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1. PRESENTACIÓ I BALANÇ GENERAL

Feliç i content que la presentació del meu quart Informe a
aquest Consistori sigui de forma presencial –cosa que
espero ferventment que sigui definitiva–, m’agradaria
poder començar-la dient-los que el meu estat d’ànim és
molt més positiu i animat que el de l’any passat. I ho
podria fer, però seria una afirmació transitòria i parcial.
Perdonin que, una vegada més, comenci el meu Informe
parlant de mi, però no tinc altre remei que fer-ho així. Han
de saber que al juliol de l’any passat vaig informar
l’Alcalde –oralment i per escrit– que continuava molt
cansat dels problemes habituals amb què em trobava i
que, si després de les vacances de l’agost, durant el mes
de setembre no s’hi produïa un canvi substantiu, li
presentaria la dimissió. I, ves per on, durant el mes de
setembre vam solucionar gairebé tots els casos més
enquistats, alguns de dos o tres anys de recorregut. Fins i
tot un sobre el qual un membre del Consistori em va dir:
“Això no té solució, Jaume, no ho entens? No té solució!”
Però en tenia, es veu.
No negaré pas que la cosa ha millorat una mica, una miqueta... però no de la forma constant,
sistemàtica i conseqüent que jo voldria. És per aquest motiu, doncs –i per alguns altres que
esmentaré després–, que a cada una de les entrevistes periòdiques que mantinc amb l’Alcalde,
des del mes de gener d’enguany li he fet saber la meva voluntat de no prorrogar el mandat com
a Síndic de Greuges. Continuo pensant que la tasca de la Sindicatura és interessant i important
i, a més, la meva valoració de la feina feta –tan subjectiva com vulguin, és clar– és força
positiva. Ho dic sobretot pensant en els casos en què he defensat els drets de les persones
més vulnerables i indefenses, l’àmbit que dona més sentit a la meva feina. Ara bé, el desgast
personal que em comporta i la quantitat de temps perdut que m’ocasiona em tenen situat en un
estat de cansament que justifica que acabi el mandat per al qual em vaig comprometre i que
em dediqui a altres coses que també m’interessen, que en cap cas no seran més importants
que les del Síndic, però que em permetran una tranquil·litat que considero que m’he guanyat,
francament.
Em fa una certa vergonya, honestament parlant, haver estat Síndic durant cinc anys quan els
comparo amb els setze i mig de la meva predecessora, la M. Glòria Valeri. Però les coses són
com són i cadascú és com és. Continuo valorant i agraint profundament i entusiasta, també, la
tasca del meu adjunt, el Josep M. Albertí, la col·laboració del qual és inestimable i mai no
ponderaré del tot amb la justícia que es mereix. I en el mateix sentit, faig públic una vegada
més el meu agraïment al Fòrum de Síndics –i especialment a la seva Junta i a la seva
presidenta els darrers dos anys, l’Eva Abellán, síndica de Sabadell–, no només pel profit que
tots traiem de la seva existència, les seves activitats i la seva ajuda, sinó també per un suport
més personal, un escalf individual que he percebut sempre.
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Estem a un any de les properes eleccions municipals. Sigui quina sigui la composició del
pròxim Consistori, els demano una vegada més que donin a la Sindicatura de Greuges la
consideració que mereix i el suport que defineix ben clarament el Reglament Orgànic Municipal
(ROM). Que hi creguin de debò, si us plau, que hi creguin de debò. A ningú no li agrada que li
retreguin actuacions que potser són incorrectes o injustes, és clar, però és ben evident que tots
ens podem equivocar. I quan ho fem, podem trepitjar o malmetre algun dret de la ciutadania,
cosa que –modestament i potser de forma bastant insignificant– la Sindicatura malda per evitar
o, si més no, corregir. Estant com està la consideració general de l’activitat política –segur que
ben merescudament en molts aspectes encara que potser no tant en d’altres–, actuacions com
la de la institució que represento no poden fer altra cosa que ajudar a millorar la transparència,
l’eficiència i la justícia de la política municipal, la més propera i apta per a dignificar i millorar en
el que es pugui la concepció majoritària que la població té de l’activitat política general.
Soc conscient que tot això que els estic dient pot sonar a testament, sobretot tenint en compte
que l’any que ve, quan ja no sigui Síndic, bé que els hauré de presentar l’Informe d’aquest
2022, però no puc plantejar-ho d’altra manera atès el meu estat d’ànim actual.
Però és que no serveix de res que el ROM digui que "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." (Art.
104.3) si els regidors i regidores del Consistori no donen ordres explícites als responsables dels
seus respectius departaments de complir el text d'aquest article. Una vegada, un Regidor
d’aquest Consistori em va dir que seria just que cada vegada que felicités algun treballador de
la casa per la seva actitud positiva respecte a la Sindicatura felicités també, de retruc, el regidor
o regidora corresponent, en clara al·lusió a l’ordre que ell sí que havia donat en aquest sentit.
El felicito, doncs, tinent d’alcalde Manel Montfort, mal que em temo que no tots els caps de
servei ni tots els treballadors municipals tenen aquestes mateixes instruccions, i aniria molt bé
que fos així.

Informació estadística
El primer que m'ha cridat l'atenció en elaborar la informació estadística de l'any 2021 ha estat
veure, amb la mateixa sensació de satisfacció que de desencís, que l'activitat duta a terme per
la Sindicatura ha recuperat la normalitat d'abans de la pandèmia, tant en presencialitat com en
nombre d'atencions:
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Satisfacció i desencís. Satisfacció perquè és molt agradable haver deixat enrere confinaments i
restriccions, i també haver estat capaços d'adaptar-nos, com a societat, als petits/grans
requeriments que cal complir per mantenir a ratlla la pandèmia que encara arrosseguem. I
desencís perquè la pràctica recuperació de les xifres prepandèmia indiquen que l'Ajuntament
continua generant les mateixes queixes de sempre: el descens experimentat l'any 2020 no va
ser arran d'una millora en els serveis municipals, sinó que va ser causat únicament i exclusiva
per l’esmentada pandèmia. Llàstima.
Més enllà d'aquesta observació genèrica, les dades d'aquest Informe de 2021 posen de
manifest altres aspectes a comentar que faré de manera més singularitzada:

Policia Local
El total de casos imputats a la Policia Local al 2020 va ser de 15, i al 2021 ha estat de només
10. Aparentment s'han reduït en un 33%, però aquesta reducció és fictícia i es deu,
senzillament, a una classificació diferent dels expedients: fins ara, tots els casos relacionats
amb multes s'atribuïen a la Policia Local, però a partir d'aquest any els hem tret les de zona
blava, ja que la Policia no hi intervé ni en posar-les ni en resoldre les al·legacions. Com que
d'això se n'ocupa Procediment Sancionador, aquest any hem sumat els casos de zona blava al
seu comptador. I, curiosament, la suma total (14) és pràcticament idèntica a la de l'any 2020
(15).
En relació a aquest tema, els haig de dir, per penúltima vegada, que comprenc l’existència de la
presumpció de veracitat per part dels agents de la Policia, però continuo sense entendre que
no es pugui posar mai en dubte. Trobo a faltar excepcions; excepcions que confirmin la regla i
que demostrin que l’Ajuntament és escrupolós en el compliment de la llei i l’aplicació de les
ordenances, però també que està format per persones que comprenen les persones, les
situacions excepcionals i les circumstàncies individuals (que és tal com passa de vegades,
d’altra banda).
I per cert, també continuo felicitant l’actitud constructiva de l’inspector en cap de la Policia
Local, el senyor Albert Romero, el qual, encara que segueix donant-me la raó en comptades
ocasions, almenys contesta i col·labora de la manera que jo voldria poder fer extensiva a tots
els departaments d’aquest Ajuntament. Els ho repeteixo: no és pas demanar gaire, oi?
I permetin-me la llicència de fer-los una proposta singular. Sé que ben difícilment prosperarà,
però jo la deixo anar. He dit cada any –i ho repeteixo avui– que en l’àmbit de les multes de
trànsit és on resolc més expedients a favor de l’Ajuntament. Hi ha alguna gent que es pren una
sanció com una injustícia horrible, que clama al cel, i moltes vegades no té cap raó. Aleshores
no els la dono, és clar, però s’enfaden d’una manera desorbitada (alguns, no pas tots). Això no
vol dir que no n’hi hagi alguns que en tinguin, de raó, i en aquest sentit haig de dir que l’esforç
perquè l’Ajuntament els la doni també se’m fa desorbitat. Ho podria il·lustrar amb exemples
diàfans, és clar, però no és aquest el meu propòsit.
El meu propòsit és fer-los saber que les multes que posa l’Ajuntament de Vilafranca són de les
més cares del país, segons tinc entès. Legals, òbviament, però arran del marge superior de la
franja que ofereix la llei. Ras i curt: 100 € per aparcar malament, per exemple, em sembla un
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excés; ep! si és la primera vegada (cosa que a tots ens pot passar). Els suggereixo que la
primera multa que es posi a una persona sigui simbòlica, testimonial: què sé jo, 20 €, posem
per cas. Quan aquesta persona reincideixi, 40 €; i si hi torna, 80; i després, el que vulguin.
Ningú no es podria queixar, no troben? Aplicar això voldria dir posar el comptador a zero, és
clar, però m’agradaria saber què faria, la ciutadania, si ho sabés. Confiant com confio en
tothom, d’entrada, vull pensar que tindria un efecte dissuasiu i pedagògic important. Si fos així,
magnífic, i si no, clatellada, però no es podria queixar ningú.

Secretaria Governació
El servei que al 2021 ha tingut el dubtós honor d'encapçalar la llista de queixes és el de
Secretaria Governació, que cal dir que també és un dels serveis que abasta un ventall de
funcions –i algunes d'elles força compromeses– més gran.
Potser la més delicada sigui la gestió del Padró ja que, com ja he dit en diverses ocasions,
l'Ajuntament ha estat aplicant de forma excessivament restrictiva la normativa vigent, de tal
manera que les repetides denegacions d'empadronament a persones que no tenien residència
fixa o no la podien acreditar documentalment ha estat motiu de diverses queixes.
Malgrat això, cal reconèixer que darrerament he copsat una certa rectificació en els criteris que
l'Equip de govern aplica en els casos d'empadronament, de tal manera que sembla que estigui
més disposat a respectar l'esperit de la llei en lloc d'utilitzar-ne el text per a restringir els drets
de la ciutadania. Aquí, una vegada més, m’haig d’aturar. En primer lloc, per dir que el canvi
d’actitud de l’Equip de govern s’ha degut, més que no pas a una variació en les seves
conviccions, a la pressió creixent que, des de diverses bandes, els arriba perquè es convencin
que l’incompliment de la llei és una veritat cada vegada més universal. I quan dic de diverses
bandes –i perdonin-me la immodèstia–, una d’elles és la constant pesadesa d’aquest Síndic; si
no m’ho dic jo, òbviament no m’ho dirà ningú altre. I una altra banda és el magnífic monogràfic
El dret a ser empadronat i la bona administració, editat pel Fòrum de Síndics, que vaig fer a
mans de l’Alcalde i el tinent d’Alcalde Aureli Ruiz ja fa temps.
A veure si ho deixo clar d’una vegada per totes de la manera més breu de què sigui capaç:
1. El dret a l’empadronament de tothom, absolutament tothom, visqui on visqui i de la manera
que hi visqui, és un dret fonamental, universal i diàfan. El padró és una fotografia de la
població, no un sedàs que es pugui adaptar a diferents posicionaments polítics. Ja ho he dit
alguna altra vegada: posin-se d’acord tots els ajuntaments de Catalunya i compleixin tots la llei
(com fan a Barcelona, a Sabadell, a Vilanova, etc.) i la fal·làcia del factor crida acabarà de
caure pel seu propi pes.
2. Els delinqüents –fins i tot, atenció, acceptant que l’ocupació irregular sigui un delicte– també
tenen el dret a ser empadronats. Els ho he dit moltes vegades, i ara ho deixo escrit: tots els
delinqüents de corbata i americana estan perfectament empadronats. Per tant, quin és el
problema de debò?
3. Tal com dic això, i amb la claredat amb què ho dic, també he exposat diverses vegades la
meva postura –convertida en demanda feta a l’Ajuntament– que les persones incíviques que
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comportin conflictes de convivència i de pau amb els seus veïns, rebin una vigilància, una
pressió i unes sancions molt més contundents que les que estan rebent actualment. Encara
que no sigui competència estricta de l’Ajuntament. Però atenció, he dit totes les persones, no
les persones que viuen en règim d’ocupació irregular, no els ocupes, vaja, els quals tan
alegrement i superficialment l’opinió popular associa a conflictius. No pot ser que ens aprofitem
d’aquest corrent de pensament tan escampat per no protegir les pobres famílies que pateixen
les terribles conseqüències de tenir incívics per veïns.
i 4. No pot ser que l’Ajuntament no afronti més decididament aquesta situació perquè el
problema de l’habitatge és enorme, enquistat i creixent. El dret a l’habitatge digne també està
reconegut per la Constitució espanyola i per tots els pronunciaments conjunturals i oportunistes
de tots els polítics del país. Però és just, el que passa amb l’habitatge? ¿És cert que tothom té
accés a un habitatge digne? ¿Hi ha preus assequibles per a tothom de pisos de compra? ¿Hi
ha preus assequibles de pisos de lloguer per a tothom? ¿En pot trobar fàcilment, a part dels
preus prohibitius, qui no tingui un contracte laboral indefinit? ¿En poden trobar fàcilment, les
persones i les famílies vulnerables? I encara pitjor, ¿en poden trobar fàcilment les persones i
les famílies de segons quin color de pell i quina procedència? Per favor, no m’ho facin
argumentar més...
I no em diguin, si us plau, que una major llibertat de mercat (!!!) afavoriria que els propietaris de
pisos els lloguessin amb més facilitat i resolguessin el problema. En l’actual estat de
capitalisme salvatge, del qual moltes persones s’aprofiten, això no s´ho creu ningú. I tampoc no
em diguin que aquest no és un problema que hagi de solucionar l’Ajuntament, sinó les
instàncies polítiques superiors. Encara que sigui així, les condicions de vida dramàtiques,
injustes i duríssimes a les quals cada vegada més persones es veuen abocades no fan
acceptable aquesta postura. Estic parlant de persones, estic parlant de vilafranquins i
vilafranquines.
En aquest sentit, però –i una vegada més, deixin-me destacar que cada vegada que puc felicito
la tasca de l’Ajuntament que trobo correcta–, he de dir que en aquest camp, un dels més
importants de la meva tasca com a Síndic, he trobat una bona col·laboració en els Serveis
Socials (exp. 34/2021/1171). I des que la cap del Departament és la senyora Montse
Domènech, encara molt més.
I perquè acabi de quedar clar el que estic dient, una felicitació més: l’aprovació al Ple Municipal
del 22 del març proppassat del PLA LOCAL D’HABITATGE. Malgrat que no és cosa del 2021,
els felicito per l’aprovació, no per unanimitat però sí per una amplíssima majoria i sense cap vot
en contra d’aquesta importantíssima eina. I tant de bo que l’abast del Pla pogués ser tan
superior com demanaven els grups municipals que es van abstenir.
També recauen sobre Secretaria Governació els expedients relacionats amb les activitats
econòmiques. Pel que fa a establiments de restauració, s'han detectat conflictes relacionats
amb les restriccions patides arran de la pandèmia (exps. 14/2021/1171 i 18/2021/1171), però
també he obert expedients arran de denúncies d'activitats que s'han implantat i/o funcionen de
manera irregular (exps. 3/2021/1171 i 44/2021/1171).
I els expedients relacionats amb el cementiri i amb les plaques de gual també es gestionen des
del servei de Secretaria Governació. Tot i no ser gaires, fan que la xifra augmenti. En aquest
sentit vull observar que, arran de l'expedient 33/2021/1171, hem detectat que alguns dels guals
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amb placa que hi ha als carrers més antics de Vilafranca no compleixen amb les especificitats
tècniques que actualment s'exigeixen per concedir un gual nou.
No cal dir que això genera una situació de greuge que caldria corregir, i potser l'única manera
de fer-ho seria revisant tots els guals de la vila. Segurament se’n podrien eliminar uns quants,
que acabarien amb els usos inadequats que en fan alguns propietaris i també alliberarien
places d'aparcament a la via pública.
En canvi, fins al 2020 també es comptaven a Secretaria Governació els expedients relacionats
amb reclamacions de Responsabilitat Patrimonial, que van estar aturats durant molt de temps i
van provocar un embús considerable. Des de la posada en funcionament dels Serveis Jurídics
renovats, però, tots aquests expedients han estat assumits i resolts per aquest nou servei,
motiu pel qual ara surt a l'estadística amb un volum sensible d'expedients que no són
estrictament propis, sinó heretats.

Serveis Socials
Aquí tenim més bones notícies i vull destacar el descens dels expedients relacionats amb els
Serveis Socials (Benestar Social + Gent Gran). És significatiu que encara en època de
pandèmia, de restriccions, d'ERTOs, de reducció del contacte humà i d'una certa precarietat
anímica i econòmica per a moltes persones, el nombre total d'expedients que hem tractat
durant el 2021 (6) és pràcticament la meitat que els que es van tractar l'any anterior (11).
I com ja he dit més amunt, també agraeixo la sensibilitat i el bon criteri que la Cap de servei
m'ha mostrat en els assumptes relacionats amb el tema de l'empadronament.
Malgrat això, em consta que és un servei que encara ha patit algun moment de tensió perquè
quan els arriben les necessitats d'algunes persones moltes vegades ja són urgents, i perquè els
recursos (materials i humans) de què disposen són inevitablement limitats. Qualsevol increment
en aquest sentit, doncs, segur que contribuiria a millorar encara més el servei.
D’altra banda, l'augment desbocat dels preus que estem patint durant els darrers mesos de
2021 i tot el que portem de 2022, encapçalats per l'electricitat, el gas i els combustibles, estan
repercutint en tota la cadena del consum, cosa que acabarà perjudicant greument les
economies més precàries, les d'aquelles persones a qui ja costava arribar a finals de mes i que
ara poden haver de recórrer als ajuts municipals. M'agradaria demanar que els Serveis Socials
i Gent Gran estiguessin preparats per a aquest possible embat.

Casos particulars...
A finals de l'any 2020 vam obrir l'expedient 12/2020/SMG_QX, que també es pot consultar en
aquest Informe perquè va ser tancat a primers de 2021. Era el cas d'una senyora que havia
cedit el seu pis a l'Ajuntament (per a usos socials) i ella se n'havia anat a viure a un dels pisos
que gestiona la Fundació Amàlia Soler. L'Ajuntament li havia demanat que no donés de baixa
els serveis (aigua i llum) per evitar el cost d'una nova alta, però no els va posar a nom seu, de
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manera que els havia hagut d'anar pagant ella –així com els impostos i la comunitat– i no hi
havia manera que se li tornessin aquests diners.
Vam col·laborar a solucionar aquell cas concret, però ningú va abordar el problema de fons i al
llarg de 2021 el problema es va repetir. Però no només això, sinó que vaig descobrir que el
problema afectava tres persones (exps. 45/2021/1171 i 46/2021/1171) i que venia d'una
redacció poc encertada del contracte de cessió. Potser la conseqüència més greu d'aquesta
disfunció és que aquestes tres propietàries encara paguen la brossa dels seus pisos tot i que fa
anys que els van cedir a l'Ajuntament. I, a més, la paguen per duplicat (!).
Com que els departaments implicats eren diversos (Habitatge, Benestar Social, Intervenció i
Serveis Urbanístics) vaig optar per demanar directament la intervenció dels regidors afectats,
cosa que encara no ha donat fruit però que espero que no trigui gaire a fer-ho.

