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1. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL 

 
Si et criden a guiar 
un breu moment 
del mil�lenari pas 
de les generacions, 

aparta l’or, 
la son i el nom. 

 

També la inflor 
buida dels mots, 

la vergonya del ventre 
i dels honors. 

 

Imposaràs 
la veritat 

fins a la mort, 
sense l’ajut 

de cap consol. 
 

No esperis mai 
deixar record, 
car ets tan sols 
el més humil 
dels servidors. 

 
El desvalgut 

i el que sofreix 
per sempre són 

els teus únics senyors. 
 

Excepte Déu, 
que t’ha posat 

dessota els peus 
de tots. 

 
Salvador EspriuSalvador EspriuSalvador EspriuSalvador Espriu    

“La pell de brau”, cant XXIV 
 
Aquest poema me'l va enviar –junt amb altres cites– el Josep Ferret Julià, quan es va assabentar del meu nomenament 
com a Síndic de Greuges. Incloent-lo a l'encapçalament del meu primer Informe al Ple vull agrair-li –a ell i a la resta de 
persones que em van enviar missatges semblants– el seu ànim, els seus elogis i els seus bons desitjos. 



 

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

6 

 
Arribada l'hora de la presentació del meu primer informe al Ple Municipal, el pensament que 
se'm fa més present és el de valorar la feina de Síndic des del punt de vista personal, de 
manera que començo demanant-vos disculpes per parlar de mi. La pregunta que més m'han fet 
amics i coneguts, durant aquest any, ha estat si la feina era maca, si era divertida... I el que tinc 
molt clar és que no és ni maca ni divertida; ara, això sí, contesto sempre que és interessant. 
 
El fet que sàpigues segur que tothom que entra per la porta ho fa per queixar-se –encara que 
no sigui de tu– no configura precisament una sensació d'estar realitzant una tasca bonica ni 
divertida... però sí, repeteixo, interessant. He après moltes coses i m'he fet conscient de les 
moltes altres que puc aprendre, encara. I la convicció permanent que –l'encertis més o menys– 
estàs col·laborant al fet que la ciutadania es pugui queixar dels abusos –o allò que pot percebre 
com a abusos– de la gestió municipal proporciona una sensació d'estar treballant per la justícia 
i els drets dels ciutadans que és molt reconfortant i positiva. 
 
En aquest sentit, a part de les pobres virtuts que l'Equip de govern municipal i la resta de grups 
polítics del Consistori van veure en la meva persona –que agraeixo una vegada més des 
d'aquestes ratlles–, em sembla que, mal que sigui a risc de semblar immodest, en tinc una, de 
virtut, al meu currículum que cada vegada que hi penso, que és sovint, veig que m'ha anat molt 
bé. Em refereixo al fet d'haver estat regidor d'aquest Ajuntament del 1983 al 1987. 
 
Encara que de forma breu i força superficial –en el meu cas no cal que ens enganyem–, el pas 
per la gestió de la política local et proporciona un enfocament de la realitat vilafranquina molt 
diferent de la que tens com a ciutadà, per preocupat i interessat que estiguis per la cosa 
pública. Un enfocament molt més complet i real de les enormes dificultats de gestionar una 
estructura tan complexa, diversa, problemàtica i rica com és Vilafranca del Penedès. Et 
proporciona més visió d'estat, com si diguéssim. És el mateix que em va passar quan, entre els 
quaranta-dos anys d'exercici laboral docent a l'escola pública Dr. Estalella Graells, en vaig 
passar deu fent de director. No té res a veure amb la tasca de només –molt entre cometes, 
aquest només– fer de mestre. Arribes fàcilment a la conclusió que seria molt sa, interessant i 
productiu que tots els mestres i les mestres hi passessin, poc o molt, pels equips directius. I 
que tots els ciutadans i ciutadanes fossin, en un moment o altre, alcaldes o regidors. Suposo 
que m'explico. 
 
Una altra sensació –recurrent– de la consideració de la feina de síndic és la soledat. Malgrat el 
suport extraordinari que he trobat en el Josep M. Albertí, el tècnic de la Sindicatura, la seva alta 
competència, la seva professionalitat, el seu consell i el seu escalf, malgrat tot això –que no 
exagero gens– tens la sensació que estàs més sol que la una i que estàs lliurant una guerra 
contra el món. Malgrat el relleu exemplar i modèlic que em va proporcionar la meva 
predecessora, la M. Glòria Valeri, i l'ajut puntual i constant que em continua prestant en tot allò 
que necessito, no et treus de sobre la sensació de soledat. 
 
Enmig de tot aquest context, ¿quines són les satisfaccions més grans que em proporciona la 
feina de síndic? Sense cap mena de dubte, la d'aconseguir la solució dels casos a través de la 
mediació. És la més difícil, no cal dir-ho, però és la més reconfortant i agradable. Difícilment 
veig absolutament tota la raó en un ciutadà quan em presenta un conflicte, i tampoc tota la raó 
en l'Ajuntament quan començo a gestionar el cas. Els nostres expedients –com tot, en aquesta 
vida– estan plens de matisos, de percepcions, de consideracions que els fan susceptibles de 
més d'una interpretació i, per tant, de més d'una possibilitat de solució. Quan aquesta solució 
es converteix en l'entesa, en l'acord, en la trobada a què arriben les dues parts tot cedint 
alguna dosi de les seves conviccions i posicions inicials és quan em sento més satisfet. 
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El 3 de maig de l'any passat –m'ho vaig apuntar de seguida– vaig sentir un síndic que deia a un 
altre: “Quin tant per cent d’èxit tens, tu?” Volia dir el de casos resolts a favor del ciutadà. No ho 
veig exactament així, jo, i m'agradaria explicar-me bé, perquè es tracta d'una qüestió molt 
delicada. Seguint el fil del que deia abans, em sembla que l'ideal seria que l'Ajuntament tingués 
sempre o gairebé sempre la raó, la qual cosa voldria dir que actua molt bé i que respecta els 
drets dels ciutadans. No és pas així, òbviament; suposo que deu ser impossible, que sigui així 
enlloc. Exagerant aquesta consideració, la conclusió seria que el millor fora que no hagués 
d'existir, la Sindicatura de Greuges... Però això seria com la consideració que no haguéssim de 
fer cap més pas ni cap més acte ni cap més reivindicació per la pau o la fam al món, la igualtat 
entre dones i homes, el drama dels refugiats i exiliats, els problemes que comporta la pobresa 
cada vegada més escandalosa i cada vegada més endèmica, el respecte a totes les maneres 
d'entendre i viure la sexualitat, etc. 
 
En definitiva, el fet de vetllar encertadament per l'interès general fa que, a vegades, no quedin 
prou respectats determinats interessos particulars. 
 
L'Informe que presento inclou, és clar, l'estadística dels casos gestionats durant l'any passat, 
perquè vegeu amb objectivitat com ha estat la tasca d'aquesta Sindicatura. Més enllà dels 
números, però, una altra constatació claríssima és que la gent vol ser escoltada. Ja ho deia la 
M. Glòria Valeri en la presentació del seu últim informe –ho deia sempre, em penso– i m'ho 
deia a mi quan m'acomboiava en el traspàs de funcions. I és ben cert: he constatat amb 
satisfacció que els usuaris de la Sindicatura –o la immensa majoria, vaja– agraeixen molt el fet 
de ser escoltats. Fins i tot aquells –o molts d'aquells– a qui no pots donar la raó –i això és el 
més bonic, trobo– t'agraeixen les gestions realitzades i que els hagis escoltat. 
 
L'anècdota que millor il·lustra aquesta realitat és la d'una senyora que tenia un conflicte entre 
particulars sobre el qual ni jo ni el mateix Ajuntament hi podíem fer res. Molt educada, culta i 
correcta, la senyora m'exposava el cas, que jo escoltava amb atenció perquè era realment 
interessant (sobretot per la forma acurada, científica i exquisida com ho feia ella). Després 
d'haver-la interromput –educadament, també– dues o tres vegades per mirar de fer-li veure que 
no hi podíem fer res, al cap d'exactament una hora i un quart de conversa –de monòleg, vaja– 
em diu: "Ja sé que no hi pot fer res, ja. Ja l'he sentit. Però vol que li digui la veritat? A vegades, 
el que necessitem és una mica d'auxili espiritual". 
 
 
En què caldria que millorés, la gestió de l'Ajuntam ent? 
 
En primer lloc, en la resposta a les reclamacions dels ciutadans  (i, de retruc, a les del 
Síndic). No pot ser que l'Ajuntament trigui tant –no en tots els casos i departaments, però sí en 
alguns d'ells– a respondre a les inquietuds dels vilafranquins. Aquesta manca d'eficiència 
esdevé escandalosa –i perdoneu-me la contundència– davant del fet que el mateix Ajuntament 
desestima recursos per exhauriment del termini de presentació. Ho trobo molt greu. 
 
En relació al seguiment dels expedients de la Sindicatura, estem exactament en la mateixa 
situació. Al costat de regidors, treballadors municipals i departaments que són exemplars i 
modèlics a l'hora de contestar les meves preguntes i respondre a les meves demandes, n'hi ha 
que, ras i curt, et fan florir. La meva feina –que he trobat superior a les expectatives que 
m'havia formulat abans d'accedir al càrrec– seria molt inferior si totes les persones d'aquest 
segon grup es limitessin simplement a fer el que diuen que faran: "Està reunit; quan surti et 
truca.", "T'ho envio demà per correu electrònic.", "Ara no hi és, ja li diré que el busques.", etc. 



 

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

8 

L'Alcalde està puntualment informat d'aquesta –i de totes les altres– situacions que crec que ha 
de conèixer. Les altament productives entrevistes que celebrem cada dos o tres mesos 
funcionen molt bé en aquest i en d'altres sentits. Li he fet saber, de moment, el nom de les dues 
persones que més ràpidament contesten les meves apel·lacions. Primer de tot, en positiu, 
suposo que deu ser per la meva condició de mestre. Aquest primer any no en diré cap, de nom, 
ni tan sols aquests que podria felicitar. 
 
En aquest sentit, però, és de justícia que reconegui aquí que, en general, l'atenció que em 
presta l'administració municipal és alta i satisfactòria.  Ho dic perquè –contràriament al que he 
sentit en més d'una ocasió a síndics d'altres localitats– no tinc en absolut la sensació que 
l'Ajuntament "no em fa cap cas". I a part d'això, aprofito l'avinentesa per deixar constància que 
els recursos que proporciona a la Sindicatura per al seu desenvolupament normal són 
correctes i suficients. En el cas de l'any 2018, a més, haig de dir que la receptivitat a l'hora 
d'augmentar extraordinàriament aquesta col·laboració per tal que poguéssim commemorar com 
cal el XXV Aniversari de la institució a Vilafranca va ser fàcil d'aconseguir i susceptible d'agrair. 
 
En segon lloc, tenim molts expedients de resolució transversal , és a dir, que afecten a més 
d'una àrea o departament municipals. Això en complica el seguiment, com és natural, per la 
qual cosa caldria un esforç suplementari, també en general, a implicar-s'hi de forma més 
decidida encara que "no sigui cosa meva". 
 
En tercer lloc, els –pocs, afortunadament– casos en què el ciutadà té tota la raó, denuncia 
un greuge com una casa de pagès i l'Ajuntament se l i gira d'esquena , tal com deia Narcís 
Oller a La febre de l'or,  amb "raons especioses d'administració", és a dir, amb excuses de mal 
pagador, amb la qual cosa el deixa en una situació d'indefensió absoluta i de superació 
impossible. 
 
No és ara el moment d'exposar ni de discutir aquests casos, òbviament, però sí que –veient 
com han anat les coses fins al moment que som– em veig en l'obligació de deixar-ne 
constància pública, d'esmentar-los, almenys, perquè crec que és urgent que s'hi trobi una 
solució (tenint en compte, a més, que hi ha convocades les eleccions municipals per al mes de 
maig). 
 
Es tracta, en primer lloc, de la situació d'estar lligada de mans i peus en què es troba la 
propietària de l'edifici contigu al dels pisos de l'antic Cal Menc ia, al carrer dels Ferrers. La 
catalogació d'equipament geriàtric li fa pràcticament impossible que el pugui vendre o llogar en 
condicions mínimament acceptables i també que hi pugui realitzar les obres de millora que el 
seu precari estat actual converteixen en veritablement urgents. A més, l'Ajuntament tampoc no 
l'hi vol comprar, la qual cosa també seria una solució. 
 
I el segon afecta a dues persones, veïnes de la Casa de la Festa Major , que fins fa poc 
estava en obres, durant les quals una grua va topar amb uns cables elèctrics tot provocant un 
incident que va inutilitzar diversos aparells electrodomèstics de casa seva. Les obres es van 
aturar perquè l'empresa concessionària va fer fallida, i ara no es pot recórrer ni a ella ni a la 
seva companyia asseguradora, i l'Ajuntament manifesta que no té cap obligació de reconèixer-
se'n responsable subsidiari. Què poden fer, aquestes persones? 
 
En quart lloc, vull fer referència a l'expedient d'ofici que va obrir la M. Glòria Valeri el juny del 
2016, que porta per títol Actualització de l'ordenança dels Serveis Funeraris  i propostes de 
millora en la prestació d'aquests serveis . Ens hi hem continuat dedicant, i puc anunciar que 
hem contribuït a pal·liar alguna de les mancances que hi observàvem, sobretot en relació a la 
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informació als usuaris, que ha passat a ser una mica més consistent i transparent, i en l'actitud 
de respecte i consideració pel trasbalsat estat anímic dels ciutadans que utilitzen els serveis. 
Crec, això no obstant, que queden força altres aspectes de l'expedient susceptibles de millorar, 
especialment els preus dels diferents productes que ofereixen, que aquesta Sindicatura 
continua considerant molt cars, en termes generals. 
 
I en cinquè lloc –i amb una importància molt més relativa–, em vull referir també a la 
problemàtica generada cada vegada que hi ha canvis en determinats aparcaments o 
sectors d'aparcament . Em consta que es fa el possible per a senyalitzar-ho correctament i 
informar-ne bé, però potser caldria incrementar aquesta bona pràctica. 
 
 
Un parell de coses que no acabo de veure clares 
 
Tenim obert un expedient presentat per un propietari que va vendre un pis per una quantitat 
molt inferior a la que va pagar per comprar-lo –amb els efectes de la crisi econòmica entremig– 
i es queixa que l'Ajuntament li cobra igualment la plusvàlua . Tinc molt clar que aquesta postura 
és plenament legal, però no estic segur que acabi de ser del tot correcta. La mateixa paraula, 
plusvàlua, indica més valor, augment de valor, per la qual cosa una càrrega impositiva 
municipal estaria plenament justificada. Però si estem parlant d'una pèrdua de valor –o, 
almenys d'una pèrdua de valor en la transacció–, ¿no seria més lògic que no s'apliqués, aquest 
tribut? 
 
Conec la importància que aquesta font d'ingressos té per a l'erari municipal, però també sé que 
alguns –algun– ajuntaments han pres determinades decisions per corregir aquestes situacions. 
M'agradaria molt que el de Vilafranca també ho fos, d'aquests... 
 
La segona és la presumpció de veracitat  dels agents de la Policia local. En conec també la 
base absolutament legal i la justificació d'aquesta mesura en el sentit d'evitar un previsible 
col·lapse absolut si no existís i tothom donés per bona la seva versió dels fets (especialment en 
el cas de les multes de trànsit, és clar). També sé el que s'hi jugaria l'agent que mentís i es 
pogués demostrar que mentia... De totes maneres, també considero que es pot donar, aquest 
cas; és més, en una de les consultes que hem gestionat –una de sola– tinc el ple convenciment 
–que no puc demostrar, és clar– que un agent va mentir. No sé si, en un cas així, podríem 
acordar algun altre pas que pogués aclarir més la veritat dels fets. No ho tinc clar, però potser 
un acarament directe entre el ciutadà i l'agent implicats, amb el Síndic com a testimoni. No ho 
sé... 
 
 
Una sensació global 
 
Cada vegada tinc més clar que un dels principals problemes de l'administració pública és el de 
l’habitatge (i la resta de dificultats associades per part de les persones menys afavorides 
econòmicament). No ho dic tant per les queixes rebudes a la Sindicatura –sé molt bé que les 
persones afectades per la situació que descric no en tenen el perfil d'usuaris, com també tinc 
molt clar que tampoc no voten mai–, sinó per tot el que vas veient quan desenvolupes la tasca 
de Síndic, assisteixes a reunions, trobades, jornades de formació, llegeixes informes, etc. 
 
És cert, això sí, que els casos que més m'angoixen i em desanimen són els de les persones 
d'aquest grup que et venen a veure i t'exposen uns panorames absolutament desoladors, 
absolutament injustos i –sobretot– que tenen l'aparença de ser absolutament insolubles. Seria 
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molt fàcil dir que els Serveis Socials municipals haurien de donar resposta a tota aquesta 
situació, però considero sincerament que, en termes generals, fan tot el que poden i una mica 
més. 
 
Gairebé ho deixaria com una reflexió en veu alta, una recomanació a tots els responsables de 
la gestió municipal, presents i futurs, del color polític que siguin, que aquest és el problema 
número 1, que la crisi no ha fet altra cosa que agreujar, i que pot arribar a influir –com estem 
veient en altres indrets del país i del món– en derivacions polítiques cada vegada més 
demagògiques, més populistes, més xenòfobes i més injustes. 
 
Torno a baixar a un nivell molt més prosaic, perdoneu, però en aquest context també cal que 
ens plantegem el problema cada vegada més universal i més greu de les ocupacions il·legals 
dels habitatges i els diferents tipus d'empadronament que es donen (o que s'haurien de donar). 
 
Voldria –com molta altra gent– que Vilafranca fos el millor poble del món, i que l'Ajuntament fes 
de tot per tenir la vila acollidora, tranquil·la, saludable, pròspera i feliç que totes les opcions 
polítiques preconitzen, d'una manera o altra. Voldria, per tant, per exemple, que els carrers i les 
voreres estiguessin molt millor del que estan. I com aquesta, cinquanta coses més. Però potser 
hem de ser més conscients, tots plegats, que la prioritat és la que acabo d'esmentar, i que 
potser altres projectes –absolutament lloables, encertats i ben intencionats– no són tan 
necessaris (o no són tan prioritaris, per ser més exactes) com aquests a què em refereixo. 
 
