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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

 
 
Presentació 
 
Com cada any, amb la publicació d’aquest Informe em disposo a complir el que em mana el 
Reglament Orgànic Municipal en relació a presentar –al Ple i a la ciutadania– la memòria de 
totes les actuacions dutes a terme des de l’oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges 
durant l’any 2014. 
 
Com no pot ser d’altra manera, això em permet i m’obliga a reflexionar sobre la responsabilitat 
que comporta la tasca que tinc encomanada, i vull correspondre a la confiança que s’ha 
dipositat en la institució de la Sindicatura –i en la meva persona com a Síndica– amb la màxima 
transparència i amb el meu ferm compromís de servir, des de la proximitat, a tota la ciutadania. 
 
Crec que a aquestes alçades tothom sap que la tasca de la Síndica consisteix en supervisar 
l’actuació –o manca d’actuació– de l’administració municipal, per tal de detectar i impulsar la 
correcció dels possibles greuges que hagi comès en relació als interessos de les persones. 
 
Reconec que en la meva valoració dels casos prenc en consideració factors que van més enllà 
de l’estricte compliment i aplicació de la llei, però penso que aquests factors –difícilment 
quantificables– no fan altra cosa que aportar una mica d’humanitat a la fredor de les normes i la 
legalitat. L’experiència i el tracte directe amb les persones m’han fet entendre que els 
conceptes de legalitat i equitat no sempre són equivalents. 
 
La meva tasca comença amb la primera atenció a la persona que presenta una queixa. Cal 
escoltar-la, entendre-la i acotar objectivament el problema, comprendre la seva angoixa i veure, 
si és possible, quines són les seves expectatives i quina seria la seva solució ideal. A partir 
d’aquí, quan considero que la reclamació de la persona interessada és justa, el diàleg i la 
mediació són les eines fonamentals que utilitzo per negociar una solució amb administració. 
 
Però també em trobo que el ciutadà no sempre té raó, i pot passar que per desconeixement de 
les normes o, de vegades, per tenir una idea equivocada sobre els seus drets, una persona se 
senti agreujada per una actuació correcta de l’Ajuntament. En aquests casos, la meva tasca 
consisteix a oferir-li totes les explicacions possibles i tota la documentació necessària perquè 
pugui acceptar el seu error –o malentès– i, tot i no haver resolt el seu problema, quedi 
normalitzada la seva relació amb l’administració municipal. 
 
És evident que tant en la nostra vida ordinària com en la relació amb les administracions tots 
tenim els nostres drets, però és important no perdre de vista que, com a ciutadans, també hem 
de complir amb els nostres deures, ja que sense això la convivència seria impossible. 
 
La diversitat dels casos que atenem és tan gran com la diversitat de les persones que 
acudeixen a la institució. Algunes problemàtiques són relativament senzilles d’atendre i 
d’aclarir, mentre que d’altres comporten una gran complexitat. Però el que sí que és comú en 
totes les persones que fan ús del servei és la necessitat de ser escoltades i de poder exposar  
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personalment el seu problema sense que el rellotge sigui un impediment. En algun cas, i sense 
ànim de minimitzar el conflicte plantejat, he observat que el fet que la Síndica miri de posar-se 
en el seu lloc i d’entendre com se senten ja esdevé un pas endavant molt important de cara a 
trobar una possible solució. 
 
 
Anàlisi estadística 
 
El nombre d’expedients oberts durant l’any 2014 (65) suposa un augment del 23 % respecte 
dels oberts l’any 2013 (53), cosa que possiblement podríem atribuir –en bona part– a l’efecte 
provocat per la inclusió –a partir de finals de 2013– d’un paràgraf informatiu sobre l’existència, 
utilitat i gratuïtat de la Sindicatura de Greuges en totes les resolucions de l’Ajuntament. 
 
Han estat diverses les persones que ens han manifestat que desconeixien la institució i que els 
havia anat molt bé que el mateix Ajuntament informés de la seva existència en els seus escrits, 
ja que és molt difícil que una persona particular defensi –per si sola– una postura contrària a 
una resolució municipal. Gràcies a la nostra intervenció, a alguna d’aquestes persones se li ha 
pogut solucionar el problema, tot i que en altres casos els mateixos interessats han reconegut 
que acudien a la Sindicatura per esgotar tots els recursos possibles, tot i que fossin casos en 
què era bastant evident que no tenien raó. 
 
Potser és per aquest motiu que durant el 2014 el percentatge d’expedients tancats a favor de 
l’Ajuntament ha augmentat força respecte d’anys anteriors: han passat del 25 % dels darrers 
anys al 41 % del 2014. 
 

____________________________ 
 
 
Crec necessari aclarir que el total d’expedients oberts el 2014 (65), més els que s’arrossegaven 
d’anys anteriors (15), més les consultes (59) sumen molt més que les 139 actuacions que 
reflecteix l’estadística. Cada expedient genera diversos contactes amb la persona interessada, 
algunes reunions amb els regidors i tècnics del departament afectat i moltes trucades i correus 
electrònics que seria impossible reflectir en aquest Informe, així que –com a mínim– considero 
necessari esmentar-ho i deixar constància del dinamisme i la gran activitat que es duu a terme 
des de l’oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges, un servei que se situa entre la 
ciutadania i l’administració i que, en general, contribueix a suavitzar i harmonitzar la relació 
entre totes dues parts. 
 