...i uns quants flaixos
Tot seguit esmentaré –en un format molt breu– una sèrie d'observacions molt concretes, molt
diverses i força delicades que no vull ni puc desenvolupar aquí, però que sí que les vull citar per
si es volen valorar i s'hi vol intervenir en algun sentit.
1. En poc temps ens van arribar diverses queixes relacionades amb multes molt rigoroses i/o
poc fonamentades imposades per un mateix agent (exps. 2/2021/1171, 10/2021/1171,
21/2021/1171 i 32/2021/1171), cosa que potser denotava excés de zel o algun problema
personal que li dificultava fer la seva feina amb l'objectivitat i l’empatia necessàries. No cal dir
que això ho vaig comentar a bastament amb l’Inspector en cap.
2. Crec sincerament que el servei de Convivència i Ciutadania manifesta sovint un zel excessiu
en la negació de sol·licituds d’empadronament, a vegades potser fins i tot per damunt dels
criteris polítics més o menys canviants que deu anar rebent (exp. 30/2021/1171).
3. Fins ara no havia estat gaire habitual haver d'obrir expedients relacionats amb el Servei de
Recursos Humans, però durant el 2021 hi va haver diverses queixes relacionades amb el
procés de selecció d’una plaça de directiu especialitzat (exps. 20/2021/1171, 38/2021/1171 i
40/2021/1171), que no es va fer de la millor manera possible, fins al punt que va arribar al
Síndic de Greuges de Catalunya i finalment es va haver de repetir el procés. Caldria, en relació
a la cobertura d’aquesta plaça, i a totes les convocatòries en general, que siguin molt més
curosos (és a dir, més concrets i detallats) en la redacció de les bases, de tal manera que el
perfil del treballador que es busca quedi molt més acotat que fins ara i eviti els malentesos i la
creació de falses expectatives en els possibles candidats.
4. A l'exp. 41/2021/1171 sembla que s'hagi produït quelcom més que una senzilla disfunció. El
cas és que unes subvencions esportives que es van tramitar a primers de 2019 encara no
s’havien pagat a 31 de desembre de 2021. De fet, encara no s'han pagat en el moment de
redactar aquest text.
5. La instrucció dels expedients i els contactes amb els serveis afectats també m'han fet adonar
que s'actua amb molt de rigor vers determinades persones i casuístiques (exps. 14/2021/1171 i
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24/2021/1171) i amb una tolerància excessiva en altres (exps. 40/19, 3/2021/1171 o
44/2021/1171).
6. També passa en casos que giren a l'entorn de les molèsties ocasionades per alguns locals:
segons l'expedient 16/2021/1171, tenim constància que a l'Ajuntament no li tremola el pols a
l'hora d'actuar amb rigor i fins i tot clausurar un centre quan hi ha queixes dels veïns, però que,
en canvi, ni tan sols arriba a plantejar-se el tancament d'altres locals que generen tantes o més
queixes, com són ara els dels exps. 7/2020/SMG_QX i 02/20). És a dir, vaja, que no sé si hi ha
algun criteri al respecte o l'actuació depèn del rigor personal que apliqui un o altre funcionari,
però he detectat diverses discrepàncies en la manera d'actuar que constitueixen un greuge
evident, per no parlar directament d'una discriminació, en el tracte vers unes persones o
activitats respecte d'altres.
7. Faig una petició –de futur, més que res– als partits polítics, en el sentit que no utilitzin la
Sindicatura de Greuges per atacar, desgastar o tan sols exigir els seus drets davant de l'Equip
de govern (exp. 1/2021/1171). Tenen altres eines, com ara la Comissió de Garantia del Dret
d'Accés a la Informació Pública (GAIP), les rodes de premsa, etc., per acomplir aquests
objectius.
8. Dic el mateix amb els conflictes laborals. Si algun treballador té algun problema amb
l'Ajuntament, com a empresa, especialment quan el conflicte es fonamenta en aspectes
subjectius, és preferible que utilitzi eines com el Comitè d'empresa, els sindicats o la Inspecció
de Treball per defensar els seus drets.

Aspectes generals
De tots els contactes que mantinc constantment amb els diversos serveis de la casa que es
veuen afectats per alguna reclamació, durant el 2021 encara he trobat que n'hi ha alguns que
generen queixes per manca de resposta perquè van una mica escassos de personal. Podria
esmentar, per exemple, el de Serveis a les Persones, Serveis Urbanístics, l'Oficina d'Atenció
Ciutadana o el ja esmentat Servei de Secretaria Governació.
Tot i que potser algunes d’aquestes mancances tinguin una explicació raonable (malaltia
d’algun membre de l'equip, jubilacions, excedències, canvis de destí, etc.) seria desitjable que
es procurés minimitzar-ne els efectes per evitar que el servei a la ciutadania se'n veiés afectat.
En canvi, com ja he dit anteriorment, en aquesta llista de serveis que funcionen deficitàriament
per culpa de la manca de personal ja no hi ha el servei de Responsabilitat Patrimonial, que
després de les meves peticions en aquest sentit –i mal m’està dir-ho– va donar pas a uns
Serveis Jurídics més ben dotats i eficients.

Serveis perifèrics
Demanen un esment a part tres empreses o organismes que, si bé no són pròpiament
Ajuntament, sí que en formen part d'una manera o altra (com l'Empresa Municipal d'Aigües de
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Vilafranca, EMAVSA) o presten serveis municipals delegats, transferits o concedits per
l'Ajuntament (com l'Organisme de Gestió Tributària –l'ORGT– o l'empresa privada que ofereix
els Serveis Funeraris –Àltima).
1. Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca
D’acord, per exemple, amb els expedients 6/2020/SMG_QX i 36/2021/1171, entre molts altres,
detectem un funcionament èticament molt reprovable de la companyia d'Aigües, que sempre
busca mil giragonses legals per intentar cobrar el deute dels llogaters als propietaris. Abans
deien que era error dels propietaris per no posar el comptador a nom dels llogaters, però en el
cas que he posat d’exemple el comptador anava a nom del llogater i també li volen cobrar el
deute al propietari amb l'argument que mentre hi hagi deute no es pot fer cap canvi de nom. Si
bé això és legalment correcte, impedeix als propietaris tornar a llogar l'habitatge o el local, de
manera que és una coacció clara. Els arguments (que “si no fan que els propietaris paguin el
deute, aquest s'haurà de repercutir en les tarifes de tota la població”) són, com a mínim,
qüestionables.
Casualment, quan hem preguntat ha resultat que sí que hi ha una solució per evitar aquest
pagament, tot i que també acaba suposant un cost per al propietari: si es deixa que es
compleixin dos mesos des del tall del subministrament, el contracte es rescindeix de manera
automàtica. El problema és que després cal tramitar una nova alta i assumir-ne el cost.
A banda que no sembla que tinguin clar que són un servei públic essencial, és necessari
comparar i observar que les empreses elèctriques, tot i no ser públiques, funcionen de manera
molt més justa davant de casos similars, ja que el deute sempre queda a nom del titular del
comptador i l'haurà de pagar si es vol tornar a donar d'alta, però mai se li carrega al propietari
de l'immoble.

2. Organisme de Gestió Tributària
Un any més cal parlar del col·lapse permanent en què viu l'ORGT en relació als expedients que
tenen a veure amb les plusvàlues, ja que si bé la demora i l'acumulació inicial estaven
justificades per la deixadesa i la manca de regulació de l'Estat espanyol, ara ja fa temps que
s'estan resolent aquests expedients, però no s’hi posen els mitjans necessaris com per garantir
una posada al dia ràpida i eficient.
El primer expedient que vam obrir arran de les sentències que declaraven inconstitucional el
cobrament de les plusvàlues quan s'havia venut un immoble amb pèrdues acreditables, el
26/17 (sí, de 2017!), el vam tancar a començaments d’aquest 2022.
Si tenen molta feina, s'han d'espavilar per fer-la en els terminis que estableix la llei, perquè és
molt injust que ells puguin saltar-se els terminis sense que passi res i que quan un ciutadà
s'endarrereix un dia en fer un pagament ja tingui el recàrrec a sobre.
No cal dir que he comentat moltes vegades aquesta inoperància de l’ORGT amb l’Interventor,
el Regidor d'Hisenda i l’Alcalde.
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3. Serveis Funeraris
Després de quatre anys d’intentar-ho, haig de llençar el barret al foc. He procurat, amb tots els
mitjans al meu abast (que no són pas gaires), millorar i abaratir els serveis de l’empresa
concessionària, cosa que he aconseguit en certa mesura en el primer cas, però gens ni mica
en el segon. Continuo considerant que els preus són excessivament elevats, però no hi ha res
a fer, i mentre l’Equip de govern continuï considerant només que “es tracta d’una empresa
privada”, la cosa no pot millorar de cap manera.
En canvi, sí que han atès una de les dues petites peticions accessòries que els vaig fer (la
xocolata del lloro, de fet). Finalment –i no entenc com han pogut arribar a trigar tant– han
disposat dues places d’aparcament reservat a PMR. I per cert, una vegada més, sense ferme’n saber res, com succeeix en tantes altres situacions...
Al moment de redactar aquest document, l’altra sol·licitud, la d’instal·lar un aparcament de
bicicletes, continua sense realitzar-se. Deu ser un pressupost massa ambiciós...

Serveis externs
En la mateixa línia de parlar de serveis que no depenen pròpiament de l'Ajuntament, com
l'ORGT, voldria fer referència a uns assumptes que, "tot i no ser de la meva competència sí que
són de la meva incumbència", ja que afecten de manera directa el benestar i la qualitat de vida
de la població de Vilafranca. De fet, ja en vaig parlar a l'Informe 2020, però durant el 2021 no
sembla que el problema s'hagi solucionat. Més aviat al contrari.
Es tracta de l’escassa i/o mala atenció que ofereixen alguns serveis que depenen d'altres
administracions.
Són tantes les molèsties que ocasionen que algunes de les persones que ens han fet arribar la
seva queixa ja sabien que no hi podríem fer res, però necessitaven que algú les escoltés i les
ajudes o orientés. Aquestes queixes estan recollides a la secció de consultes sense expedient,
la 4.1.2.
Més enllà del col·lapse permanent en què viuen els Jutjats, també ens han arribat queixes
contra Hisenda, el SEPE, el CAP i la part administrativa i de tràmits de la Seguretat Social.
En general, la gent es queixa de la dràstica reducció de l'atenció presencial, de l'escassetat de
cites prèvies, de la mala atenció telefònica (quan aconsegueixen que algú els contesti) i de les
muralles infranquejables que suposen els vigilants que tenen a les portes. Es pot entendre i
acceptar que la pandèmia va fer necessàries unes certes limitacions i restriccions, però a hores
d'ara ja sembla que s'hi repengin i s'hagin convertit en un mal crònic.
Per si tot això fos poc, d'un temps ençà s'hi han afegit les queixes contra les entitats bancàries.
El tancament d'oficines i la limitació draconiana dels horaris de caixa i d'atenció al públic en
general estan fent que moltes persones que no se senten còmodes amb els caixers automàtics
i encara menys amb les pàgines d'internet, especialment la gent gran, estiguin quedant
excloses d'un servei que, ens agradi o no, és essencial i d'ús general obligatori.
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Sé que –tal com he dit abans– com a Síndic Municipal de Greuges no puc intervenir
directament en aquests assumptes, però penso que sí que és la meva obligació denunciar
aquests problemes i demanar als polítics municipals (que sé que tampoc ho poden solucionar
directament) que per via dels càrrecs, les institucions i els partits polítics que representen facin
la pressió que sigui necessària –i allà on sigui necessària– perquè se solucionin unes
injustícies que afecten bona part de la població. Casualment, la part més vulnerable.

Clams habituals al desert
Suports per als papers dels regidors al Saló de Plens. Vostès mateixos...
Megafonia de la Plaça de la Vila. Vostès mateixos...

JAUME RAFECAS I RUIZ
Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès, 21 de juny del 2022
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2. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ EN ACTES
PÚBLICS

2.1. Aparicions als mitjans de comunicació
La presentació al Ple del meu Informe d'actuacions corresponent a l'any 2020, que va tenir lloc
durant el Ple ordinari del 15 de juny de 2021, va gaudir de l'atenció de la premsa escrita i de la
ràdio i la televisió d'àmbit comarcal.
En general, tots els mitjans van coincidir a destacar la meva queixa contra la manca de celeritat
de l'Ajuntament davant les qüestions que els planteja la Sindicatura i la dificultat que em suposa
avançar en els casos més complicats. També es van fer ressò de la discrepància que
mantenim en matèria d'empadronament i del reclam de més atenció vers la institució.
En l'aspecte positiu, van destacar la reducció de casos pendents i la felicitació per les millores i
el funcionament d'alguns departaments, així com el suport de tots els grups del Consistori a la
institució de la Sindicatura i a la feina feta.
____________________________

I va ser precisament arran de la presentació al Ple del meu Informe 2020 que, pocs dies
després, L'informatiu vespre, de Penedès TV, em va dedicar l'espai L'entrevista.
Això va ser el dilluns 28 de juny de 2021, i em va permetre explicar què és la institució de la
Sindicatura de Greuges, per a què serveix, com és la feina i com funciona el servei.
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2.2. Participació en actes públics de la vila
Més enllà la meva implicació i interès personals en les activitats que es fan a Vilafranca, durant
el 2021 vaig intentar assistir al màxim d’actes públics dels que es van convocar per fer-hi visible
la institució que represento. Van ser el següents:

2.2.1. Acte institucional del Dia de les Dones
El dimarts 9 de març vaig assistir, amb la meva esposa, a l'acte institucional organitzat amb
motiu del Dia de les Dones que es va celebrar, tot respectant les mesures de seguretat vigents
contra la covid-19, al Claustre dels Trinitaris.
L'actriu, relatora i comunicadora María Rodríguez Sandía va llegir i teatralitzar un manifest –dur
però poètic– que va aprofundir en les relacions entre homes i dones. La va acompanyar la
projecció de l'audiovisual "Jo soc totes", que encara li va donar més consistència.
La intervenció de l'alcalde, el Sr. Pere Regull, que va diferenciar el masclisme d'alta intensitat
(el que –malauradament– surt a les notícies) del de baixa intensitat (aquell en què podem caure
tots sense adonar-nos-en), també va estar molt encertada.

2.2.2. Conferència institucional de la Diada de Sant Jordi
Malgrat les limitacions imposades per la pandèmia, el dijous 22 d'abril de 2021 vaig assistir a la
conferència institucional que s’havia convocat amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Es va celebrar a l'Auditori del VINSEUM, amb aforament limitat, i va anar a càrrec del geògraf i
naturalista Martí Boada i Juncà, que va oferir als escassos assistents una conferència molt
interessant però sense cap referència a Sant Jordi.
Amb un discurs original, amè i pedagògic, directe i planer però també amb una profunditat
notable, ens va fer reflexionar sobre la necessitat d'adoptar mesures radicals en matèria de
sostenibilitat si encara volem tenir opcions de salvar el planeta.
2.2.3. Presentació al Ple de l’Informe 2020
Durant la presentació del meu Informe corresponent a l'any 2019, la majoria de grups del
Consistori van demanar que les futures presentacions de l'Informe anual de la Sindicatura de
Greuges es fessin en el marc d'un Ple extraordinari i monogràfic, per tal de poder aprofundir
més en el seu contingut i en la diagnosi dels problemes de la vila que proporciona. Fins i tot
l'Alcalde va comentar que m'havia guanyat aquest dret.
Malgrat això, i malgrat els diversos recordatoris en aquest sentit que li vaig fer a l'Alcalde durant
els primers mesos de 2021, va considerar oportú que presentés el meu Informe de 2020 com a
tercer punt de l'ordre del dia del molt atapeït Ple ordinari del mes de juny, que encara es va
celebrar de manera virtual. Val a dir, però, que això no va ser impediment perquè tant jo mateix
com els diversos grups municipals dediquéssim a l'Informe el temps necessari.
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Un dels principals aspectes
que vaig voler destacar en
la meva intervenció va ser
el cansament que em
produeix l'enquistada falta
d'una resposta àgil i
operativa per part de
l'Equip de govern a algunes
de les propostes que els
faig i a algunes de les
qüestions que els plantejo.
També vaig posar èmfasi,
com ja havia fet en
l'Informe anterior, en la
discrepància que mantenim en alguns aspectes de la defensa dels drets de les persones més
vulnerables, especialment pel que fa a la interpretació de la Llei de l'empadronament.
Com a punts positius, vaig destacar el bon funcionament dels Serveis Socials, la rapidesa en
les respostes de la Policia i la reestructuració del servei de Responsabilitat Patrimonial.
L'Equip de govern va apel·lar a la complexitat d'alguns expedients per justificar la seva demora
en algunes respostes, i a la diferent interpretació que fem dels textos legals en el tema de
l'empadronament. Malgrat això, em van reconèixer el mèrit de la tasca realitzada i em van
confirmar el seu suport a la Sindicatura.
Els grups de l'oposició també em van reconèixer i agrair la feina feta, em van encoratjar a
continuar i van reclamar a l'Equip de govern més atenció a una institució que consideren vital
per a la salut democràtica de la Vila. Entre les seves peticions es va repetir, un cop més, la
proposta de dedicar un Ple extraordinari i monogràfic a la presentació del proper Informe anual
del Síndic.
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____________________________

El regidor de VeC encara va anar més enllà dels comentaris que ja havia fet durant el Ple i va
donar suport públicament, a Penedès TV i a les xarxes socials, la institució de la Sindicatura de
Greuges i les peticions que jo mateix havia fet a l'Equip de govern per tal de millorar el servei a
la ciutadania, sobretot en qüestió d'empadronament. També va insistir a demanar que es
dediqués un ple monogràfic a l'Informe de la Sindicatura.
Com és lògic, li vaig agrair aquest suport públic.
2.2.4. Acte institucional de l’Onze de Setembre
El divendres 10 de setembre de 2021, a l'Auditori del Vinseum i amb aforament limitat per
causa de la covid, vaig assistir a la conferència institucional que l'Ajuntament de Vilafranca
havia organitzat per celebrar la Diada Nacional de Catalunya.
La xerrada va portar per títol Esperança i llibertat, i va anar a càrrec del periodista i llicenciat en
Dret Sergi Sol, que va tenir un sentit record cap a la regidora Mònica Hill.
La seva intervenció va ser més històrica que periodística i, d'una manera clara, valenta i
sincera, va intentar demostrar que els enfrontaments interns i la falta d'unitat no porten bons
resultats.
En acabar el parlament del convidat, l'alcalde Pere Regull va cloure l'acte amb una intervenció
també molt encertada.

2.2.5. Acte d'Amnistia Internacional
Amb motiu de la celebració del 20è aniversari del grup local d'Amnistia Internacional Penedès,
el dijous 30 de setembre de 2021 es va celebrar un acte, a l'Escorxador, que va dur per nom 20
anys dels Drets Humans al Penedès i al món.
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Més enllà de la meva simpatia per l'entitat i l'atractiu de l'acte, em va semblar molt interessant
d'assistir-hi perquè els drets humans són un referent constant en la meva tasca com a Síndic
de Greuges, però també perquè un dels ponents havia de ser el Sr. David Bondia, President de
l'Institut de Drets Humans de Catalunya i col·laborador força habitual del FòrumSD. Per si això
fos poc, es va donar la coincidència que acabava de ser nomenat Síndic Municipal de Greuges
de la ciutat de Barcelona, de manera que no només em va plaure sentir la seva intervenció sinó
que després hi vaig parlar una estona i el vaig felicitar pel seu nomenament.
En el seu parlament, que va ser àgil i dinàmic, el Sr. Bondia va afirmar amb rotunditat que els
drets humans són constantment trepitjats, i que darrerament les administracions i els estats no
només els vulneren per acció, sinó també per omissió (com en el cas de les denegacions
d'empadronament). Malgrat això, el seu missatge va ser optimista i va assegurar que encara hi
havia esperança.
Per altra banda, el representant d'Amnistia Internacional Penedès, en la seva intervenció, va
esmentar diverses entitats i institucions que col·laboren en la defensa dels drets humans i hi va
incloure les sindicatures de greuges, detall que vaig agrair.

2.2.6. Acte patronal de la Policia Local
El dijous 28 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda i a l'Auditori Municipal, vaig assistir a l'acte
institucional de celebració de la Diada patronal de la Policia Local de Vilafranca.
Com és habitual, durant l'acte es va agrair la tasca dels diferents cossos policials, es van
concedir condecoracions a les accions de més mèrit i es van reconèixer els serveis prestats als
agents jubilats durant el darrer any, així com als que havien complert 20 i 25 anys de servei.
També es va esmentar i agrair la col·laboració de totes les persones individuals que havien
facilitat alguna actuació policial.
En els respectius parlaments,
tant l'Inspector en cap de la
Policia com el Regidor de
Seguretat
Ciutadana
van
destacar que en el darrer any
no s'havia registrat un augment
significatiu en els casos
delinqüencials, però sí que
darrerament s'estava detectant
un cert increment de les
actituds hostils envers els
agents de l'autoritat. No van
dubtar a fer una crida al
civisme i a respectar la feina
de la Policia.
Tot i que l'acte va ser una mica llarg, les actuacions de la Coral del Centre Excursionista del
Penedès i de l’Escola de Dansa CAS de Vilafranca van contribuir a fer-lo més amè.
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L'Alcalde de Vilafranca, en la seva intervenció de cloenda, va assenyalar que una legislació
massa laxa dificulta l'actuació policial en assumptes d'ocupacions il·legals i de drogues, cosa
que sens dubte contribueix a incrementar la sensació d'inseguretat de la població.

2.2.7. Acte institucional 25N
En el marc del 25N - Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers
les Dones, el dimecres 24 de novembre vaig assistir a l'acte institucional que es
va celebrar a l'Auditori del VINSEUM.
Més enllà de les intervencions institucionals de la regidora Montse Arroyo i de
l'alcalde Pere Regull, em van semblar molt encertades i de molt bon gust la
lectura / representació del manifest que va fer l'actriu Clara Cols i el concert de
l'Anna Roig i el Carles Sanz, que ens van oferir un preciós recital sobre la
tendresa.
També vaig trobar molt adequat el to general de l'acte que, tot i denunciar la
cruesa i l'extrema gravetat de les agressions i les violències que cada dia
pateixen les dones, va defugir la culpabilització sistemàtica dels homes i va
llançar un missatge positiu i esperançat que subscric completament: les
úniques solucions són l'amor i la tendresa.