 
Alguna referència a la ciutadania 
 
Tal com deia al començament, crec que els ciutadans –alguns ciutadans, vaja– també haurien 
de mirar de ser més conscients de la complexitat i les enormes dificultats d’organitzar la 
vila  i fer que tot vagi bé. Encara que no hagin estat ni seran mai alcaldes o regidors, una mica 
més de la visió d'estat de què parlava abans no faria cap nosa. 
 
Un exemple, en aquest sentit, és el fenomen força sovintejat, en referència als conductors, que 
els tiquets de zona blava, les targetes de PMR i el s rellotges de regulació horària “cauen” 
del seu lloc . Em sembla clar, en aquest context, que la gent hauria de ser més responsable i 
assumir els propis errors o distraccions. No es pot pretendre que l’administració se’n faci 
càrrec. 
 
També és curiós de destacar –i ho dic només com a anècdota– el fet que es produeixin 
augments espectaculars de visites a la Sindicatura després de cada aparició nostra als 
mitjans de comunicació , com és ara l'acte que estem celebrant avui. El paradigma d'aquesta 
constatació, però, va ser l'allau de sol·licituds que vam rebre després de la commemoració del 
XXV Aniversari de la Sindicatura a Vilafranca. De fet, aquest és un factor positiu, perquè un 
dels objectius de la nostra institució és precisament donar-la a conèixer i mirar de facilitar que 
la ciutadania la faci servir cada vegada més. Si fos del tot així tampoc no sé com ens ho faríem, 
perquè la veritat és que ja anem bastant de bòlit, però vaja... 
 
 
El Fòrum SD 
 
Una realitat que em va sorprendre molt agradablement va ser la constatació de l'existència del 
Fòrum SD. No només és una associació útil i productiva, sinó que viu permanentment en una 
atmosfera d'acolliment, d'ajut, de pedagogia, de respecte... que la fa, a més a més, agradable. 
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No diré que sigui un espai edènic on tot siguin flors i violes, perquè també té les seves 
divergències i tensions internes, però puc assegurar que els conflictes són mínims i que són 
tractats amb una consideració i un respecte modèlics i exemplars (com no podria ser d'altra 
manera, entre persones que fan de la seva professió la lluita contra la injustícia a través de la 
mediació). 
 
Una petita llàstima, en aquest context, és que les relacions del Fòrum amb la Sindicatura de 
Greuges de Catalunya no sigui tan bona ni tan fluïda com podríem esperar. Al costat d'una 
gestió del Síndic que reconec brillant i eficient en molts aspectes, al costat de la constatació de 
l'excel·lent i interessantíssima conferència que va pronunciar al Vinseum amb motiu del nostre 
XXV Aniversari (que aprofito per tornar a agrair), veig una actitud més preventiva que 
cooperadora amb les activitats del Fòrum, la qual cosa no propicia que les coses vagin tan bé 
com podrien anar. 
 
El Fòrum, a part de tot el que he dit, ens forneix d'eines, d'experiències, de materials de 
formació, de suports puntuals, de cooperació activa i desinteressada, etc., que el fan 
autènticament interessant, productiu i profitós. Li estic profundament agraït. 
 
 
Consideracions finals 
 
Una altra de les opinions recurrents que circulen entre els síndics i les síndiques locals és la 
d'assegurar que Si no t'enfades amb els que manen, no ets bon síndi c. Dit així o dit més o 
menys així, és clar. És bastant simplista, però és bastant certa, malauradament. És evident que 
a ningú no li agrada que li retreguin actuacions que no semblen correctes... i el Síndic es passa 
la vida fent-ne, de retrets d'aquesta mena. Ara bé, potser no caldria que manifestés que el meu 
principal objectiu –després del de defensar els drets dels ciutadans– és el de mantenir i 
conservar el to de cordialitat, de comprensió i de respecte en les relacions personals amb tots 
els regidors, caps de departament i la resta de persones de l'administració municipal amb els 
quals tenim contacte regular. Si, en aquest primer any, en algun moment no ha estat així, i algú 
considera que no m'hi he dirigit amb la consideració i respecte deguts, li presento ara mateix 
les meves disculpes més sinceres. En sentit contrari, jo no puc dir això de ningú amb qui m'he 
relacionat, tot i que alguns conflictes han estat –i continuen sent– difícils de solucionar al gust 
de tothom i, per tant, aspres a vegades, com passa en tota confrontació de criteris i d'opinions. 
Em sembla que m'explico, i ho repeteixo: la meva prioritat més important és defensar allò que 
crec que és just, però amb la prevenció extrema i permanent de no ferir cap sensibilitat ni crear 
cap enfrontament. L'equilibri, com en tots els aspectes d'aquesta vida, és el més difícil 
d'aconseguir, però allò a què mai de mai podem renunciar. 
 
El meu pensament general, doncs, és el de manifestar el meu agraïment més sincer a 
l'Ajuntament . En primer lloc pel que acabo de comentar: crec que el saldo entre la discussió 
dels conflictes i la correcció en les relacions personals ha estat clarament positiu. Em sembla 
que he estat força clar, en tot el que he anat exposant, i m'agradaria que tothom considerés 
que també he estat correcte i respectuós. 
 
En segon lloc perquè –fent honor a la categoria de ser el segon ajuntament de Catalunya a 
instaurar la Sindicatura de Greuges– continua considerant-la una institució útil i necessària, no 
pas per convenció social o estratègia política, sinó per convicció sincera i sòlida. En aquest 
sentit, és d'agrair que disposa tot allò que és necessari materialment per al 
desenvolupament de les tasques del nostre servei , que augmenta de manera decidida i 
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sense dubtes a l'hora que es presenten despeses extraordinàries com la de la commemoració 
del nostre XXV Aniversari, tal com he esmentat abans, que, per cert i modèstia a part, crec que 
va constituir tot un èxit. 
 
I finalment, pel que he observat en sindicatures d'altres poblacions, m'hauria agradat tenir més 
relació amb la totalitat de regidors i regidores d'aquest Consistori, i especialment amb els grups 
de l'oposició. M'apunto jo mateix com a responsable d'aquesta mancança –i, de fet, no se 
m'acut ben bé quines mesures podríem arbitrar per fer més efectiu aquest contacte–, i em 
manifesto disposat a tots aquells suggeriments que puguin aportar una possibilitat de concreció 
d'aquest desig. 
 
Deixeu-me acabar amb dues propostes d'ofici –que potser trobareu massa prosaiques i baixes 
de nivell– que fa temps que em ronden pel cap. Crec que hi ha dos greuges materials que 
caldria solucionar d'una manera o altra. El primer us afecta a vosaltres, regidors i regidores, i ja 
ho vaig proposar quan jo era regidor, entre els anys 1983 i 1987: ¿com és possible que aquest 
Saló de Sessions no disposi d'alguna taula, algun escriptori, algun moble on pugueu repenjar 
els vostres papers, els vostres documents, els vostres bolígrafs, etc? A més d'haver d'aguantar 
el micròfon amb una mà, ho trobo francament incòmode. Suposo que heu visitat més que no 
pas jo espais com aquest d'altres municipis; ¿n'heu trobat cap altre, que presenti un dèficit tan 
considerable? Algú em dirà que en determinades cambres parlamentàries britàniques encara 
estan pitjor, però això són figues d'un altre paner i tradicions d'una altra contrada... 
 
I la segona és l'existència d'un aparell de megafonia permanent i de qualitat a la Plaça de la 
Vila. Em sembla que s'hi produeixen prou esdeveniments –promocionats o no per l'Ajuntament– 
com per fer-ne una inversió altament rendible. 
 
Crec que totes dues propostes ja han sortit en aquesta sala i –si no recordo malament de la 
lectura de les actes de les sessions del Ple–, presentades pel grup municipal d'ERC i més 
concretament, pel regidor Pere Sàbat. Si no és exactament així demano disculpes, i si ho és 
m'hi adhereixo de ple. 
 

____________________________ 
 
 
Us asseguro que he fet, com a Síndic, tot el que he pogut. Us agrairé que em considereu els 
encerts i sigueu benèvols amb les mancances. M'hauria fet feliç que aquest primer any de la 
meva tasca coincidís amb la superació del grandiós, l'immens greuge que sofreix el nostre país 
pel fet de tenir empresonades o exiliades persones absolutament innocents, però 
malauradament no ha estat possible. Que l'anhel de justícia que la immensa majoria de 
nosaltres portem a dins arribi aviat a corregir aquesta situació... i que es continuï estenent per 
sempre per construir una Vilafranca cada vegada millor. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
Jaume Rafecas Ruiz 
Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 26 de març de 2019 
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2. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PAR TICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

 
 
2.1. Aparicions als mitjans de comunicació  
 
Que els mitjans de comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què participa la 
Sindicatura Municipal de Greuges és molt positiu per a la promoció de la institució, ja que així 
podem recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera indirecta– que estem al seu costat i a 
la seva disposició. 
 
Al llarg del 2018, la Sindicatura Municipal de Greuges va ser objecte de l’atenció dels mitjans 
de comunicació en aquestes ocasions: 
 
– 5 de gener. Arran del meu nomenament, encara molt recent, i de l’evident canvi que el 
desenvolupament del càrrec suposaria per a la meva vida, Penedès Televisió em va dedicar 
l’espai L’entrevista. 
 
– Durant els dies posteriors al Ple celebrat el 19 de juny, la Sindicatura Municipal de Greuges i 
la síndica sortint, la M. Glòria Valeri, van merèixer l’atenció de tots els mitjans de comunicació 
locals i comarcals arran de la presentació del seu darrer Informe, el corresponent a l’any 2017. 
Tots els articles van destacar el balanç que va fer dels seus gairebé 17 anys de dedicació, la 
seva vocació de servei, el seu agraïment i, en definitiva, el seu comiat. 
 
– Arran del 25è aniversari de la creació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca i 
dels actes que es van organitzar –els dies 9 i 10 d’octubre de 2018– per celebrar-ho, la 
institució va aparèixer als mitjans de comunicació amb relativa freqüència durant tres 
setmanes: des de la presentació dels actes que es va fer en roda de premsa quinze dies 
abans, fins a la valoració i el reportatge que es va emetre per PTV durant la setmana posterior. 
 
 
 
2.2. Participació en actes públics de la vila  
 
Per l’interès que tinc en els actes de caire social i cultural que es duen a terme a Vilafranca, 
però ara també amb l’objectiu de fer visible la institució que represento, durant el 2018 vaig 
assistir a tota una sèrie d’esdeveniments i convocatòries que relaciono tot seguit: 
 
 
2.2.1. Ciutats Defensores dels Drets Humans 
 
El passat 2018 Vilafranca del Penedès es va adherir al projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, en la seva primera edició de primavera. 
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans va néixer el 2013 i consisteix en l’organització 
coordinada, per part de diferents municipis catalans i comptant amb la participació de 
reconeguts defensors/es dels drets humans, de tot d’actes divulgatius per donar a conèixer la  
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tasca que realitzen aquests activistes i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de 
defensar els esmentats drets. 
 
Dels actes que es van realitzar a 
Vilafranca, el dimecres 11 d’abril vaig 
assistir a la conferència del Chema 
Caballero, coordinador de l'ONG DYES, 
que ens va oferir un testimoni aterridor 
sobre la seva activitat en la rehabilitació i 
reinserció de menors soldats a Sierra 
Leone, on els infants, nens i nenes, han 
de dur a terme, viure i conviure amb tota 
mena d’atrocitats. 
 
L'edició de primavera de Ciutats 
Defensores de Drets Humans és un 
projecte organitzat conjuntament pel 
Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament i la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat, amb la participació 
de l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona i l'Institut de Drets Humans 
de Catalunya. El Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals 
de Catalunya, FòrumSD, com a entitat 
que aglutina tot el col·lectiu de 
síndics/ques municipals, ja fa anys que 
també hi col·labora, ja que considerem 
que la defensa dels drets humans és el 
primer i més bàsic esglaó per aconseguir 
una societat més justa i solidària. 
 
 
2.2.2. Conferència institucional de la Diada de San t Jordi  
 
El dilluns 23 d’abril, a les vuit del vespre, vaig assistir a la conferència institucional de la Diada 
de Sant Jordi que va tenir lloc al Saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
La xerrada, molt interessant i erudita, va anar a càrrec de Manuel Jorba, catedràtic emèrit de 
Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va portar per nom Manuel Milà i 
Fontanals, teòric i editor de la literatura popular. 
 
 
2.2.3. Presentació al Ple de l’Informe 2017  
 
Com a primer punt de l’ordre del dia del Ple ordinari que es va celebrar el 19 de juny de 2018, 
va tenir lloc la presentació de l’Informe d’actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges 
durant l’any 2017. 
 



 

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

15 

De manera excepcional, però també per un motiu de lògica i coherència, l’Informe va ser 
presentat per l’anterior síndica de greuges, la M. Glòria Valeri, ja que havia estat ella la titular 
de la institució durant pràcticament tot l’exercici. 
 

 
 
Com és obvi, la M. Glòria va aprofitar l’ocasió per acomiadar-se de la ciutadania i de tot el 
personal de l’Ajuntament, tant l’administratiu, com el tècnic, com el polític; i per agrair-los la 
confiança i la col·laboració per solucionar els problemes de les persones. També va explicar 
alguna anècdota i va fer va fer un petit balanç del que havien estat els seus gairebé disset anys 
com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca. 
 
Tots els grups municipals li van agrair la feina, la dedicació i l’esforç constant per mediar entre 
l’administració i la ciutadania. 
 
Alguns síndics i defensors del FòrumSD, així com jo mateix, la vam acompanyar en aquest 
darrer acte públic. 
 
 
2.2.4. Acte institucional Onze de Setembre 
 
Val a dir que el meu primer 11 de Setembre com a Síndic Municipal de Greuges va ser una 
mica peculiar. D’acord amb el meu càrrec, i també amb el meu interès, vaig assistir a la 
conferència institucional que va tenir lloc al vespre del dia 10, al Saló de sessions de 
l’Ajuntament. Però com a Jaume Rafecas hi vaig tenir una implicació força més activa. 
 
El cas és que, per una afecció a la gola, l’autor de la conferència, l’historiador i polític Jaume 
Sobrequés, no va poder llegir el text que havia preparat, de tal manera que els responsables 
d’organitzar l’acte em van demanar, possiblement arran del meu passat com a llicenciat en 
història, com a mestre i com a polític, si podia posar veu a la conferència del ponent. 
 



 

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

16 

 
D’aquesta manera, em vaig trobar llegint –en presència de l’autor, Jaume Sobrequés – Entre 
atzavares Catalunya camina cap a la llibertat, 35 anys després que ell mateix hagués assumit 
la conferència institucional de la Diada Nacional de 1983 aquí, a Vilafranca. 
 
Aquest recordatori, i la comparació del context social i polític d’aquell 1983 amb aquest 2018, 
van ser utilitzats pel conferenciant per obrir la seva intervenció. 
 

 
 
 
2.2.5. Acte patronal de la Policia local 
 
El dimecres 3 d’octubre de 2018 vaig assistir, a l’Auditori municipal, a l’acte de celebració de la 
Diada Patronal de la Policia local de Vilafranca. 
 
Com és habitual, s’hi van fer una sèrie de reconeixements: als agents jubilats durant l’any, a les 
col·laboracions destacades per part de la ciutadania i als membres de la Policia local –i d’altres 
cossos de seguretat– que havien dut a terme serveis importants a la comunitat. En aquesta 
ocasió, a més, es va fer esment de la meva predecessora, la M. Glòria Valeri, amb qui la Policia 
havia treballat estretament durant els anys en què va exercir com a Síndica Municipal de 
Greuges. 
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En les diferents intervencions que es van fer es va destacar que sovint la feina de la Policia és 
desagraïda i complicada, però que és una tasca necessària per mantenir la convivència. En 
qualsevol cas, la voluntat és apropar encara més el cos policial a la ciutadania, ja que els 
agents estan al servei de les persones les 24h del dia i els 365 dies de l’any per vetllar, amb 
professionalitat i neutralitat, pel benestar i la seguretat de tothom, tant en els petits conflictes 
quotidians com en les infraccions i delictes de més entitat. 
 
També es va destacar que, tot i que havia estat un any complicat arran de la situació política 
que viu el país, l’activitat delictiva havia disminuït a Vilafranca i s’havien introduït diverses 
millores en el servei. 
 
Per tancar l’acte, es va comptar amb l’actuació d’una coral i d’una companyia de dansa oriental. 
 
 
2.2.6. 25è aniversari de la Sindicatura Municipal d e Greuges  
 
El passat mes de març de 2018 va 
fer 25 anys de la creació de la 
Sindicatura Municipal de Greuges de 
Vilafranca. Aleshores, però, amb el 
meu nomenament encara molt 
recent, hauria estat precipitat 
organitzar qualsevol acte de 
commemoració, però era evident 
que calia celebrar bé 
l’esdeveniment. I encara més si 
teníem en compte que, després de 
Lleida, Vilafranca és la ciutat més 
antiga de les que compten amb 
aquesta institució a Catalunya. 
 
El primer que vaig haver de fer va 
ser demanar a l’Equip de govern una 
partida extraordinària per poder 
organitzar l’esdeveniment, ja que 
aquesta efemèride no havia estat 
prevista a l’hora d’elaborar el 
pressupost de 2018. Cal dir que la 
petició va ser atesa de seguida, cosa que agraeixo ben sincerament. 
 
Després de diverses temptatives, finalment els actes es van poder organitzar per als dies 9 i 10 
d’octubre, i els vaig estructurar de tal manera que n’hi hagués uns de pensats i oberts per a tota 
la ciutadania i uns altres, de més específics, per a la resta de companys/es síndics/ques i 
defensors/es locals de Catalunya, els membres del FòrumSD. 
 
Per a Vilafranca, es va crear un logotip específic per representar l’esdeveniment, que va 
presidir els actes que es van celebrar al Vinseum. Van ser aquests: 
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Tot i la relativament poca assistència de públic, els actes van ser molt interessants i van complir 
les expectatives. 
 
El 4x4 va ser molt amè i va fer un repàs a la història de la sindicatura vilafranquina. Es van 
comentar els motius que van portar a crear la institució i també van sortir una pila d’anècdotes, 
tant per part dels alcaldes com dels síndics i síndiques d’aquests vint-i-cinc anys. 
 
Òbviament, també es va esmentar el que havia estat el primer Síndic de Vilafranca, el ja 
traspassat Josep Giralt. 
 