____________________________ 
 
 
Com acabo d’esmentar, les consultes ateses durant el 2014 (aquelles atencions que, tal i com 
s’explica a la secció cinquena d’aquest Informe, no han suposat l’obertura d’un expedient) han 
estat tan sols 59, quantitat que suposa un clar descens, del 38,5 %, respecte de les 96 
consultes que havíem atès l’any 2013. No és fàcil teoritzar sobre les possibles causes 
d’aquesta davallada, però podrien anar des del fet que la ciutadania cada vegada té més clares 
les competències d’una sindicatura municipal de greuges fins a la bona feina de filtratge, 
informació i orientació que es fa des de l’OAC. 
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Cal destacar, dissortadament, que algunes de les consultes ateses corresponien a situacions 
personals i econòmiques molt complexes i precàries, que no van ser objecte d’expedient 
perquè el problema no era provocat per cap disfunció de l’administració municipal, però no pas 
perquè la gravetat de la situació no reclamés un ajut immediat. 
 
En tots aquests casos, generalment relacionats amb la demora en la concessió/pagament de 
les prestacions de la Generalitat (llei de dependència, RMI, ajuts a l’habitatge, etc.) es va 
facilitar a les persones afectades el contacte per tal que poguessin posar l’assumpte en mans 
del Síndic de Greuges de Catalunya, qui sí que té la capacitat d’intervenir davant del Govern de 
la Generalitat. 
 

____________________________ 
 
 
La quantitat d’expedients relacionats amb els Serveis Socials, que és el servei que tracta amb 
la part més vulnerable de la ciutadania, s’ha mantingut estabilitzada respecte dels darrers anys. 
Són expedients complicats i difícils de gestionar perquè hi ha situacions personals realment 
molt delicades i els recursos que es gestionen són limitats. És molt positiu, doncs, que el 
nombre de queixes no hagi augmentat. 
 
Malgrat això, la suma d’aquests expedients amb les consultes esmentades al paràgraf anterior, 
em fan pensar que la situació de crisi que viu el país des de fa uns quants anys encara no s’ha 
superat. Diuen que la recuperació ja ha començat, però és evident que aquesta suposada 
recuperació encara no ha arribat a les capes més febles de la nostra societat. Les dades ens 
demostren que hi ha persones soles i famílies senceres que han de viure amb uns ingressos 
molt escassos, amb l’angoixa dels deutes acumulats i amb un futur d’allò més incert. 
 
Em produeix una gran sensació d’impotència quan algun d’aquests casos més dramàtics arriba 
a la Sindicatura i demana ajut, perquè moltes vegades constato que des dels Serveis Socials ja 
s’hi fa el que es pot, des de les seves competències i des de les seves limitacions, i que és 
difícil concedir-los allò que voldrien. Unes vegades és perquè les seves expectatives eren 
massa altes, altres vegades perquè els recursos són insuficients, altres perquè la solució no 
depèn del municipi sinó administracions superiors... però també hi ha ocasions en què la 
situació dels interessats els ha portat a distorsionar la realitat i a caure en el victimisme, cosa 
que fa que no col·laborin prou i que entrin en una espiral perversa que els pot portar a l’exclusió 
social. 
 
Per això demano al Consistori que faci un esforç per destinar els màxims recursos possibles, 
tant econòmics com humans, per ajudar aquestes persones a sortir del pou, a reintegrar-se a la 
societat i a recuperar la dignitat, l’autoestima i la confiança en si mateixes. 
 

____________________________ 
 
 
Em veig obligada, un any més, a destacar l’augment d’expedients que s’han hagut d’obrir arran 
de l’actuació de la Policia Local, que han pujat en un 46%. És significatiu observar que els 12 
expedients amb què el 2014 ha superat el 2013 coincideixen exactament amb els 12 
expedients de més que s’han hagut d’obrir arran de l’actuació dels nostres agents. Els casos 
que són pròpiament de la Policia han passat de 18 (el 2013) a 28 (el 2014), mentre els que 
corresponen a Procediment Sancionador han passat de 8 a 10 respectivament. És evident, 
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doncs, que la relació de la Policia Local amb la ciutadania de Vilafranca, durant el 2014, va 
continuar essent –en algun cas– complicada. 
 
Tot i que es pot intentar buscar el motiu d’aquest augment, cal avançar que és perfectament 
comprensible que hi hagi friccions i discrepàncies entre la Policia i els ciutadans a partir del 
moment en què una de les parts ha de controlar i sancionar els possibles excessos de l’altra. 
Crida l’atenció que la quantitat i la proporció d’expedients relacionats amb la Policia en els 
darrers anys marqui una clara línia ascendent, però cal posar aquestes xifres en context, ja que 
un total de 38 expedients sobre les més de 12.000 actuacions que duu a terme la Policia 
municipal de Vilafranca durant tot l’any, no són especialment preocupants. 
 
