 2017, els 6 pendents de 2018, els 28 pendents de 
2019 i els 31 casos nous de 2020) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a 
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Són els casos que s'han tancat A favor 
de l'interessat / la interessada. En la gran majoria d'aquests expedients ha estat possible 
solucionar el greuge detectat per la via de la mediació, i tan sols en una ocasió s'ha desestimat 
la meva recomanació. 
 
Un altre grup de casos el constitueixen aquells en què s'ha comprovat que l'actuació de 
l'administració municipal havia estat correcta, cosa que s'ha comunicat de manera clara i 
entenedora a les persones interessades i els expedients s'han tancat A favor de l'Ajuntament.  
 
Hi ha un tercer grup, de tan sols tres expedients, que s'han tancat com a Intermediació, amb 
satisfacció per a ambdues parts. Són aquells en què s'ha constatat que el funcionament de 
l'administració havia estat essencialment correcte i en els quals la intervenció de la Sindicatura 
ha estat necessària per aclarir els fets, però no ha estat determinant per solucionar el 
problema. En aquests casos, però, la sensació de greuge o de desempara de la persona 
afectada era molt important i ha calgut, més enllà d'aclarir-li conceptes i explicar-li algun 
procediment, fer-li un cert acompanyament emocional perquè pogués entendre i acceptar la 
postura i l'actuació de l'Ajuntament. 
 
Tan sols dos dels expedients tractats van veure’s Desistits pels interessats, ja que les 
respectives persones promotores van decidir no presentar la documentació que els havia 
demanat la Sindicatura i/o intentar resoldre el conflicte per altres vies.  
 
Com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients, la data tardana en què es 
van obrir o algun embús departamental han fet que a 31 de desembre encara no s’hagin tancat. 
Aquests casos s'han classificat com a Oberts i pendents de resolució. 
 

A favor de l'interessat 28 

A favor de l'Ajuntament 15 

Intermediació 3 

Desistits 2 

Oberts i pendents de resolució 18 

TOTAL 66 
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4.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana. 
 
 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbanístics 8 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Via Pública 1 

Alcaldia – Convivència i Ciutadania 1 

Alcaldia – Gabinet d’Alcaldia 4 

Alcaldia – Policia Local 15 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Benestar Social 8 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Gent Gran 3 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Habitatge 1 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Joventut 1 

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  1 

Serveis Centrals i Hisenda – Secretaria Governació 14 

Empresa Municipal Aigües de Vilafranca 5 

Organisme de Gestió Tributària 1 

Consorci per a la Normalització Lingüística 1 

TOTAL 66 
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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. 
 
 
 
 
 