 

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

19 

 

 

          
 
L’endemà, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va oferir la ponència Reptes 
actuals pels Drets Humans a Catalunya, que –sense perdre l’objectivitat– va tenir un marcat to 
polític. La xerrada va ser molt interessant. 
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2.2.7. Visita als serveis funeraris d’Àltima  
 
Arran d’algunes queixes concretes que es van registrar durant els anys 2014, 2015 i 2016, del 
creixent i generalitzat malestar social, i d’un cert enrenou polític que s’havia generat a l’entorn 
de les presumptes pràctiques monopolístiques i emocionalment poc sensibles dels serveis 
funeraris en general, aquesta Sindicatura de Greuges, més enllà d’abordar els casos concrets 
que hi havia hagut, va obrir un expedient d’ofici que va acabar, el 29 de juny de 2016, amb 
l’emissió d’una recomanació que va ser adreçada a l’Equip de govern, però que també va ser 
facilitada a tots els grups polítics que havien mostrat interès en l’assumpte. 
 
En aquella recomanació d’ofici es feien una sèrie d’observacions i de suggeriments que 
pretenien ser una mena de punt de partida per introduir les millores necessàries en la regulació 
d’aquest servei. Abastaven des de l’actualització de l’ordenança fins a la millora en la 
informació i la transparència que les empreses prestadores d’aquests serveis ofereixen als 
usuaris, passant també per una possible regulació del que seria un servei mínim. Tot i l’interès 
mostrat per l’Equip de govern, a hores d’ara encara no n’hem rebut cap resposta concreta. 
 
Malgrat això, a finals d’agost de 2018 vaig rebre un correu electrònic del Sr. Sergio Sánchez, 
gerent d’Àltima de l’àrea Penedès-Garraf, en què m’informava que havien introduït una sèrie de 
millores en el servei –orientades principalment a oferir una major transparència– i en què em 
convidava a reunir-me amb ell per tal de poder-me-les presentar personalment. 
 
Com no podia ser d’altra manera, vaig acceptar la proposta de bon grat i, un cop passat el 
període de vacances i la celebració del 25è aniversari de la Sindicatura de Greuges, vam 
concertar l’entrevista per al dia 8 de novembre de 2018. 
 
L’entrevista, a la qual vaig assistir amb el tècnic de la Sindicatura, es va allargar gairebé dues 
hores, però va resultar molt interessant i aclaridora. 
 
El Sr. Sánchez i la seva col·laboradora ens van dir que, precisament arran de les queixes i els 
rumors que s’havien generalitzat pertot arreu durant els darrers anys, s’havien esforçat molt a 
tenir tots els serveis desglossats per tal que tothom pogués ser ben conscient de quant val 
cada cosa que es fa i de què li convé contractar i què no. Fins aleshores ho tenien només en 
paper, però ara havien desenvolupat un formulari informàtic que permetia anar avançant pas a 
pas per configurar el servei que es contracta, que és el que ens volien mostrar. 
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En aquest sentit, els vaig suggerir que potser seria interessant que aquesta aplicació també es 
pogués consultar des de la seva pàgina web, perquè la gent pogués fer els seus càlculs i 
configurar-se el servei que volien des de casa. Van comentar que, de moment, això només es 
podia utilitzar des d’allà mateix, però que s’ho podien estudiar. 
 
Durant la conversa, vaig anar seguint els punts de la recomanació que la Sindicatura havia fet a 
l’Ajuntament a finals de juny de 2016 i els de la queixa d’un ciutadà a qui havia atès jo mateix a 
primers de 2018. El repàs va ser exhaustiu i van sorgir diversos elements que em van cridar 
l’atenció i que fins aleshores desconeixia, com ara la denúncia que van rebre per part de la 
funerària de Sant Sadurní (Esteve) perquè es veu que a l’Hospital de Vilafranca es donava un 
imprès als familiars dels difunts en què s’informava que l’ordenança deia explícitament que 
Àltima tenia l’exclusiva del servei a Vilafranca. El gerent es va excusar tot dient que ells no són 
responsables ni del fet que l’Hospital donés aquesta informació ni del text de l’ordenança. Vam 
comentar que no ens sonava que l’ordenança digués això, però el gerent ens va confirmar que 
també tenia entès que l’exclusiva és seva. Podria ser un punt interessant d’aclarir. 
 
Pel que fa a detalls concrets del servei (safates de pastes) dels quals algun usuari s’havia 
queixat, i que algú havia dit a l’anterior Síndica que eren un servei gratuït, cortesia de la casa, 
el Sr. Sánchez ens va dir que això no era cert. És un servei que, com tots, es contracta i es 
cobra. 
 
D’igual manera, tampoc no és cert que no tinguin mai el fèretre més econòmic, una altra de les 
queixes recurrents. Ens va assegurar que sempre en tenen en estoc o que, en el pitjor dels 
casos, se’l farien portar de seguida des d’un altre dels seus tanatoris, i que aquest fet no 
comportaria mai un allargament de l’estada al tanatori ni un increment de cost. 
 
Sobre la disponibilitat de serveis i preus, ens van ensenyar que els tenen penjats a la paret del 
vestíbul, però que també ho tenen en impresos que es faciliten a tothom qui ho demana. Fins i 
tot ens van ensenyar que hi ha un imprès específic en què es posa preu al servei més 
econòmic possible, que també té tots els preus desglossats i permet modificacions. 
 
Vaig tenir la sensació que la seva disponibilitat per adaptar-se al preu i al servei que vol el client 
és total, i també ens van concretar que, quan ja s’ha triat el servei, amb la valoració econòmica 
corresponent, se signa una mena de pressupost que és vinculant. 
 
En relació a la possible actitud poc sensible o fins i tot agressiva d’algun comercial, van 
reconèixer que era mínimament possible perquè treballen i cobren per incentius, de manera 
que els interessa vendre el millor producte possible. En canvi, però, també tenen ordres molt 
rigoroses de no pressionar els clients, precisament perquè són conscients de l’estat de 
vulnerabilitat emocional en què estan quan parlen amb ells. Sobre aquest punt concret, ens van 
demanar que si teníem constància d’algun tracte reprovable, els ho féssim saber de seguida, 
perquè prendrien les mesures disciplinàries necessàries. De fet, ens van dir que alguna vegada 
ja ho havien fet amb algun treballador que s’havia excedit. 
 
En aquest sentit, no van veure malament la recomanació d’adoptar una mena de Codi Ètic, 
perquè, de facto, ja ho feien. Van comentar, fins i tot, que en algun dels seus tanatoris ja 
n’havien elaborat un, de manera que, si calgués, es podria d’adaptar sense massa problema. 
Amb el Síndic de Greuges de Catalunya ja en tenien un de signat. 
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També en aquest sentit, ens van fer saber que a Vilafranca ja estaven adherits a la Junta 
Arbitral de Consum, fins i tot ja havien tingut alguns arbitratges. No hi tenen cap inconvenient i 
el seu desig és oferir la màxima transparència. 
 
Sobre la concessió del servei a 99 anys, un altre dels motius de queixa ciutadana, ens ho van 
explicar amb tot detall i va resultar força curiós: quan el tanatori havia de marxar del carrer Oriol 
i s’havien de fer unes instal·lacions noves, van acordar amb l’Ajuntament que seria Àltima qui 
compraria els terrenys –que es veu que van requerir una inversió molt considerable– i que 
després l’Ajuntament els els expropiaria, cosa que no es va fer per un valor econòmic sinó per 
aquesta concessió tan llarga. Amb aquesta explicació, va quedar-nos clarament justificada la 
concessió a 99 anys. 
 
Precisament sobre aquest tracte, certament peculiar, fet amb l’Ajuntament, en tenien alguna 
queixa, perquè es veu que també incloïa l’obertura d’un carrer que havia de donar la volta al 
tanatori i l’Ajuntament no ho havia fet. Des del seu punt de vista, doncs, ells van fer el que 
l’Ajuntament els va demanar però l’Ajuntament no havia complert del tot. 
 
Durant el recorregut per l’aplicació informàtica que ja tenien a disposició dels clients, vam veure 
els diferents preus i serveis que ofereixen, que permeten configurar un enterrament des de molt 
bàsic fins a molt luxós, fins al més mínim detall. Cada servei o element que es pot contractar 
està perfectament explicat, retratat, diferenciat i valorat. En aquest punt, no vaig poder evitar fer 
constar un parell de vegades que tot plegat costava molts diners. Potser és el que val, però són 
molts diners. 
 
També vam tenir temps per comentar possibles necessitats i serveis futurs, com ara el d’un forn 
crematori. I sobre la possibilitat de l’arribada d’empreses de la competència, van aclarir que en 
cap cas es plantejarien cap pacte en els preus, com tampoc veien possible el lloguer de sales 
entre ells. 
 
Finalment, ens van explicar que són ells els que s’ocupen de la gestió del cementiri 
(enterrament) i del cobrament de les taxes municipals, de manera que l’Ajuntament hi té molt 
poca feina. 
 
Com ja he dit, l’entrevista va resultar molt interessant i aclaridora. 
 
Pocs dies després vaig rebre un nou correu-e del Sr. Sánchez en què ens informava que 
encara havien implementat una nova mesura per augmentar la informació al client i la 
transparència: el lliurament a tothom qui sol·licités els seus serveis d’un document complet amb 
totes les possibilitats convenientment valorades, un full amb el servei bàsic diferenciat, explicat 
i també valorat i un nou document de conformitat. A més, aquests jocs de documentació 
estarien, a partir d’aquell moment, a disposició de tothom al vestíbul de les seves instal·lacions. 
 
Evidentment, vaig agrair aquesta nova mesura i que ens n’informés, tot celebrant qualsevol 
millora en matèria de transparència i de bon servei. 
 
 
2.2.8. Aniversari de la Declaració Universal dels D rets Humans  
 
Amb motiu de la celebració del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, el 
10 de desembre de 2018, a l’Auditori del Vinseum, es va fer una lectura pública d’aquest 
document fonamental. 
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L’acte va ser organitzat pel Servei de 
Solidaritat i Cooperació de Vilafranca 
i per Amnistia Internacional 
Penedès, i va comptar amb la 
col·laboració de tot d’entitats, ONG i 
associacions vilafranquines que van 
anar llegint els diferents articles de la 
declaració. Com a Síndic Municipal 
de Greuges, se’m va demanar que 
en llegís el pròleg. 
 
Durant les intervencions que hi va 
haver es va destacar que ara, més 
que mai, cal defensar els drets que proclama la Declaració, i que tothom ha de col·laborar a 
conscienciar la societat. 
 
L’acte es va tancar amb una actuació musical. 
 

 
 
 
2.2.9. Pregó de la Fira del Gall  
 
Arran de la invitació rebuda des d’Alcaldia, el dimecres 12 de desembre vaig assistir al Pregó 
de la Fira del Gall 2018, que va tenir lloc a l’Auditori del Vinseum i que va anar a càrrec de la 
Sra. Carme Ruscalleda, xef del restaurant Sant Pau, de Sant Pol de Mar, amb set estrelles 
Michelin i reconeguda internacionalment com a una de les xefs més innovadores. 
 
En el seu discurs, Ruscalleda va reivindicar la importància culinària de la carn de ploma i va 
lloar especialment la qualitat del Gall del Penedès. També va destacar la necessitat de fer 
pedagogia dels productes del territori i de posar en valor els productes típics. 
 
En el mateix sentit, l’alcalde, Pere Regull, va reclamar la necessitat de promocionar els 
productes del Penedès més enllà de la comarca. 
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3. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Durant el 2018 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres síndics/ques i 
defensors/es locals, nacionals i estatals, molt útils per intercanviar coneixements i experiències 
i que, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a nivell local. 
 
El detall d’aquests actes és el següent: 
 
 
 
3.1. XX Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, De fensors i Defensores Locals de 

Catalunya – FòrumSD 
 
El 27 de febrer de 2018 vaig assistir, a Santa Coloma de Gramenet, a la vintena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD, que per a mi va ser la primera. 
 
La Trobada, dedicada exclusivament al funcionament intern de l’Associació de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya, serveix perquè la Junta Directiva passi comptes, davant de tots 
els associats, de les activitats que s’han portat a terme durant l’exercici anterior, així com per 
anunciar els Plans de treball i de gestió previstos per a l’exercici en curs. 
 
Com és habitual, l’assemblea va aprovar la gestió de la Junta i es van establir els principals 
eixos d’actuació per al 2018, marcats principalment pel treball en xarxa, la formació, la 
transparència, el codi ètic, les plusvàlues, les xarxes socials, la mediació i la implantació de 
noves sindicatures locals de greuges en aquells municipis que encara no en tenen. 
 
En aquest sentit, es va donar la benvinguda a tres noves sindicatures de recent creació: la de 
l’Hospitalet de Llobregat, la de Vic i la d’Alella, amb les quals ja són 41 els municipis de 
Catalunya que disposen de defensor local, i oferim cobertura al 55% de la població catalana. 
 
Amb la creació de la Sindicatura de l’Hospitalet, 9 de les 10 ciutats més poblades de Catalunya 
ja compten amb aquesta institució, de tal manera que només resta Tarragona, que fa anys que 
té vacant el càrrec de Defensor de la Ciutadania. 
 
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. Joan Barrera, president del FòrumSD 
 Sr. Carlos Villagrasa, defensor de la ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet 
10.30 – 11.30 h Assemblea 1a part: 
 1.-  Donar compte – acta assemblea Sta. Coloma 2017 
 2.-  Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2017 
 3.-  Proposta ratificació càrrecs - Junta Directiva 
 4.- Donar compte – Requeriment Junta directiva 
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11.30 – 12.00 h Pausa - cafè 
12.00 – 14.00 h Assemblea 2a part: 
 5.- Proposta reforma dels Estatuts 
 6.-  Proposta pla de treball 2018 
 7.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2018 
 8.-  Proposta pressupost 2018 
 9.-  Precs i preguntes 
14.00 h Dinar 
 
 
 
3.2. Assemblea General Extraordinària del FòrumSD  
 
Arran de la dimissió del president del FòrumSD el dia 12 de març de 2018, la Junta en 
funcions, sota la direcció del vicepresident, de seguida va posar en marxa el procediment 
electoral per escollir, d’acord amb els estatuts de l’Associació, una nova Junta Directiva. 
 
Es va constituir la necessària Comissió Electoral, de la qual vaig acceptar formar part, i vam 
anar seguint totes les pautes –presentació de candidatures, presentació d’impugnacions i 
resolució de les impugnacions– fins a arribar a la celebració d’una Assemblea General 
Extraordinària que va concloure amb el nomenament de la nova Junta Directiva. 
 
Aquesta Assemblea General es va celebrar el dijous 3 de maig de 2018, a Santa Coloma de 
Gramenet. 

Síndics i síndiques que vam assistir a l’Assemblea General Extraordinària 
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Es va aprofitar l’ocasió per renovar bona part de la junta i fer-ho amb criteris de paritat. El 
president electe va ser el Sr. Lluís Martínez Camps, síndic personer de Mollet del Vallès. 
 

 
La nova junta del FòrumSD 

 
Tal i com va dir el nou president, els objectius principals de la nova etapa del FòrumSD serien 
aprofundir en el paper de l’entitat com a plataforma de servei als seus associats i mirar 
d’aprofitar el moment d’expansió i de consolidació que viuen les sindicatures locals per 
impulsar la creació de noves defensories arreu del país. El nou Pla de Treball, una posada al 
dia del que ja s’estava desenvolupant, preveia la renovació de l’espai web de l’Associació; la 
realització de jornades i cursos de formació; la renovació dels estatuts i la potenciació de les 
relacions amb administracions supramunicipals, entitats municipalistes, universitats i altres 
associacions i plataformes de defensa dels Drets Humans. 
 
 
 
3.3. Jornada sobre l’habitatge social  
 
El Síndic de Greuges de Catalunya va convocar, el divendres 11 de maig de 2018, una Jornada 
sobre les Dificultats d’Accedir a l’Habitatge Social, que es va celebrar a la seva seu de 
Barcelona. 
 
Les diferents ponències, a càrrec de representants molt qualificats dels diversos agents 
implicats, van intentar fer visible, analitzar i proposar mesures d’actuació per afrontar la 
problemàtica amb què es troben els municipis a l’hora de donar resposta a la demanda 
d’habitatge social. El debat posterior també va servir per parlar de casos concrets i constatar 
que el problema de l’habitatge encara està molt lluny de ser solucionat. 
 
El detall del programa desenvolupat va ser aquest: 
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3.4. XVI Taller de Formació del FòrumSD  
 
El dimecres 20 de juny de 2018 vaig assistir, a l’Hospitalet de Llobregat, al XVI Taller de 
Formació organitzat pel FòrumSD, que va portar per nom La sindicatura local: bases d’actuació 
i funcionament. 
 
Aquesta jornada havia estat dissenyada pensant principalment en els síndics/ques i 
defensors/es novells, bé perquè la creació de la institució era relativament recent o bé perquè, 
com en el meu cas, feia poc temps que havíem agafat el relleu del titular anterior. La intenció 
era oferir-nos una petita guia, amb algunes pautes concretes, per ajudar-nos en el bon 
desenvolupament de les funcions de defensa dels drets de la ciutadania que acabàvem 
d’assumir. 
 
El taller va comptar com a ponents amb síndics veterans i amb adjunts i tècnics amb molts anys 
d’experiència, i va combinar aspectes d’informació general i reflexions sobre la tasca de les 
sindicatures locals. Es va incidir en els procediments d’abordatge i resolució de queixes, les 
actuacions d’ofici, la relació amb els respectius ajuntaments, les relacions institucionals amb 
síndics i defensors d’altres nivells, etc. 

 
El programa desenvolupat va ser aquest: 
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3.5. Jornada de coordinació de les sindicatures loc als  
 
El dijous d’11 de juliol de 2018 va tenir lloc, a Sant Jaume d’Enveja, una Jornada de 
coordinació de les sindicatures locals organitzada pel FòrumSD. 
 
Els diferents moments de la jornada van servir per fer balanç del curs que acabava i per 
començar a planificar i concretar detalls relacionats amb les activitats que havien de posar-se 
en marxa i celebrar-se després de les vacances d’estiu. 
 
Es va parlar, especialment, dels actes de celebració del vint-i-cinquè aniversari de la creació de 
la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca, que havien de tenir lloc els dies 9 i 10 
d’octubre. Els vaig avançar que, per als membres del FòrumSD, la jornada més interessant 
seria la del dia 10, que comptaria amb un taller de formació al matí, una visita a una cava a la 
tarda i una conferència del Síndic Ribó al vespre. Òbviament, també els vaig convidar a assistir 
al col·loqui que havia de tenir lloc la vigília, el dia 9, entre els quatre síndics vius de la vila i els 
quatre alcaldes que han conviscut amb la figura del síndic/a. 
 