Acceptar aquesta premissa, però, no vol dir que no es pugui intentar analitzar la motivació de 
totes aquestes queixes i veure com es van resoldre. 
 
Com sol passar quan hi ha opinions i versions diferents, és molt difícil arribar a saber amb una 
certesa total qui té raó i qui es va equivocar en cada cas concret, ja que la percepció de les 
parts sol ser molt diferent. Per aquest motiu és molt important que la Sindicatura pugui tenir una 
relació directa, fluïda i sincera amb la Policia, des dels agents que actuen al carrer fins al 
regidor de Seguretat Ciutadana, passant –molt especialment– per l’Inspector en cap del servei, 
que durant el 2014 va ser el Sr. Ramon Dosaigues. 
 
Gràcies a aquesta relació, s’han pogut resoldre un total de 15 expedients per la via de la 
mediació, bé perquè s’han pogut acceptar els arguments dels interessats o bé, en alguns 
casos, gràcies a la lentitud en la resposta de l’Administració, que ha produït prescripció. 
 
Em permeto fer un petit incís en aquest punt per fer una reflexió sobre el concepte de la 
prescripció, ja que si bé m’ha ajudat a resoldre alguns dels expedients oberts durant l’any 2014, 
també penso que és, sens dubte, un aspecte a millorar de l’engranatge administratiu, ja que és 
una llàstima haver de concedir la nul·litat d’algunes sancions quan és evident –i, en ocasions, 
reconegut pel mateix ciutadà– que la multa era merescuda. 
 
Uns altres 15 expedients s’han tancat a favor de l’Ajuntament; alguns sense cap mena de dubte 
i d’altres per manca de proves sòlides que posessin en qüestió l’actuació policial, cosa que ha 
fet prevaldre la presumpció de veracitat dels agents. 
 
Dels 8 expedients restants, n’hi ha 4 que en acabar el 2014 romanien oberts i 1 que es va obrir 
d’ofici i que va generar una recomanació que va ser acceptada. Però en resten 3 en els quals 
va ser impossible acostar postures entre els ciutadans implicats i la Policia. Es tracta de tres 
expedients (49/13, 33/14 i 52/14) en què vaig considerar que els interessats tenien bona part 
de raó i la multa s’hauria d’haver anul·lat, cosa que no vaig aconseguir ni per la via de la 
mediació ni per la via de la recomanació. De fet, en algun cas, crec que la multa ja ni tan sols 
s’hauria d’haver imposat. Aquests expedients van ser tancats a favor de l’interessat, amb 
resultat de recomanació desestimada. 
 
Com ja he dit a la introducció d’aquest escrit, considero que la legalitat i l’equitat no són sempre 
equivalents, de manera que en determinades situacions penso que seria desitjable un 
enfocament que no compliqui la vida més del necessari a persones que ja ho estan passant 
prou malament. Em refereixo a casos, molt puntuals i molt concrets, en què s’han produït 
actuacions que s’haurien pogut resoldre d’una manera molt més fàcil i menys perjudicial per a 
la persona interessada amb l’aplicació d’una certa tolerància i d’una sempre necessària actitud 
pedagògica per part dels agents. 
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Estic convençuda que escoltar, servir, ajudar, informar, explicar i orientar són verbs molt més 
útils que sancionar. I m’agradaria que ningú interpretés que proposo ignorar les ordenances o 
tergiversar la llei, però sí que estaria bé aplicar –fins i tot amb una certa flexibilitat– els criteris 
d’equitat, igualtat, proporcionalitat i, en general, bona administració. 
 
Insisteixo que estic parlant de casos aïllats, però és evident que són els que a l’hora de fer 
balanç enterboleixen la bona feina que se sol fer des de la Policia. 
 
Un exemple d’aquest tipus d’expedients és el ja esmentat 33/14, en què és molt clar que l’agent 
no va cometre cap error ni cap irregularitat; tot al contrari: va aplicar la legalitat amb rigor i 
eficàcia. Malgrat això, les conseqüències de la multa imposada a la persona infractora van ser 
molt desproporcionades en relació amb la falta comesa, i no tinc cap dubte que la mala opinió 
que ara aquesta persona té respecte de la Policia s’hauria pogut evitar, i fins i tot convertir en 
favorable, si l’actuació s’hagués quedat en una amonestació de caràcter pedagògic. 
 
La proporcionalitat i la igualtat, aparentment, tampoc es van aplicar correctament en l’expedient 
49/13, on possiblement es va afegir algun error de procediment que després no va saber-se 
esmenar. 
 
En canvi, va ser precisament aquest tipus d’actuació proporcionada, pedagògica i igualitària 
que demano la que van aplicar els agents actuants en el cas de l’expedient 46/14, de manera 
que el cas es va resoldre satisfactòriament i va acabar amb l’agraïment el reconeixement de 
l’interessat vers la Policia. 
 
Hi ha un altre grup de casos en què l’aspecte humanitari pren una especial importància, ja que 
estem davant de multes perfectament correctes però que, en escoltar les al·legacions dels 
infractors, esdevé un cas de consciència mantenir o revisar la sanció. Són expedients com el 
40/13, el 35/14 o el 58/14. 
 