2.2.8. Pregó de la Fira del Gall
L'Auditori del VINSEUM va acollir, el dimecres 15 de desembre de 2021, el pregó que va donar
el tret de sortida a la 357a edició de la Fira del Gall de Vilafranca, que va tenir lloc els dies 18 i
19 d'aquell mes.
L'acte va anar a càrrec de la periodista
gastronòmica Tana Collados que, de
manera breu i simpàtica, va lloar la
capacitat d'adaptació del sector de la
restauració als nous temps, en què tot i
la tendència al vegetarianisme i al
veganisme no es pot renunciar del tot a
les proteïnes animals. I en aquest sentit,
de voler menjar menys però millor, va
augurar que un producte de qualitat com
és el gall del Penedès té el futur
assegurat. També va fer pinzellades
breus sobre altres productes de la terra
com el vi i l'oli.
Tant la Regidora de Turisme com l'Alcalde, en les respectives intervencions institucionals,
també van fer referència a la resiliència del sector de la gastronomia i de la mateixa Fira del
Gall, que ja té més de 350 anys d’història i tradició.
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3. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES

Com cada any, durant el 2021 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres
síndics i defensors locals, nacionals i estatals. Són molt útils per intercanviar coneixements i
experiències i, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament a nivell local.
El detall d’aquests actes, que en la seva gran majoria van tenir format virtual arran de la
situació de pandèmia que encara vam patir, és el següent:

3.1. Jornada interna de formació i debat (FòrumSD)
El 29 de gener de 2021 vam assistir, telemàticament, a una Jornada Interna de formació i debat
convocada pel Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, el FòrumSD.
Atès que la situació de pandèmia i de restricció de drets
continuava ben vigent per a tothom, i tenint també en
compte que les administracions ja s'hi havien anat
adaptant i que tant els defectes com les virtuts d’aquesta
adaptació ja s'havien anat concretant, l'objectiu d'aquesta
Jornada de formació i debat era reflexionar, millorar i
ampliar el document Desatencions a la ciutadania en
temps de pandèmia que havia elaborat una comissió del
mateix FòrumSD i que s'havia presentat en públic a
primers de desembre de 2020, en el marc de les XIII
Jornades de Formació del FòrumSD.
En aquesta ocasió es va proposar un decàleg intern que
reflexionava sobre possibles punts que podíem aplicar
les sindicatures per reforçar el servei de suport i
acompanyament a la ciutadania en uns temps en què la
societat s'havia vist obligada a modificar els canals
habituals de funcionament i en què, un cop més, es
corria el risc que qui en quedés més al marge fossin els
seus membres més vulnerables.

3.2. La plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les Sindicatures Locals
El dijous 25 de febrer de 2021 va tenir lloc, en horari de tarda, la sessió de formació titulada La
plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les Sindicatures Locals, coorganitzada
pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya - FòrumSD i el
Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC).
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Atesa la situació sanitària del moment, la sessió es va celebrar íntegrament en format virtual,
cosa que va permetre que es pogués gravar i que els que no hi vam poder assistir en directe la
poguéssim recuperar més endavant.
L'objectiu dels ponents va ser analitzar i explicar la regulació i l'aplicació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua municipal, ja que feia
temps que era motiu d’un fort debat públic arran de la seva aplicació en casos de pèrdua de
l’habitatge principal com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al pagament d’una
hipoteca, en les vendes amb pèrdues i en les situacions de dació en pagament.
La presentació de la sessió va anar a càrrec de l'Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del
Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i
de la Sra. Eva Abellan Costa, Presidenta del FòrumSD i Síndica Municipal de Greuges de
Sabadell. La moderació de les intervencions va anar a càrrec de l'Excma. Sra. Eva Ribó,
Consellera del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Sant Feliu de Llobregat.

Les ponències van anar a càrrec de:
•
•
•

Sr. Sebastià Martínez, advocat, cap de gestió tributària de l'Ajuntament de Girona i
professor associat de Dret Financer i Tributari a la UdG
Sra. Llum Rodríguez, gerent de l’organisme de Gestió Tributària de Diputació de
Barcelona
Sra. Isabel Marquès, membre la Junta Directiva del FòrumSD i Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa

Després de les seves molt interessants i aclaridores intervencions encara hi va haver temps per
a un torn de preguntes que va servir per acabar d'aclarir conceptes i dubtes.
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3.3. XXIV Assemblea del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de
Catalunya – FòrumSD
El dimarts 13 d'abril de 2021 vam
assistir, de manera telemàtica, a la 24a
Assemblea general, i de caràcter
ordinari, del FòrumSD. Es va celebrar
per mitjà de la plataforma Zoom, tot i
que part de la Junta Directiva i l'equip
tècnic que va fer possible la connexió,
les votacions, etc. es trobaven
físicament a la seu de l'Associació
Catalana de Municipis.
El desenvolupament de l'Assemblea va
ser absolutament plàcid i molt àgil, ja
que el format virtual tampoc permet
gaires interaccions. Malgrat això, retrobar els companys i companyes d'altres sindicatures i
constatar que l'Associació continua ben viva, en creixement i amb molts projectes de futur va
ser molt gratificant.
Precisament va ser el Pla de Treball a curt i llarg termini el que va centrar bona part de
l'exposició, del qual es poden destacar aspectes com la institucionalització del Fòrum, la
promoció de l'associació, la col·laboració amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC),
la contractació d'un servei d’Assistència Jurídica extern, la creació de comissions per treballar
en diferents assumptes d'interès general o l'acompanyament dels nous síndics i defensors (per
relleu en una sindicatura ja existent o per la creació de la institució en un municipi que no en
tenia) en la seva incorporació al món de la defensa dels drets de la ciutadania.
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El detall del l'ordre del dia que es va desenvolupar és aquest:

XXIV ASSEMBLEA FÒRUMSD
13 D’ABRIL DE 2021
(Virtual des de Barcelona)
DIA: 13 d’abril del 2021
HORA: 10 h. 1a convocatòria 10:10 h. 2a convocatòria
(la durada prevista és de 3 h.)
LLOC: Virtual (plataforma Zoom , enllaç: http://bit.ly/AssembleaForumSDzoom)
Ordre del dia:
1. Informació acta XXIII Assemblea del 14 octubre 2020 (extraordinària)
2. Tancament 2020
a. Presentació informe d’activitats 2020 i aprovació si s’escau
b. Presentació informe econòmic 2020 i aprovació si s’escau
3. Presentació i aprovació del pla de treball i pressupost del 2021 (Servei d’orientació
jurídica, servei de comunicació, comissions de treball, curs introducció a nous síndics,
acord amb social.cat...)
4. Presentació projecte IDHC i procés de pla estratègic
5. Xarxa d'ombudsman de Catalunya. Participació i jornades
6. Elecció membres codi ètic
7. Precs i preguntes

3.4. Jornada de la Xarxa de l'Ombudsman de Catalunya
La Xarxa de l'Ombudsman de Catalunya, formada pel Síndic de Greuges de Catalunya, el
FòrumSD, els síndics universitaris i la Síndica d'Agbar, van organitzar la jornada telemàtica La
fragilitat del sistema de drets: el paper de l'ombudsman en el marc de la pandèmia de la
COVID-19.
En aquesta jornada,
celebrada el dijous 13
de maig de 2021, les
diferents
institucions
d'ombudsman de Catalunya van reflexionar
sobre la crisi sanitària
de la COVID-19 i les
conseqüències
que
havia tingut en tots els
àmbits, ja que era
evident que la pandèmia
no
només
havia
impactat
intensament
sobre la salut de les
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persones, sinó que havia posat en evidència l'especial vulnerabilitat dels col·lectius menys
afavorits i les importants mancances del sistema de drets de la nostra societat.
Els representants dels diferents nivells de defensors dels drets de les persones que van
intervenir en la sessió van compartir les diferents problemàtiques amb què s'havien anat trobant
i les solucions –tecnològiques i humanes– que havien anat implementant per garantir el servei,
la defensa dels drets i el suport emocional que necessitaven les persones.
La ponència marc va anar a càrrec del secretari de Salut Pública de Catalunya, el Sr. Josep
Maria Argimon, que ens va oferir una visió global de la pandèmia i no va dubtar a afirmar que
havia agreujat les desigualtats socials que ja hi havia. També va destacar que a mesura que
s'anessin superant fases calia anar eliminant les restriccions, perquè si bé els drets es poden
suspendre temporalment en situacions excepcionals, en cap cas es poden eliminar. Finalment
va destacar que, malgrat tot el mal que havia portat la pandèmia, també havia fet aflorar uns
nivells de solidaritat popular extraordinaris, cosa que esdevenia una oportunitat per aconseguir
que la societat en sortís més empoderada i cohesionada.

3.5. Jornada de Formació del FòrumSD: Dret a la 2a oportunitat
A proposta de la Sindicatura Municipal de Greuges de Palamós, i amb el suport de la Síndica
de Terrassa i l’Aliança de la Segona Oportunitat, el Fòrum de Síndics i Defensors locals de
Catalunya – FòrumSD va organitzar, el dia 3 de juny de 2021, una jornada de formació (virtual)
sobre el Dret a la 2a oportunitat.
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Després de la benvinguda inicial de la
Sra. Eva Abellán, presidenta del
FòrumSD, i de la presentació de la
Jornada de la Sra. Fina Camós, síndica
de Palamós, els tres ponents de la
sessió, membres de l'Aliança per a la
Segona Oportunitat, ens van explicar el
contingut de la Llei de la segona
oportunitat i ens van ajudar a
reconèixer en quins casos es pot
aplicar.
En les seves intervencions, que van ser
complementàries, ens van deixar clar
que era una llei molt necessària i que
quan va aprovar-se a l'estat espanyol ja
hi havia països europeus en què feia 30
anys que estava vigent.
No és una llei còmoda per al deutor ni
per al creditor però, si es compleixen
certs requisits i es mostra bona fe i una
col·laboració total, permet cancel·lar el
deute i que la persona deutora pugui
començar de zero, sense una llosa que,
d'altra manera, podria fer que estigués
hipotecada tota la vida.
Els ponents van coincidir que era una
llei que beneficiava tothom, perquè
permet recuperar la dignitat i l'autoestima al deutor, treu càrregues als Serveis Socials, elimina
economia submergida i fins i tot fomenta l'emprenedoria.

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

30

3.6. Jornada sobre Drets Humans i Intel·ligència Artificial
El Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya – FòrumSD ens va convidar a assistir, el
10 de juny de 2021, a una jornada de formació en línia titulada Intel·ligència Artificial i Drets
Humans: Riscos i oportunitats, organitzada per Espai Societat Oberta, Lafede.cat i M4Social.
El motiu de la convocatòria
responia al fet que els grans
avenços en el sector de la
Intel·ligència Artificial (IA), que
poden ser beneficiosos per a
la promoció i la implantació
dels Drets Humans, estan
tenint,
possiblement
de
manera intencionada, serioses
repercussions en l'exercici
dels drets fonamentals. El cas
és que s'estan utilitzant per
vulnerar i reprimir l'exercici de
drets fonamentals com ara la
privacitat, la protecció de
dades, la llibertat d'expressió i
la igualtat davant la llei.
Especialment greus són les
aplicacions que se li donen en
matèria d'immigració i de condicions de vida de les persones racialitzades i vulnerabilitzades,
com ara la precriminalització per part de la policia predictiva, l’accés a l'habitatge, a la salut, a
l'educació i a la feina, etc.
És evident que la tecnologia pot tenir un impacte positiu en la societat, però no podem refiar
que solucioni els problemes
estructurals,
com
la
desigualtat i el racisme,
que ja hi ha. Necessitem
una tecnologia inclusiva i
transparent que no estigui
controlada exclusivament
per les estructures de
poder, ja que només així
podrà ser útil per protegir i
promoure
els
drets
humans. En general, cal
ampliar
la
mirada
i
aprofundir
en
els
coneixements tecnològics
per fer de les eines digitals
unes aliades.
Programa de la jornada:
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3.7. Presentació del procés de redacció del Pla Estratègic del FòrumSD
La Junta Directiva del FòrumSD ens va presentar, el dimecres 7 de juliol de 2021 i en el
transcurs d'una reunió telemàtica, el procés d'elaboració del que havia de ser el primer Pla
Estratègic del FòrumSD com a associació.
L'objectiu era identificar els principals problemes amb què ens trobem les sindicatures i
defensories en el desenvolupament diari de la nostra feina, i començar a reflexionar sobre
possibles línies d'actuació per solucionar-los, tant des d'un enfocament local com des d'un
enfocament col·lectiu com a FòrumSD.
Abans de la trobada ja
s'havia fet un treball previ
de recopilació de les
dificultats a què ens
enfrontem, tot centrant-les
en tres àmbits: la relació
amb
els
respectius
ajuntaments, la relació amb
la ciutadania i el mateix
model de sindicatura, així
que la sessió va ser força
àgil i ràpida perquè la Junta
ja havia fet la feina de
lectura i agrupació de les
nostres aportacions i els
associats tan sols vam haver de votar quines propostes ens semblava convenient de prioritzar.
La concreció de les reflexions i la redacció del Pla Estratègic com a tal es va deixar per a la
tardor, amb la intenció de fer-ho en una trobada presencial, però es va haver d'ajornar.

3.8. Entrevista en profunditat de l’IDHC
El Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya - FòrumSD, amb la col·laboració de
l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i la Universitat de Barcelona (UB), va impulsar,
a mitjan 2021, un estudi en profunditat sobre les sindicatures locals i el seu funcionament.
Inicialment ens van demanar que omplíssim una enquesta força detallada sobre diversos
aspectes del nostre dia a dia i, en funció de les respostes obtingudes, es van seleccionar
diverses sindicatures –entre elles, la nostra– per dur a terme una entrevista presencial i a fons
que, en el cas de Vilafranca, es va celebrar el divendres 17 de setembre.
Aquell dia, i durant més de dues hores, la Dra. Luz Muñoz, del Departament de Ciència
Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la UB, ens va demanar
detalls sobre els principals aspectes del funcionament de la institució:
- La relació amb l'Ajuntament: relació amb les autoritats municipals i personal de
l'Ajuntament, defectes i virtuts dels diversos departaments, etc.
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- Receptivitat de l'Ajuntament vers les recomanacions de la Sindicatura
- Funcionament intern: reglament, mètode i tècniques de treball, fonamentació de queixes i
recomanacions...
- Pressupost i recursos –materials i humans– de la Sindicatura
- Capacitats del Síndic i del seu equip: formació exigida / recomanable, procediment de
designació, sou...
- Comunicació i difusió de la institució
- Relacions institucionals: Síndic de Greuges de Catalunya, Defensor del Pueblo, Xarxa
Internacional d'Ombudsman...
- El FòrumSD: utilitat, suport...
- Utilitat de la institució per a la ciutadania. El perfil de les persones usuàries,
problemàtiques més recurrents...
- Valoració global de la institució: el seu paper a la societat vilafranquina, reptes i
oportunitats...
Confio que la informació recollida pugui ser útil, en contrastar-la amb la d'altres sindicatures,
per descobrir aspectes a millorar i elements a potenciar, així com possibles millores a introduir
en els reglaments i en les lleis de rang superior que regulen aquestes institucions.

3.9. Campanya noves sindicatures
Com té per costum fer amb certa periodicitat el FòrumSD, a finals de setembre de 2021 va
llançar una nova campanya de difusió i promoció de les sindicatures municipals de greuges
adreçada, principalment, als municipis de més de 20.000 habitants.
Amb aquest objectiu es va fer una tramesa de correus
electrònics a tots els ajuntaments de Catalunya que no
tenien sindicatura, amb un contingut diferenciat en funció
de la mida del municipi i de si havia signat o no la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
En tots els casos se'ls convidava a considerar l'opció de
tenir sindicatura i se'ls oferia la possibilitat d'assessorarlos i orientar-los en la seva creació.
Va ser en el marc d'aquesta campanya, i arran de la
col·laboració que se'ns va demanar a tots els membres
del FòrumSD, que vaig enviar un correu electrònic a
l'Alcaldessa de Sitges per preguntar-li si el seu
Ajuntament continuava interessat a implementar la
institució, ja que recordava que el seu predecessor, a
primers de 2019, així m'ho havia manifestat.
En aquella ocasió, malauradament, la seva voluntat no
es va arribar a materialitzar perquè el candidat a qui ho
havien proposar va desestimar la petició.
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De resultes d'aquell correu i d'alguns contactes telefònics posteriors, a mitjan novembre de
2021 la Presidenta del FòrumSD, la Defensora de la Ciutadania de Vilanova i jo mateix ens
vam reunir amb l'Alcaldessa i la Regidora de Participació Ciutadana i Transparència de
l'Ajuntament de Sitges, que es van mostrar molt cordials i receptives. Ens van fer avinent que la
institució de la Jutgessa de Pau que ja tenen els ajudava força en la resolució de conflictes,
però que sí que tenien interès en la Sindicatura / Defensoria perquè el seu Reglament Orgànic
ja la preveia. En aquest sentit, ens van plantejar tot de qüestions tècniques i pràctiques sobre la
posada en marxa i el funcionament de la institució: la tria del síndic/-a, el perfil adequat, el
pressupost que necessita, els recursos materials i humans amb què ha de comptar, etc.
Tot i el seu interès, però, ens van avisar que la posada en marxa de la institució dependria dels
molts equilibris polítics i aritmètics del mateix Equip de govern –format per cinc partits– i de tot
el Consistori en general, que segurament farien difícil arribar a un acord. Malgrat això, la
possibilitat va quedar sobre la taula i nosaltres ens vam posar a la seva disposició per si
finalment es tirava endavant i necessitaven aclarir o consultar qualsevol altre detall.

3.10. La garantia d'ingressos mínims. Una perspectiva europea
En el marc del cicle de Debats sobre
l'Europa Social que organitza la
Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, el divendres 15
d'octubre de 2021 vam assistir, de
manera virtual, a una sessió titulada
La garantia d'ingressos mínims: una
perspectiva europea.
En l'organització i desenvolupament
d'aquesta jornada també hi van tenir
un paper destacat el DiploCat
(Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya), el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i la Facultat
d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramón Llull.
L'objectiu de les diverses intervencions va ser fer-nos conèixer els mecanismes que apliquen
els estats per lluitar contra la pobresa i les seves conseqüències (el 21% de la població
europea –92,4 milions de persones– està en risc de pobresa o exclusió social) i per establir un
sistema de garantia d'ingressos mínims per a la ciutadania. El primer pas, però, va ser analitzar
els conceptes "pobresa" i "estat del benestar", cosa que ens va permetre veure que els canvis
socials, laborals i polítics que hi havia hagut des del moment que es van definir per primera
vegada els havia deixat molt desfasats.
Però el més preocupant va ser constatar, per mitjà de les aportacions i les experiències dels
diferents ponents, que els sistemes que apliquen els diversos països europeus per lluitar contra
la pobresa i l'exclusió social, promoure la reinserció laboral, evitar la marginalitat i garantir una
vida digna són molt diferents, cosa que fa molt complicada l'adopció de criteris, mesures i
paràmetres comuns a tota la Unió Europea.
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Les diferències ja comencen en la detecció i classificació de les necessitats, però encara es fan
més grans en els requisits que demanen els diferents països per accedir a les prestacions
socials. També són diferents, tot i que menys, els objectius que es volen assolir a cada país
amb aquestes prestacions.
Una de les conclusions que en vam poder treure va ser que establir una Renda Bàsica
Universal Europea demanaria una reforma fiscal profunda a tot Europa i un acord entre les
administracions dels diferents estats que, ara per ara, no sembla possible.
A part d'escoltar de primera mà la situació a Catalunya i Espanya per part del Sr. Òscar Riu
(Director General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral de la
Generalitat de Catalunya), van ser molt interessants les aportacions dels ponents d'Itàlia,
Finlàndia, Alemanya i Escòcia.

3.11. XIV Jornades de Formació del FòrumSD
Tot i que en format reduït de tan sols un dia, el 10 de novembre de 2021 vam poder assistir, de
manera presencial i a Sabadell, a les 14es Jornades de Formació del FòrumSD, que van tenir
lloc a l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Més enllà de l'innegable interès de les diferents sessions i ponències programades –la principal
i més interessant va aprofundir força en el dret a l'empadronament– l'aspecte més gratificant
d'aquesta convocatòria va ser, sens dubte, la possibilitat de tornar-nos a trobar en persona tots
els síndics, síndiques, defensors i defensores de Catalunya, junt amb les de Palma i de VitòriaGasteiz, i poder tornar a compartir experiències i neguits sense la fredor d'una pantalla pel mig.
Malgrat això, aquells companys i companyes que, per diversos motius, no es van poder
desplaçar també van poder seguir la jornada per via telemàtica.

El programa que es va desenvolupar va ser:
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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 2021.

4.1. Síntesi de les queixes

4.1.1. Expedients
En aquest punt detallaré els casos que han suposat l'obertura d'un expedient, l'obtenció i estudi
d'informació, i l'adopció d'una resolució.
Es pot observar que els primers casos exposats no corresponen al 2021, sinó que són
expedients que, per la seva complexitat, per l'embús en algun departament de l'Ajuntament (o
de l’ORGT) o per les dates en què van ser oberts, encara romanien oberts des de 2017, 2018,
2019 o 2020.