 
 
3.6. Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya  
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Arran d’una convocatòria del Síndic de Greuges de Catalunya, el dia 19 de setembre vaig 
assistir, a la Universitat de Girona, a una jornada organitzada per la Xarxa de l’Ombudsman de 
Catalunya que va portar per nom La coordinació de les defensories en la defensa dels drets 
socials. 
 
La Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya va néixer a finals de 2017, impulsada pel Síndic de 
Greuges de Catalunya, com a una plataforma amb una clara voluntat formativa i amb l’objectiu 
d’aprofitar sinergies entre els diferents síndics i defensors de Catalunya, per trobar espais 
comuns i establir ponts de col·laboració entre les diferents institucions d’Ombudsman. En 
formen part el mateix Síndic de Greuges de Catalunya, els defensors dels consumidors de les 
empreses que presten serveis d’interès general, els síndics/ques universitaris i, òbviament, els 
síndics/ques i defensors/es municipals. 
 
D’acord amb els principis pels quals es va crear aquesta Xarxa de defensors, les diferents 
intervencions van lloar els avantatges del treball en xarxa, sense jerarquies. Els diferents 
ponents van coincidir a destacar que la col·laboració i el treball en equip permeten treure el 
màxim profit dels coneixements i de les experiències de cadascú per obtenir la major eficiència 
possible en la defensa dels drets socials de la ciutadania. 
 
Va ser especialment interessant la intervenció de l’ombudsman federal de Bèlgica, el Sr. Guido 
Herman, que va explicar als assistents com es coordinen les defensories estatal, subestatals i 
locals belgues. Per altra banda, síndics i síndiques catalans de diferents institucions també van 
exposar com havien actuat davant dels reptes socials que havia plantejat la recent crisi 
econòmica. 
 
El programa desenvolupat va ser aquest: 
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3.7. Junta Directiva del FòrumSD  
 
Aprofitant el desplaçament a Girona de bona part dels síndics i defensors municipals, arran de 
la convocatòria de la Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya, la Junta Directiva del FòrumSD va 
convocar una sessió oberta per a la tarda del mateix dia 19 de setembre. 
 
Com que un dels temes a parlar havia de ser la celebració del XVII Taller de Formació del 
FòrumSD, a Vilafranca, el 10 d’octubre, en el marc dels actes de celebració del 25è aniversari 
de la nostra Sindicatura Municipal de Greuges, vaig assistir i participar activament en aquesta 
reunió, que ens va servir per concretar horaris, continguts, protocol, ponents i tot d’altres detalls 
necessaris. 
 
L’ordre del dia, però, va incloure altres punts: 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera junta (núm. 123) 
2.- Valoració Jornada de Coordinació – Sant Jaume d’Enveja 
3.- Valoració de la Jornada de la Xarxa de l’Ombudsman 
4.- Valoració de la reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya 
5.- XVII Taller de Formació: Comunicació. 10 d’octubre, Vilafranca del Penedès 
6.- Seguiment Pla de Treball 2018 
7.- Informació tresoreria - estat de comptes 
8.- Precs i preguntes 
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3.8. XVII Taller de Formació del FòrumSD  
 
En el marc de la celebració del 25è aniversari de la Sindicatura Municipal de Greuges de 
Vilafranca, que va tenir lloc durant els dies 9 i 10 d’octubre de 2018, es va considerar oportú 
que Vilafranca també acollís la celebració d’un dels tallers de formació que el FòrumSD 
organitza de manera periòdica, per tal de fer participar els companys síndics i defensors locals 
de Catalunya de la nostra efemèride. 
 
Així, durant tot el matí del dia 10, a l’edifici de l’Enològica, es va dur a terme el XVII Taller de 
Formació del FòrumSD, que va dur per nom El repte de la comunicació a les sindicatures 
locals, i que va comptar amb la participació d’experts en la matèria i, especialment, en la 
promoció a les xarxes socials. 
 
Després de les ponències, els síndics/ques, defensors/es i tècnics/ques assistents vam 
compartir un dinar i una visita a la cava Guilera, que feia pocs dies que havia rebut el premi 
Vinari d’Or per un dels seus reserva. Vam acabar la jornada tot assistint a la ponència del 
Síndic Ribó, Reptes actuals pels Drets Humans a Catalunya, que va tenir lloc al Vinseum i que 
va posar punt i final als actes de celebració dels 25 anys de la Sindicatura. 
 
El programa desenvolupat va ser aquest: 
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3.9. Assistència a la presentació al Ple dels infor mes anuals d’altres sindicatures 
 
D’acord amb els usos i costums que he vist que funcionen dins del FòrumSD, i també per 
evidents motius de veïnatge i companyonia, el dilluns 14 de maig de 2018 vaig assistir a la 
presentació al Ple de l’informe anual de la defensora de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, la 
Sra. Núria Plana, que, entre altres coses, va demanar a l’Ajuntament més inversió en Serveis 
Socials. 
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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 2018. 
 
 
 
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 set casos exposats no corresponen al 2018, sinó que són 
expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què es van presentar, encara 
romanien pendents de resolució des de 2017. Evidentment, doncs, aquests casos van ser 
oberts i inicialment treballats per la meva predecessora en el càrrec, la M. Glòria Valeri, de 
manera que bona part del mèrit de les resolucions favorables obtingudes li correspon a ella. 
 
 
 
Expedient 20/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A mitjan abril de 2017 es presenta XXX i exposa que la nit de Cap d’Any va caure a la via 
pública per culpa d’una tanca d’obres. Les conseqüències van ser importants i va demanar 
indemnització, però no ha rebut resposta. 
 
Malauradament, tot i el seguiment que es fa des de la Sindicatura, la resolució no li arriba fins a 
primers d’abril de 2018, però el cas es pot tancar com a mediació . 
 
 
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 el 2018 mantinc diversos contactes amb el servei d’Intervenció i 
amb l’Organisme de Gestió Tributària, però la postura és que cal esperar que l’estat espanyol 
concreti i reguli com cal procedir. L’any s’acaba amb l’expedient encara obert . 
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Expedient 36/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan setembre de 2017 es presenta XXX i diu que va ser sancionat per aparcar en una 
reserva per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) sense targeta. Explica que li va caure 
quan anava a posar-la i demostra que la seva mobilitat no li permetia aplegar-la. Va anar a 
buscar ajut i, en tornar, ja tenia la multa. 
 
Tot i que l’actuació de la Policia va ser correcta, es comenta a l’Inspector que les al·legacions 
de l’interessat són coherents i creïbles. Ell en parla amb l’agent actuant i accepten reconsiderar 
el cas, de manera que a primers de gener de 2018 el puc tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 38/17 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 
 
A mitjan setembre de 2017 XXX es presenta i exposa que una veïna del seu bloc, que pateix 
una malaltia mental, té 30 gats al pis. La pudor és insuportable. Fa mesos que ha demanat la 
intervenció de l’Ajuntament però no veu que hi hagi cap progrés. 
 
Es comprova que el Departament de Salut treballa de manera coordinada amb els Serveis 
Socials, però de manera molt prudent. Se’ls demana més fermesa i, després de diversos 
requeriments i d’haver aconseguit esterilitzar força gats, a primers de 2018 puc tancar el cas 
com a mediació,  perquè la veïna en qüestió ha abandonat l’immoble i s’ha endut els gats. 
 
 
Expedient 45/17 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
XXX es presenta, a mitjan novembre de 2017, per queixar-se que Aigües no atén les peticions 
de la seva comunitat de propietaris en relació a unes filtracions d’aigua al pàrquing del seu 
immoble. Ho van anar a veure però no n’han rebut cap informe ni cap comentari. 
 
Des de l’Empresa Municipal d’Aigües es reconeix que l’informe no es va enviar, així que a 
primers de 2018 s’hi fa una nova i exhaustiva inspecció. També s’analitza l’aigua de les 
filtracions. Es conclou que el problema és privat, arran d’una impermeabilització incorrecta del 
soterrani, cosa que es notifica als interessats i em permet tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 47/17 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre de 2017 es presenta XXX, d’edat avançada i amb diversos problemes de 
mobilitat i de salut. Arran d’això, un dia va haver de fer un aparcament d’urgència sobre la 
vorera i va ser sancionat. Reconeix que no ho havia de fer, però demana comprensió. 
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Tot i acceptar que la multa és correcta, es planteja a l’Inspector i al regidor de Seguretat 
Ciutadana la possibilitat d’estimar el recurs de reposició de l’interessat en atenció a les seves 
circumstàncies, cosa que finalment es fa. Tanco el cas com a mediació  a mig març de 2018. 
 
 
Expedient 49/17 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenta XXX, a mitjan desembre de 2017, i exposa que va caure a la via pública per culpa 
d’una rajola alçada. Les conseqüències físiques van ser importants i doloroses. Va demanar 
una indemnització però se li va desestimar. 
 
Es comprova que, d’acord amb la documentació presentada, no havia quedat prou acreditada 
la relació causa-efecte. El recurs de reposició de XXX no s’accepta perquè s’ha presentat fora 
de termini. XXX no hi està d’acord i acudeix a la via judicial, així que tanco el cas com a 
desistit . 
 
 
Expedient 01/18 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
La comunitat de propietaris d’un bloc es queixa d’una sèrie de desperfectes que els van 
aparèixer fa dos anys. Creuen que van ser provocats per unes obres que Aigües havia fet 
relativament a prop. Van presentar reclamació però no n’han rebut resposta. 
 
Em poso en contacte amb Aigües i comprovo que s’havien recopilat els informes pericials 
corresponents i s’havia parlat amb les asseguradores, però que ningú no havia notificat les 
conclusions als interessats. Demano que es faci al més aviat possible i, quan tinc la certesa 
que s’ha fet, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 02/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i es queixa dels diversos problemes de convivència que pateixen en el seu 
bloc, un edifici de pisos socials de la Generalitat. Creu que tant des de Serveis Socials com des 
de Convivència i Ciutadania no s’actua correctament. 
 
Els responsables d’aquests serveis m’informen que hi treballen en coordinació amb la Policia i 
amb Adigsa, però que la progressió és lenta i les exigències de XXX, molt elevades. Segueixo 
el cas durant diversos mesos i constato que, tot i que amb dificultats, els problemes 
susceptibles de solució es van resolent i la situació es recondueix, així que tanco el cas com a 
mediació . 
 
 
Expedient 03/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
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XXX es presenta i diu que ha vist anunciada la propera supressió d’una parada del microbús 
urbà. No ho troba bé i ho defensa amb una sèrie d’arguments que semblen força coherents. 
 
Tot i que la via administrativa està tot just iniciada, atesa la imminència del canvi decideixo 
parlar amb el responsable de Mobilitat. Ell m’explica els motius del canvi, però es compromet a 
estudiar els arguments de l’interessat. Finalment es considera justificada la seva reclamació i 
es recupera la parada eliminada, de manera que puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 04/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i demana ajut per aconseguir un habitatge millor. Diu que ho necessita per 
motius de salut (al·lega, entre d’altres, problemes psicològics) i per poder formar una família. 
Diu que no pot treballar i viu d’una renda garantida de ciutadania (RGC), però pensa que a 
Serveis Socials no l’atenen prou bé. 
 
Parlo amb els responsables de Serveis Socials i d’habitatge social i m’informen que fa anys que 
s’ajuda l’interessat en tot allò que es pot i li correspon, però que no és possible satisfer totes les 
seves peticions. Ateses les seves circumstàncies i la seva insistència, el seguiment que se’n fa 
és 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. Després de diversos 
mesos de seguiment, tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 05/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Recursos Humans i Orga nització 
 
XXX es presenta i es queixa de la seva exclusió d’un procés de selecció de personal convocat 
per l’Ajuntament. Ha estat per no tenir la titulació requerida, cosa que reconeix parcialment 
certa, però al·lega que les bases acceptaven una titulació equivalent i això sí que ho té. 
 
En estudiar la documentació, comprovo que la titulació de l’interessat és equivalent en nivell, 
però no en matèria, de manera que considero oportuna la seva exclusió i també trobo correcta 
la resposta que se li ha donat des de Recursos Humans. Cas tancat a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 06/18 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
Es presenta XXX i es queixa del soroll que fa una tapa de claveguera cada cop que un vehicle 
hi passa per sobre, especialment de nit. Reconeix que Aigües ja ho va solucionar fa dos anys, 
però diu que les molèsties s’han reproduït. Se’n va tornar a queixar per escrit i no s’hi actua. 
 
Demano una sonometria i demostra que el soroll és mínim. També parlo amb el tècnic d’Aigües 
i veu que la resposta a la incidència anterior es va creuar amb la nova petició de XXX. Malgrat 
això, es mostra disposat a tornar-hi a intervenir. Després d’alguns entrebancs, l’actuació es 
porta a terme a finals de juny, moment en què puc tancar l’expedient com a mediació . 
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Expedient 07/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i exposa que el seu pare, YYY, que vivia sol i tenia les capacitats mentals 
minvades, havia estat multat per conduir sota els efectes de l’alcohol. Va presentar recurs, però 
se li va desestimar per extemporani. Pregunta si s’hi pot fer alguna cosa més. 
 
Estudio la documentació i sembla que tot sigui correcte, però comento el cas a l’Inspector. 
L’endemà mateix m’informa que YYY havia provocat un accident lleu i que per això se li havia 
fet la prova d’ alcoholèmia. A més, XXX no va presentar recurs fins que la multa ja estava en 
fase de constrenyiment. És evident que he de tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 08/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i explica que va ser sancionat per estacionar el seu vehicle en zona blava 
sense el corresponent tiquet. Al·lega que hi va posar la targeta de PMR de la seva mare, però 
suposa que ella, en agafar-se per sortir del cotxe, la va fer caure. Recurs desestimat. 
 
Tot i que comento el cas amb l’Inspector de Policia, la conclusió és que la multa és tècnicament 
correcta, perquè la targeta no havia quedat en lloc visible i la responsabilitat de deixar-l’hi és 
exclusivament seva. A més, a XXX ja se li han posat altres denúncies similars, així que és 
reincident. Considero que no hi ha hagut greuge i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 09/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX i YYY es presenten i exposen que els seus habitatges donen, pel darrera, a una mena de 
pati interior que està molt abandonat i ple de brossa. Fa anys que demanen solucions perquè 
tenen por de possibles problemes de seguretat i de salut pública. 
 
Lentament, des de Secretaria s’aclareix la titularitat de l’espai i es requereix els propietaris dels 
estris que hi ha perquè els retirin. Després d’un temps prudencial, es duu a terme la neteja 
definitiva i un primer condicionament de l’espai, així que puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 10/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenten XXX i YYY i es queixen que l’Ajuntament els posa pegues per empadronar-se 
perquè no tenen cap document que acrediti on viuen. Diuen que això els perjudica perquè no 
podran matricular la seva filla a l’escola. Insisteixen que no són ocupes. 
 
Parlo amb el Padró (OAC), amb Convivència i Ciutadania i amb Ensenyament i queda clar que 
els interessats no tenen cap intenció de regularitzar la seva situació. En qualsevol cas, poden  
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preinscriure la nena i tindrà escola, perquè YYY està empadronada en un altre lloc; tan sols és 
que no tindran els 30 punts com a residents. Explicat això, tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 11/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan febrer de 2018, XXX ve i exposa diversos problemes relacionats amb l’estacionament 
a la plaça del darrere de casa seva. El motiu de fons és que una senyalització poc clara i la 
seva oposició a pagar placa de gual fan que tot sovint trobi vehicles aparcats davant de la 
sortida del seu garatge. 
 
Parlo amb la Policia i opinen que la senyalització de la zona no els facilita la feina. Des de 
Serveis Urbans troben complicat buscar solucions alternatives. Coincideixen que el millor seria 
que XXX posés placa de gual, com tothom, cosa que jo també li recomano. Les seves 
reticències, però, fan que l’any s’acabi amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 12/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se que la Policia va sancionar i va retirar el seu cotxe per 
haver-lo deixat en una reserva per a PMR sense targeta. Curiosament, es contradiuen a l’hora 
de justificar l’absència de la targeta, cosa que els treu credibilitat. 
 
Reviso la documentació presentada i veig que en el seu recurs encara van apuntar una tercera 
excusa. Malgrat això, parlo del cas amb l’Inspector i em confirma que, independentment de la 
veracitat de les seves versions, la targeta no era al seu lloc, de manera que no hi va haver 
greuge en l’actuació policial. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 13/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
Es presenta XXX i exposa que, fa uns mesos, va caure la làpida del seu nínxol i va causar 
desperfectes a tercers. Va reclamar a l’Ajuntament, però se li va respondre que el manteniment 
era responsabilitat seva. Ho troba injust i demana empara. 
 
Comprovo que la responsabilitat de l’Ajuntament es limita a l’edifici o estructura dels nínxols, on 
no s’havia trobat cap problema. En seria responsable, doncs, qui va posar la làpida (si encara 
hagués estat en període de garantia) o qui va decidir fer-ho: el titular del dret funerari del nínxol. 
Trasllado aquestes explicacions a la interessada i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 14/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
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Es presenta XXX i exposa que a la seva illa de cases hi ha un pati interior que és punt de 
trobada de colles de jovent que provoquen tota mena de molèsties al veïnat. Diu que la 
titularitat és compartida públicoprivada i que l’Ajuntament no n’assumeix cap responsabilitat. 
 
Comprovo que la titularitat de l’espai és exclusivament privada, així que la responsabilitat 
municipal sembla nul·la. Poc després, assisteixo a una reunió que l’Alcalde manté amb el 
veïnat i s’hi acorden certes mesures (més presència policial, més neteja, etc.) que, en ser 
implementades, pacifiquen força la zona. Tot plegat em permet tancar l’expedient com a 
mediació . 
 
 
Expedient 15/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX i YYY es presenten i exposen que la Policia els va sancionar i retirar el vehicle per ocupar 
parcialment una reserva per a PMR. Al·leguen que el vehicle titular de la plaça hi estava 
aparcat, però que no estava centrat i ells s’hi van apropar sense adonar-se que el seu cotxe 
quedava mínimament dins la reserva. Va ser un error involuntari i induït pel mateix titular. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap i diu que van actuar a petició del propietari de la plaça, 
però veiem que les fotos de la grua sembla que confirmen la versió dels interessats. Arribem a 
la conclusió que potser sí que l’actuació policial va ser massa rigorosa i s’acorda una solució 
parcial que és acceptada pels interessats, cosa que em permet tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 16/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX, YYY i ZZZ es presenten per queixar-se de la solució urbanística aplicada al seu carrer. 
Temps enrere, arran d’unes obres, s’hi van introduir canvis que consideren que han alterat 
negativament la seguretat dels veïns. Demanen solucions que restringeixin més la circulació. 
 