Malgrat tots aquests casos i totes aquestes observacions, és just que també esmenti que quan 
ha calgut, com per exemple en l’expedient 32/14, no he dubtat ni un moment en defensar 
l’actuació i l’honorabilitat de la nostra Policia Local, que també mereix el reconeixement pel bon 
criteri –i fins i tot la paciència– demostrat en la gran majoria de les seves actuacions. 
 

____________________________ 
 
 
Un altre aspecte digne d’esment és que vaig detectar que, entre finals de 2013 i primers de 
2014, van entrar diversos expedients força seguits que em van fer sospitar que s’estava 
estenent, entre alguns agents de la Policia Local, el mal costum de posar multes “a distància” 
(49/13, 53/13, 01/14, 03/14, 06/14, 07/14...), de tal manera que els presumptes infractors no 
rebien en mà la denúncia imposada i no en tenien coneixement fins que rebien a casa la 
notificació de la sanció i la carta de pagament. En els casos més greus, els presumptes 
infractors fins i tot havien estat aturats i interpel·lats pels agents, però no se’ls havia informat 
que serien sancionats. No cal dir que la seva queixa vers els agents actuants, independentment 
del possible reconeixement de la infracció sancionada, girava a l’entorn de conceptes com 
l’abús d’autoritat, l’arbitrarietat i la sensació d’indefensió que els quedava. 
 
Com que entenc que aquesta manera d’actuar contradiu el procediment i vulnera els drets dels 
ciutadans, ho vaig posar en coneixement de l’Inspector en cap i li vaig demanar que adoptés  
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les mesures necessàries per corregir-ho. Immediatament va publicar una circular interna en 
què recordava a tots els agents l’obligatorietat de notificar les sancions en mà als infractors i 
enumerava, de manera explícita, els únics supòsits en què no ho havien de fer. 
Afortunadament, la mesura va donar bon resultat i aquest tipus de queixes van disminuir 
significativament. 
 

____________________________ 
 
 
I, malauradament, encara he d’esmentar una altra disfunció del servei que considero 
inacceptable: la pèrdua de les fotografies que ha de fer, com a prova, el servei de grua abans 
de retirar un vehicle, perquè és inevitable que aquesta desaparició desperti les suspicàcies dels 
ciutadans i també ofereixi a la Sindicatura uns dubtes més que raonables sobre l’adequació i la 
correcció d’aquella intervenció. 
 
Insisteixo, un any més, que crec que s’haurien d’aprofitar els mitjans tecnològics d’avui dia per 
reforçar les actuacions policials en aquells casos en que això sigui possible, de tal manera que 
una bona fotografia de situació (tant en les actuacions de la grua com en moltes altres) podria 
eliminar qualsevol dubte i esvair molts qüestionaments que es fan en relació a la presumpció 
de veracitat dels agents –que, per altra banda, entenc que és una eina indispensable per a la 
bona execució de la seva tasca–. 
 
 
Les recomanacions de la Síndica 
 
En relació al tractament que l’equip de govern dóna a les recomanacions que fa la Sindicatura, 
he de dir que durant el 2014 la seva velocitat de resposta ha millorat molt respecte d’anys 
anteriors. Concretament, les tres recomanacions sorgides dels tres expedients d’ofici que vaig 
obrir van ser ràpidament contestades i acceptades, i les tres que vaig fer després de no haver 
aconseguit assolir una solució mediada, també van obtenir una resposta prou ràpida, tot i que 
dissortadament van ser desestimades. Malgrat això, és molt positiu que el govern municipal 
hagi guanyat agilitat en aquest aspecte. 
 
A més, celebro que aquest any no he de tornar a reclamar la resposta a una recomanació 
escrita que vaig emetre l’octubre de 2010 (expedient 11/09), que feia referència a la necessària 
regularització d’un establiment que feia temps que funcionava sense complir l’ordenament 
vigent. El problema és que després de més de quatre anys esperant i demanant aquesta 
resposta, si ja no l’he de reclamar més (o ja no té importància que ho faci) no és perquè 
l’Ajuntament hagi fet que l’establiment regularitzi la seva situació i me n’hagi informat d’acord 
amb la seva obligació, sinó perquè la irregularitat ha deixat de ser important –i agreujant pels 
altres comerços que sí que complien la normativa– arran del tancament de l’establiment en 
qüestió. 
 
 
Activitat complementària 
 
Durant l’any 2014 no només em vaig dedicar a atendre la ciutadania i a intentar resoldre els 
seus conflictes amb l’Ajuntament, sinó que també vaig procurar, com és habitual, impulsar i 
promoure la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges per arribar a tota persona a qui li  
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pogués ser útil. Amb aquest objectiu he realitzat xerrades, he aparegut als mitjans de 
comunicació, he dut a terme accions publicitàries i he participat, de manera activa o tan sols 
presencial, en una colla d’actes celebrats a la vila que es poden trobar detallats a la secció 
tercera d’aquest Informe. 
 