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. En va demanar la devolució però primer no se li responia i després se li va denegar.
Des d’aleshores i durant tot 2018 i 2019, mantinc diversos contactes amb el servei d’Intervenció
i amb l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), però la postura és que cal esperar que l’estat
espanyol concreti i reguli com s’ha de procedir. A primers de 2020, gràcies a la gestió de
l’aleshores Interventora municipal, m'assabento que l'ORGT ha desestimat la petició de
l'interessat per no haver justificat suficientment la data i el valor de compra de l'immoble. Pocs
dies després XXX presenta recurs a l'ORGT amb la informació que faltava, però passen els
mesos i la resposta es torna a endarrerir. A primers d'octubre de 2020 la reclamo a
l'Organisme, però em diuen que encara estan responent les peticions de 2018 i que el recurs
de l'interessat s'ha posat a baix de tot. Repeteixo la trucada a primers de novembre de 2021 i la
resposta és similar, cosa que trasllado al Regidor d'Hisenda i li demano que l'Ajuntament
exigeixi més eficiència a l'ORGT. A finals d'any tot segueix igual i l'expedient continua obert.

Expedient 36/18
ALCALDIA – Policia Local
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A primers d'agost de 2018 es presenta XXX i exposa que se sent assetjat per la Policia Local,
que el sanciona sense motiu. Ja hi ha tingut diversos incidents. Com que no té diners, anava a
pagar la darrera multa tot fent serveis a la comunitat, però entre les reticències del servei de
Convivència i Ciutadania (CiC) i que ell no es reconeix culpable, l'assumpte està encallat.
Intento mediar una solució i, després de diverses converses amb la responsable i el Regidor de
CiC, amb el Regidor i amb l’Inspector de la Policia Local i amb Procediment Sancionador, se
superen les reserves inicials i es proposa a XXX un servei que pugui fer, però caldria que
retirés la denúncia que ha interposat contra l'Ajuntament i ell es nega a fer-ho. Durant 2019 i
2020 vaig fent seguiment del cas, dels petits incidents que protagonitza l'interessat i dels seus
problemes de salut. A finals d'abril de 2021 m'assabento que el judici ja s'havia celebrat feia
gairebé un any, que la sentència era favorable a l'Ajuntament i que, per tant, es reactivarà el
cobrament de la sanció. A finals de setembre se'm comunica que l'interessat ha pagat la multa,
així que tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 49/18
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
A finals d’octubre de 2018 telefona XXX i es queixa de la catalogació urbanística d’un immoble
de la seva propietat. No entén que consti com a geriàtric pel sol fet de ser veí d’un edifici amb
aquesta funció. Hi té moltes despeses i no en pot treure cap benefici. Ha presentat moltes
sol·licituds i ha mantingut diverses reunions amb Urbanisme, però la solució no arriba.
Consulto el cas amb la cap de servei d’Urbanisme i es valoren diverses possibilitats (que XXX
demani l’expropiació forçosa, la modificació del POUM...), però totes em semblen massa lentes
i complicades. Ja a primers de 2019 demano la intervenció de l'Alcalde, però les eleccions
municipals ho aturen tot. Al juliol, amb el nou govern en marxa es reactiva el cas, es visita
l'immoble i es considera la possibilitat de comprar-lo. Ja durant el 2020 se'n fa una taxació
independent i l'assumpte queda pendent d'una decisió política i de l'existència de dotació
pressupostària. A finals de 2021, davant la manca de novetats, torno a parlar amb el Regidor,
que diu que la inversió en qüestió no es considera prioritària. Es plantegen delegar-ho en la
Fundació Amàlia Soler, però a finals d'any no hi ha res concret i l'expedient continua obert.

Expedient 07/19
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
A finals de gener de 2019 es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una
sol·licitud de responsabilitat patrimonial. La va presentar arran d’un incident elèctric, provocat
per unes obres municipals, que li va produir desperfectes en diversos electrodomèstics.
Demano explicacions a Responsabilitat Patrimonial i em diuen que la interessada ha de
reclamar, si cal per via judicial, a l'empresa que realitzava les obres –que ja no existeix–, als
seus socis o bé directament a la seva asseguradora, si és que en tenia. Com que XXX és una
persona gran i no considero just que l'Ajuntament se'n renti les mans, parlo amb l'Alcalde, amb
els Serveis Jurídics, amb Urbanisme i amb diversos regidors, i demano que l'Ajuntament
assumeixi el pagament dels desperfectes com a responsable subsidiari. El que queda de 2019 i
tot el 2020 transcorren entre bones intencions, endarreriments, excuses i traves tècniques que
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fan que el cas no es resolgui. A primers de 2021 se li substitueix l'aparell d'aire condicionat,
però no és fins a mitjan novembre que, després de molt insistir, se li abona l'import dels
electrodomèstics menors que ja havia reemplaçat ella mateixa. Finalment, tanco l'expedient a
favor de la interessada.

Expedient 09/19
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics
A primers de febrer de 2019 es presenta XXX i es queixa de la manca de resposta a una
sol·licitud de responsabilitat patrimonial que va presentar arran d’uns desperfectes que va patir
al seu vehicle per culpa d'unes obres la via pública.
Com que el greuge per manca de resposta és evident, demano explicacions a Responsabilitat
Patrimonial, però resulta que l'expedient no hi va arribar mai. Quan apareix, demano que se li
doni prioritat, per compensar aquesta disfunció administrativa, però –malgrat el compromís de
fer-ho– hi ha un gran embús en aquell servei i el cas no avança. Ho denuncio a l'Alcalde, al
Regidor i als Serveis Jurídics, però l'única resposta que n'obtinc és que els afectats es poden
considerar contestats per silenci administratiu negatiu i poden acudir a la via Contenciosa. Com
que em sembla una resposta força indigna, a primers de 2020 demano intensament que es
reactivi i reforci el servei, i que es contesti explícitament a tothom. A mitjan 2020 es comença a
apuntalar el departament i a primers d'octubre s'hi incorpora un nou responsable. De seguida
es comencen a desencallar els casos i aquest també es mou, de tal manera que a finals de
febrer del 2021 ja en surt la resolució. La reclamació es desestima perquè Via Pública i Aigües
han acreditat que l'obra en qüestió no era seva; i si no era una obra pública, l'Ajuntament no
se'n pot fer càrrec. Malgrat aquesta resolució, tanco el cas a favor de la interessada perquè el
greuge inicial –que era per manca de resposta– ha estat reconegut i reparat.

Expedient 12/19
ALCALDIA – Policia Local
A mitjan febrer de 2019 telefona XXX i exposa que al juliol de 2017 va cedir un vehicle a
l'Ajuntament de Vilafranca per eixugar el deute d'una multa, però que l'ORGT li reclama l'impost
de circulació de 2018 i de 2019. Li han dit que és perquè el vehicle no ha estat donat de baixa.
Entén que un cop el vehicle va estar cedit a l’Ajuntament de Vilafranca, és aquest qui l’hauria
d’haver donat de baixa o n’hauria d’assumir els costos.
Em poso en contacte amb la Policia i de seguida reconeixen una possible disfunció, agreujada
pel fet que el vehicle estigués registrat en un altre municipi. Donen de baixa el vehicle i emeten
un informe que hauria de facilitar que XXX recuperés els diners que ja se li han embargat per
l'IVTM de 2018 i els que ja ha pagat per l'impost de 2019, però l'ORGT li desestima la petició
perquè el vehicle encara estava a nom seu i en situació d'alta. En aquest punt, i com que
considero demostrat que l’origen del problema és a l'Ajuntament de Vilafranca, a mitjan 2020
demano als Serveis Jurídics municipals que es restitueixin aquests imports a la interessada des
d’aquí. De seguida n'obtinc una resposta favorable i a finals de 2020 la resolució ja està en
marxa. Una nova disfunció administrativa, però, fa que el pagament no es produeixi fins a finals
de març de 2021, moment en què tanco l'expedient a favor de la interessada.
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Expedient 40/19
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
A mitjan setembre de 2019 es presenta XXX i exposa que fa més d'un any que viu –de lloguer–
en un pis en el qual no es pot empadronar perquè té la mateixa referència cadastral que el pis
de sota, on ja hi ha una altra família empadronada. Evidentment, això li provoca problemes
diversos i considerables. A primers d'any va presentar un parell d'instàncies a l'Ajuntament per
demanar solucions, però no han estat contestades.
De seguida parlo amb els Serveis Tècnics i els pregunto pel cas, però no és fins a primers de
2020 que el Regidor m'informa que el problema ve del fet que el propietari va convertir aquell
immoble de pensió a habitatges sense fer el canvi d'ús corresponent. Se'l requerirà perquè ho
faci. Malgrat la insistència de la Sindicatura, però, durant tot el 2020 i part de 2021 no s'hi fa la
inspecció necessària per documentar el possible frau, en part per culpa de les estratègies del
propietari i en part per la falta de seguiment del servei d'Urbanisme. Finalment, diferents
converses mantingudes amb l'Alcalde, el Regidor d'Urbanisme i els tècnics municipals implicats
fan que, després de no pocs entrebancs, tensions i algun malentès, a mitjan setembre de 2021
es facin les modificacions necessàries per permetre que XXX i els seus fills s'empadronin al pis
on viuen. No esdevé una solució definitiva perquè aquesta resta pendent d'un expedient de
disciplina urbanística que caldria obrir –i no s’obre– a la propietat de l'immoble, però el greuge a
XXX ha estat reparat i puc tancar l'expedient a favor de la interessada.

Expedient 47/19
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A mitjan desembre de 2019 XXX exposa, per correu-e, que fa temps que està intentant muntar
una activitat econòmica i que l'Ajuntament, que inicialment li va dir que –si complia els requisits
previstos– no hi hauria problema, ara li diu que no la podrà obrir. Afirma que ja ha començat a
invertir-hi i que el canvi de postura municipal és il·legal.
Comprovo que inicialment XXX no va fer una comunicació prèvia formal, sinó només algunes
consultes telefòniques, i que no va presentar res per escrit fins al setembre 2019. També veig
que entre els seus primers contactes i els darrers hi va haver una sentència judicial del màxim
nivell que va motivar les noves prevencions de l'Ajuntament. Així, en una reunió presencial
celebrada a finals de 2019, se li va explicar i justificar que no és que se li prohibís obrir, sinó
que se l'advertia que alguna de les activitats que tenia previst realitzar-hi podria considerar-se
il·legal, i que ell en seria l'únic responsable. Tan sols quedava pendent, doncs, enviar-li una
resposta escrita, però no es va fer en tot el 2020 i no és fins a primers de 2021 que en
detectem el motiu: una disfunció administrativa va impedir que les instàncies de l'interessat
arribessin al departament corresponent. Malgrat això, i com que XXX ja tenia la informació
necessària (correcta i ajustada a la legalitat vigent) des de 2019 i ja havia actuat en
conseqüència, opto per tancar l'expedient, sense cap altre tràmit, a favor de l'Ajuntament.

Expedient 02/20
ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia
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A finals de gener de 2020 telefona XXX i es queixa, en nom seu i d'altres veïns, de les moltes i
diverses molèsties que els produeixen les activitats que es duen a terme a Cal Figarot, el local
dels Castellers de Vilafranca. Les converses amb els responsables de la colla castellera i les
peticions fetes a l'Alcalde no han donat cap fruit.
Parlo amb el Cap de Colla, però pensa que les molèsties són raonables i que els veïns es
queixen injustament. L'opinió de l'Alcalde va en la mateixa línia, tot i que admet que en alguna
ocasió el soroll pot haver estat excessiu. Li recordo que cal contestar la petició escrita dels
interessats i també li proposo una reunió amb les parts implicades per intentar acostar
posicions, però arran de la pandèmia, del confinament i de les restriccions a l'activitat social
decretades, no s'arriba a convocar perquè el problema ha deixat d'existir. Malgrat això, entenc
que l'assumpte continua pendent de resolució i a cadascuna de les reunions periòdiques que
mantinc amb l'Alcalde li demano que convoqui la reunió proposada a primers de 2020.
Malauradament les meves peticions no són ateses i l'Alcalde no aborda el cas fins que a
primers de juliol de 2021 una de les veïnes afectades l'increpa pel carrer. A partir d'aquest
moment se celebren dues reunions amb les parts en conflicte (amb alguns moments de tensió)
i s'arriba a un acord de mínims que em permet tancar l'expedient a favor de la interessada.
Malgrat això, i atesa l'evident fragilitat d'aquest pacte, emeto una recomanació escrita en què
ratifico l'acord i demano que es vetlli pel seu compliment.

Expedient 11/20
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A mitjan març de 2020 es presenta XXX i exposa que fa mesos que un local comercial de la
seva propietat pateix inundacions per causa d'un embús a la xarxa pública de clavegueram. Ho
van fer saber a Aigües i a l'Ajuntament però ningú no hi va fer res i, com que la situació era
insostenible, hi van haver d'intervenir ells. Després van demanar que se'ls paguessin aquestes
despeses, però no han rebut cap resposta.
Detecto que la petició de XXX no està encallada a Aigües, sinó que forma part de l'embús que
en aquell moment hi ha al departament de Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament. I tot i
que a mitjan 2020 es prenen mesures per desencallar-lo i posar-lo al dia, aquest cas no es
resol (també per causa de la demora d'Aigües a emetre l'informe tècnic necessari) fins al juliol
de 2021. Dissortadament per als interessos de XXX, la instrucció de l'expedient acredita que el
tram on s'havia produït l'embús no és de responsabilitat pública, sinó dels propietaris de
l'immoble, de manera que la seva petició d'indemnització és desestimada. Malgrat això, tanco
l'expedient a favor de la interessada perquè el greuge inicial, que era la manca de resposta,
era evident i s'ha preparat gràcies a la intervenció de la Sindicatura.

Expedient 12/20
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics
A mitjan juny de 2020 es presenta XXX i exposa que fa dos anys que va caure a la via pública
per culpa del mal estat de les rajoles. Va demanar que se la indemnitzés i ha rebut una
resposta que només li diu que s'ha produït silenci administratiu negatiu i que pot anar al
Contenciós. Ho considera una burla.
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Li explico la situació de bloqueig en què es troba el departament de Responsabilitat Patrimonial
i parlo del cas amb el Secretari i el cap dels Serveis Jurídics municipals, que reconeixen que
aquestes respostes no s'haurien de produir. El departament es reforma, es reforça
sensiblement i se'm comunica la intenció de resoldre tots els casos pendents, però XXX fa el
que se li ha dit i acudeix a la via judicial. Independentment d'això, l'expedient administratiu
s'instrueix durant els primers mesos de 2021 i a mitjan maig es desestima la reclamació de la
interessada perquè no ha acreditat suficientment la relació entre la possible caiguda, la lesió i
les conseqüències. XXX no ho accepta i anirà a judici. Com a Sindicatura, i atès que l'expedient
havia estat obert per manca de resolució explícita, tanco el cas a favor de la interessada.

Expedient 6/2020/SMG_QX
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA
A primers d'octubre de 2020 XXX es queixa, per via telemàtica i en nom de la seva comunitat
de propietaris, del consum d'aigua del comptador general del seu immoble. Diu que gairebé no
es fa servir i que la facturació és excessiva, però que Aigües l'ha revisat i diuen que va bé. Els
han dit que si volen una verificació tècnica certificada l'han de gestionar i assumir inicialment
ells, però no s'han entès amb la manera. La situació de pandèmia també ho ha complicat tot.
Reviso les factures presentades i detecto un error que Aigües de seguida corregeix. També
parlo amb els responsables del servei i m'informen que la normativa ho estableix tal i com s'ha
indicat a l'interessat, així que durant les setmanes següents intento aclarir conceptes, desfer
malentesos i reconduir la relació per tal de facilitar una solució. A finals d'any aconsegueixo que
Aigües accedeixi a gestionar la verificació del comptador, tot i que la comunitat n'haurà
d'assumir el cost. XXX ho accepta i el resultat de l'estudi, que arriba ja entrat el 2021, és que
l'aparell encara comptava de menys. En canvi, el comptador digital que s'hi havia instal·lat
mentrestant detecta que també hi ha consum constant durant la nit, cosa que evidencia una
fuita a l'interior del immoble. El tècnic de la comunitat ho detecta i ho repara, cosa que, junt
amb la substitució dels comptadors individuals que també porta a terme Aigües a mitjan
novembre, permet resoldre el cas. El tanco a favor dels interessats perquè si bé la postura
inicial d'Aigües era tècnicament correcta, la seva implicació i la seva empatia quan se'ls va
demanar ajut no em van semblar les més adequades per a una empresa prestadora d'un servei
públic essencial.

Expedient 7/2020/SMG_QX
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Joventut

A mitjan octubre de 2020 XXX i YYY es queixen, per correu-e, de les molèsties que pateixen
com a veïns del local del MIV, que és de propietat municipal. Afirma que s'hi fan actes socials
que sobrepassen amb escreix els horaris i l'activitat ordinària de l'entitat, però fa anys que es
queixen i les solucions no són mai definitives. Demanen el compliment rigorós de la normativa.
Comprovo que fa temps que s'intenten trobar solucions, però que els acords només duren fins
que es canvien els monitors. Amb tot, no s'ha fet mai un procés de mediació formal en què es
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pactin uns horaris i unes condicions d'ús concrets, de manera que ho proposo a les parts i al
servei de Mediació. XXX es mostra molt reticent, però la seva família accedeix a participar-hi i a
primers de 2021 es posa en marxa el procés. A mitjan març es porta a terme la reunió definitiva
i s'arriba a acords molt positius, amb voluntat de continuïtat en el temps, amb el diàleg obert i
amb un sistema de control pactat. Tanco l'expedient a favor dels interessats.

Expedient 8/2020/SMG_QX
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social
A finals d'octubre de 2020 es presenta XXX i es queixa que ell i la seva família no reben prou
atenció dels Serveis Socials. Reconeix que els paguen la pensió on s'allotgen (tot i que els
pressionen perquè en marxin), que han ajudat la seva dona a trobar feina, que els han donat
accés al Rebost i que els han tramitat l'Ingrés Mínim Vital, però al·lega tot d'inconvenients i
demana un pis a Vilafranca.
Des de Serveis Socials em confirmen que la família està sota un seguiment intens, però que no
tenen pisos per oferir-los. També els van empadronar, els van oferir el Càtering social, se'ls ha
inscrit a la Mesa d'Emergència de la Generalitat i se'ls ajuda a buscar pis. Comento a
l'interessat que no veig que l'Ajuntament estigui cometent cap greuge amb ells, així que li
demano que col·laborin amb els Serveis Socials i que segueixin les seves instruccions. A finals
de març de 2021 els Serveis Socials m’informen que, mentre no arriba el pis de la Mesa
d'Emergència, s'ha concedit a la família un habitatge social municipal que havia quedat
desocupat, cosa que em permet tancar el cas a favor de l'interessat, ja que si bé entenc que
els serveis municipals no els han desemparat mai, també penso que ha estat el seguiment de
la Sindicatura el que ha incentivat la recerca d'una solució pont satisfactòria.

Expedient 9/2020/SMG_QX
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública
A mig novembre de 2020 es presenten tres membres de la Comissió de Mobilitat de l'escola
Estalella i es queixen dels problemes de convivència que cada dia es generen a l'entorn del
centre, entre els vianants i els vehicles, a l'hora d'entrar i sortir els infants. Ja hi ha hagut algun
incident i amenacen que si l'Ajuntament no adopta mesures definitives, la cosa anirà a més.
Reconeixen que no són de l'AMPA ni actuen en nom de l'escola, però el seu grau d’exigència
és molt alt.
Parlo del cas amb la direcció de l'escola, amb l'Alcalde i amb els regidors i els responsables de
Mobilitat i d'Ensenyament, els quals coincideixen a opinar que no es pot negar l'entrada i
sortida dels veïns de la zona quan ho necessitin. A més, pensen que els interessats són un
grup minoritari i radicalitzat, possiblement amb objectius polítics, que actua al marge de l'AMPA
i de l'escola, de manera que no se'ls considera uns interlocutors vàlids. Defensen que sempre
s'han buscat solucions específiques per a cada escola i que constantment s'adopten noves
mesures per millorar la seguretat i la convivència. Malgrat això, intercedeixo perquè
l'Ajuntament respongui una petició escrita dels interessats i millori la senyalització del C. de la
Font, cosa a la qual s'havia compromès i que no havia fet. Quan això es porta a terme, a mitjan
febrer de 2021, tanco l'expedient a favor dels interessats.
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Expedient 10/2020/SMG_QX
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A primers de desembre de 2020 es presenta XXX i explica que, després de diversos anys de
no haver anat per a res al cementiri, per Tots Sants va visitar el nínxol familiar i va veure que la
làpida havia desaparegut. Ni el personal del cementiri ni el d'Àltima li van saber explicar què
podia haver passat. Se’n va queixar a l'Ajuntament i creu que la seva resposta és evasiva.
Parlo amb Àltima i amb el personal de l'Ajuntament que porta els assumptes del cementiri i
constato que, tal i com es va comunicar per escrit a l’interessat, no consta cap incidència –ni
recent ni passada– en el nínxol en qüestió. Tampoc es troba cap evidència que certifiqui que
mai hi hagués hagut cap làpida. Entre això i el fet que el Reglament municipal estableix que
l'Ajuntament no serà responsable del manteniment dels nínxols, no sembla que es pugui
acreditar cap greuge en l'actuació municipal. A primers de febrer de 2021, doncs, no tinc altre
remei que tancar l'expedient a favor de l'Ajuntament.