Realitzo diverses consultes als departaments d’Urbanisme i de Serveis Urbans, on m’informen 
que els canvis s’havien fet per igualar aquell carrer a la resta. També hi fem una visita sobre el 
terreny i, després de descartar les propostes dels interessats, aconsegueixo que l’Ajuntament 
els proposi dues alternatives, de manera que puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 17/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
Es presenta XXX i exposa una sèrie de problemes derivats de la seva situació personal, de 
salut, familiar i, principalment, econòmica. Considera que els Serveis Socials no l’ajuden prou. 
 
Consulto el cas als Serveis Socials i m’informen que XXX gaudeix de diversos ajuts, que cobra 
la RGC i que també és ajudada per la família, però no en té mai prou i es queixa de tothom. 
Parlo amb l’Alcalde, el Regidor, el Cap de Servei i la filla de la interessada. La conclusió és que  
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se l’ajuda, se l’orienta i se l’acompanya tot el que li correspon i més. Demano a XXX que ho 
valori i que segueixi els consells que se li donen. Cas tancat a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 18/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
XXX es presenta i exposa que durant la Festa Major de 2017 el seu establiment va patir 
desperfectes –per espurnes de foc– arran d’una actuació de la qual no havia estat avisada. Fa 
més de sis mesos que va presentar sol·licitud d’indemnització i encara no ha rebut resposta. 
 
Des de Responsabilitat Patrimonial, tot i admetre la demora, s’afirma que els informes facilitats 
per Comunicació i Cultura demostren que els avisos van ser correctes i suficients, i que 
s’havien repartit i publicat de manera convenient (tot i un lapsus detectat en el programa de la 
FM). Analitzada la resposta, no tinc més remei que tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 19/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Es presenta XXX i exposa que els conductors fan servir el seu gual com a aparcament 
provisional per anar a fer gestions o compres ràpides als establiments propers. Demana que 
s’instal·lin pilones dissuasòries, com havia tingut temps enrere, però se li han denegat. 
 
Parlo amb Serveis Urbans i se’m confirma que, per diversos motius, la tendència és a eliminar 
pilones, no a posar-ne. Pregunto si es pot oferir alguna solució alternativa a l’interessat i 
finalment s’augmenta la senyalització horitzontal de la calçada, cosa que millora sensiblement 
la situació. Puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 20/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Convivèn cia i Ciutadania 
 
Es presenta XXX i denuncia problemes de convivència importants per culpa d’uns ocupes 
delinqüents i perillosos que viuen al seu bloc. Els actes vandàlics i intimidatoris són constants. 
 
Des de Convivència i Ciutadania m’informen que la situació és realment crítica, però que 
només la via judicial pot ordenar l’expulsió dels ocupes. Malgrat això, han anat més enllà de les 
seves competències i han aconseguit que la fiscalia denunciï l’ocupació. Agraeixo els seus 
esforços, deixo el cas a les seves mans i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 21/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
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XXX, en nom de la seva comunitat de propietaris, es presenta i exposa una sèrie de problemes 
derivats de la instal·lació, fa temps, d’un ascensor al seu immoble. La connexió elèctrica no es 
va fer bé i ni l’Ajuntament ni la Generalitat en volen assumir la responsabilitat. 
 
Parlo amb Habitatge i amb els Serveis Tècnics i comprovo que la Generalitat només havia de 
subvencionar l’obra, però que la contractació, supervisió i recepció requeia en els propietaris. 
La documentació ho corrobora. Potser podrien presentar reclamació a l’empresa instal·ladora, 
però no he vist greuge en l’actuació municipal i he de tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 22/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una multa que li va ser imposada per orinar al carrer. Descriu 
una situació que podia induir a l’equívoc i sosté que l’agent actuant es va equivocar. Tot i que la 
documentació que presenta és mínima, diu que ha presentat recursos i se li han desestimat. 
 
Demano la resta de documentació al Registre i veig que la versió de la Policia és completament 
oposada a la seva. A més, en el seu relat, XXX hauria omès detalls importants. La convoco per 
contrastar-ho però ni es presenta ni diu res més, així que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 23/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Convivèn cia i Ciutadania 
 
Es presenta XXX i explica que la seva família viu com a ocupa i en una situació molt precària. 
Es vol empadronar per poder escolaritzar la seva filla i poder optar a beques i ajuts, però des 
de Convivència i Ciutadania no es vol acreditar la seva residència. 
 
Parlo amb aquest Departament i m’informen que la nena s’escolaritzarà –quan calgui– perquè 
els interessats estan empadronats en un altre municipi. A més, la col·laboració d’aquesta 
família amb els Serveis Socials és nul·la, el seu historial d’ocupacions és gran i alguns dels 
seus membres tenen antecedents delinqüencials, així que la inspecció que cal per acreditar la 
residència no es recomana per motius de seguretat. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 24/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i es queixa d’una multa rebuda per estacionar a prop de la sortida d’urgències 
de l’Hospital. Assegura que allà no feia nosa i al·lega que havia de dur un familiar amb mobilitat 
reduïda a una visita mèdica programada. Diu que va trigar poca estona. 
 
Després de consultar el cas a l’Inspector, m’explica que els agents van anar a l’Hospital a 
requeriment, que la multa està tècnicament ben posada i que no hi havia cap motiu d’urgència 
que justifiqués l’estacionament incorrecte de la interessada. Considero, doncs, correcta la 
desestimació del seu recurs i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
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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. A mig octubre 
l’alcalde es reuneix amb XXX i es desencalla l’assumpte, però tot i això –i el meu seguiment–, 
s’acaba l’any amb la resposta concreta encara pendent i l’expedient obert . 
 
 
Expedient 26/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una multa de zona blava per no tenir tiquet. Al·lega que hi havia 
deixat la seva targeta de PMR, però reconeix que les dades essencials havien quedat ocultes. 
Possiblement se li va desestimar el recurs perquè no hi va adjuntar còpia de la targeta. 
 
Com que la targeta que presenta XXX ha estat renovada fa molt poc, demano al Departament 
de Serveis a les Persones que em confirmi si el dia de la sanció la targeta de la interessada 
estava vigent. Amb aquesta confirmació, parlo amb l’Inspector i accepta retirar la multa. Tanco 
el cas com a mediació , però també recordo a XXX l’obligació de deixar les dades visibles. 
 
 
Expedient 27/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se contra una multa imposada en un aparcament regulat 
que fins pocs dies abans era gratuït. Van al·legar un error a la data de la butlleta, però ha 
resultat ser un error esmenable. Demanen un nou període per pagar amb bonificació i també 
al·leguen senyalització irregular i insuficient, difícil de veure perquè hi havia boira. 
 
Consulto el cas amb l’Inspector i sosté que la senyalització de la zona era suficient i correcta. 
Els interessats poden presentar recurs de reposició, tot i que, d’acord amb la llei, els nous 
arguments podrien no tenir-se en compte. Ho trasllado a XXX i desestima la possibilitat de 
presentar cap nou recurs, així que he de tancar l’expedient com a desistit . 
 
 
Expedient 28/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
XXX es presenta i es queixa del tracte que rep als Serveis Socials. Pensa que no treballen bé. 
Exposa tota una sèrie de circumstàncies personals adverses i defensa el seu dret a cobrar la 
RGC. Les seves explicacions són confuses i els detalls concrets que dona, mínims. 
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El Responsable de Serveis Socials m’informa que XXX rep el que necessita, però que sempre 
demana més. És cert que té un problema econòmic, i per això gaudeix d’un pis social, cobra 
RMI i rep ajuts puntuals. La RGC se li va denegar perquè no complia els requisits, però va 
presentar recurs. Tres mesos després, XXX rep la concessió de la RGC i puc tancar el cas. 
Com que no he detectat cap greuge en l’actuació municipal, queda a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 29/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se de les molèsties que els ocasionen els arbres del seu 
carrer. Segreguen una substància llefiscosa que els ho embruta tot. També reclamen una poda 
de les branques que entren al seu jardí. Tot i les seves peticions, l’Ajuntament no ho resol. 
 
Mantinc diversos contactes amb el Servei de Parcs i Jardins. Concertem una visita sobre el 
terreny i m’informen dels tractaments que s’hi han fet, però també detecto alguna disfunció. 
Finalment el tractament fa efecte i es poden les branques més invasives, de manera que puc 
tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 30/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es presenta i es queixa d’una multa imposada en un espai d’estacionament regulat que 
fins feia poc era d’estacionament lliure. Es queixa que la senyalització era insuficient. 
 
Observo que XXX va ser multada quan la nova senyalització ja feia més d’un mes que estava 
vigent, i que el seu argument que no era usuària habitual d’aquell espai li juga en contra: tenia 
l’obligació de fixar-se en els senyals. Des de Serveis Urbans em confirmen que el canvi s’havia 
anunciat intensament, així que no hi trobo greuge i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 31/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es queixa, per correu ordinari, d’una multa de zona blava que es va imposar al seu germà. 
Reconeix la infracció, però al·lega que no se li va deixar cap butlleta. Problemes afegits en la 
gestió i en la notificació posteriors han embolicat el conflicte. 
 
Parlo amb la Policia i estan pendents d’un informe de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
per resoldre el recurs de revisió dels interessats. Poques setmanes després, es confirma una 
irregularitat de Correos en la notificació, fet que va produir indefensió en l’interessat i suposa 
l’anul·lació del procediment. Així, amb l’arxivament del cas, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 32/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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A mig juliol de 2018 es presenta XXX i es queixa de la imposició d’una multa d’acord amb una 
senyalització que, segons afirma, no compleix la normativa ni pel format dels senyals ni per 
l'idioma, perquè no inclouen la llengua castellana. També troba poc coherent la ubicació dels 
senyals. Va presentar recurs en castellà i se li ha contestat en català, així que no ho entén. 
 
Tot i la meva intervenció per l’excessiva demora en la traducció, l’interessat no la rep fins a mig 
desembre, de manera que l’any s’acaba amb l’expedient obert  i amb el seu anunci que no hi 
està d’acord. Presentarà recurs de reposició i avisa que, si no se li estima, anirà a la via judicial. 
 
 
Expedient 33/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX es queixa, per correu-e, d’una multa que li va ser imposada en un espai d’estacionament 
limitat per no tenir el corresponent disc horari. Va al·legar que la senyalització era insuficient i 
que no s’havia avisat del canvi de regulació amb prou antelació, però se li va desestimar. 
 
Les consultes que faig a la Policia i a Serveis Urbans demostren que la senyalització s’havia 
posat més d’una setmana abans i era suficient. També s’havia dut a terme una campanya 
informativa als mitjans de comunicació i amb agents cívics, de manera que sembla demostrat 
que s’havia actuat prou correctament. Tanco el cas, doncs, a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 34/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals de juliol de 2017 rebem un correu-e en què XXX es queixa del procediment aplicat 
arran de la mort del fill de YYY, el seu enterrament de beneficència i la posterior reclamació 
dels costos en saber que el difunt tenia assegurança de vida. Demana els efectes personals del 
difunt, pregunta per què ningú no es va posar en contacte amb la família i proposa que 
l’Ajuntament renunciï a cobrar l’enterrament i deixi els diners de l’assegurança per a les filles. 
 
En estudiar la documentació, comprovo que l’Ajuntament ha atès totes les peticions que els 
interessats han fet per escrit, que no són gaires. També parlo amb Secretaria i em confirmen 
que la reclamació de l’Ajuntament és legítima i legal. Proposo a XXX i YYY que presentin una 
sol·licitud escrita amb totes les peticions que considerin oportunes, però l’any s’acaba amb 
aquest escrit encara pendent. L’expedient roman obert . 
 
 
Expedient 35/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i es manifesta en desacord amb una multa que ha rebut per participar en una 
baralla. Explica que qui discutia eren el seu company i un amic, i que ella només els intentava 
separar. La Policia la va sentir cridar i la va veure tacada de sang, però ella no es barallava. Si 
no pot eludir la multa, voldria pagar-la tot fent serveis a la comunitat, perquè no té ingressos. 
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Consulto l’informe de la Policia i veig que els agents no tenen cap dubte sobre la participació de 
XXX en els fets. Intento tornar a parlar amb XXX i veig que el telèfon que ens va facilitar 
correspon a una entitat bancària. I el que consta al seu recurs, no existeix. Com que ella 
tampoc es torna a posar en contacte amb la Sindicatura, tanco el cas com a desistit . 
 
 
Expedient 36/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i exposa que se sent assetjat per la Policia de Vilafranca, que el sanciona 
sense motiu. Ja hi ha tingut diversos incidents. Com que no té diners, anava a pagar la darrera 
multa tot fent serveis a la comunitat, però a darrera hora hi renuncia perquè no es reconeix 
culpable. Poc després se’n penedeix i demana poder recuperar les mesures reparadores. 
 
Intento mediar en aquest sentit i, després de diverses converses amb la responsable i el 
regidor de Convivència i Ciutadania, amb el regidor i amb l’Inspector en cap de la Policia local i 
amb Procediment Sancionador, se superen les reticències inicials i es proposarà a XXX un 
servei que pugui fer. Però sorgeix un nou problema: XXX ha presentat denúncia per via judicial, 
cosa que entra en contradicció amb l’aplicació de mesures reparadores i cal que la retiri. 
Trasllado aquest raonament a l’interessat i l’any s’acaba amb l’expedient encara obert  i 
pendents que ell retiri la denúncia. 
 
 
Expedient 37/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i es queixa contra la manera de procedir de la Policia. Explica que el seu fill i 
dos nois més han estat injustament acusats de provocar desperfectes en una instal·lació 
infantil. Denuncia moltes presumptes irregularitats que posen en entredit la fiabilitat de la versió 
dels agents. No vol pagar els danys ni la multa, i també qüestiona el sistema de les mesures 
reparadores, perquè el seu fill és menor de 16 anys i la normativa no ho preveu. 
 
Li faig observar que el Síndic no és un jutge i que, d’acord amb la documentació recopilada, la 
Policia va actuar correctament. Malgrat això, intento mediar (amb Procediment Sancionador, la 
Policia, Secretaria i Convivència i Ciutadania) el pagament de la sanció per mitjà de serveis a la 
comunitat, cosa que les parts accepten i em permet tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 38/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Telefona XXX i exposa que, en anar a desnonar l’inquilí d’un pis de la seva propietat, l’operació 
es va frustrar perquè a l’interior del pis se sentien gossos bordar. Es va posar en contacte amb 
el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat, però considera que el 
servei és massa car. Com que l’Ajuntament en forma part, em demana que hi intervingui. 
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El Secretari municipal m’informa que la Mancomunitat és un òrgan autònom, i que el que hi 
hagi a l’interior del pis és responsabilitat del propietari, no de cap administració. Malgrat això, 
parlo amb el CAAD i trasllado les seves explicacions –molt detallades– a XXX. Afortunadament, 
el dia del nou llançament el pis és completament buit i puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 39/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan setembre de 2018 es presenta XXX i es queixa de les moltes i diverses molèsties que 
li produeixen el local dels baixos del seu immoble i els seus clients (sorolls, actituds incíviques, 
activitats delinqüencials, irregularitats urbanístiques...). Sembla que també s’hi barregen factors 
de l’àmbit personal i familiar. Fa temps que se’n queixa i pensa que no s’hi actua prou. 
 
Parlo amb Activitats Econòmiques i amb la Policia i veig que l’interessat ha aconseguit que s’hi 
faci una sonometria. També veig que la Policia ja hi ha anat diverses vegades (i no han trobat 
res especialment greu) i que Alcaldia ja ha contestat les instàncies de XXX. L’any s’acaba que 
encara no es tenen els resultats de la sonometria, així que l’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 40/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
XXX es presenta i explica que vol posar una pèrgola davant del seu local de restauració, però 
que l’Ajuntament no li ho permet. Entén que el vent que sempre hi fa no li deixa alternativa, i 
que les condicions que posa l’ordenança per autoritzar les pèrgoles no són lògiques ni es fan 
complir a tothom per igual. Denuncia amiguisme. Ha parlat amb tothom, però tot està encallat. 
 
Estudio l’ordenança i sembla possible que no sigui gaire justa. 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. Tot i haver pactat una solució amb XXX, pocs 
dies després, ell la desestima. L’any s’acaba amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 41/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb la Policia, que li va multar la moto per abandó. Ho 
considera irregular. Reconeix que es passava el dia estacionada al carrer, sempre al mateix 
lloc, però diu que la feia servir de nit per anar a treballar. També reconeix que durant uns dies 
va estar mig desmuntada, però va ser un fet puntual per causa d’una avaria. 
 
Consulto el cas amb la Policia però les versions, tal i com preveia, resulten contradictòries. 
L’Inspector reconeix que la gestió dels vehicles abandonats és delicada, però en aquest cas no 
hi veu res estrany. Fins i tot observa que la moto fa anys que té la ITV caducada. Així, en trobar 
motivada la desestimació del recurs de l’interessat, tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 42/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
XXX i YYY es presenten per aclarir una multa de zona blava per manca de tiquet. Afirmen que 
XXX l’havia tret i que li devia caure. Presenten el tiquet original, que es correspon amb el dia i 
hora de la multa. També demostren que havia estat pagat amb la targeta de crèdit de 
l’interessat. 
 
Davant d’aquestes evidències, parlo amb la Policia i defenso la bona fe de XXX, tot i ser 
conscient que també era responsabilitat seva deixar el tiquet en lloc visible. Malgrat això, 
l’Inspector es mostra disposat a revisar l’expedient i finalment s’accepta el seu recurs de 
reposició, cosa que em permet tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 43/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se contra una multa que se’ls va posar per estacionar a 
l’illa de vianants. Van al·legar que havien anat a buscar una persona gran, amb problemes 
mobilitat, per dur-la a l’Hospital, però el recurs se’ls ha desestimat. 
 
Els informo que, tot i gaudir de l’adhesiu que els acredita com a veïns, el cotxe no es pot 
aparcar dins de l’illa, però defensen que no va ser gaire estona. L’agent actuant, tot i que no 
recorda específicament aquest cas, ratifica la seva actuació. Això, sumat a alguna incoherència 
detectada en la versió dels interessats, em porta a tancar el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 44/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans  
 
XXX i YYY es presenten per queixar-se dels contenidors que tenen davant del bloc. Diuen que 
ja els hi han tingut molts anys i que la molèstia s’hauria de repartir. Reconeixen que són a l’altre 
costat del carrer, però se senten perjudicades i l’Ajuntament ha desestimat la seva petició. 
 