D’igual manera, a la secció quarta hi relaciono tota l’activitat que he dut a terme en el marc del 
FòrumSD –l’Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya–, 
com a membre i com a Vocal de la seva Junta Directiva. L’objectiu d’aquesta associació és, per 
una banda, promoure la visibilitat i la implementació territorial de les sindicatures municipals de 
greuges; i per altra banda també s’intenta fomentar la relació cordial i col·laborativa entre les 
diferents sindicatures del país, així com organitzar accions formatives per tal de facilitar i 
millorar la tasca que es realitza des de cada oficina. 
 
 
Objectius i agraïments 
 
No vull acabar aquesta presentació sense renovar el meu compromís de treballar pels drets de 
la ciutadania i d’esforçar-me a millorar, en la mesura del que sigui possible, el servei que 
ofereix la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca. 
 
En aquest sentit, és just i convenient esmentar que el bon funcionament de la institució no es 
deu només a la meva voluntat i constància, sinó també a la gran i imprescindible col·laboració 
de tot el personal de l’Ajuntament, començant per l’alcalde i acabant pel Josep M., el meu 
secretari, però passant pel personal administratiu i tècnic de cada departament i fent un 
especial esment dels caps de servei i dels regidors amb els quals he hagut d’abordar les 
casuístiques més diverses. Sense la seva col·laboració, la meva tasca seria molt i molt 
complicada. 
 
Moltes gràcies a tothom. 
 
 
 
 
 
M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 8 d’abril de 2015. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PAR TICIPACIÓ EN ACTES 
PÚBLICS 

 
 
3.1. Difusió. Xerrades i publicitat.  
 
 
3.1.1. Xerrades als IES 
 
Com ja fa anys que porto a terme, durant el 2014 vaig continuar amb les xerrades als IES per 
donar a conèixer la Sindicatura Municipal de Greuges entre els estudiants de cicle secundari de 
Vilafranca. 
 
Gràcies a la bona col·laboració dels tutors i a la bona predisposició dels alumnes, les sessions 
van ser, en general, força dinàmiques i participades, de manera que el balanç de l’experiència, 
un any més, és molt positiu. 
 
Pel que fa a l’estructura de l’activitat, va ser sempre la mateixa: proposta a la direcció del centre 
educatiu, presentació al tutor/a, qüestionari previ als alumnes i, finalment, xerrada-debat 
(exposició + exemples + torn de preguntes) amb la Síndica de Greuges. 
 
Durant el 2014 vaig dur a terme onze sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 
 
Curs 2013-2014: 
- 17 de març: 1 sessió a l’Escola El Carme – Sant Elies 
- 20 de març: 1 sessió a l’Escola El Carme – Sant Elies 
- 7 de maig: 1 sessió a l’IES Alt Penedès 
- 9 de maig: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
 
Curs 2014-2015: 
- 15 d’octubre: 1 sessió al Col·legi Sant Josep 
- 30 d’octubre: 2 sessions al Col·legi Sant Ramon 
- 4 de novembre: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
- 18 de novembre: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
- 12 de desembre: 2 sessions a l’IES Milà i Fontanals 
 

____________________________ 
 
 
Possiblement arran d’aquestes xerrades i de la creixent coneixença de la Sindicatura de 
Greuges per part dels nostres estudiants, a finals d’abril de 2014 un grup de nois es va 
presentar a la nostra oficina per demanar informació detallada sobre les competències i la 
manera d’actuar de la institució, ja que aquest era l’objectiu d’un treball que estaven realitzant. 
 
Poc després, a primers de maig, també em vaig entrevistar amb dues noies que estaven fent 
un treball sobre el pas de l’AVE per Vilafranca. Volien saber la meva opinió al respecte i com 
s’havien canalitzat i solucionat els problemes i les queixes inicials de la ciutadania. 
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3.1.2. Xerrades a les residències i casals de la ge nt gran 
 
Com a continuació de l’experiència engegada fa un parell d’anys, durant el 2014 vaig iniciar 
una nova ronda de contactes i xerrades pels Casals de la Gent Gran de Vilafranca, amb 
l’objectiu de fer arribar la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges també a la franja de 
població de més edat. 
 
Després de posar-me en contacte amb les respectives Juntes, finalment només vaig poder 
concretar una sessió al Casal d’Avis de la Generalitat (ICASS) del carrer Peguera, que va tenir 
lloc el dia 10 de juny de 2014 i de la qual vull destacar que, després d’escoltar-me atentament, 
tothom va prendre part molt activa en el debat posterior. 
 
 
3.1.3. Publicitat 
 
El FòrumSD, amb la col·laboració de les quatre Diputacions provincials de Catalunya, va 
publicar i posar a l’abast de totes les sindicatures locals del país uns calendaris escolars que 
els síndics i defensors municipals vam repartir pels centres de formació de les nostres viles i 
ciutats. A Vilafranca, concretament, durant el mes d’octubre de 2014 vaig repartir més d’un 
centenar d’aquests calendaris per totes les aules de 3r i 4t d’ESO, les de batxillerat i les de 
formació professional. 
 
En tots els casos em vaig posar en contacte amb els caps d’estudi i/o coordinadors pedagògics 
respectius, que són els que em van facilitar l’accés a les aules i amb els quals ja vaig començar 
a parlar de la programació de les xerrades que hi faig habitualment al llarg del curs. 
 