Expedient 12/2020/SMG_QX
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones
A finals de desembre de 2020 es presenta XXX i explica que fa uns mesos que se li va
concedir un pis dels que gestiona la Fundació Amàlia Soler a canvi que ella cedís el seu a
l'Ajuntament, des d'on se li va demanar que no donés de baixa els serveis (aigua i llum) per
evitar el cost d'una nova alta. El problema és que l'Ajuntament tampoc els va posar a nom seu,
de manera que els ha hagut d'anar pagant ella –així com els impostos i la comunitat– i no hi ha
manera que se li tornin aquests diners. El canvi de nom ja està fet, però els diners no arriben.
Des d'Alcaldia se m'informa que el deute, que havia estat molt de temps aturat a Serveis a les
Persones arran de la baixa per malaltia de qui se n'ocupava, ja està en tràmits de pagament. A
primers de febrer de 2021 Serveis a les Persones m'informa que el pagament ja s'ha fet, i que
el problema venia del fet que el contracte de cessió no preveia que l'Ajuntament assumís del
cost dels serveis i Intervenció ho aturava. En la confiança que el cas no es repetirà, tanco
l'expedient a favor de la interessada.

Expedient 13/2020/SMG_QX
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social
A finals de desembre de 2020 es presenta XXX i exposa el conflicte que manté amb YYY, la
seva ex, que no li permet fer les visites a la seva filla que va establir fa anys –i que ha ratificat
recentment– la via judicial. Acusa els Serveis Socials municipals d'oferir ajut incondicional a
YYY sense vetllar que compleixi els seus deures i sense tenir en compte els drets del pare.
A primers de 2021 parlo amb les responsables dels Serveis Socials i del Servei d'Atenció a la
Dona (SIAD), que coincideixen a opinar que no són aquests serveis els que han de fer complir
les sentències judicials. Tot i que accepto aquesta postura, els demano que intentin garantir
que la protecció a YYY no perjudiqui els drets de XXX, així que els demano que revisin el pla
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de treball de YYY i que l'orientin per tal que compleixi les seves obligacions. També els facilito
còpia de les darreres disposicions del jutge, ja que constato que ningú els les havia fet arribar.
Tanco el cas a favor de l'Ajuntament perquè és cert que el compliment d'una sentència
judicial no és cosa del SIAD, tot i que m'hauria agradat trobar-hi una mica més d'empatia.

Expedient 1/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Educació
XXX, cap i portaveu d'un grup polític municipal, es queixa, per via telemàtica, que la de regidora
d'Educació no compleix amb l'obligació de facilitar-los la informació que li demanen.
Tot i que obro expedient i parlo amb la regidora en qüestió, demano a XXX que no utilitzi la
Sindicatura per atacar l'Equip de govern i aconseguir els seus objectius polítics, ja que això
podria posar en qüestió la neutralitat de la institució. També li recordo que els partits polítics
tenen altres mitjans, com la GAIP, per defensar els seus drets. Al cap d'unes quantes
setmanes, l'Ajuntament publica part de les dades que demanaven aquest i altres partits de
l'oposició. També els les remet directament. No són totes les que volien però es veu que són
totes les que tenen, així que considero reparat el greuge inicial per manca de resposta i tanco
el cas a favor dels interessats.

Expedient 2/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
Es presenta XXX i es queixa d'una multa imposada per miccionar a la via pública. Assegura
que l'acusació és falsa i que només llençava la brossa. A més, hauria estat una acció molt poc
lògica perquè acabava de sortir de casa i els contenidors són a 50 m.
Parlo diverses vegades amb l'Inspector en cap de la Policia Local i fins i tot amb un dels agents
actuants, que es mostra molt ferm en seva acusació (ell mateix va veure l'acció i també la taca
a terra). També justifica cadascuna de les possibles incoherències en la seva actuació que
denunciava l'interessat: anaven de paisà i sense cotxe oficial perquè feien control d'ús de
mascaretes. En un darrer intent, concerto una reunió entre l'Inspector i l'interessat, però tampoc
serveix per desencallar l'assumpte. Així, atesa la presumpció de veracitat de la Policia i la
manca de proves que recolzin la versió de XXX, he de tancar el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 3/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
Després d'un primer contacte telefònic, XXX i YYY es presenten i es queixen que fa gairebé un
any que van denunciar a l'Ajuntament que als baixos del seu immoble s'està realitzant una
activitat econòmica irregular, sense cap permís ni cap mesura de seguretat. L'administració no
només sembla que no actuï, sinó que tampoc contesta les seves peticions d'informació.
Parlo amb el responsable d'Activitats i constato un excés de tolerància vers el local en qüestió,
fins i tot tenint en compte l'atenuant de la pandèmia, ja que va requerir el seu propietari que
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regularitzés l'activitat i no n'ha fet el seguiment necessari. Tot i que amb certes dificultats,
aconsegueixo que es reactivi l'expedient i es fa un segon requeriment, però tampoc obté cap
resultat i l'Ajuntament es torna a adormir. Demano la intervenció del Regidor i entén que cal
decretar el cessament de l’activitat. Es fa i, tot i que no té un efecte immediat, finalment el local
cessa l'activitat i puc tancar l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 4/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionador
Es presenta XXX i es queixa contra una multa de zona blava imposada per no tenir tiquet.
Admet que no estava visible i suposa que li devia caure en tancar la porta, però el va adjuntar
en el seu recurs i, com que no va rebre cap resposta, va pensar que se li havia estimat. Ara ha
vist que la sanció ja té recàrrec.
De seguida li observo que la multa és tècnicament correcta perquè ella no va complir amb la
seva obligació de deixar el tiquet visible al cotxe. Malgrat això, demano les fotografies a la
Policia, però no deixen lloc a dubte. Tampoc podem demostrar que aquell tiquet sigui realment
seu perquè no el va pagar amb targeta de crèdit. Finalment, comprovo que l'Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) va fer bé el procés de notificació: dos intents, avís de recollida que no
va ser atès i publicació al BOE. Així, tot i el desacord de la interessada i del seu pare, que
intenta aconseguir un tracte de favor, he de tancar el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 5/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics
Telefona XXX i explica que la seva mare, YYY, fa dos anys que va caure al carrer pel mal estat
de les llambordes de la vorera. És molt gran i les conseqüències físiques i mentals van ser
enormes. Se li ha desestimat la petició d’indemnització d'acord amb unes fotos del tram de
vorera ja reparat. Ho troba un insult; i el tracte rebut quan ha trucat, també.
Parlo amb el nou cap del servei de Responsabilitat Patrimonial i em dona accés a tota la
documentació de l'expedient. Analitzem també les fotos i veiem que la vorera en qüestió és
prou ampla i sempre ha estat en bon estat. El problema és que YYY va anar a passar per les
llambordes de la via verda on hi ha plantats els arbres sense tenir-ne cap necessitat. Així,
malgrat la indignació de XXX amb la poca sensibilitat de l'Ajuntament, no trobo cap greuge en
la seva actuació i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 6/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A finals de gener arriba, per via telemàtica, la queixa de XXX contra la denegació
d’empadronament al pis ocupat on viu. El pis és de la Generalitat i ha demanat un lloguer
social, però l'han avisat que serà desnonada. A Serveis Socials no l'atenen perquè està
empadronada en un altre municipi.
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Parlo amb els tècnics, els regidors i l’Alcalde per defensar el dret a l'empadronament i fer-los
entendre que aquest dret no està lligat a la relació legal amb l'immoble on es viu. També els
observo que la correspondència de la Generalitat i de l'Ajuntament amb XXX, així com els
subministraments que paga, demostren que viu al pis en qüestió. Per altra banda, el Síndic de
Catalunya ha recomanat que hi sigui empadronada, i els mateixos Serveis Jurídics municipals
s'hi han mostrat favorables. També esbrino que XXX cobra una pensió considerable i que ens
ha amagat altra informació. A finals d'any aconsegueixo, amb grans dificultats, que l'Ajuntament
flexibilitzi la seva postura i s'acosti a la legalitat, de manera que XXX pot demanar una altra
acreditació de residència. Malauradament, però, és ella mateixa qui no col·labora prou en el
procediment i l'any s'acaba amb l'expedient encara obert.

Expedient 7/2021/1171
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
XXX es queixa, per via telemàtica, que el brunzit d'un fanal proper al seu balcó no el deixa
dormir.
Comprovo que fa dos anys que ja es van atendre les seves peticions en aquest sentit: es va
canviar el fanal i el problema es va donar per solucionat sense que XXX digués el contrari, però
la molèstia es va reproduir. Ara presenta una nova petició i superviso que s'actuï amb
diligència, de tal manera que al cap de poc temps ja puc tancar el cas a favor de l'interessat.

Expedient 8/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Esports
Telefona XXX i exposa que ha estat objecte d'un acomiadament disciplinari al Complex
Aquàtic. Nega totes les acusacions i ja ho té recorregut per via judicial. Demana ajut perquè
troba excessiu que li vetin l’entrada fins i tot com a usuària.
Sense entrar en l'aspecte laboral i judicial del cas, parlo amb la Regidora, amb el responsable
d'Esports i amb el de l'empresa que gestiona el Complex, i els pregunto on es fonamenta
aquesta mesura tan dràstica. De seguida veig que la relació està molt deteriorada i em remeten
al Reglament de Règim Intern del Complex, que és públic i que tothom accepta explícitament
en abonar-se. Comprovo que les evidències de la infracció són suficients i que han aplicat el
reglament amb rigor però sense arbitrarietat. També veig que no hi ha possibilitats de
conciliació, així que he de tancar el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 9/2021/1171
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
A finals de gener XXX es presenta i exposa que fa força mesos que va demanar, en nom propi i
d'altres veïns, una solució definitiva per al tancament i conservació d'un pati interior, de
propietat municipal, que queda darrere de casa seva i dona a la plaça Jaume I.
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Comento el cas amb els regidors i els responsables d'Urbanisme i Via Pública i m'informen que
s'està gestionant el tancament del pati (ja hi ha hagut algun intent fallit), però que cal fer-ho
correctament perquè funciona com a sortida d'emergència. Fem una visita sobre el terreny per
comprovar-ho. A mitjan setembre m'assabento, per casualitat, que el pati ja ha estat tancat,
però que no s'han facilitat claus d'accés als veïns. Ho comento al Regidor i em diu que això
està pendent d'un conveni d'usos –que ha de preparar el Secretari municipal– que caldrà signar
amb ells. Tot i la meva insistència periòdica, s'acaba l'any sense que aquest conveni estigui
redactat, així que l'expedient continua obert.

Expedient 10/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
Es presenta XXX i exposa que ha estat sancionat per la Policia per una infracció que no va
cometre. Coneix el detall dels fets perquè l'autèntic infractor, YYY, és amic seu. Parlo amb tots
dos i asseguren que l'agent actuant, que no va aturar l'infractor al moment, es va equivocar en
la identificació de la motocicleta i de la indumentària del pilot que va fer dies després.
Contrasto la versió dels implicats amb la de la Policia, en la qual detecto certes debilitats i
dubtes raonables en la identificació de l'infractor, de manera que proposo que s'anul·li la multa.
L'agent actuant, però, es manté ferm en la seva versió i defensa que la infracció va ser greu.
L'Inspector proposa que els interessats presentin un escrit que identifiqui l'autèntic infractor i se
li farà arribar la multa a ell, però els interessats tampoc ho fan. La multa segueix el seu curs i
XXX i YYY la paguen a mitges. Tanco expedient a favor de l'interessat, amb recomanació
verbal feta però no acceptada.

Expedient 11/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics
XXX demana, per correu-e, la intervenció de la Sindicatura perquè no està d'acord amb la
desestimació d'una petició d'indemnització que havia presentat arran d'una ferida patida per
culpa d'una paperera en mal estat.
Comprovo que l'Ajuntament ha reconegut que la paperera presentava desperfectes, però que
ha desestimat la petició perquè la part feta malbé “no es trobava en la línia natural de pas de
vianants”. Tot i que aquest concepte és molt relatiu, tant l'informe tècnic de Via Pública com les
fotos que consten a l'expedient (presentades per XXX) fan evident que era certament difícil que
algú hagués de passar pel costat de la paperera que estava deteriorat, ja que dona a la calçada
en un tram on no es pot estacionar. Així, malgrat no dubtar de l'incident de XXX, accepto que
els arguments per a la desestimació són sòlids i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 12/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran
Es presenta XXX i es queixa del Servei d'Atenció Domiciliària que se li ha concedit per tenir
cura de la seva esposa. Afirma que la senyora que hi va exigeix molt i no compleix gaire.
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Parlo amb Gent Gran i constato que sí que hi ha hagut una interrupció en el servei arran d'un
desacord en els pagaments. També comprovo que fan un seguiment força acurat de la situació
sanitària i econòmica de la família, ja que és força delicada. Un cop desfet el malentès i
reactivat el servei domiciliari, que s'intentarà ampliar, tanco l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 13/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
XXX es presenta i es queixa contra una multa que li va imposar la Policia Local per saltar-se un
Stop. Ell assegura que el va fer correctament i que l'acusació és falsa, però no pot presentar
proves ni testimonis. No troba just que se li hagin desestimat les al·legacions.
Demano a l'Inspector que revisi el cas i em fa arribar l’informe de l'agent actuant, on consta que
va veure que la infracció de XXX va estar a punt de provocar un accident, que el va seguir i que
el va aturar més endavant, moment en què XXX va al·legar que tenia pressa. Davant la
presumpció de veracitat de la Policia i la precisió de la seva descripció (que no tinc arguments
per rebatre), tanco el cas a favor de l'Ajuntament malgrat el desacord de l'interessat.

Expedient 14/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
XXX es queixa, per correu-e, contra una multa que li va ser imposada per tenir les taules i
cadires del seu bar on no tenia permís. Va al·legar que ho havia fet perquè el seu lloc habitual
havia estat ocupat per les parades d'una fira, però se li ha desestimat. Se sent discriminat
respecte d'altres establiments.
Demano els informes corresponents a la Policia i veig que XXX havia rebut instruccions clares
d'on podia i on no podia posar les taules. En parlo amb el Regidor i admet que, atesa la
delicada situació del sector arran de la pandèmia i atès que l'alteració de l'espai en qüestió
havia estat promoguda pel mateix Ajuntament, potser sí que la multa havia estat massa
rigorosa, de manera que es decideix rebaixar-ne la gravetat (de greu a lleu) i queda en la meitat
de l'import. Em sembla una solució justa i a XXX també, així que tanco el cas a favor de
l'interessat.

Expedient 15/2021/1171
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics
Es presenta XXX i exposa que s'ha fet una casa, que el seu veí no està d'acord amb l'alçada de
la paret mitgera del pati i que se'n va queixar a Serveis Tècnics, on li van donar la raó i l'han
requerit a ell que rebaixi la paret. No hi està d'acord i el seu arquitecte, YYY, tampoc.
Parlo amb el servei d'Urbanisme i amb YYY, i veig que tenen maneres diferents d'interpretar la
mateixa llei. Tot depèn del punt de referència que es consideri cota zero, ja que el terreny fa
pendent i això no queda clar al text legal. També detecto un problema de relació veïnal de fons.
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Finalment, atesa la poca precisió de la llei i la discrepància de criteris, impulso l'adopció d'una
solució intermèdia, amb un enderrocament menor del que s'havia requerit inicialment. Les parts
ho accepten i tanco l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 16/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
Es presenta XXX i exposa que YYY es troba en una situació personal força precària, però que
fa 17 anys que viu a Vilafranca i hi havia estat empadronat i tot. Fa poc que va demanar que se
l'empadronés a la mesquita de la seva comunitat islàmica, però l'Ajuntament li ho ha denegat
perquè aquell edifici no té consideració d'habitatge. Li consta que això no és condició
indispensable, perquè hom es pot empadronar fins i tot en un banc d'una plaça.
Parlo amb el cap de Secretaria i amb l'enginyer tècnic i els seus arguments són ambigus.
Admeten que enlloc diu que no hi pugui haver gent empadronada en centres de culte i s'avenen
a buscar solucions. Com que triguen, però, també parlo del cas amb l'Alcalde i el Regidor.
Finalment, demano explícitament que s'habiliti la mesquita com a espai de residència i es fa
sense grans problemes. XXX hi és empadronat i tanco l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 17/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionador
XXX es presenta i exposa que no va poder anul·lar una multa per excés de temps a la zona
blava, i que quan ho va tornar a intentar –al cap de quatre dies– ja no ho va poder fer. No troba
just que no se li hagin estimat les al·legacions i que hagi de pagar la multa sencera. Es queixa
de tot el sistema de parquímetres.
Detecto diverses incoherències entre l'exposició dels fets de XXX i els seus escrits que li resten
credibilitat. També comprovo que no va complir els requisits necessaris per poder anul·lar la
multa. Malgrat això, parlo amb la Policia Local i amb Procediment Sancionador, però convenim
que la multa va estar ben posada i que XXX no va actuar correctament. Així, tot i les seves
protestes, tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 18/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
Es presenta XXX i es queixa que no se li deixi posar terrassa al seu establiment de restauració
si no en domicilia el pagament. Explica que té el compte embargat per diversos deutes i que li
convindria poder pagar en efectiu.
Consulto el cas a Governació i em diuen que XXX deu diners per aquest concepte, i que no es
donen noves concessions si no s'està al corrent de pagament. També té pendent de pagar una
multa per posar terrassa quan no en tenia el permís. A més, en atenció a la situació de
pandèmia s'ha modificat l'ordenança i s'han establert força bonificacions, així que no es
considera que calgui cedir més. Malgrat això, detecto algun possible error de procediment.
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Finalment XXX accedeix a domiciliar els pagaments, però també podrà anar a l'ORGT a
demanar un document per pagar en efectiu. Tanco l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 19/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionador
Telefona XXX i exposa que va aparcar en zona blava, que la màquina no li va acceptar la
targeta de crèdit i que va optar per descarregar-se l'aplicació mentre ja anava cap al seu destí.
El problema és que durant l'estona que va trigar a fer-ho i a vincular-la amb el seu compte
corrent va ser sancionat. Va presentar al·legacions però se li han desestimat.
Li demanem que ens faci arribar tota la documentació que tingui, tant física com virtual, per
poder contrastar l'hora de descàrrega de l'aplicació, l'hora d'obtenció del tiquet i l'hora de la
multa. Tot i les nostres peticions, XXX no ens fa arribar cap element de prova en gairebé tres
mesos, de manera que tanco l'expedient com a desistit per l'interessat.

Expedient 20/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Recursos Humans i Organització
XXX telefona i es queixa de diverses irregularitats (en la composició del Tribunal i en la
puntuació de les proves) en el procés de selecció de la plaça de Director de Turisme. Ha
quedat deserta, però ell i els altres finalistes no hi estan d'acord.
Comprovo que, atès el seu currículum i la seva experiència, la puntuació concedida sembla
realment molt baixa, però veig que s'ha aplicat el mateix criteri a tots els candidats. En canvi, la
composició del Tribunal sí que es pot qüestionar, de manera que parlo amb el Regidor i li
demano que prenguin les mesures necessàries. També desfaig algun malentès de l'interessat
respecte dels recursos possibles i de les explicacions rebudes. Finalment l'Ajuntament decideix
anul·lar la convocatòria i posar-ne en marxa una altra amb les bases esmenades i els criteris
més clars, així que tanco l'expedient a favor dels interessats.

Expedient 21/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
A finals d'abril telefona XXX i exposa que ha rebut una carta de la Secretaria General de Salut
de la Generalitat en què se li notifica una multa per anar pel carrer sense mascareta. Presenta
diversos arguments (dia, hora, lloc, agents actuants...) que aporten seriosos dubtes sobre la
descripció dels fets de la Policia Local.
Recomano a XXX que presenti al·legacions a la Generalitat, però també parlo amb l'Inspector
en cap i amb l'agent actuant. Es detecta que hi va haver un error en la introducció de dades i
que la multa no correspon a XXX, així que quan la Generalitat demani informació per resoldre
les seves al·legacions desfaran el malentès. A finals de novembre, però, la Generalitat confirma
la sanció a XXX per no haver presentat al·legacions. Tot i no tenir-hi competències, em poso en
contacte amb la Secretaria de Salut, els dono les referències de les al·legacions de l'interessat,
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els explico el cas i els demano una revisió d'ofici, però a finals d'any encara no n'hem rebut
resposta i l'expedient continua obert.