Plantejo el cas a la Tècnica que s’ocupa dels contenidors i defensa la d’idoneïtat d’aquella 
ubicació per densitat de població, distància (entre bateries i respecte dels habitatges), facilitats 
per als camions de buidatge (cablejat i arbres), etc. Tampoc no considera viable ni oportú 
fomentar la mobilitat dels contenidors. Tot i les protestes de XXX, tanco el cas a favor de 
l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 45/18 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A primers d’octubre de 2018 es presenta XXX i es queixa de les molèsties que li està portant 
una multa per excés de temps a la zona blava. Assegura que la va anul·lar el mateix dia, però 
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que la multa va seguir el seu curs. Problemes afegits en les notificacions de l’Organisme de 
Gestió Tributària han complicat molt l’assumpte. 
 
Demano informació a la Policia, a Procediment Sancionador i a l’ORGT i, en contrastar-la amb 
la facilitada per l’interessat, veig que ell potser tampoc no ho va fer tot tan bé com es pensa. 
Malgrat això, intento desfer malentesos i buscar solucions. Finalment, s’estima el seu recurs i 
s’anul·la el procediment, però l’any s’acaba i l’expedient segueix obert  perquè XXX encara no 
ha rebut els diners que ja havia pagat per la multa. 
 
 
Expedient 46/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar  Social 
 
A finals d’octubre de 2018, XXX telefona i exposa que ni ella ni el seu marit tenen feina, viuen 
com a ocupes en precari i tenen molts problemes de salut. Tampoc no estan empadronats i el 
seu marit no té papers. Considera que des de Serveis Socials no se’ls ajuda prou. 
 
Parlo amb la Responsable del Servei i m’informa que la cooperació dels interessats és nul·la, 
que han causat més d’un problema i que cobren una elevada RGC que els permetria llogar un 
pis o una habitació on es podrien empadronar. És cert que els han avisat que poden perdre la 
RGC si no s’empadronen. Trasllado aquestes explicacions i diverses recomanacions a XXX, 
però ho veu tot negre i no sap sortir del pou. S’acaba l’any amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 47/18 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gra n 
 
A finals d’octubre de 2018 es presenten XXX i YYY i exposen que viuen en una casa molt 
antiga i en molt mal estat (no té aigua ni cèdula d’habitabilitat), on tenen cura de la mare de 
XXX, que és molt dependent. La seva economia és precària i l’ajut que se’ls va oferir des de 
Gent Gran, no arriba. 
 
Parlo amb el Cap del Servei i amb el Regidor, que em confirmen la situació dels interessats és 
complicada però no crítica, perquè tenen ingressos. És possible que a la darrera reunió no 
s’entenguessin. Proposen diverses opcions que de seguida traslladen a XXX, però l’any 
s’acaba que encara no s’han pogut posar en pràctica. Així, doncs, l’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 48/18 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
 
A finals d’octubre de 2018 telefona XXX i explica que fa més d’un any que va caure en un parc 
de la vila per culpa d’una llosa aixecada. Va demanar indemnització i no ha rebut resposta. 
 
Constato que hi ha hagut una disfunció amb la documentació de l’expedient i que el greuge per 
manca de resposta és evident, així que demano explicacions a Responsabilitat Patrimonial. Es 
veu que el servei està força col·lapsat i l’any s’acaba amb el cas obert  i pendent de resposta. 
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Expedient 49/18 
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbaní stics 
 
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 diu que XXX en pot demanar l’expropiació 
forçosa, però veig que és un procés lent i car que tampoc em sembla gaire just. Li comento les 
pretensions econòmiques –orientatives– de la interessada i quedem per tornar-ne a parlar a 
primers de 2019. De moment, l’expedient resta obert . 
 
 
Expedient 50/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan novembre de 2018 es presenta XXX i es queixa de tres multes que se li han imposat 
per estacionar en un lloc on no podia fer-ho. Al·lega que té targeta de PMR i que no hi feia 
nosa. Acusa els agents de poca sensibilitat i poca professionalitat. 
 
Plantejo el cas a l’Inspector i, en atenció a les circumstàncies de l’interessat i a l’ús de l’espai, 
es mostra disposat a anul·lar dues de les denúncies (en la tercera es detecta un ús incorrecte 
de la targeta). En comentar-ho a l’interessat, però, no en té prou i diu que en parlarà amb el 
regidor. Mantinc l’expedient obert  i en fase de seguiment, però l’any s’acaba sense novetats. 
 
 
Expedient 51/18 
 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Pro moció Econòmica 
 
A mitjan novembre de 2018 XXX es queixa, per correu-e, d’una presumpta discriminació que 
pateixen alguns paradistes de la Fira de Santa Llúcia i de la denegació a participar en la Fira 
d’enguany per no estar al corrent de pagament. També denuncia possibles irregularitats en el 
cobrament de les taxes. 
 
Atès el compromís de XXX d’eixugar el deute, intercedeixo per la seva participació a la Fira, 
cosa que se’m concedeix. Des de Mercats també m’informen que enguany totes les parades 
seran iguals, i que l’actitud i la formalitat de XXX i els seus companys són qüestionables. A 
finals d’any constato que hi ha hagut algun conflicte i que no s’ha pagat tot el deute. Mantinc 
l’expedient obert  mentre espero l’informe definitiu i per si es fan els pagaments pendents. 
 
 
Expedient 52/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
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Es presenta XXX i es queixa d’una multa que se li va imposar per realitzar operacions de 
càrrega i descàrrega davant del seu establiment, situat a l’interior de l’illa de vianants. Diu que 
té comandament d’accés i no entén que se li hagi desestimat el recurs. 
 
Després de parlar amb l’Inspector, confirmo a XXX que les operacions de càrrega i descàrrega 
s’han de fer dins de l’horari permès i des d’un vehicle comercial, requisits que ell no va complir. 
A més, l’agent actuant afirma que va veure cotxe particular estacionat, sense ningú que fes 
tasques de càrrega i descàrrega. El desconeixement que al·lega l’interessat no desvirtua la 
correcció de la denúncia, així que tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 53/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan desembre de 2018 es presenta XXX i es queixa d'una multa imposada a l’aparcament 
per a metges del CAP. Ell n’és i gaudeix de la targeta acreditativa, però reconeix que no li va 
quedar a lloc visible. Va presentar recurs i, després de molt de temps sense resposta, va rebre 
una diligència d’embargament. Pensa que s’hauria d’anul·lar. 
 
Tot i que la multa sembla tècnicament ben posada (la responsabilitat de deixar la targeta visible 
era només seva), reviso el cas. Veig que Correos ha certificat correctament els intents de 
notificació. També tinc intenció de parlar-ne amb l’Inspector en cap de la Policia, però l’any 
s’acaba amb l’expedient tot just obert . 
 
 
Expedient 54/18 
 
ALCALDIA – Policia Local 
 
A mitjan desembre de 2018, XXX es presenta i exposa que ha estat multat per fer operacions 
de càrrega i descàrrega, a l’interior de l’illa de vianants, des del seu vehicle particular. 
 
Se li explica que, encara que tingui comandament, els vehicles particulars no es poden aparcar 
a l’interior de l’illa, ni tan sols dins de l’horari d’accés permès. Malgrat això, consulto el cas amb 
l’Inspector, però l’any s’acaba pendent de la seva resposta i amb l’expedient encara 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 
a qui feia la consulta, es va actuar d’aquesta manera: 
 
 
Consulta sense expedient 18001 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que ha rebut una multa per estacionar fora de l’espai delimitat per 
a aquest efecte. Al·lega que la delimitació és mínima i que tothom aparca com pot. 
 
Se li explica que la multa sembla correcta i que, com que l’ha pagada amb bonificació, ja no pot 
presentar recurs. Malgrat això, parlo amb la Policia i amb Serveis Urbans i els demano que es 
delimiti millor la zona d’aparcament en qüestió, cosa que es fa al cap de poques setmanes. 
 
 
Consulta sense expedient 18002 - Orientada 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, per queixar-se que la Generalitat ha comprat un pis que ell ja 
tenia emparaulat amb una entitat bancària. 
 
Se li explica que no tenim competències en altres municipis ni tampoc davant de la Generalitat, 
però se li facilita el contacte amb el Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18003 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa que l’Ajuntament dels Monjos li cobra dues vegades pel servei de 
clavegueram. Ha demanat explicacions però ni l’Ajuntament ni l’ORGT li ho aclareixen. 
 
Ho consulto a Aigües de Vilafranca, que és l’empresa subministradora, i em confirmen que la 
gestió dels impostos i taxes depèn de l’Ajuntament. Ells facturen el que l’Ajuntament els diu. 
Informo a XXX que si no s’entén amb el seu Ajuntament, pot acudir al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18004 - Orientada 
 
Es presenta XXX, en nom dels veïns del seu bloc, i es queixa dels cables que passen –de 
manera desordenada i gens estètica– per la façana del seu edifici. 
 
Consulto el cas a Urbanisme i informo l’interessat que l’Ajuntament hi té molt poc marge 
d’actuació, perquè la relació entre les empreses instal·ladores i els propietaris és d’àmbit privat. 
Se li expliquen els seus drets i se li proposen algunes línies d’actuació. 
 
 
Consulta sense expedient 18005 - Orientada 
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XXX es presenta i exposa que, com que és gran i comença a tenir problemes de mobilitat, li 
caldria posar un remuntador d’escales per poder accedir al seu bloc, però que la resta de veïns 
són joves i no ho consideren prioritari. Pregunta quins són els seus drets. 
 
Se li explica que la Sindicatura no fa d’assessoria jurídica, però una consulta ràpida a 
Urbanisme ens permet donar-li certes orientacions. Així i tot, és un tema d’àmbit privat. 
 
 
Consulta sense expedient 18006 - Orientada 
 
Es presenta XXX i diu que té un pis llogat a un inquilí que no li paga, cosa que ja té en via 
judicial. Ara, però, cal fer-hi la revisió del gas i no sap si els obrirà la porta ni com està el pis. 
 
Se li explica que no tenim competències per intervenir-hi i que la via judicial ja sembla adient, 
però no li podem aclarir tots els detalls que pregunta perquè no som assessoria jurídica. 
 
 
Consulta sense expedient 18007 - Assessorada 
 
Telefona XXX i demana hora per parlar amb el Síndic. Diu que és client de Gas Natural i que 
acaba de rebre una factura d’Endesa que no sap d’on surt. 
 
Se li expliquen les competències de la Sindicatura i que el servei municipal que el podrà ajudar 
és l’Oficina del Consumidor. Se li indica com ho ha de fer per demanar dia i hora. 
 
 
Consulta sense expedient 18008 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa que el tribunal mèdic de l’ICAM li ha denegat la invalidesa. No hi 
està d’acord i demana que el Síndic l’ajudi. Ha presentat recurs per via judicial, però voldria 
evitar reincorporar-se perquè té por que l’acomiadaran. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura és només municipal, i que, com que l’ICAM depèn de la 
Generalitat, el Síndic que potser el podrà ajudar és el de Catalunya. N’hi facilitem les dades. 
 
 
Consulta sense expedient 18009 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que va demanar ajut a Endesa per rebaixar la factura. Li van fer una 
sèrie de recomanacions però la darrera factura encara ha pujat més, així que se’n vol queixar. 
 
Se li explica que la Sindicatura no la pot ajudar, però que segurament l’Oficina del Consumidor 
sí que podrà. Se li indica com ho ha de fer per demanar hora. 
 
 
Consulta sense expedient 18010 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que els seus veïns estan duent a terme unes obres, possiblement 
il·legals, que han provocat desperfectes en el seu habitatge. La seva asseguradora ja ho ha 
portat a la via judicial, però voldria que l’Ajuntament hi intervingués. 
 



 

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

57 

Se li observa que el conflicte és entre particulars i que ja el té ben orientat per la via judicial. 
Amb tot, pot demanar als Serveis Tècnics –per escrit– que hi facin una inspecció. 
 
 
Consulta sense expedient 18011 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa que uns operaris que netejaven els embornals li han embrutat 
l’aparador i part del gènere d’un expositor. Tot i que s’han disculpat, voldria una indemnització. 
 
Se li explica que la Sindicatura no funciona com a una “oficina de queixes i reclamacions”, i que 
hauria de presentar una sol·licitud de responsabilitat patrimonial –per escrit i convenientment 
documentada– a Aigües, que són els encarregats de manteniment del clavegueram. 
 
 
Consulta sense expedient 18012 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que pocs dies abans de casar-se l’Ajuntament li va dir que no 
podria ser a l’hora que feia mesos que tenien acordada. Això li va suposar una sèrie 
d’incomoditats i despeses que va reclamar a l’Ajuntament, però no ha rebut resposta. 
 
Se li explica que els expedients de responsabilitat patrimonial gaudeixen de sis mesos per a ser 
respostos. I com que en fa poc més de tres de la seva petició, de moment no hi ha greuge. 
 
 
Consulta sense expedient 18013 - Orientada 
 
Es presenta XXX i exposa que una veïna, amb qui no té cap tracte ni ha parlat mai, l’insulta 
cada vegada que el veu pel carrer. 
 
Se li observa que potser la millor opció seria mirar de parlar amb aquesta veïna, però també se 
li indica que, si això no funcionés, potser podria demanar ajut al Servei de Mediació. En darrer 
lloc, atès que es tracta d’un problema entre particulars, hauria d’anar a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 18014 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa una sèrie de problemes derivats de la compra d’un matalàs arran 
d’una oferta telefònica. Ni el producte ni el finançament van resultar com s’esperava. 
 
Se li explica que la Sindicatura no la pot ajudar en aquest conflicte, però que l’OMIC sí que 
podrà fer-ho. Se li proposa que vagi a l’OAC a demanar dia i hora. 
 
 
Consulta sense expedient 18015 - Assessorada 
 
Telefona XXX, molt indignada, perquè l’acaben de multar per estacionar a l’illa de vianants. Diu 
que només hi havia estat un moment. Se n’ha anat a queixar a l’agent que hi ha al vestíbul de 
l’Ajuntament i tampoc no li ha agradat el tracte, perquè li ha dit que la multa era correcta. 
 
Se li explica que la Sindicatura no és una oficina per queixar-se en primera instància. Se li 
recomana que valori i faci el que li convingui més: presentar recurs o pagar amb bonificació. 
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Consulta sense expedient 18016 - Orientada 
 
XXX ve a queixar-se que l’INEM li ha retirat la RAI per no haver renovat la sol·licitud de feina 
quan tocava. Diu que va ser un oblit i que estava malalt, però li han desestimat el recurs. 
 
Se li observa que la denegació ve del Ministerio de Trabajo, administració estatal sobre la qual 
no tenim competències. Se li recomana adreçar-se al Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta sense expedient 18017 - Orientada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que tot sovint reben trucades adreçades a una empresa. No 
hi tenen res a veure però el seu número surt a la pàgina web de l’empresa. S’hi han intentat 
posar en contacte, però no són a l’adreça indicada. Demanen ajut. 
 
Se’ls explica que aquesta no és la funció de la Sindicatura, però ho intentem. Sembla que la 
web és antiga i que l’empresa ja no existeix. Finalment, es localitza amb un altre nom i en un 
altre lloc. Hi aniran i els demanaran que esborrin el rastre de l’antiga empresa. 
 
 
Consulta sense expedient 18018 - Orientada 
 
Es presenta una veïna d’un altre municipi i es queixa que se’ls ha denegat la Renda Garantida 
de Ciutadania (RGC). Al·lega una situació econòmica precària i vol presentar recurs. 
 
Se li explica que la concessió de la RGC no depèn de l’Ajuntament de Vilafranca, sinó de la 
Generalitat, de manera que el Síndic a qui s’hauria d’adreçar és el de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18019 - Orientada 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, i demana assessorament per reclamar davant del banc per 
l’assumpte de les clàusules sol. 
 
Se li explica que no li podem oferir el servei que demana, però que es pot adreçar a l’Oficina 
del Consumidor del seu Ajuntament o, si no en tenen, a la del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta sense expedient 18020 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa de presumptes irregularitats en un judici. Demana assessorament 
per denunciar-ho. 
 
Se li explica que no tenim competències en matèria judicial, no som advocats ni fem assessoria 
jurídica. Se li recomana que es queixi al mateix jutjat i, si cal, demani un advocat d’ofici. 
 
 
Consulta sense expedient 18021 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que ha perdut diners en la venda d’un pis, així que no troba just que 
l’Ajuntament li vulgui cobrar la plusvàlua. 
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Se li explica que estem pendents de l’assumpte, però que sabem que no es decidirà res fins 
que l’estat espanyol ho reguli i concreti. Se li recomana que pagui i que presenti reclamació. 
 
 
Consulta sense expedient 18022 - Orientada 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta i exposa un incident important que la seva dona va patir 
en una estació de RENFE de Barcelona. Algú li ha dit que el Síndic la pot ajudar a aclarir-ho. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura és només municipal, però que qui segurament sí que hi 
podrà intervenir és el Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les dades i es tanca la consulta. 
 
 
Consulta sense expedient 18023 - Assessorada 
 
Telefona XXX i exposa que el seu fill, menor d’edat, va tenir un problema amb la Policia local i 
va ser denunciat. Considera que l’actuació no va ser correcta. Reconeix, però, que tot just 
acaba de presentar al·legacions per via administrativa, així que sap que encara no hi podem 
intervenir. Només volia informar-nos del cas per si més endavant ens hagués de demanar ajut. 
 
 
Consulta sense expedient 18024 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de l’ordenança que regula les llicències d’obres. Troba que la taxa 
mínima és massa elevada. Ja n’ha parlat amb un regidor, però no confia que ho solucioni. 
 
Se li explica que caldria que presentés la seva queixa per escrit i al registre d’entrada, perquè 
la Sindicatura no actua com a oficina de queixes i reclamacions. Només podrem intervenir si ho 
fa i no li contesten o la resposta no li sembla satisfactòria. 
 
 
Consulta sense expedient 18025 - Orientada 
 
XXX es presenta i diu que tenia un llogater que, en marxar del pis, l’ha deixat ple de tota mena 
d’objectes inservibles. Pregunta si l’Ajuntament té algun servei per ajudar-lo a buidar el pis. 
 
Se l’informa que l’Ajuntament ofereix un servei setmanal de recollida de mobles i trastos del 
carrer. Buidar el pis, però, és un assumpte particular. 
 