Des del FòrumSD es va considerar que seria interessant dur a terme aquesta inversió com a 
eina publicitària per apropar les institucions de les sindicatures i defensories municipals als 
nostres joves i, al mateix temps, per posar al seu abast una eina que els permeti conèixer els 
seus drets i els seus deures, que són indissociables de la seva condició de persones. Es va fer 
des del convenciment que aprendre a identificar i a respectar drets i deures aportaria seguretat 
i confiança als nostres joves i els permetria créixer amb una actitud responsable en el marc de 
la societat que els envolta. 
 
L’acollida d’aquesta iniciativa va ser excel·lent en tots els centres de Vilafranca. 
 
 
 
3.2. Aparicions als mitjans de comunicació  
 
Per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges, una constant en els meus objectius, 
és molt positiu que els mitjans de comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què 
participa la institució, ja que així puc recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera indirecta– 
que la Síndica està al seu costat i a la seva disposició. 
 
Per aquest motiu, i després de diverses converses prèvies dutes a terme durant el 2013, a 
primers de 2014 vaig començar a participar, a Ràdio Vilafranca, en un programa breu i en 
directe que tenia per objectiu fer publicitat i difusió de la Institució que represento. 
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Al llarg de l’any vam anar pactant les sessions en funció de les respectives agendes, però així i 
tot vaig tenir temps de presentar la institució, d’explicar-ne la història des dels seus inicis i, 
sobretot, d’exposar com funciona i com pot ajudar a les persones a resoldre els seus conflictes 
amb l’Ajuntament. També vaig poder parlar dels diferents temes d’actualitat del Fòrum de 
síndics de Catalunya, del qual la Sindicatura de Vilafranca forma part des dels seus inicis. 
 
Les sessions dutes a terme i els temes abordats van ser: 
- 12 de març. Presentació de la institució i funcionament general. 
- 28 d’abril. Existència i activitat del FòrumSD. 
- 20 de juny. Presentació al Ple de l’Informe d’actuacions 2013. 
- 27 d’octubre. Edició d’un calendari escolar i repartiment pels centres de Vilafranca. Posada en 

marxa del cicle de xerrades entre els alumnes de 3r i 4t d’ESO. Activitats del FòrumSD. 
 

____________________________ 
 
 
Per altra banda, la Sindicatura Municipal de Greuges també va ser objecte de l’atenció dels 
altres mitjans de comunicació locals i comarcals a mitjan juny, arran de la presentació al Ple de 
l’Informe 2013 sobre l’actuació de la Sindicatura durant aquell any, que va ser el primer punt de 
l’ordre del dia d’un Ple ordinari. 
 
 
 
3.3. Participació en actes públics de la vila  
 
Amb el constant objectiu de fer visible la institució que represento i de fer-la més propera per a 
la ciutadania, durant el 2014 vaig intentar assistir a moltes de les activitats que van tenir lloc a 
Vilafranca. Van ser les següents: 
 
 
3.3.1. Presentació de la imatge de Vilafranca Capit al de la Cultura Catalana 2015  
 
El dilluns 3 de febrer de 2014 vaig assistir, a l’auditori del VINSEUM, a la presentació de la 
imatge de Vilafranca Capital de la Cultura Catalana 2015. 
 
L’acte va començar amb el lliurament del premi del concurs del logotip i va continuar, després,  
amb l’exposició de les experiències d’alguns dels representants de les anteriors capitals 
culturals. 
 
Especialment interessant va ser la intervenció de l’alcalde de Ripoll, Capital de la Cultura 
Catalana 2013, que va fer una bona descripció de què ha de ser una Capital de la Cultura i de 
com s’ha d’assumir el repte, ja que –per exemple– si bé implica una inversió inicial important, el 
retorn econòmic per al territori també és molt gran. 
 
 
3.3.2. II Jornada de Professionals de la Mediació d e Conflictes de Catalunya  
 
Arran de la invitació de la Sra. Dolors Marín, responsable del departament de Convivència i 
Ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca, el divendres 7 de febrer de 2014 vaig col·laborar en 
la II Jornada de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA, que va tenir 
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lloc a l’Escorxador de Vilafranca i que va tenir com a fil conductor els Reptes dels professionals 
de la mediació, avui. 
 
La meva col·laboració va consistir en la presentació i moderació de la primera taula rodona: La 
llei i el reglament estatal de mediació: què ens aporta/afecta als professionals de la mediació de 
conflictes que exercim a Catalunya? Les ponents, la Sra. Anna Llanza i Sicart (Directora del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya) i la Sra. Sara Pose i Vidal (magistrada de la 
Sala Social del TSJ de Catalunya i Coordinadora del GEMME a Catalunya) van coincidir a 
destacar que la llei autonòmica sobre la mediació és, actualment, més precisa, completa i 
concreta que l’estatal, cosa que els facilita molt la feina i que converteix la mediació en una 
eina molt útil i resolutiva. 
 
Després de les respectives i molt interessants intervencions, la nombrosa audiència va poder 
gaudir d’un torn de paraules. 
 