Expedient 22/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que se li havia imposat per anar pel carrer sense
mascareta quan era obligatori. Afirma que va explicar als agents que pateix una insuficiència
respiratòria que li impedeix portar-ne i que els va ensenyar un document mèdic que ho
acreditava, però acaba de rebre la multa de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Ja
ha presentat recurs, però es queixa de la poca sensibilitat policial.
A petició meva, l'Inspector consulta l'informe i diu que els agents afirmen que XXX no els va
presentar cap justificant escrit. Reviso els documents mèdics de l'interessat i veig que el que té
data anterior a l'incident és tan tècnic que no s'entén gaire què diu, i el que sí que valdria com a
justificant té data posterior. En qualsevol cas, la resolució depèn de la Generalitat. Pel que fa a
l'actuació dels agents, no hi detecto greuge i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 23/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Igualtat, Solidaritat i Cooperació
XXX es presenta i exposa que ella, la seva filla i els seus gossos aviat seran desnonats del pis
que ocupen, que és de la SAREB i va ser cedit a l'Ajuntament. El SIAD els ofereix una habitació
en un pis compartit, però ho troben insuficient i demanen poder negociar un lloguer social.
Parlo amb el SIAD i m'informen que el pis que ocupa té deficiències estructurals i s'ha de
desallotjar. Ja s'ha tramitat una petició a la Mesa d'Emergència, però de moment hauria
d'aprofitar el recurs que se li ofereix o bé buscar alguna cosa pel seu compte, ja que té feina i
una bona xarxa familiar. Fins i tot se li ha ofert ajut en el pagament d'un lloguer. XXX, però, no
col·labora gaire ni segueix els plans de treball. Tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 24/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
XXX telefona i exposa que va demanar permís per posar una pèrgola o un tendal davant del
seu establiment de restauració, però que com que no se li contestava va demanar hora per
parlar amb el Regidor. Tampoc se li ha contestat.
El Regidor de seguida m'explica que no s'hi ha reunit perquè encara n'estan definint els criteris
tècnics i estètics, ja que el local està al centre històric i cal ser curós. En canvi, veig que sí que
es va contestar –negativament– la petició inicial de XXX. Al cap d’uns dies, comprovo que un
establiment proper ja té una instal·lació similar, de manera que entenc que ja hi ha criteris i
demano celeritat en comunicar-los a l'interessat. Pocs dies després el mateix Regidor ho fa en
el transcurs d’una reunió presencial, així que puc tancar l'expedient a favor de l'interessat.
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Expedient 25/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
XXX telefona i es queixa de diversos possibles errors del servei de finestreta única de
l'Ajuntament en la tramesa d'un document al Ministerio de Justicia. Té por que el document i els
adjunts no arribin a destí dintre de termini, i que després no li puguin contestar per culpa d'un
error tipogràfic en la seva adreça electrònica (a/e).
Des de Secretaria m'expliquen el funcionament d'aquest servei i de la plataforma electrònica
que utilitzen, de manera que sembla que l'únic error clar (i tan evident que no crec que tingués
cap conseqüència) és en l'a/e de la interessada. Malgrat això, demano que es repeteixi la
tramesa amb l'error corregit i amb la màxima precisió en la resta de dades i en la documentació
adjunta. La meva petició és atesa de seguida i tanco l'expedient a favor de la interessada.

Expedient 26/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda
Es presenta XXX i exposa una situació personal i econòmica molt dissortada, agreujada pel fet
que ara l'Ajuntament (via ORGT) li reclama 2.800 € de plusvàlua (IIVTNU) d'un pis que se li va
quedar el banc fa tres anys. Va al·legar que no ho pot assumir, però l'Organisme no li contesta.
Comprovo que la seva pensió, un cop pagada la hipoteca del pis on viu, li deixa molt pocs
diners per viure, i que té sort de l'ajut dels veïns. També constato que l'Ajuntament i l'ORGT no
estan fent res irregular, i que XXX no està exempta de pagament perquè el pis perdut no era la
seva residència habitual. Em poso en contacte amb l'Interventor, que proposa el fraccionament
del deute, i amb Gent Gran, que després d'estudiar el cas de la interessada posen en marxa
l'acompanyament i uns ajuts econòmics puntuals per ajudar-la a tirar endavant. Després d'un
cert període de seguiment, tanco l'expedient a favor de la interessada.

Expedient 27/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
XXX es presenta per queixar-se d'una multa que se li va imposar per circular amb patinet per
l'illa de vianants. Va al·legar que el seu patinet no és un vehicle i que en aquell carrer es permet
la circulació de vehicles comercials i veïns (ella hi treballa), però se li ha desestimat.
Consulto el cas amb l'Inspector en cap de la Policia Local i em fa notar que, segons la nova
normativa, vigent des del 2 de gener, els patinets com el de la interessada es consideren
vehicles de mobilitat personal (VMP), de manera que sí que són vehicle i no estan autoritzats a
circular per voreres ni zones de vianants. I XXX tampoc té la condició de veïna del carrer
perquè no hi viu ni hi està empadronada. Així, tot i que em pugui semblar una multa una mica
massa rigorosa, l'he de considerar correcta i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

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

55

Expedient 28/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran
Telefona XXX i exposa que se sent molt sola i abandonada per Gent Gran. També es queixa
del servei d'ajut domiciliari de la Fundació Amàlia Soler, ja que amb l'excusa de la pandèmia hi
han deixat d'anar.
Demano informació a Gent Gran i veig que tenen la situació ben controlada. És cert que XXX
pateix un problema de solitud i de malaltia mental, però no que estigui desatesa: si no té ajut
domiciliari és perquè només vol que hi vagi una noia concreta i ara no té disponibilitat. També
hi va haver un malentès amb els pagaments, però ja està aclarit. Parlo amb la interessada per
tranquil·litzar-la i demanar-li que es deixi ajudar i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 29/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Hisenda
A finals de juny es presenta XXX i es queixa que l'ORGT li ha desestimat una petició
d'exempció retroactiva de l'impost de circulació. La va demanar a primers de maig arran de la
concessió d'un 35% de discapacitat que li acabava de notificar la Generalitat i que tenia efectes
retroactius des del dia que l'havia demanat, el 14 de juny de 2019.
Comprovo que l'Organisme li ha desestimat la petició per haver-la presentat fora de termini,
cosa que sembla ajustada a l'ordenança i que l'Interventor em confirma, però defenso que XXX
no havia pogut presentar la petició fins que va tenir el certificat de la Generalitat. També ho
consulto als Serveis Jurídics i al Regidor, que estudien l'acceptació de retroactivitat que XXX
acaba de rebre d'Hisenda i n'utilitzaran els fonaments legals per ordenar a l'ORGT que també
l'accepti. L'any s'acaba amb l'expedient encara obert, però amb perspectives de resolució
satisfactòria.

Expedient 30/2021/1171
ALCALDIA – Convivència i Ciutadania
A finals de juny, XXX es presenta i explica que se li ha denegat l'empadronament perquè
Convivència i Ciutadania (CiC) afirma que han realitzat diverses visites al pis que ocupa i no l'hi
han localitzat mai. Assegura que això és fals perquè sempre hi ha algú a casa. També presenta
correspondència que acredita que viu allà.
Des de CiC em diuen que alguna de les entrevistes concertades es va frustrar per causa de
XXX, però també detecto que les dues visites domiciliàries realitzades s'havien fet el mateix dia
de la setmana i a la mateixa hora. Com que això és irregular, demano que es torni a iniciar el
procediment. Davant les reticències de CiC, demano la intervenció del Regidor, que accepta
que es torni a començar el procés d'acreditació de domicili. Ho vaig supervisant i sembla que
ara tot va bé, però a finals d'any encara no s'ha emès una resolució i mantinc el cas obert.
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Expedient 31/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Procediment Sancionador
XXX demana, per via telemàtica, ajut per resoldre una multa de zona blava que se li va posar
perquè les dades del tiquet no li van quedar a la vista.
Comprovo que les fotos que en va fer el vigilant, que es van enviar a XXX amb la desestimació
a les seves al·legacions, demostren que hi havia diversos tiquets darrere del parabrisa, i que el
que presumptament habilitava l'estacionament en aquell moment tenia la data i l'hora tapats.
Tot i que ho consulto a la Policia, és evident que la multa és correcta. Ho comunico a XXX i,
malgrat les seves irrespectuoses protestes, tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 32/2021/1171
ALCALDIA – Policia Local
Es presenta XXX i exposa que va ser sancionat per estacionar el vehicle al costat de la parada
d'autobús de la plaça Penedès. Explica que, arran d'una disfunció del servei d'ambulàncies, el
seu avi –discapacitat i amb malalties importants– portava hores sol i desorientat al CAP, de
manera que hi va haver d'anar d'urgència. També al·lega que el cotxe no feia nosa, que hi
havia una persona a l'interior, que tenia ben visible la targeta de PMR del seu avi i que ningú hi
va deixar cap butlleta de multa.
De seguida consulto el cas a l'Inspector en cap i coincidim que les explicacions de l'agent
actuant –tot i ser força raonables– presenten algunes debilitats, i parla d'una fotografia que no
apareix. Així, i tenint en compte que la documentació mèdica que presenta XXX consolida la
seva versió, trobem convenient que se li accepti el recurs de reposició i s'anul·li la multa. Tanco
l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 33/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A finals de juliol XXX es queixa, per via telemàtica, de la denegació d’una placa de gual a casa
seva perquè no es considera que a l'espai de la seva entrada hi pugui cabre un vehicle. Al·lega
que el seu habitatge té les mateixes mides i distribució que molts altres del seu carrer –i de tota
la Vila– que sí que tenen gual. Fins i tot hi ha guals en locals que no actuen com a garatge.
En parlar amb Secretaria i amb l'inspector de via pública comprovo que els raonaments i els
arguments tècnics utilitzats per denegar el gual són correctes, però veiem que també ho són
les observacions de l'interessat, de manera que es produeix una situació de greuge. Per
reparar-la, caldria concedir el gual a XXX (cosa que seria una mica irregular) o bé revisar els
altres guals. L'any s'acaba amb aquesta disjuntiva sobre la taula i l'expedient obert.

Expedient 34/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
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Telefona XXX en nom de YYY i de la seva família, que fa anys que viuen a Vilafranca i tenen
documentació espanyola. Malgrat això, se'ls ha denegat l'empadronament per no haver pogut
acreditar domicili. Necessiten aquest tràmit per poder optar als ajuts que els calen per tenir cura
de la discapacitat de la seva filla.
Atesa la urgència humanitària del cas, desisteixo de parlar amb Convivència i Ciutadania i ho
faig directament amb Serveis Socials, on ja coneixen la família i no posen cap pega per a
emetre un informe perquè siguin empadronats a l'alberg de Càritas. Així que es fa, tanco
l'expedient a favor de la interessada.

Expedient 35/2021/1171
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA
XXX se'm queixa d'una factura d'aigua que presenta una lectura i un cost molt per damunt de la
seva mitjana habitual. Reconeix que tenia una fuita a casa, però deplora que Aigües es
preocupi més de cobrar el consum que d'evitar el malbaratament.
Tot i que entenc que és una acusació subjectiva, reviso la documentació que m'ha facilitat i
trobo que precisament va poder detectar la fuita gràcies a l'avís que Aigües li havia enviat en
detectar que el consum se li havia disparat. Queda clar, doncs, que Aigües va actuar
proactivament (també li van revisar el comptador) i que la seva acusació no té fonament, així
que tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 36/2021/1171
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA
Es presenta XXX i diu que és propietari d'un local que va llogar a YYY, qui va posar la llum i
l'aigua a nom seu però mai no les va pagar. En rescindir el contracte s'ha trobat que Aigües li
demana a ell que n'assumeixi el deute ja que, si no, no podrà posar el comptador a nom del
nou llogater. No hi està d'acord.
Parlo amb Aigües i els faig notar que, tot i que les seves justificacions i arguments siguin
legalment correctes, em sembla èticament molt reprovable que sempre busquin la manera de
fer pagar els deutes a qui no els ha generat, fins i tot contradient el que fins ara m'havien
explicat. Sobre aquest cas concret, de seguida es compliran dos mesos des que el
subministrament va ser tallat i el contracte s'anul·larà automàticament, però XXX haurà
d'assumir el cost d'una alta nova. Tot i que a desgrat, admeto que Aigües no ha comès cap
irregularitat i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 37/2021/1171
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA
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Telefona XXX i exposa que la seva mare, YYY, fa temps que està sense aigua per culpa d'una
canonada que es va rebentar a l'interior de l'edifici on viu i del qual és l'única inquilina. Com que
la fuita va ser entre la façana i el comptador, ni Aigües ni la propietat se'n volen fer càrrec.
Parlo amb el tècnic d'Aigües i em confirma que la seva responsabilitat arriba fins a la clau de
pas del carrer, però no a l'interior dels edificis. Fins i tot ho van comunicar per escrit a les
interessades. Van estar obrint i tallant el pas de l'aigua durant uns dies per permetre que YYY
omplís els dipòsits sense que se li inundés el soterrani, però ningú arreglava res i el tall ja és
definitiu. Comento a XXX que no hi ha greuge per part d'Aigües i que haurà de buscar
assessorament legal, potser via assegurança, per fer que la propietat ho arregli. L'expedient
queda tancat a favor de l'Ajuntament.

Expedient 38/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Recursos Humans i Organització
XXX es queixa, per via telemàtica, d'haver estat convocat a fer les proves d'idiomes d'un procés
selectiu en què participa quan Recursos Humans (RRHH) li havia dit, explícitament i per correu
electrònic, que n'estaria exempt perquè li convalidarien les d'un procés anterior.
De seguida em poso en contacte amb la cap de RRHH, que m'informa que ja estan preparant
la resposta a l'escrit de l'interessat. Diu que haurà de repetir les proves. Li observo que aquest
canvi de criteri, quan ell té un correu-e en què li diuen que se li convalidaran, li produeix
indefensió, així que li demano que ho reconsideri. Ho consulta als Serveis Jurídics i finalment li
acceptaran el recurs i no haurà de repetir les proves. Tanco l'expedient a favor de l'interessat.

Expedient 39/2021/1171
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
A mitjan octubre es presenta XXX i es queixa contra dues plusvàlues i un expedient
sancionador que li ha enviat l'ORGT per no haver declarat i autoliquidat l'IIVTNU corresponent
a la venda de dos immobles l'any 2020. Els havia heretat feia dos anys i els va vendre per sota
de preu de mercat, així que entén que no calia notificar res. Va presentar recurs però
l'Organisme no li ha contestat.
Des de l'Organisme em diuen que encara no han resolt l'embús que es va generar a partir de la
sentència judicial de 2017 i que en tenen per temps. Recordo al Regidor d'Hisenda que el
col·lapse de l'ORGT ja fa anys que dura i li demano que l'Ajuntament els exigeixi que
compleixin els terminis. L'any s'acaba sense cap novetat al respecte i el cas continua obert.

Expedient 40/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Recursos Humans i Organització
Telefona XXX i es queixa de falta de transparència en el procés de selecció d'una plaça
convocada per l'Ajuntament. No ha estat admès perquè no ha acreditat convenientment
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l'experiència requerida, però assegura que va presentar la documentació que li havien dit.
Denuncia favoritismes i reclama, com a mínim, el seu dret a ser candidat.
Parlo amb RRHH, amb el Secretari i amb el Regidor de Serveis Centrals, i tots coincideixen a
afirmar que la documentació presentada per XXX no era l'adequada i que el procés s'està
duent a terme amb la màxima legalitat, transparència i imparcialitat. A petició meva, el Regidor
accedeix a entrevistar-se amb l'interessat i a aclarir-li els dubtes que té. També li explica que
busquen un perfil més directiu que no pas tècnic. Tot i que XXX no en queda gens convençut,
ho accepta. També amb alguna reticència, tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 41/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Esports
A mitjan novembre, XXX es presenta i es queixa que a primers de febrer de 2019 va demanar
una subvenció esportiva per als seus fills i encara no en té resposta. Li van dir que, després de
diversos entrebancs, s'havien aprovat a primers de 2021, però l'any s'està acabant i els diners
no arriben.
Truco a Esports i em reconeixen que hi ha força subvencions pendents de pagar. En la
resolució d'aquesta convocatòria, en concret, s'havia produït un error i la Junta de Govern Local
(JGL) no les va aprovar. Ho han detectat fa poc arran d'una altra queixa. Demano celeritat en la
reparació dels errors i en l'abonament del les quantitats, però a finals d'any encara no n'hem
rebut cap notícia i l'expedient resta obert.

Expedient 42/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
Per via telemàtica, XXX es queixa de la imminent obertura d'un bar-restaurant als baixos del
seu edifici i de la resposta de l'Ajuntament a la seva petició que no ho permetés. Se li ha dit que
no n'hi ha constància, però ell afirma que hi estan fent obres i que tenen el permís necessari.
En parlar amb Governació m'informen que qui vol obrir un negoci, avui dia, no necessita una
llicència prèvia: en té prou amb fer una comunicació i presentar la documentació necessària
just abans d'obrir. També em diuen que es va intentar establir una moratòria en aquella zona,
però que va resultar legalment inviable. La resposta que es va enviar a XXX, en canvi, és
certament escassa, denota una certa manca de comunicació entre els serveis municipals i no
conté aquestes explicacions, així que demano que es millori en aquest aspecte. Jo mateix les
trasllado a l'interessat i tanco el cas a favor de l'Ajuntament.

Expedient 43/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social
A finals de novembre es presenta XXX i exposa una situació familiar, laboral i econòmica de
certa precarietat. El seu principal problema, però, és que no tenen domicili fix i van d'un cantó a
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l'altre. Ha estat sempre empadronada a Vilafranca i es queixa que a Serveis Socials (SS) no els
donen pis.
Comprovo que a SS ja els han tramitat algun ajut, però l'any s'acaba sense que haguem pogut
entrar a fons en el cas i l'expedient continua obert.

Expedient 44/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació
A finals de novembre es presenten XXX i YYY per explicar que la bugaderia de sota del seu pis
emet vapors molt molestos que, combinats amb la seva sensibilitat i la seva salut molt delicada,
fan que la convivència sigui difícil.
L'Ajuntament, arran de les seves queixes, va demanar a l'establiment que utilitzessin productes
ecològics i neutres i, com que ho van fer, va tancar el cas. Detecto, però, que la seva xemeneia
incompleix les ordenances i a finals d'any, amb el suport dels Serveis Jurídics, demano a
Governació que els requereixi que l'allarguin fins a la alçada reglamentària, ja que això
segurament evitarà que els gasos entrin al domicili dels interessats. L'expedient resta obert.

Expedient 45/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Habitatge
A finals de novembre es presenta XXX, que ve derivada des del servei d'Habitatge. Explica que
al juny de 2019 va cedir el seu habitatge a l'Ajuntament per a ús social, i que encara en va
pagant els subministraments i la taxa de brossa (per duplicat!). Cada any té molts problemes
perquè li retornin aquests diners.
Intento acotar els errors a reparar i veig que des d'Habitatge i des de Serveis a les Persones
fan el possible per anar-los corregint, però que el problema de fons ve de l'ambigüitat del
contracte de cessió. Entenc que, més enllà de gestionar les devolucions corresponents, cal
buscar-hi una solució definitiva, així que demano als regidors dels serveis implicats que hi
intervinguin. Tots dos s'hi comprometen, però l’any s’acaba i l'expedient segueix obert.

Expedient 46/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Habitatge
Poca estona més tard es presenta YYY, també derivada des d'Habitatge, i exposa un cas
pràcticament idèntic l'anterior, de tal manera que –tot i que amb petits matisos– segueix la seva
mateixa evolució. A 31 de desembre, doncs, també continua obert.
Nota: Gràcies als testimonis de XXX i YYY, així com a les explicacions i la documentació
facilitada pel servei d'Habitatge, em consta que hi ha una tercera persona, ZZZ, que es troba en
les mateixes circumstàncies. Així, tot i que la situació personal de ZZZ li ha impedit de posar-se
en contacte amb la Sindicatura, entenc que quan se solucionin definitivament els problemes de
XXX i YYY també s'han de solucionar, d'ofici, els de ZZZ.
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Expedient 47/2021/1171
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social
A finals de novembre es presenta XXX i, amb importants dificultats idiomàtiques, exposa una
situació familiar i econòmica realment complicada, agreujada per la gran discapacitat de la seva
filla petita. Li convindria fer el reagrupament familiar per poder buscar feina, però li és
impossible perquè no té habitatge propi ni una situació econòmica sanejada.
Comprovo que els Serveis Socials ja li ofereixen ajut, si bé no pot optar a les principals
prestacions perquè no pot complir alguns dels requisits. Se'ls fa un acompanyament important
en l'aspecte sanitari i s'estan buscant solucions en tots els àmbits així que, tot i que mantinc
l'expedient obert i en fase de seguiment, no detecto cap greuge en l'atenció del servei.

Expedient 48/2021/1171
SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Serveis Jurídics
A primers de desembre arriba, per via telemàtica, el desacord de XXX i la comunitat de
propietaris que representa amb la desestimació d'una sol·licitud de responsabilitat patrimonial.
Els veïns del seu bloc havien demanat que l'Ajuntament reparés els desperfectes que tenen a
la façana, ja que van veure que un camió municipal hi topava.
Els Serveis Jurídics m'expliquen que l'Ajuntament podria assumir els desperfectes que havia
provocat el seu camió, però no pas la reparació de tota la zona afectada perquè hi ha
evidències que alguns desperfectes són anteriors –i no hi ha proves que també fossin causats
per vehicles municipals. Caldria que els interessats presentessin recurs de reposició amb un
pressupost específic. Ho trasllado a XXX i pocs dies després presenta un escrit en els mateixos
termes que la petició inicial. A finals d'any encara no ha estat contestat i el cas resta obert.