 
Consulta sense expedient 18026 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa que Hisenda reclama a YYY la devolució d’uns diners que va cobrar, 
presumptament, de manera indeguda. També es queixa del procediment de notificació. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no hi té competències, però com que l’ajut en qüestió 
venia de la Generalitat se li donen les dades del Síndic de Catalunya i del Defensor del Pueblo. 
També se li recomana que, abans d’adreçar-s’hi, esperi la resposta al recurs que ha presentat. 
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Consulta sense expedient 18027 - Assessorada 
 
Es presenta XXX per queixar-se que fa un mes que va presentar, en nom d’una entitat, una 
petició d’espais de reunió a l’Ajuntament, i encara no n’ha rebut resposta. 
 
Se li explica que l’Ajuntament té fins a tres mesos per contestar les instàncies que rep, de 
manera que l’assumpte encara es troba en via administrativa i no hi podem intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 18028 - Orientada 
 
XXX es presenta i explica que Hisenda li reclama molts diners, però que no els pot pagar i no li 
ofereixen cap sortida raonable. En lloc de flexibilitat, només ha trobat amenaces. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències sobre Hisenda, però se li facilita el 
contacte amb el Defensor del Pueblo. 
 
 
Consulta sense expedient 18029 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que el jovent no respecta els horaris de joc d’un dels parcs de la vila, 
de manera que no poden dormir. Demana una actuació més contundent per part de la Policia. 
 
Se li explica que la Sindicatura no és una oficina de primera instància i que, si vol que 
l’Ajuntament hi faci alguna cosa, ho ha de demanar per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 18030 - Orientada 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta per denunciar possibles favoritismes en un procés de 
selecció de personal del seu Ajuntament. Pregunta com li han de valorar els mèrits. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en altres municipis, però que pot 
trobar el que demana a les bases de la convocatòria, que són públiques. Si hi veu alguna cosa 
tèrbola, se n’hauria de queixar al seu Ajuntament i, en darrera instància, al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18031 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa de l’Hospital de Vilafranca. Diu que l’especialista que la portava li 
va anar allargant les visites i, finalment, va deixar de visitar. 
 
Se li explica que l’Hospital no depèn de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat, així que des d’aquí 
no la podem ajudar. Se li recomana que els presenti una queixa escrita i, després, segons la 
resposta o la manca de resposta, podrà acudir al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18032 - Orientada 
 
Es presenta XXX i explica que, arran d’una queixa contra la Generalitat, té obert un expedient 
amb el Síndic de Catalunya. Demana si li podem fer arribar la documentació del cas. 
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Se li explica que no actuem com a sucursal seva ni com a finestreta única, però que si no té 
cap manera d’enviar-l’hi per correu electrònic o per correu ordinari, ja buscarem la manera. Es 
disculpa pel malentès i diu que no patim, que ja ho farà ella mateixa. 
 
 
Consulta sense expedient 18033 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa contra l’excessiva demora de la Generalitat en resoldre la seva 
sol·licitud de RGC. Els Serveis Socials l’ajuden, però no té ingressos i necessita aquests diners. 
 
Se li explica que des d’aquí no podem intervenir en assumptes de la Generalitat, però li 
facilitem les dades del Síndic de Catalunya, que sí que la podrà ajudar. 
 
 
Consulta sense expedient 18034 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un conflicte amb una clínica dental de Vilafranca. Considera que 
només li treuen els diners i que no fan res per resoldre-li el problema. 
 
Se li explica que aquest assumpte no és competència de la Sindicatura de Greuges, sinó de 
l’Oficina del Consumidor. Se li indica com ho ha de fer per demanar dia i hora. 
 
 
Consulta sense expedient 18035 - Orientada 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta per queixar-se que els Serveis Socials del seu poble –els 
del Consell Comarcal– no funcionen bé i no l’ajuden prou. Hi ha tingut algun malentès. 
 
Se la informa que aquesta Sindicatura no pot intervenir ni en altres municipis ni en el Consell 
Comarcal. Se n’hauria de queixar, per escrit, allà mateix o adreçar-se al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18036 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que se sent assetjat per la Policia de Vilafranca, que el sanciona 
sense motiu. Per pagar la darrera multa, que considera injusta, farà serveis a la comunitat. 
 
Atesos els múltiples antecedents de l’interessat, se li recomana que faci la feina que se li 
indiqui i procuri evitar qualsevol nou conflicte amb la Policia. 
 
 
Consulta sense expedient 18037 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa d’una multa de zona blava per excés de temps. Està a punt de ser 
embargada. Exposa tot d’al·legacions inconnexes i poc coherents, i no presenta cap document. 
 
Se li observen les incoherències del seu relat i els errors de la seva actuació, així que se li 
recomana que pagui la sanció al més aviat possible. 
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Consulta sense expedient 18038 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY per queixar-se d’un incident que YYY va tenir amb la Policia local per 
portar els gossos deslligats. Es va sentir intimidada i diuen que el seu tracte no va ser correcte. 
A més, al cap de poc, i sense haver estat avisada el dia dels fets, va rebre tres multes. 
 
Com que tot just acaben de presentar recurs per via administrativa, se’ls explica que la 
Sindicatura encara no hi pot intervenir. Malgrat això, comento la queixa a l’Inspector en cap. 
 
 
Consulta sense expedient 18039 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa de les molèsties que li provoquen uns contenidors que queden a 
sota de casa seva. Parla de brutícia, pudor i de tot de deixalles per fora. 
 
Se li recorda que l’any passat, gràcies a la mediació de la Sindicatura, ja es van adoptar 
diverses mesures per millorar la situació, però que part del problema és el poc civisme d’alguns 
veïns. Amb tot, si se’n vol tornar a queixar, ja sap que ho ha de fer per escrit i a l’OAC. 
 
 
Consulta sense expedient 18040 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa dels problemes que li està portant una multa per excés de temps a la 
zona blava. Afirma que la va anul·lar correctament, però que la sanció va continuar el seu curs i 
que, a més, l’ORGT no la hi va notificar correctament. Acaba de presentar recurs. 
 
Se li explica que la Sindicatura encara no hi pot intervenir, però que si l’administració no respon 
en el termini establert o la resposta no el satisfà, llavors sí que obrirem expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 18041 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu-e, del nou enllumenat públic que acaben de posar a la plaça on viu. 
Diu que un dels fanals està mal orientat i que els molesta molt. 
 
Tot i que la via administrativa està tot just iniciada, atesa la urgència del cas, demano al 
responsable d’enllumenat públic que se n’ocupi. Diu que ja ho va fer i que ho considerava 
resolt, però s’ofereix a parlar amb XXX i resoldre-ho definitivament. 
 
 
Consulta sense expedient 18042 - Assessorada 
 
Arran de la publicació als mitjans de comunicació d’una sanció de la Policia a algú que penjava 
llaços grocs, parlo amb l’Inspector en cap, d’ofici, i li pregunto pel cas. 
 
M’explica que el Cos intenta mantenir una postura d’equilibri i neutralitat força complicada, i 
que, en aquest cas, l’agent es va veure obligat a actuar arran de la petició explícita d’un grup 
de persones contràries als llaços grocs. 
 
 
Consulta sense expedient 18043 - Assessorada 
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Es presenta XXX i es queixa de tot de molèsties que els produeixen els arbres del seu carrer. 
 
Se li recorda que el problema va ser abordat i solucionat fa un parell d’anys, però també se li 
indica que si les molèsties s’han reproduït o n’hi ha de noves, se n’han de queixar per via 
administrativa, no pas directament a la Sindicatura. 
 
 
Consulta sense expedient 18044 - Assessorada 
 
XXX es presenta per queixar-se dels preus abusius del Tanatori. També pensa que es cobra 
per conceptes absurds, inventats o doblats, i que s’aprofiten de la situació emocional del client. 
 
Se li explica que la Sindicatura, en aquest sentit, ja va fer una recomanació d’ofici l’any 2016. 
Tot i el nostre seguiment, però, l’Ajuntament encara no ha actuat. Continuarem treballant-hi, 
però seria bo que ell també presentés la seva queixa per via administrativa. Diu que ho farà. 
 
 
Consulta sense expedient 18045 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se que se li ha denegat la sol·licitud de reserva d’estacionament amb 
matrícula per a PMR. Diu que abans l’havia tingut i no entén que ara se li denegui. 
 
Se li explica que ja fa anys que els criteris van canviar per tal de restringir les places exclusives 
i potenciar les genèriques, que permeten més rotació i ús. Se li recomana que en demani una 
de genèrica i que, mentrestant, no aparqui en llocs no permesos. 
 
 
Consulta sense expedient 18046 - Orientada 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, per queixar-se de la poca freqüència de pas dels 
autocars que van cap a Barcelona i d’unes obres que actualment s’estan fent al seu poble. 
 
Com que afirma que el seu Ajuntament no li fa cas i és evident que aquesta Sindicatura no hi 
pot intervenir, li facilitem les dades del Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18047 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa d’una multa que se li va posar per no haver posat el rellotge en un 
espai d’estacionament regulat. Reconeix que va veure el senyal, però tenia pressa. 
 
Se li observa que el seu incompliment és clar i que la multa sembla correcta. Com que no 
presenta cap atenuant de pes, se li recomana que pagui la sanció. 
 
 
Consulta sense expedient 18048 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e en què XXX pregunta si atenem per correu. 
 
Se li contesta que sí, però que cal que s’identifiqui de manera fefaent, que ens exposi el 
problema i que ens hi adjunti tota la documentació necessària. 
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Consulta sense expedient 18049 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i pregunta quan se li pagarà la indemnització que se li va concedir. 
 
Se li explica, d’acord amb la documentació que presenta, que ha mal interpretat l’admissió a 
tràmit de la seva sol·licitud, i que la resolució és desestimatòria. Com que el seu cas ja va ser 
atès i aclarit l’any passat, i no hi ha novetats, no es considera oportú reobrir l’expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 18050 - Orientada 
 
Es presenta XXX per veure si la podem ajudar en un conflicte veïnal situat en un altre terme 
municipal. El problema és una via d’accés, els límits de les propietats i certs costums adquirits. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en altres municipis, però que si el seu 
Ajuntament no l’ajuda en el tema dels límits, pot demanar ajut al Síndic de Catalunya. Pel que 
fa al problema amb els veïns, si el diàleg no dona resultat, haurà d’anar a la via judicial. 
 
 
Consulta sense expedient 18051 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa un conflicte amb un taller mecànic arran d’un acord verbal que va 
voler desfer. Considera que la seva reacció va ser abusiva. 
 
Se li explica que aquest és un conflicte de consum en el qual la Sindicatura no la podrà ajudar, 
però l’adrecem a l’Oficina del Consumidor. 
 
 
Consulta sense expedient 18052 - Assessorada 
 
Telefona la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i pregunta si ens pot derivar el cas d’una 
senyora que es vol queixar contra l’Ajuntament de Vilafranca pel procediment aplicat arran de 
la defunció del seu fill i la posterior reclamació dels costos de l’enterrament. 
 
Se li confirma que sí, que només cal que ella mateixa es posi en contacte amb nosaltres i ens 
faci arribar tota la documentació que tingui al respecte. 
 
 
Consulta sense expedient 18053 - Orientada 
 
Es presenta XXX, en nom de YYY, i es queixa de la lentitud en la concessió d’una targeta 
d’aparcament per a PMR. Troba excessiu que es triguin 7 o 8 mesos. 
 
Segons la documentació que presenta, aquesta demora no és atribuïble a l’Ajuntament: és el 
que trigarà a rebre-la el tribunal mèdic que ha de valorar la seva discapacitat i determinar si se 
li concedeix el barem de mobilitat (que, de moment, no té). Assumeix que s’haurà d’esperar. 
 
 
Consulta sense expedient 18054 - Assessorada 
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XXX i YYY es presenten per queixar-se contra una multa d’estacionament. Al·leguen que, per 
problemes de salut, es van parar sobre la vorera el temps just per desencotxar una persona. El 
vehicle no va quedar mai sol i l’agent actuant no els va lliurar la multa en mà. 
 
Tot i que encara no han presentat al·legacions, comento el cas amb l’Inspector. Ell revisa el cas 
i les versions resulten molt diferents, així que la recomanació és pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 18055 - Assessorada 
 
Telefona XXX i es queixa d’una multa imposada arran d’un incident amb un gos. 
 
Se li recorda que aquest cas ja va ser estudiat fa més d’un any, i que l’anterior Síndica havia 
tancat l’expedient en constatar que la versió de la Policia era molt més sòlida i creïble que la 
seva. Com que no aporta dades noves, no es considera necessari reobrir l’expedient. 
 
 
Consulta sense expedient 18056 - Assessorada 
 
XXX telefona i pregunta si és correcte que la seva companyia elèctrica li cobri el consum 
directament del banc, sense haver-li presentat cap factura prèvia. 
 
Se li aclareix que la Sindicatura no té competències en matèria de consum, però se li explica 
com ho ha de fer per ser atès a l’Oficina del Consumidor. 
 
 
Consulta sense expedient 18057 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se que les tres darreres factures de l’aigua han multiplicat l’import 
habitual. Assegura que aquest consum és impossible i suposa que hi ha hagut algun error. 
 
Se li recomana que presenti la seva reclamació, per escrit, a Aigües de Vilafranca. També pot 
demanar una revisió del comptador. Si no rep resposta o si la resposta que rep no li sembla 
correcta, aleshores la Sindicatura ja podrà obrir expedient, però de moment encara no. 
 
 
Consulta sense expedient 18058 - Orientada 
 
Es presenta XXX i pregunta si la plusvàlua que li vol cobrar l’Ajuntament d’un municipi veí per 
la venda d’un terreny és correcta. Discrepa de la qualificació urbanística del terreny. 
 
Se li observa que les qualificacions urbanístiques són públiques, i que el seu Ajuntament segur 
que li ho podrà aclarir. Si no en queda satisfeta, podrà demanar ajut al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18059 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de les molèsties provocades per l’enorme fullam dels arbres del 
seu carrer, així com dels desperfectes que les arrels provoquen a les voreres. 
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Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Sindicatura ha d’exposar la seva 
queixa, per escrit, a l’Ajuntament. Ho farà i, si l’Ajuntament no actua, ens demanarà ajut. 
 
 
Consulta sense expedient 18060 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i explica que va ser agredit per un client del seu bar. Ell es va defensar i no 
troba just que fos sancionat. Suposa que algun dels amics del noi va denunciar l’incident. 
 
Tot i que la via administrativa està tot just iniciada, parlo amb l’Inspector, qui comprova que el 
client agressor consumia estupefaents i ja havia estat objecte de tres intervencions policials el 
mateix dia. Segurament s’acceptarà el recurs de l’interessat. 
 
 
Consulta sense expedient 18061 - Orientada 
 
XXX es presenta i es queixa que Hisenda li reclama una gran quantitat de diners relacionats 
amb una hipoteca i un negoci. Al·lega que els seus càlculs no són correctes. 
 
Se li explica que no podem intervenir davant d’una administració estatal, però li facilitem les 
dades del Defensor del Pueblo. Diu que es pensava que funcionàvem com a sucursal. 
 
 
Consulta sense expedient 18062 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que manté una discrepància amb la Generalitat arran de la superfície 
d’una vinya, cosa que repercuteix en els quilos de raïm que pot produir. 
 
Se li confirma que aquesta Sindicatura no hi pot intervenir, però se li faciliten les dades del 
Síndic de Greuges de Catalunya, que sí que ho podrà fer. 
 
 
Consulta sense expedient 18063 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de la passivitat de l’Ajuntament en un conflicte relacionat amb la 
regulació urbanística d’un polígon industrial on té una nau. 
 
Com que es tracta d’un conflicte conegut i estudiat en diverses ocasions, se li recorden les 
solucions possibles. També l’informem que l’Ajuntament busca una solució amb la Diputació. 
 
 
Consulta sense expedient 18064 - Orientada 
 
Telefona XXX per queixar-se que el personal de l’Ambulatori malbarata recursos, perquè no té 
gens de cura per l’estalvi energètic. Se n’ha queixat, de paraula i per escrit, però no li fan cas. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no pot intervenir assumptes que són competència de la 
Generalitat, com és el cas, així que li facilitem les dades del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18065 - Orientada 
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Es presenta XXX, afectada per una gran discapacitat, i es queixa del funcionament de la Llei de 
Dependència, que considera que no preveu una casuística com la seva. 
 
Se li recomana que presenti la seva queixa per escrit a la Generalitat i se li explica que, segons 
la resposta o la manca de resposta, després es podrà adreçar al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18066 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i pregunten quan es produeix silenci administratiu i prescripció. També 
apunten altres possibles errors de procediment en un conflicte que tenen obert amb la Policia. 
 
Se’ls explica que la Sindicatura no fa d’assessoria jurídica i se’ls proposa que, si creuen que 
s’ha produït alguna d’aquestes figures, en poden demanar el reconeixement per escrit. D’igual 
manera, si volen afegir arguments a la seva primera al·legació, també ho han de fer per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 18067 - Orientada 
 
XXX es presenta i demana ajut en relació al lloguer d’un pis de protecció oficial. Ell pensava 
que ho feia bé però la Generalitat li ha comunicat que no. Ha presentat al·legacions. 
 
Se li explica que no tenim competències en assumptes de la Generalitat i que tampoc fem 
d’assessoria jurídica. Pot buscar orientació legal per mitjà d’un advocat o bé posar-se en 
contacte amb el Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18068 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen una sèrie de problemes que tenen amb una agència 
immobiliària arran d’unes reformes que els van animar a fer i uns diners que els van avançar. 
 
Sembla evident que han estat víctimes d’una estafa, però la Sindicatura no els hi pot ajudar. 
Poden demanar ajut a l’OMIC o bé, en darrera instància, presentar denúncia. 
 
 
Consulta sense expedient 18069 - Assessorada 
 
Telefona XXX i denuncia presumptes irregularitats en la prestació del servei d’ajut domiciliari 
que se li ofereix des de la Regidoria de la Gent Gran. Se sent sola, sense recursos i poc atesa. 
 
Tot i que XXX no ha presentat queixa escrita, atesa la seva edat i la seva vulnerabilitat, parlo 
amb el Cap de servei de Gent Gran, qui m’informa de l’estat de la interessada i de les 
atencions que se li ofereixen. Es compromet a revisar la prestació del servei d’ajut domiciliari. 
 