El programa complet de la jornada va ser: 
 
15.45 h Acreditacions. Mitjans de comunicació 

16.00 h Benvinguda  
 Sra. Maria Rosell i Medall. Consellera de Benestar Social del Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès  
 Sr. Sebastià Jané i Arrufat. Regidor de Convivència i Ciutadania de l'àrea d'Atenció a 

les Persones de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
 Presentació de la jornada 
 Sra. Núria Villanueva i Rey. Presidenta de l’ACDMA.  

16.30 h Taula rodona 1: “La llei i reglament estatal de mediació: què ens aporta / afecta als 
professionals de la mediació de conflictes que exercim a Catalunya?  

 Sra. Anna Llanza i Sicart. Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya. CMDPC  

 Sra. Sara Pose i Vidal. Magistrada de la Sala Social TSJ de Catalunya. Coordinadora 
de GEMME a Catalunya.  

 Presenta i modera: Sra. M. Glòria Valeri i Ferret. Síndica municipal de greuges de 
Vilafranca del Penedès.  

17.00 h Participació del públic.  

17.15 h Ponència Sr. Ignacio Bolaños i Cartujo “L’exercici de la professió amb qualitat”. 
Doctor en Psicologia. Professor de Psicologia Clínica. Director d’Entrenament Tècnic 
en Mediació del Curso Especialista en Mediación de Instituto Complutense de 
Mediación i Gestión de Conflictos. IMEDIA-UCM.  

 Presenta i modera: Sra. Tre Borràs i Cabaces (ACDMA)  

17.45 h Participació del públic. 

18.15 h Coffee-break + Networking  

19.00 h Taula rodona 2: “Experiències pràctiques de l’exercici professional de la mediació de 
conflictes”  

 Sra. Anna Vall i Rius. Coordinadora del Centre de Mediació i del Màster de Mediació 
del Col·legi d'Advocats de València. ICAV.  

 Sra. Maria Munné i Tomás. Co-directora del Màster en mediació professional. IDEC 
Centre de formació contínua de la Universitat Pompeu Fabra  



 

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

17 

 Sra. Beatriz Romero i Cabeza. Mediadora del Servei d'Informació a la Mediació 
Familiar del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.  

 Presenta i modera: Sra. Elena Izquierdo i Serra. Mediadora del Departament de 
Convivència i Ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

19.30 h Participació del públic.  

19.45 h Conclusions i cloenda.  
 Sra. Consol Martí i Baldellou, vicepresidenta de l’ACDMA.  
 Sr. Ramon Zaballa i Serra. Coordinador de l'àrea d'atenció a les persones de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
 Sr. Sebastià Jané i Arrufat. Regidor de Convivència i Ciutadania de l'àrea d'Atenció a 

les Persones de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
A més de l’interès general de la Jornada i de totes les intervencions, em va resultar 
especialment gratificant el fet de poder-me retrobar amb la Sra. Núria Villanueva i Rey, 
presidenta de l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA, 
amb qui havia coincidit al Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya - FòrumSD durant 
els anys que ella havia estat Síndica Municipal de Greuges de Vilanova del Vallès, del 2004 al 
2008. I també vaig poder-hi saludar l’actual Síndic que Municipal de Greuges de Sant Boi de 
Llobregat, el Sr. Carles Dalmau i Ausàs, que va assistir a la Jornada, com a oïdor, per interès 
personal. 
 
 
3.3.3. Commemoració del Dia Internacional de les Do nes  
 
El dia 11 de març vaig assistir, al saló de plens de l’Ajuntament, a la conferència institucional en 
commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 
La xerrada va dur per nom Estat actual del dret de les dones, i va anar a càrrec de la 
ginecòloga Clara Grau i de l’advocat Sergi Marín, sotsdelegat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Ambdós ponents van abordar temes de gran actualitat i interès com la reforma 
de la llei de l’avortament. 
 
 
3.3.4. Conferència institucional de la Diada de San t Jordi  
 
El dimarts 22 d’abril, a les vuit del vespre, vaig assistir a la conferència institucional de la Diada 
de Sant Jordi, que va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
La xerrada va anar a càrrec del Sr. Jaume Clotet, periodista, historiador i director del programa 
Eugeni Xammar de la Generalitat de Catalunya, qui va aprofitar la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714 per fer un repàs històric de la pèrdua de les institucions i de les 
llibertats que va suposar per a Catalunya l’accés al poder del Borbó Felip V. 
 
 
3.3.5. Presentació al Ple de l’Informe 2013  
 
Com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès, i d’acord amb el meu 
compromís amb el Ple i amb la ciutadania, en el transcurs del ple municipal ordinari que es va 
celebrar el dia 17 de juny de 2014, com a primer punt de l’ordre del dia, vaig presentar al 
Consistori el meu Informe anual sobre l’actuació de la Sindicatura durant l’any 2013. 
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Tant l’equip de Govern com la resta de partits polítics del Consistori van fer una valoració 
positiva de les dades presentades en l’Informe, que es van rebre –com no podia de ser d’altra 
manera– en clau de crítica constructiva, posada sobre la taula amb l’única voluntat d’ajudar a 
detectar les possibles mancances de l’administració municipal i a millorar la seva relació amb la 
ciutadania, que és l’objectiu permanent de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
 
3.3.6. Acte institucional Onze de Setembre  
 
El dimecres 10 de setembre de 2014 vaig assistir, arran de la invitació de l’alcalde, a l’acte 
institucional que es va celebrar al saló de sessions de la Casa de la Vila amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. 
 