Expedient 49/2021/1171
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Via Pública
A mitjan desembre telefona XXX i exposa que ja fa mesos que el camió de la brossa li va
causar desperfectes al balcó. Sap que es va fer un comunicat d'accident que va ser signat pel
president de la seva comunitat de propietaris, però ningú n'hi ha dit res ni s'ha reparat el dany.
Des de Via Pública m'informen que l'Ajuntament té transferit el servei de recollida de brossa a
la Mancomunitat, de manera que en fan un seguiment mínim. El president de la comunitat de
propietaris tampoc en té notícies. No em queda altre remei, doncs, que parlar directament amb
la Mancomunitat, però l'any s'acaba que encara no ho he pogut fer i l'expedient continua obert.
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4.1.2. Consultes sense expedient
A més dels expedients detallats, aquesta Sindicatura de Greuges va atendre tots els altres
ciutadans i ciutadanes que s'hi van adreçar, encara que fos evident que el problema exposat no
entrava dins de les nostres competències.
En aquests casos, en què no procedia l'obertura d'un expedient però calia orientar o assessorar
qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent:

Consulta 1/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i exposa una situació de gran vulnerabilitat. Es queixa que el
Consell Comarcal li ha adjudicat un pis, però que no l'hi donen.
Tot i quedar fora de les meves competències, truco al Consell Comarcal i pregunto pel cas.
Veig que se n'ocupen correctament i que estan pendents de la Mesa d'Emergència, cosa que
trasllado a XXX. Es planteja la possibilitat de demanar ajut al Síndic de Catalunya.

Consulta 2/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no empadrona la seva família. Són ocupes i diu
que ho ha demanat diversos cops, però no presenta cap document de petició ni de denegació.
Comprovo que tot i no tenir padró sí que són atesos pels Serveis Socials, en atenció als fills
menors. Estan empadronats en un altre municipi, cobren renda garantida de ciutadania (RGC) i
tenen altres ajuts. Com que XXX no torna ni presenta cap document, tanco la consulta.

Consulta 3/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i exposa que una veïna es queixa dels lladrucs del seu gos. La Policia l'ha avisat
que si reben més queixes l'hauran de sancionar. Admet que de vegades el deixa sol a casa.
Se li explica el text de l'ordenança i que si la policia és requerida, ha d'actuar. De moment, no hi
podem fer més perquè tampoc hi ha hagut multa, però se li recomana acudir al servei de
Mediació si pensa que al darrere del problema hi pot haver alguna mena de conflicte personal.

Consulta 4/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX i exposa un possible acomiadament irregular, però el que vol saber de debò
és si es pot acollir a alguna mena de prejubilació. Està convençut que som un sindicat.
Li aclarim que no ho som i que no ens ocupem de temes laborals, però li indiquem on estan
ubicats. Com que diu que ja hi ha anat i no n'ha quedat content, li diem que també pot buscar
l'ajut d'un advocat laboralista o anar a preguntar a les oficines de la Seguretat Social.
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Consulta 5/2021/1169 - Assessorada
XXX es presenta i diu que fa un mes que la seva família viu a Vilafranca, en un pis ocupat. Es
queixa que els acaben de tallar l'aigua, que tenien punxada. També es vol empadronar, però ni
tan sols ho ha demanat. Evidentment, li suggereixo que ho faci.
Els Serveis Socials m'informen que venen de Capellades, on estan empadronats i des d'on els
van aconseguir la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Són itinerants i sempre demanen,
però no col·laboren gaire. Ells mateixos els van dir que no se'ls pot donar aigua en un pis
ocupat, però els van oferir alimentació i la van rebutjar.

Consulta 6/2021/1169 - Orientada
XXX exposa, per correu-e, que la seva filla ha d'anar a una mesa electoral i que el seu germà
(són convivents) té una malaltia greu i és persona de risc. Voldria evitar que hi hagués d'anar.
Se li explica que no tenim competències per intervenir-hi, però li indiquem que pot presentar les
seves al·legacions i la documentació mèdica oportuna a la Junta Electoral de Zona.

Consulta 7/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i diu que la Junta Electoral ha desestimat les al·legacions de la seva esposa per
no anar a una mesa electoral. En volien presentar d'altres, de caire mèdic, però no ho han
pogut fer dintre de termini.
Se li explica que des d'aquí no els podem ajudar, però que el Síndic de Catalunya està acollint
aquest tipus de queixes. Diu que ja hi ha parlat, però que els demana tota la documentació
mèdica i és molt delicada. Li garantim la confidencialitat i li recomanem que hi col·labori.

Consulta 8/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i exposa que li ha tocat ser presidenta en una mesa electoral, però que no hi pot
anar per diversos motius mèdics propis i perquè el seu marit és totalment dependent i no té
amb qui deixar-lo. Va presentar al·legacions, amb els justificants corresponents, però se li han
desestimat. Està desesperada i té molta por.
Tot i que els Serveis Socials em confirmen la situació de XXX, se li explica que no hi podem
intervenir directament i l'adrecem al Síndic de Catalunya. Com que es planteja no presentars’hi, li recomanem que guardi constància de totes les gestions fetes.

Consulta 9/2021/1169 - Assessorada
XXX, exsíndic de Sant Boi i mediador professional, telefona i exposa que YYY, vilafranquina, li
ha demanat ajut per poder veure els seus fills. Proposa que hi intervinguem.
Tot i ser un conflicte privat, derivat d'una sentència judicial de separació, pregunto pel cas a
Mediació (Convivència i Ciutadania). Resulta que la van atendre fa poc i que YYY té una ordre
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d'allunyament i no comunicació. És inestable i els seus fills tampoc la volen veure. Informo XXX
que la mediació no és possible.

Consulta 10/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i demana hora per queixar-se d'una factura d'electricitat molt elevada. Ha canviat
de companyia i suposa que és una penalització.
Se li comenta que caldria mirar si tenia algun compromís de permanència, però que s'haurà
d'adreçar a l'Oficina del Consumidor perquè des de la Sindicatura no la podem ajudar.

Consulta 11/2021/1169 - Orientada
XXX telefona per queixar-se contra el CAP, ja que fa setmanes que intenta agafar hora per
visitar-se i no ho aconsegueix.
Se li explica que no tenim competències per intervenir en matèria de Salut, però li proposem
que faci arribar la seva queixa al Síndic de Catalunya.

Consulta 12/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i es queixa contra les factures que li presenta un advocat
d'ofici a qui va demanar ajut per solucionar un assumpte d'herències.
Com que és evident que aquest conflicte queda fora de les nostres competències, se li proposa
que faci la consulta al servei d'assessoria jurídica de la seva assegurança de la llar (si l’hi té
inclòs), al Jutjat o bé al Col·legi d'Advocats.

Consulta 13/2021/1169 - Orientada
XXX exposa, per correu-e, que ella i altres persones tenen llogat un pis que utilitzen com a
oficina. Pregunta si el propietari els pot apujar el preu i fins a quin punt.
Li expliquem, també per correu-e, que no ens ocupem d'aquest tipus d'assumptes, però li
recomanem que revisin el tipus de contracte que tenen i que facin la consulta, si cal, a algun
professional especialitzat en qüestions immobiliàries.

Consulta 14/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i es queixa intensament contra la mala atenció del SEPE. No
aconsegueix cobrar l'atur ni que l'atenguin per telèfon o en persona, i la pàgina web tampoc
funciona. Hi ha anat en persona i el tracte del guàrdia de seguretat tampoc ha estat adequat.
Li expliquem que el SEPE és administració estatal i que no hi podem intervenir, però li facilitem
els contactes del Defensor del Pueblo i del Síndic de Catalunya. XXX agraeix la informació i,
sobretot, que l'haguem escoltada.
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Consulta 15/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i exposa un conflicte que pateix arran d'un canvi de companyia de telefonia.
Sembla que la baixa no es va fer bé i li continuen arribant factures de la companyia antiga.
Se li explica que des de la Sindicatura no la podrem ajudar, però li indiquem com ho ha de fer
per demanar hora a l'Oficina del Consumidor.

Consulta 16/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i es queixa que el pis de lloguer on viu té molta humitat i goteres, però que l'amo
no hi fa res. Fins i tot se li ha fet malbé algun electrodomèstic.
Com que el contracte de lloguer no va ser entre particulars, sinó que es va formalitzar per mitjà
d'una agència immobiliària, se li recomana que hi presenti una queixa escrita i que després, si
no s'hi fa una intervenció ràpida i satisfactòria, demani ajut a l'Oficina del Consumidor.

Consulta 17/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX i exposa un conflicte que manté amb un altre ajuntament arran del canvi de
qualificació urbanística d'una parcel·la sense cap avís ni notificació, i amb la Junta Gestora de
la urbanització pel presumpte cobrament irregular de quotes.
Li expliquem que aquesta Sindicatura és només municipal i que no podem intervenir en altres
ajuntaments, però li facilitem les dades del Síndic de Catalunya perquè s'hi posi en contacte.

Consulta 18/2021/1169 - Assessorada
XXX es presenta i exposa que l'Ajuntament li fa tancar una activitat econòmica, per presumpta
manca de llicència, quan és el mateix Ajuntament qui ha comès diverses irregularitats en
l'edifici en qüestió. No considera que l'ens municipal estigui legitimat per ordenar-li res.
Com que XXX diu que la seva visita ha estat tan sols informativa, que no ha fet via
administrativa i que ho té tot en via judicial, em limito a informar del cas i a posar sobre avís els
Serveis Jurídics i el Regidor d'Urbanisme.

Consulta 19/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i es queixa que un aparell d'aerotèrmia –que van instal·lar per reduir el consum–
els ha fet disparar les factures de la llum. Tampoc consideren que vagi gaire bé. El fabricant en
fa responsable l'instal·lador i viceversa, però ningú no ho arregla.
Se li explica que la Sindicatura no pot intervenir en el cas, però que poden demanar ajut a
l'Oficina del Consumidor. Li indiquem com ha de demanar dia i hora.

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

66

Consulta 20/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i es queixa d'un possible conflicte amb la taxa i la superfície de la terrassa del
seu establiment de restauració. Se li ha explicat que hi ha hagut canvis per adaptar-se a les
necessitats sanitàries actuals i està pendent de rebre una resolució escrita.
Quedem que no hi intervindré fins que rebi aquesta resolució i em confirmi que no hi està
d'acord, però a Ocupació de via pública m'informen que se li ha més que doblat la superfície.

Consulta 21/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i exposa que ha tingut problemes per presentar dues denúncies al Jutjat de
Vilafranca, d'on l'han fet fora. Demana que el Síndic l'hi acompanyi a defensar els seus drets.
Se li recorda, perquè ja ho sap d'altres ocasions, que el Síndic de Vilafranca només pot actuar
davant l'Ajuntament, però no contra el Jutjat o els Mossos d'Esquadra.

Consulta 22/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i exposa que fa un mes que va avisar, només verbalment, d'un problema al
clavegueram als afores de la Vila, però que encara no s'hi ha fet res.
L'informo que sempre és millor fer les comunicacions per escrit, però –com que soc conscient
que XXX no ho farà– truco a Medi Ambient i m'interesso pel tema. Poc temps després
m'informen que ja s’ha solucionat.

Consulta 23/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i exposa que la gestió d'una herència per part d'una fundació privada perjudica
uns parcers. Suposa que l'Ajuntament podria facilitar-ne el registre al Cadastre.
Proposo a XXX que faci la consulta per via administrativa però, com que diu que no ho farà, jo
mateix comento el cas a l'Alcalde. Resulta que el coneix bé i diu que està en vies de solució.

Consulta 24/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX i es queixa que la Generalitat li ha retirat la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) per no comunicar canvis en la seva situació familiar. La necessita per poder subsistir.
Se li explica que el Síndic competent per ajudar-la en matèria de RGC és el de Catalunya.
Malgrat això, parlo amb els Serveis Socials i verifico que se'n fa un seguiment adequat.

Consulta 25/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i exposa que la seva mare va caure a la via pública per culpa d'una llosa que
estava alçada. Va presentar sol·licitud de responsabilitat patrimonial i ara, que s'està instruint
l'expedient, se li demana que aporti documentació que quantifiqui el perjudici i la reclamació.
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Li expliquem que aquest és el procediment habitual i que, de moment, no hi veiem indicis de
greuge. Li aclarim què se li demana exactament i l'assumpte queda a les seves mans.

Consulta 26/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i exposa que la Generalitat li ha reconegut una discapacitat del 35% amb efecte
retroactiu des de juny de 2019. Demana que se li torni l'impost de circulació de 2020 i que no
se li cobri el de 2021.
Se li proposa que comuniqui la seva nova situació a l'Ajuntament i que demani, per escrit, allò
que consideri oportú, ja que sense aquest pas previ la Sindicatura no hi pot intervenir.

Consulta 27/2021/1169 - Assessorada
XXX també exposa que, arran de la seva discapacitat, el metge li ha recomanat fer natació. Ha
consultat la web del Complex Aquàtic i ha vist que no hi ha cap bonificació per a persones en
aquestes circumstàncies. Ho troba injust i demana que el Síndic hi faci alguna cosa.
Tot i que la seva petició sembla raonable, li expliquem que primer l'hauria de presentar per
escrit a l'Ajuntament i, si la resposta fos negativa, llavors ja hi podríem intervenir.

Consulta 28/2021/1169 - Assessorada
XXX exposa, per correu-e, els problemes que pateixen els veïns del seu immoble arran de la
recent ocupació irregular d'un pis que estava buit. Demana ajut i orientació.
Se li intenten explicar les diferents opcions que tenen, des de la via judicial i el requeriment al
propietari fins al servei de Convivència i Ciutadania –per mediar amb els ocupes–, la Policia
Local –per a delictes– i la inspecció tècnica –per als possibles problemes estructurals de
l'edifici.

Consulta 29/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX, d'un altre municipi, i explica que al maig de 2020 va ser sancionat per trencar
el confinament municipal. Diu que només acompanyava una veïna a buscar planter per a l'hort.
Li expliquem que des d'aquesta Sindicatura no el podrem ajudar, però que pot optar per pagar
amb bonificació o bé presentar al·legacions davant la Generalitat.

Consulta 30/2021/1169 - Assessorada
Es presenten XXX i YYY, d'edat avançada i gran vulnerabilitat, per exposar que fa temps que
van avalar un negoci familiar i, com que va fer fallida, ara el banc se'ls vol quedar la casa.
Els explico que des d'aquí no tenim eines per ajudar-los, i menys si ja hi ha sentències judicials
i tot, però els adrecem a Gent Gran perquè estudiïn si els poden oferir algun tipus d'ajut.
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Consulta 31/2021/1169 - Assessorada
XXX es presenta i es queixa que el veí del pis de sobre ha fet obres majors –sense llicència–
que han comportat desperfectes i conseqüències greus per a ella, però no en vol saber res.
Veig que tot just ha iniciat la via administrativa i que en qüestió de pocs dies els Serveis
Tècnics ja hi han fet una inspecció. Convenim que cal donar temps a l'Ajuntament per actuar,
però XXX no descarta denunciar el veí per via judicial.

Consulta 32/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, per queixar-se contra el seu ajuntament i contra la Diputació
de Barcelona. Els acusa de no fer cas al poble i de fer només el que volen.
Li aclarim que no podem intervenir en altres municipis ni altres administracions, però l'adrecem
al Síndic de Catalunya. XXX es disculpa perquè es pensava que oferíem cobertura comarcal.

Consulta 33/2021/1169 - Orientada
XXX telefona per queixar-se contra l'escassa atenció que ofereix l'oficina d'Hisenda de
Vilafranca per ajudar la ciutadania a presentar les seves declaracions. És gran i no se'n surt per
altres mitjans, i tampoc troba just –ni viable econòmicament– haver d'anar a una gestoria.
Li recomanem que presenti una queixa escrita a Hisenda mateix i que, segons la resposta,
l'elevi al Defensor del Pueblo. Diu que potser ho farà via Síndic de Catalunya.

Consulta 34/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i es queixa, en general, que amb l'excusa de la pandèmia les administracions es
repengen en el teletreball i han eliminat presencialitat. Diu que Hisenda, la Seguretat Social i el
SEPE sembla que es treguin la gent de sobre i hagin oblidat que són un servei públic.
Tot i entendre i compartir la seva queixa, li comentem que davant d'organismes d'àmbit estatal
no podem actuar. Li proposem que es queixi per escrit a cada organisme i que després
acudeixi, si cal, al Defensor del Pueblo. XXX prefereix fer-ho per mitjà del Síndic de Catalunya.

Consulta 35/2021/1169 - Assessorada
De manera oficiosa, XXX em fa arribar una multa d'estacionament que considera injusta perquè
l'espai en qüestió no està ben senyalitzat. No era conscient d'estar aparcant malament.
Vaig a veure el lloc sobre el terreny i parlo del cas amb l'Inspector, que diu que ja té una altra
queixa similar i accepta que la senyalització és deficient. Recomano a XXX que presenti recurs
per via administrativa perquè probablement se li estimarà.
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Consulta 36/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, per queixar-se que l'EAIA li ha pres la tutela de la seva filla i
l'ha ingressada en un centre proper a Vilafranca. També es queixa del tracte que hi rep i de les
dificultats que té ella per parlar amb els responsables.
Se li explica que, malgrat la proximitat, no hi tenim competències, però que pot demanar ajut al
Síndic de Catalunya. N'hi facilitem les dades.

Consulta 37/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i exposa que el llogater d'un local de la seva propietat, que té un negoci vinculat
al sector de la restauració, li demana una rebaixa en el preu del lloguer durant els mesos de les
restriccions. Ella no la hi vol concedir, però pregunta si hi està obligada.
Se li aclareix que no tenim coneixements ni competències per fer aquest tipus d'assessorament
i se li recomana que ho consulti al seu gestor o al seu advocat.

Consulta 38/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i diu que va rebre una multa de zona blava per excés de temps. La va intentar
anul·lar, però la màquina no anava. Presentarà recurs i demana que el Síndic ho vetlli.
Se li explica que el Síndic no hi pot intervenir fins que hi hagi, si és el cas, una resolució
negativa, però se li recomana que es plantegi la possibilitat de pagar la multa amb bonificació.

Consulta 39/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i explica que el seu fill ha rebut una multa per insultar un agent de Policia quan ell
i altres joves van ser identificats per beure al carrer, a la nit. Assegura que ell no va dir res.
Se li explica que pot presentar al·legacions, però que si només és paraula contra paraula
difícilment prosperaran. Se li proposa que es plantegi pagar la multa amb bonificació.

Consulta 40/2021/1169 - Assessorada
XXX es queixa, per correu-e, que una grua d'obra que actuava sense permís ha generat perill
per a la ciutadania i ha perjudicat el seu establiment. Demana explicacions i una indemnització.
Confirmo que la grua actuava sense permís i que va provocar desperfectes i perill, però informo
XXX que abans de demanar la meva intervenció s'ha de queixar per escrit a l'Ajuntament.

Consulta 41/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i es queixa que li han posat una paperera a prop de casa, on ja n'hi havia
hagut una. Ho considera inadequat perquè la brutícia que genera pot ser focus de virus.
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Se li fa veure que les papereres, precisament, són per evitar la brutícia a terra. Amb tot, si ho
considera oportú, pot demanar que la treguin per via administrativa.

Consulta 42/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i es queixa contra la prepotència i la manera d'actuar de la
DEGAIA, que ofereix una atenció pèssima i comet errors que després costen molt de corregir.
Li observem que des d'aquí no hi podem intervenir perquè la DEGAIA pertany a la Generalitat,
però li facilitem les dades del Síndic de Catalunya per si li vol demanar ajut a ell.

Consulta 43/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i exposa el conflicte que manté, arran d'unes quotes impagades, amb la
comunitat de propietaris de l'immoble on té dos locals comercials.
Se li explica que aquest conflicte pertany a l'àmbit privat i que nosaltres no tenim competències
ni coneixements suficients per ajudar-lo. Se li recomana que busqui assessorament legal.

Consulta 44/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i es mostra preocupada per l'eliminació d'ajuts escolars per a nens amb
necessitats especials. El seu fill necessita vetlladora per al menjador i té por que la hi treguin.
Li proposem que demani explicacions a l'Ajuntament i ens consta que ho fa i se li donen, però
l'adrecen a la Inspecció Educativa perquè la competència és de la Generalitat. N'hi facilitem les
dades de contacte i també li oferim les del Síndic de Catalunya, per si hi ha de recórrer.

Consulta 45/2021/1169 - Assessorada
XXX es queixa, per correu-e, d'una multa de zona blava que se li ha imposat. Assegura que ha
de ser un error perquè el seu tiquet era correcte i no passava de l'hora.
Li contesto que, com ja sap d’altres cops, no hi puc intervenir si abans no presenta recurs per
via administrativa. L'endemà XXX em diu que ja ha parlat amb SABA i que ja li ho han arreglat.