 
Consulta sense expedient 18070 - Orientada 
 
XXX es queixa, per correu-e, dels problemes que pateix el seu immoble per culpa de la manca 
de manteniment de l’edifici veí, propietat d’una entitat bancària. 
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Tot i que l’assumpte no és competència de la Sindicatura, se li proposa que vingui un moment 
per oferir-li orientació. XXX ho agraeix, però no arriba a venir. 
 
 
Consulta sense expedient 18071 - Orientada 
 
Telefona XXX i es queixa d’un laude arbitral, que no troba just. A més, l’establiment va tancar 
sense haver-lo complert. Creu que l’Oficina del Consumidor ha d’assumir-ne la responsabilitat. 
 
Quan se li explica que l’Ajuntament no es pot fer responsable d’un laude arbitral, ella mateixa 
diu que demanarà a la botiga d’una altra localitat –dels mateixos propietaris– que ho assumeixi. 
En darrera instància, no descarta acudir a la via judicial per demanar-ne l’execució forçosa. 
 
 
Consulta sense expedient 18072 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que se li cobri una taxa sencera quan s’ha començat a beneficiar 
del servei a l’estiu. Considera que s’hauria de prorratejar. 
 
Se li confirma que l’ordenança només preveu els períodes anuals, sense cap fraccionament. 
Malgrat això, el seu raonament sembla just i se li explica que pot demanar la reconsideració del 
text de l’ordenança per via administrativa. 
 
 
Consulta sense expedient 18073 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa de la manca de resposta a una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial, presentada arran d’uns desperfectes al seu vehicle per unes obres la via pública. 
 
Se li explica que aquests expedients gaudeixen d’un període de resolució força llarg, però se li 
proposa que ens porti la documentació per veure si ja podem obrir expedient. No ho fa. 
 
 
Consulta sense expedient 18074 - Orientada 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, i exposa un cas relacionat amb la salut del seu fill, que viu a 
l’estranger, i els problemes que té per empadronar-lo, cosa que necessita per tal que l’atengui 
la sanitat catalana. Admet un conflicte de caire personal amb el seu Ajuntament. 
 
Se li explica que des d’aquesta Sindicatura no el podem ajudar, perquè no tenim competències 
sobre altres ajuntaments, però li facilitem les dades del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18075 - Orientada 
 
Es presenta XXX i explica que a Mas Albornà no donen feina al seu fill, cosa que la família 
necessita perquè estigui ocupat. Li han dit que no hi ha places i l’han posat en llista d’espera. 
 
Després d’assessorar-me, li confirmo que aquesta entitat és una fundació privada sobre la qual 
no puc intervenir, perquè encara que l’Alcalde de Vilafranca formi part del seu Patronat, no hi té 
cap funció de gestió. És cert que tenen més sol·licituds que llocs de treball. 
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Consulta sense expedient 18076 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que l’Ajuntament no permet que YYY s’empadroni al 
domicili de XXX. Hi ha un conflicte de propietat arran d’una herència i d’una incapacitació. El 
cas està en estudi i pendent de la resposta de l’OAC i de Secretaria. 
 
Els proposem que esperin aquesta resposta i, afortunadament, al cap de dos dies ja em fan 
saber que l’empadronament ha estat autoritzat. 
 
 
Consulta sense expedient 18077 - Orientada 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una sanció rebuda als Ferrocarrils de la Generalitat. No diu per 
quin motiu se la va sancionar i tampoc presenta el bitllet que assegura que tenia. 
 
Se li explica que des d’aquí no la podem ajudar, però que pot presentar al·legacions i, en 
darrera instància, acudir al Síndic de Catalunya. Se li recomana, però, que analitzi la solidesa 
de la seva versió i valori la possibilitat de pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 18078 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa de l’excés de documentació que, segons el seu criteri, se li ha 
demanat al seu fill per empadronar-se amb ell. 
 
Tot i que no s’ha queixat per via administrativa, consulto el cas a la cap de l’OAC i li explico que 
bona part del que es demana està orientat a evitar picaresques. XXX ho entén i ho accepta. 
 
 
Consulta sense expedient 18079 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial que va presentar arran d’un incident elèctric provocat per unes obres municipals. 
 
S’estudia la documentació que presenta i s’observa que fa dos mesos que va presentar la 
petició. Se li explica que aquests expedients gaudeixen d’un període de resolució de sis mesos, 
de manera que encara està en via administrativa i no hi podem intervenir. 
 
 
Consulta sense expedient 18080 - Orientada 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta i es queixa de les comissions que li cobra el seu banc. 
Les troba excessives i pregunta si són legals. 
 
Se li explica que no el podem ajudar en aquest assumpte, però que segurament el podran 
atendre a l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta sense expedient 18081 - Assessorada 
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XXX es queixa, per correu-e, d’un presumpte tracte discriminatori i de possibles irregularitats –i 
discrepàncies– en el cobrament de les taxes per participar a la Fira de Santa Llúcia. 
 
Com que la seva queixa no porta cap documentació que l’acrediti, la demanem a XXX, així com 
alguns aclariments sobre la possible implicació del Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18082 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i pregunta si vam respondre un escrit que el seu pare va presentar fa temps. 
 
Consultem l’arxiu i trobem que vam rebre el seu pare a primers de 2016, però no va presentar 
cap document. Sembla que l’escrit en qüestió, que l’interessat ens mostra, anava adreçat al 
Síndic de Catalunya i que, possiblement, no va arribar a entrar per registre. Se li recomana que 
qualsevol petició que ara vulgui adreçar a l’Ajuntament de Vilafranca, la faci per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 18083 - Orientada 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i exposa una discrepància que manté amb la seva 
companyia d’assegurances de la llar, que no li paga uns desperfectes que creu que té coberts. 
 
Se li explica que no tenim competències per ajudar-la en aquest conflicte, però que es pot 
adreçar a l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal. 
 
 
Consulta sense expedient 18084 - Assessorada 
 
Es presenta XXX, afectada per una gran discapacitat, i es queixa que l’Ajuntament li cobri l’IBI. 
Diu que al gener, durant el període de sol·licitud d’aquesta bonificació ja patia la discapacitat, 
tot i que no gaudia de la documentació acreditativa de la Generalitat. Ara ja la té. 
 
Se li confirma que, tal i com li han dit a l’OAC, cal respectar els terminis i ja no ho pot demanar 
per al 2018. A més, aquesta i altres bonificacions no depenen de la seva discapacitat, sinó de 
la seva situació econòmica –que haurà d’acreditar de manera fefaent. 
 
 
Consulta sense expedient 18085 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa d’una multa rebuda per realitzar tasques de càrrega i descàrrega 
al seu establiment, situat a l’illa de vianants. Al·lega que és veí i que té comandament d’accés. 
 
Se li explica que pot fer aquestes operacions durant els horaris autoritzats i des d’un vehicle 
comercial, però no des del seu cotxe particular, com va ser el cas. Ell al·lega que no ho sabia, 
però se li desaconsella que presenti recurs. 
 
 
Consulta sense expedient 18086 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que cada nit se li facin entrar les taules i cadires de la terrassa del 
seu establiment. Diu que a altres bars no se’ls hi obliga. 
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Se li explica que això depèn de les dimensions de l’establiment i que cal demanar-ho –i que se 
li concedeixi– per escrit, cosa que ell no ha fet. També se li recorda que les acusacions, 
queixes, peticions o denúncies s’han de fer per escrit i a l’OAC, no pas a la Sindicatura. 
 
 
Consulta sense expedient 18087 - Assessorada 
 
Rebem un correu-e de XXX en què exposa una situació econòmica precària que la pot portar a 
perdre el pis. Demana ajut i/o orientació. 
 
Se li explica que la Sindicatura no la pot atendre directament, però derivem el cas al Servei 
d’Intermediació en Deutes Hipotecaris. 
 
 
Consulta sense expedient 18088 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa que va ser multat per deixar el cotxe en una zona d’estacionament 
regulat sense el necessari rellotge. N’és usuari habitual i sap que cal posar-lo, però suposa que 
aquell dia no el va deixar prou bé i que li va caure a terra. 
 
Se li explica que la responsabilitat de deixar-lo en lloc visible és només seva, així que la multa 
sembla correcta. Pot presentar recurs, però se li recomana pagar amb bonificació. 
 
 
Consulta sense expedient 18089 - Assessorada 
 
XXX es presenta i es queixa que l’Ajuntament ha dut a terme una operació de neteja que l’ha 
perjudicat. Diu que no va ser avisat amb prou temps ni de manera adequada. 
 
Tot i que l’interessat no s’ha queixat per via administrativa, es comprova que va ser notificat 
amb dos mesos d’antelació. Si vol més detalls, però, els pot demanar per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 18090 - Assessorada 
 
Telefona XXX per queixar-se contra un requeriment que ha rebut, referent a la reconstrucció 
d’una tanca que es va veure afectada per unes obres públiques. Va presentar al·legacions però 
se li han desestimat. 
 
Se li demana que ens faci arribar tota la documentació per poder-la estudiar, però XXX ho 
desestima i diu que demanarà hora per parlar amb el regidor. 
 
 
Consulta sense expedient 18091 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i exposa un seguit de problemes relacionats amb la seva exparella i la seva 
filla. També hi implica el jutjat, una escola de Vilafranca i els Serveis Socials. 
 
Tot i que parlo amb els Serveis Socials –els recomano objectivitat– i fins i tot amb l’escola, 
constato que el problema de fons és de caire privat i que ja està fortament judicialitzat, així que 
no puc obrir expedient. A més, XXX tampoc ha presentat encara cap queixa concreta escrita. 
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Consulta sense expedient 18092 - Assessorada 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que YYY ha rebut diverses sancions per causa dels lladrucs 
dels seus gossos. Té un veí, amb qui la relació està molt deteriorada, que truca a la Policia tot 
sovint. Afirma que se sent discriminat i assetjat. 
 
Observo que tot just acaba de presentar recurs per via administrativa, així que encara no hi puc 
intervenir. Malgrat això, li comento que tot sembla indicar que les multes són correctes. 
 
 
Consulta sense expedient 18093 - Assessorada 
 
XXX exposa, per correu-e, que YYY pateix una sèrie de molèsties ocasionades per l’aparell 
d’aire condicionat de l’edifici d’una altra administració. Se n’ha queixat, per escrit, fa pocs dies. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no hi pot intervenir, i que abans d’acudir al Defensor del 
Pueblo caldria esperar una mica per veure si la seva petició és atesa. També poden demanar 
una inspecció als Serveis Tècnics municipals, per veure si l’aparell compleix la normativa. 
 
 
Consulta sense expedient 18094 - Assessorada 
 
Es presenta XXX i es queixa que des d’Urbanisme no li deixen fer una obra tal i com ell voldria. 
 
Ho consulto i m’expliquen que el Pla Urbanístic no permet el que ell vol fer, però que hi ha 
alternatives. També em desfan algun malentès que té l’interessat i m’observen que fins ara tot 
el contacte ha estat verbal, així que recomano a l’interessat que adapti i presenti el projecte. 
 
 
Consulta sense expedient 18095 - Assessorada 
 
XXX es presenta i exposa que no es troba bé en el seu actual lloc de treball. Ha demanat un 
canvi però no se li acaba de concedir. Aviat té una reunió que podria desencallar el cas. 
 
Entenc que la Sindicatura no pot intervenir conflictes laborals, però finalment tampoc és 
necessari: la reunió en qüestió soluciona el problema. 
 
 
Consulta sense expedient 18096 - Assessorada 
 
XXX es queixa, per correu electrònic, d’una presumpta arbitrarietat en els terminis de sol·licitud 
d’exempcions. Creu que s’haurien de poder demanar amb caràcter retroactiu, de la mateixa 
manera que la Generalitat li ha reconegut una discapacitat també de manera retroactiva. 
 
Se li observa que cal fixar uns terminis per facilitar i ordenar la gestió administrativa. Amb tot, si 
vol demanar aquesta exempció retroactiva o algun canvi en l’ordenança, ho ha de fer per escrit. 
 
 
Consulta sense expedient 18097 - Orientada 
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Telefona XXX, d’un altre municipi, i es queixa del soroll que fa un restaurant que hi ha davant 
de casa seva. L’Ajuntament li ha fet una sonometria, però ha sortit negativa. 
 
Se li explica que no tenim competències en altres municipis, però que tampoc sembla possible 
exigir res més al seu l’Ajuntament. Així i tot, ho pot consultar al Síndic de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 18098 - Assessorada 
 
XXX i YYY es presenten i es queixen que, arran de la instal·lació d’un electrodomèstic, se’ls en 
va fer malbé un altre. L’empresa instal·ladora es fa l’orni i no se’n vol fer càrrec. 
 
Se’ls explica que el servei que els pot ajudar no és la Sindicatura de Greuges, sinó l’Oficina del 
Consumidor. Els indiquem com ho han de fer per demanar hora. 
 
 
Consulta sense expedient 18099 - Orientada 
 
Telefona XXX i exposa que, per necessitats econòmiques, han de deixar el pis de lloguer on 
viuen i anar a viure a un pis de propietat que tenen llogat. Pregunten com ho han de fer. 
 
Se li explica que no tenim competències en aquests assumptes i que tampoc fem d’assessoria 
legal. Se li recomana buscar l’assessorament d’una agència immobiliària o bé d’un advocat. 
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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 2018. 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 7 
Expedients oberts 2018 54 
Consultes 2018 99 
TOTAL 160 
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4.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 99 consultes sense expedient  registrades el 2018 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (39) : 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 (60) : 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 61 expedients estudiats (els 7 pendents de 2017 i els 54 casos nous de 2018) han estat 
resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a 
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Quan ha estat possible acostar les 
posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut adreçar cap 
recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació . 
 
Com que tots els casos en què he considerat convenient defensar la postura de la persona 
interessada s’han pogut resoldre per la via de la mediació, en tot el 2018 no he hagut d’adreçar 
cap recomanació escrita a l’Ajuntament ni, per tant, tancar cap expedient A favor de 
l'interessat/la interessada. Tampoc hi ha hagut cap recomanació d’ofici. 
 
Hi ha un tercer grup de casos en què s'ha comprovat que l'actuació de l'administració municipal 
havia estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades i els expedients s'han 
tancat i classificat A favor de l'Ajuntament . 
 
Tres dels expedients tractats va veure’s Desistit per l’interessat/la interessada , ja que el/la 
promotor/a de l’expedient va decidir buscar la solució per altres vies, no continuar la reclamació 
o, en un cas concret, ens havia donat dades falses i va desaparèixer sense deixar rastre. 
 
Com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què es 
van obrir van fer que a 31 de desembre encara no s’haguessin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts i  pendents de resolució . 
 

Mediació 21 
A favor del/de la interessat/da 0 
A favor de l'Ajuntament 20 
Desistit 3 
Oberts i pendents de resolució 17 
TOTAL 61 
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4.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana. 
 
Com és habitual, durant el 2018 també em vaig trobar amb diversos expedients que, per la 
seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de diversos serveis 
municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. El seu abast, doncs, feia difícil 
“carregar-los” únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de manera que els he 
classificat com a Expedients de resolució transversal. 
 
 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbanístics 3 

Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbans 4 

Alcaldia – Gabinet d’Alcaldia 1 

Alcaldia – Policia Local 22 

Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior – Promoció Econòmica 1 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Benestar Social 4 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Convivència i Ciutadania 2 

Serveis a les Persones i Promoció Social – Gent Gran 1 

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

Serveis Centrals i Hisenda – Hisenda  1 

Serveis Centrals i Hisenda – Recursos Humans i Organització 1 

Serveis Centrals i Hisenda – Secretaria Governació 6 

Empresa Municipal Aigües de Vilafranca 3 

Expedients de resolució transversal 11 

TOTAL 61 
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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 gre uges 
 
1. El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes 
parts, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació; si no s’assoleix 
aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. El seu mandat és de cinc 
anys, però una vegada esgotat pot continuar exercint les funcions del seu càrrec fins al 
nomenament del seu successor. 
 
2. Per poder ser elegit com a síndic o síndica, la persona escollida ha de ser major d'edat, tenir la 
condició política de català i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. La condició de síndic de 
greuges és incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb qualsevol càrrec polític o 
funció administrativa al servei de l'Ajuntament. 
 
3. L'acord de nomenament del síndic o síndica determina el nivell de dedicació exigible a la seva 
tasca, els mitjans que li assignin i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. El 
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síndic només pot cessar per alguna de les causes següents: renúncia expressa, finalització del 
mandat de cinc anys, mort, incapacitat sobrevinguda o condemna ferma per delicte dolós. 
 
4. El síndic de greuges de Vilafranca no és subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions 
de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 
 
 
 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de gre uges 
 
1. Pot adreçar-se al síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un 
interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes s’han de 
presentar per escrit i s'hi han d’acompanyar els documents que puguin servir per aclarir el cas. 
 
2. Totes les actuacions del síndic de greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és 
necessària l'assistència d'un advocat ni d'un procurador. 
 
3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que li formulin, que 
pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat mitjançant un escrit 
motivat. El síndic no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui 
pendent d'una resolució judicial. 
 
4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en temps i en forma 
adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat. 
 
5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de recurs de cap 
mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que convingui fer contra l'acte, 
la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la intervenció. 
 
6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el síndic ha de prendre 
les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot donar-ne compte al departament o 
dependència afectat per tal que dins de quinze dies el cap li'n trameti un informe escrit. 
 
7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic de greuges ho ha 
de comunicar al cap del servei i al regidor delegat corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li 
trameti l'informe i la documentació que necessiti. 
 
8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l'Ajuntament o afecte a 
un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la informació, l'assistència i l'entrada a totes les 
dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que el síndic 
cregui que són necessaris per dur a terme les seves investigacions. 
 
Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la discreció més absoluta. 
 
9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o òrgans que 
obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l'informe anual 
al Ple municipal. 
 
10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o 
s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar a l'òrgan competent o ho ha de 
fer avinent al ministeri fiscal. 
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11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el síndic de 
greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les advertències, les 
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, si bé no pot modificar o anul·lar 
actes o resolucions administratius. Igualment, el síndic de greuges pot proposar fórmules de 
conciliació o d’acord amb els interessats. 
 
12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de la queixa, la 
persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la 
queixa o iniciat l'expedient d'ofici. 
 
 
 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 
 
1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de greuges ha de presentar 
al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi dut a terme durant l'any complet anterior. 
En aquest informe, si més no, hi ha de constar: 
 
a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici. 
 
b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi investigat i el resultat 
que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a la seva intervenció. 
 
D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi convenients. 
 
2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la 
importància dels fets que motiven la seva intervenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