Consulta 46/2021/1169 - Orientada
XXX exposa, per correu-e, que un treballador discapacitat i resident del centre especial de
treball de la Fundació Mas Albornà va ser víctima d'un incident molt desagradable en un
restaurant de Vilafranca. Hi veu indicis de discriminació, abús i/o estafa.
Malgrat la naturalesa inversemblant dels fets, explico a XXX que no tinc competències per
intervenir-hi, però l'animo a presentar un full de reclamacions al mateix establiment i fer-ne
seguiment, si cal, per mitjà de l'Oficina Municipal del Consumidor.

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

71

Consulta 47/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i es queixa de les molèsties que li produeixen els aparells d'aire condicionat
d'un edifici veí, de construcció relativament recent.
Com que encara no s'ha queixat per via administrativa, l'animem a fer-ho i en fem un cert
seguiment. Al cap de dos mesos XXX informa que la resposta no li sembla satisfactòria, però
no obrim expedient perquè diu que prefereix posar el cas en mans del Síndic de Catalunya.

Consulta 48/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i explica que té problemes per cobrar la viduïtat. Necessita acreditar cinc anys de
convivència i el Padró municipal només en certifica tres. Assegura que van ser més, però que
per motius de violència domèstica estava empadronada en un altre lloc.
Li observem que l'Ajuntament no pot certificar allò de què no té constància i li recomanem que
busqui assessorament legal per explorar altres camins.

Consulta 49/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i demana ajut per fer front al cas d'un pare que maltracta el
seu fill, que és menor. La mare n'està separada i, potser per por, no diu res.
Com que des d'aquí no la podem ajudar, li recomanem que truqui al 112 o que vagi directament
als Mossos d'Esquadra, però diu que ja ho ha fet i que no vol presentar denúncia per evitar
possibles represàlies al nen. També li proposem que vagi als Serveis Socials del seu poble,
però ens demana –i l’hi facilitem– el telèfon del Síndic de Catalunya.

Consulta 50/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i exposa els diversos problemes que pateix per culpa de l'incivisme dels veïns
del pis de sobre.
Se li explica que, de moment, no hi podem intervenir, però que pot demanar (millor com a
comunitat de veïns que com a particular) la intervenció del Servei de Mediació. També pot
trucar a la Policia si les circumstàncies ho requereixen, però les competències municipals en
aquestes situacions són escasses. En darrera instància podrien acudir a la via judicial.

Consulta 51/2021/1169 - Assessorada
Mentre la Sindicatura estava tancada per vacances d'estiu, XXX es va intentar posar en
contacte amb nosaltres per queixar-se de la manca de resposta a una sol·licitud d'accés a
determinada informació que havia presentat un mes abans.
En tornar, veiem que els serveis implicats ja han atès la petició i comprovem que se li havia
concedit l'accés que demanava dintre de termini, però que en el moment de fer la queixa
encara no li havia arribat la notificació. Comprovem que tot està correcte i tanquem la consulta.
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Consulta 52/2021/1169 - Assessorada
XXX es queixa, per via telemàtica, contra l'augment de l'import de la taxa de gual d'una
comunitat de propietaris que ell representa.
Se li explica que abans d'adreçar-se a la Sindicatura ha de demanar, per escrit, les explicacions
que consideri oportunes a l'Ajuntament. Podrà acudir a nosaltres si no se li contesta dintre de
termini o la resposta no li sembla satisfactòria.

Consulta 53/2021/1169 - Assessorada
XXX exposa, per via telemàtica, que la sortida de l'aparcament d'una comunitat de propietaris
que ell representa té poca visibilitat i és perillosa. Demana que es posin miralls i mesures per
reduir la velocitat dels vehicles que passen pel carrer.
Li explico que les peticions, en primera instància, s'han de presentar a l'Ajuntament i per escrit.
Podrà venir a la Sindicatura si la resposta no arriba dintre de termini o no li sembla satisfactòria.

Consulta 54/2021/1169 - Assessorada
XXX demana, per correu-e, ajut per entendre i recórrer una multa.
Li expliquem que ha de presentar les seves al·legacions per escrit i a l'OAC, on també li podran
aclarir qualsevol dubte que tingui. Podrà acudir a la Sindicatura si se li desestima el recurs i no
hi està d'acord.

Consulta 55/2021/1169 - Orientada
XXX ens informa, per correu-e, de les dificultats que va tenir per renovar-se el passaport a
l'oficina de la Policia Nacional de Vilafranca, de les queixes que va presentar i de les respostes
–molt poc satisfactòries– que en va obtenir. També se n'ha queixat al Síndic de Catalunya i li
agradaria que tothom fes pressió per millorar la situació.
Malgrat entendre els seus arguments i la seva petició, li explico que no tenim competències ni
mitjans per entomar assumptes referents a altres administracions. La instància competent en
aquest cas seria el Defensor del Pueblo.

Consulta 56/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX per informar que fa uns dies que es va barallar amb un individu que el va
increpar quan anava pel carrer. Es queixa de falta de seguretat a la vila i que el tracte que va
rebre de la Policia no va ser gaire correcte.
Parlo amb l'Inspector en cap i li pregunto per l'incident. M'ensenya l'informe policial i sembla
que tot va començar per un malentès. XXX va ser acompanyat a l'hospital i els implicats s'han
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denunciat mútuament. Comento a l’interessat que no he vist res estrany en l’actuació policial,
però que si encara se'n vol queixar haurà de fer-ho per via administrativa.

Consulta 57/2021/1169 - Assessorada
XXX es presenta i es queixa del soroll que fan els repartidors que proveeixen un forn de davant
de casa seva. Diu que no la deixen descansar.
De manera oficiosa, perquè XXX no ha fet via administrativa, parlo amb el propietari del local i
m'explica com treballen i les mesures que apliquen, ja que la interessada fa anys que es
queixa. Informo a XXX que pot demanar una sonometria per via administrativa.

Consulta 58/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i exposa que a prop de casa seva hi havia una paperera abonyegada que fa
temps que es va retirar però que no ha estat restituïda. Considera que hi fa molta falta.
Tot i que no ha presentat petició per via administrativa, en atenció a la seva edat avançada jo
mateix em poso en contacte amb Via Pública i els trasllado la petició. En menys de 24 hores la
paperera és al seu lloc.

Consulta 59/2021/1169 - Orientada
XXX demana, per correu-e i per telèfon, ajut per resoldre el cas d'una multa que li va ser
imposada al seu pare a Rodalies Renfe. La va pagar al moment però els ha arribat duplicada.
Han presentant recurs i se'ls ha desestimat.
Li fem saber que no tenim competències per ocupar-nos del cas, però que pot demanar ajut al
Síndic de Catalunya. N'hi facilitem les dades.

Consulta 60/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i exposa que el SEPE només li ha pagat un mes de l'ERTO que va fer la seva
empresa a l'inici de la pandèmia. Tampoc li és fàcil posar-s'hi en contacte i només li diuen que
és un cas molt embolicat.
Li expliquem que les nostres limitacions competencials ens impedeixen intervenir-hi, però li
oferim les dades del Defensor del Pueblo i del Síndic de Catalunya.

Consulta 61/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX i exposa que va perdre la casa per culpa de diverses circumstàncies
personals adverses i d'un mal advocat d'ofici, a qui vol denunciar perquè el considera còmplice.
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Li explico que no podem entrar en assumptes judicials, però que el pot denunciar al Col·legi
d'Advocats o als Mossos d'Esquadra. També li facilito un contacte per obtenir assessorament
legal i l'ajudo a fer alguna gestió.

Consulta 62/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i explica que fa temps que va comprar un aparell a terminis, però que ja fa dos
anys que paga i que cada vegada li demanen més diners. És gran i creu que és una estafa.
Com que és evident que des de la Sindicatura no el podrem ajudar, li ho expliquem i derivem la
trucada a l'Oficina del Consumidor.

Consulta 63/2021/1169 - Assessorada
Es presenta XXX i es queixa que no se li deixi posar la terrassa del seu bar amb motiu d'una
actuació castellera. Considera que la diada serà de mínims i que el perjudici serà innecessari.
Li recordem que la Sindicatura no és una oficina de queixes i reclamacions de primera
instància, però que –atesa la imminència de l'actuació– pot mirar de parlar amb el responsable
de Protecció Civil. Si no s'hi entén, però, se n'haurà de queixar per escrit.

Consulta 64/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i demana ajut per presentar una petició d'indemnització a l'Ajuntament de
Barcelona, on va caure per culpa del mal estat d'un carrer.
La informem que no fem funcions d'assessoria, i menys d'assumptes d'altres municipis. Amb
tot, li oferim una orientació general del tipus d'escrit i de les proves que hauria de presentar.

Consulta 65/2021/1169 - Orientada
XXX, que viu en un pis pont per a víctimes de violència de gènere, es presenta i explica que se
li ha ofert un pis molt a prop d'on el seu marit ja la va localitzar una vegada. No hi vol anar
perquè té por que la torni a trobar, però no se li ofereix alternativa.
Tot i que aquest programa de protecció no és de competència municipal, parlo amb les
responsables del SIAD, que m'informen que aquests casos es porten des del municipi d'origen
de les dones afectades i que, si no van on se'ls diu, poden quedar fora del programa. Els
demano que hi intentin intercedir, però també recomano a XXX que procuri no sortir del
programa i que, en darrera instància, demani ajut al Síndic de Catalunya.

Consulta 66/2021/1169 - Orientada
YYY, que viu al mateix pis pont per a víctimes de violència de gènere que la interessada de la
consulta anterior, es presenta i explica que no vol anar al pis que li han ofert perquè es troba en
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un nucli aïllat, mal comunicat, sense serveis ni cap parc on pugui dur a jugar la seva filla.
Tampoc hi veu possibilitats laborals.
Tot i saber que estic fora de les meves competències, també parlo amb el SIAD, des d’on em
confirmen que pot quedar fora del programa. Suposen que, en atenció a la menor, no
l’exclouran, però la decisió no es prendrà a Vilafranca. Recomano a YYY que procuri no sortir
del programa i que, en darrera instància, demani ajut al Síndic de Catalunya.

Consulta 67/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i es queixa que l'Ajuntament de Sant Sadurní li ha desestimat
una sol·licitud d’indemnització presentada arran d'una caiguda en un carrer en mal estat.
Li expliquem que no hi tenim competències i li costa d'acceptar-ho, però no tenim altre remei
que adreçar-lo al Síndic de Greuges de Catalunya.

Consulta 68/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i exposa que la prestació que rep per la Llei de Dependència de la seva mare no
li cobreix les despeses. Els Serveis Socials municipals, de qui sí que està contenta, li han dit
que se'n pot queixar al Síndic.
Li expliquem que la Llei de Dependència és cosa de la Generalitat, de manera que el Síndic
competent és el de Catalunya. N'hi facilitem les dades.

Consulta 69/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i es mostra preocupada pel seu net, que viu amb la seva mare arran d'una
sentència judicial i pateixen una situació econòmica força delicada. Demana ajut i/o orientació.
Li observem que la Sindicatura, de moment, no hi pot intervenir. Caldria que la seva exnora
demanés ajut a Serveis Socials o que ells reclamessin la custòdia del menor per via judicial.

Consulta 70/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i exposa que té paneroles per culpa de la brutícia del pis de sota. El servei
municipal de Salut li ha dit que és un assumpte privat i que no hi intervindran.
Com que viu en un pis de la Mesa d'Emergència, en un bloc de la Generalitat, li suggerim que
comuniqui el cas al seu contacte del departament d'Habitatge i els demani solucions a ells.

Consulta 71/2021/1169 - Assessorada
Telefona XXX i exposa un conflicte amb una companyia aèria arran d'un vol que no va poder
gaudir perquè va agafar la covid. No està d'acord amb les opcions que li ofereixen.
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Li expliquem que no tenim competències per ajudar-lo, però que es pot adreçar a l'Oficina del
Consumidor. Nosaltres mateixos els derivem la trucada.

Consulta 72/2021/1169 - Orientada
Es presenta XXX i explica que ha rebut l'impost de CO 2 dels seus tres vehicles, però resulta
que dos d'ells estan tancats al garatge i donats de baixa temporal des de fa anys.
Com que ja ha anat a l'oficina de l'Agència Tributària de la Generalitat i li han proposat que
presenti al·legacions, tan sols li indiquem com ho ha de fer, perquè des d'aquí no hi podem
intervenir. També li diem que si la resolució fos negativa podria acudir al Síndic de Catalunya.

Consulta 73/2021/1169 - Orientada
XXX es presenta i es queixa contra la lentitud i la ineficàcia del sistema judicial. Exposa que fa
dos o tres anys d'un judici i afirma que encara no en tenen la sentència.
L'informem que no tenim competències davant de l'Administració de Justícia, però li facilitem
les dades del Defensor del Pueblo i l'animem a fer-li arribar el seu malestar.

Consulta 74/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX, d'un altre municipi, i explica que va ser víctima d'un robatori per una presumpta
negligència del seu banc. Ni aquesta entitat, ni els Mossos ni el seu Ajuntament hi han fet res.
Li expliquem que no tenim competències per ajudar-la, però que es pot adreçar al Síndic de
Catalunya, que ofereix una atenció singularitzada al seu poble.

Consulta 75/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona i demana hora per venir-se a queixar contra la Mútua Penedès.
Sense entrar en el detall de l'incident que vol exposar, li expliquem que des de la Sindicatura no
la podrem ajudar, però que pot demanar ajut a l'Oficina del Consumidor.

Consulta 76/2021/1169 - Assessorada
XXX pregunta, per correu-e, si la seva comunitat de propietaris es pot estalviar de pagar el
gual, ja que la sortida de l'aparcament dona a un carrer residencial on no es pot estacionar.
Faig la consulta a Governació i em confirmen que podran eliminar la placa, però no el dret
d'entrada i sortida de vehicles. M'expliquen com s'ha de procedir i ho trasllado a l'interessat.
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Consulta 77/2021/1169 - Assessorada
XXX telefona per queixar-se de diverses irregularitats que ha detectat i de les molèsties que
pateix a l'alberg on viu. Considera que està mal gestionat.
Se li explica que la Sindicatura no hi té competències, però que podrà demanar ajut a l'OMIC si
primer presenta un full de reclamacions al mateix establiment i la resposta no és suficient.

Consulta 78/2021/1169 - Orientada
Telefona XXX i exposa que l'ajuntament d'un municipi veí li reclama els IBIs d'unes propietats
que corresponen a una herència encara no acceptada. Li han desestimat el recurs.
Li expliquem que no podem intervenir en conflictes d'altres municipis, però li facilitem les dades
del Síndic de Catalunya i li recomanem que li demani ajut a ell.

Consulta 79/2021/1169 - Orientada
XXX telefona i exposa que l'ORGT li ha embargat l'import de dues multes antigues. Viu de la
Renda Garantida de Ciutadania i té entès que aquests diners no es poden embargar.
Com que ja ha posat el cas en mans del Síndic de Greuges de Catalunya, li demanem que triï
qui vol que l'ajudi, perquè no podem treballar en paral·lel. Finalment tria el Síndic de Catalunya,
ja que té més mitjans que nosaltres i més competències per actuar sobre l'ORGT.
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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 2021. 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
Expedients pendents 2018
Expedients pendents 2019
Expedients pendents 2020
Expedients oberts 2021
Consultes 2021
TOTAL
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4.2.2. Classificació de les consultes
Les 79 consultes sense expedient registrades el 2021 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 (40): 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 67 expedients estudiats (el pendent de 2017, els 2 pendents de 2018, els 5 pendents de
2019, els 10 pendents de 2020 i els 49 casos nous de 2021) han estat resolts de diferents
maneres.
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Són els casos que s'han tancat A favor
de l'interessat / la interessada. En la gran majoria d'aquests expedients ha estat possible
solucionar el greuge detectat per la via de la intermediació, i tan sols en una ocasió s'ha
desestimat la meva recomanació.
Un altre grup de casos el constitueixen aquells en què s'ha comprovat que l'actuació de
l'administració municipal havia estat correcta, cosa que s'ha comunicat de manera clara i
entenedora a les persones interessades i els expedients s'han tancat A favor de l'Ajuntament.
Tan sols un dels expedients tractats va veure’s Desistit per l’interessat, ja que el promotor no
ens va arribar a enviar cap document ni cap prova que ens pogués ajudar a defensar la seva
versió dels fets.
Com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què es
van obrir han fet que a 31 de desembre encara no s’hagin tancat. Aquests casos s'han
classificat com a Oberts i pendents de resolució.
A favor de l'interessat
A favor de l'Ajuntament
Desistits per l’interessat
Oberts i pendents de resolució
TOTAL
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4.2.4. Expedients per Àrees i Serveis
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana.
Acció Territorial i Serveis Urbans – Serveis Urbanístics

6

Acció Territorial i Serveis Urbans – Via Pública

2

Alcaldia – Convivència i Ciutadania

1

Alcaldia – Gabinet d’Alcaldia

1

Alcaldia – Policia Local

10

Serveis a les Persones i Promoció Social – Benestar Social

4

Serveis a les Persones i Promoció Social – Educació

1

Serveis a les Persones i Promoció Social – Esports

2

Serveis a les Persones i Promoció Social – Gent Gran

2

Serveis a les Persones i Promoció Social – Habitatge

2

Serveis a les Persones i Promoció Social – Igualtat, Solidaritat i Coop.

1

Serveis a les Persones i Promoció Social – Joventut

1

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

1

Serveis Centrals i Hisenda – Hisenda

3

Serveis Centrals i Hisenda – Procediment Sancionador

4

Serveis Centrals i Hisenda – Recursos Humans i Organització

3

Serveis Centrals i Hisenda – Secretaria Governació

13

Serveis Centrals i Hisenda – Serveis Jurídics

5

Empresa Municipal Aigües de Vilafranca, S.A.

4

Organisme de Gestió Tributària

1

TOTAL
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5. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

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

TÍTOL QUART
Síndic de greuges de Vilafranca

Art. 104. Definició del síndic de greuges
1. El síndic o la síndica de greuges de Vilafranca és una institució que té per missió defensar els
drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi, especialment en relació amb l'actuació de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat,
supervisa l'actuació de l'administració municipal i investiga les queixes que li presenten, i pot
actuar també d'ofici.
2. El síndic o la síndica de greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat,
investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de particulars.
3. L'administració municipal, i en general tots els organismes i les empreses que depenen de
l'Ajuntament, està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic o la síndica de
greuges en les seves investigacions.
4. El síndic o la síndica de greuges informa anualment el Ple municipal de les seves actuacions
presentant l'informe corresponent.

Art. 105. Nomenament i cessament del síndic de greuges
1. El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes
parts, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació; si no s’assoleix
aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. El seu mandat és de cinc
anys, però una vegada esgotat pot continuar exercint les funcions del seu càrrec fins al
nomenament del seu successor.
2. Per poder ser elegit com a síndic o síndica, la persona escollida ha de ser major d'edat, tenir la
condició política de català i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. La condició de síndic de
greuges és incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb qualsevol càrrec polític o
funció administrativa al servei de l'Ajuntament.
3. L'acord de nomenament del síndic o síndica determina el nivell de dedicació exigible a la seva
tasca, els mitjans que li assignin i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. El
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síndic només pot cessar per alguna de les causes següents: renúncia expressa, finalització del
mandat de cinc anys, mort, incapacitat sobrevinguda o condemna ferma per delicte dolós.
4. El síndic de greuges de Vilafranca no és subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions
de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.

Art. 106. Procediment i actuació del síndic de greuges
1. Pot adreçar-se al síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un
interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes s’han de
presentar per escrit i s'hi han d’acompanyar els documents que puguin servir per aclarir el cas.
2. Totes les actuacions del síndic de greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és
necessària l'assistència d'un advocat ni d'un procurador.
3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que li formulin, que
pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat mitjançant un escrit
motivat. El síndic no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui
pendent d'una resolució judicial.
4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en temps i en forma
adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat.
5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de recurs de cap
mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que convingui fer contra l'acte,
la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la intervenció.
6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el síndic ha de prendre
les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot donar-ne compte al departament o
dependència afectat per tal que dins de quinze dies el cap li'n trameti un informe escrit.
7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic de greuges ho ha
de comunicar al cap del servei i al regidor delegat corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li
trameti l'informe i la documentació que necessiti.
8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l'Ajuntament o afecte a
un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la informació, l'assistència i l'entrada a totes les
dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que el síndic
cregui que són necessaris per dur a terme les seves investigacions.
Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la discreció més absoluta.
9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o òrgans que
obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l'informe anual
al Ple municipal.
10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o
s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar a l'òrgan competent o ho ha de
fer avinent al ministeri fiscal.
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11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el síndic de
greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les advertències, les
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, si bé no pot modificar o anul·lar
actes o resolucions administratius. Igualment, el síndic de greuges pot proposar fórmules de
conciliació o d’acord amb els interessats.
12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de la queixa, la
persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la
queixa o iniciat l'expedient d'ofici.

Art. 107. Relacions amb el Ple municipal
1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de greuges ha de presentar
al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi dut a terme durant l'any complet anterior.
En aquest informe, si més no, hi ha de constar:
a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici.
b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi investigat i el resultat
que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a la seva intervenció.
D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi convenients.
2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la
importància dels fets que motiven la seva intervenció.
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