L’acte va consistir en una molt interessant conferència de l’historiador Josep Maria Solé i 
Sabaté, que va dur per nom Catalunya 1714-2014, una visió històrica. 
 
 
3.3.7. Taula comarcal contra els desnonaments  
 
El dimarts 30 de setembre de 2014 vaig assistir a una nova reunió de la Taula comarcal contra 
els desnonaments a l’Alt Penedès, que s’havia constituït –impulsada pel Consell Comarcal– 
durant el 2013. 
 
L’ordre del dia va ser el següent: 
 

• Revisió de la situació actual sobre la problemàtica relacionada amb la pèrdua de 
l'habitatge. 

• Presentació de les dades d'atenció a la ciutadania dels diferents membres de la Taula, 
amb l'objectiu de conèixer l'abast de les necessitats i les demandes i saber en quina 
mesura s'hi està donant resposta. 

• Presentació de la proposta de Jornades sobre l'Habitatge Alt Penedès-Garraf, per 
afavorir el treball conjunt entre col·lectius professionals, entitats i administracions 
d'ambdós territoris. 

• Altres punts a proposta de la resta de membres de la Taula. 
 
Va ser especialment interessant l’actualització de les dades estadístiques, que van posar de 
relleu que, afortunadament, l’habitatge “només” és el setè problema en l’ordre d’atencions fetes 
als Serveis Socials municipals de Vilafranca. 
 
En relació a la posada en comú de casuístiques, recursos i tractament de casos, es van 
compartir experiències i dades en matèria d’acollida, pisos disponibles per a cessió, temps de 
cessió previstos, pisos d’emergència, pisos buits que hi ha a la comarca, ajuts econòmics 
puntuals, etc. 
 
També es van donar alguns detalls de l’organització de les Jornades sobre l’Habitatge que 
estaven previstes per als mesos de novembre i desembre. Tot i que els ponents i els continguts 
encara no estaven del tot definits, se’ns va informar que hi hauria unes sessions tècniques 
adreçades especialment als professionals que treballen en el sector i unes altres xerrades 
menys específiques que anirien adreçades al públic en general. 
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3.3.8. Pla Estratègic Penedès 
 
El dia 10 de novembre de 2014 vaig assistir, a la seu de la Fundació Pro-Penedès, a una 
reunió de la Comissió de Cohesió Social del III Pla Estratègic Penedès, que donava continuïtat 
als contactes iniciats al llarg de 2010 i 2011. 
 
En aquesta ocasió es tractava de revisar els objectius que s’havien proposat aleshores 
(Formació i Ocupació, Serveis Socials i Sanitaris, i Cultura) i debatre conjuntament les línies de 
treball a seguir. 
 
A més de treballar el document que s’havia preparat per a l’ocasió, amb tota una sèrie de 
propostes a desenvolupar, també es van posar sobre la taula les diferències socials i laborals 
que existeixen entre els territoris que abasta el Pla Estratègic Penedès. Malgrat això, en alguns 
àmbits concrets, com ara la Sanitat i algun sector industrial, les relacions entre comarques ja 
són força estretes i comencen a donar fruits. 
 
Els assistents a la reunió van demanar que s’actués de manera preventiva davant l’imminent 
envelliment de la població, ja que es preveu que en qüestió de 10 anys augmenti en un 30% la 
quantitat de gent gran del territori. 
 
 
3.3.9. Acte patronal de la Policia Local  
 
El dimarts 2 de desembre de 2014 vaig assistir, com cada any, a l’acte institucional de 
celebració de la Diada de la Policia Local, que va tenir lloc a l’Auditori Municipal. 
 
En els diferents parlaments que es van fer es va destacar l’aposta decidida del Govern 
municipal pel servei que ofereix la Policia Local. També es va fer una valoració positiva del 
funcionament de l’ordenança de Civisme, gràcies a la qual es considera que han disminuït els 
actes incívics. 
 
L’acte va comptar amb els parlaments de l’Inspector en cap de la Policia Local, del regidor de 
Seguretat Ciutadana i del coordinador adjunt de l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat 
Ciutadana. Com ja comença de ser habitual, durant l’acte també hi va haver una petita –i en 
aquesta ocasió molt divertida– representació teatral i diferents interpretacions musicals. 
 
Després dels agraïments institucionals va tenir lloc el lliurament de guardons als policies 
veterans, així com el lliurament de diplomes i medalles al mèrit policial i per la prestació de 
serveis a la comunitat. 
 
 
3.3.10. Dia Internacional de les Persones amb Disca pacitat  
 
El dimecres 3 de desembre de 2014, a les 7 de la tarda, vaig assistir a la conferència 
institucional que s’havia convocat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca i les entitats membres de la 
Comissió Municipal per al Benestar de les Persones amb Discapacitat, es va celebrar al saló de 
sessions de la Casa de la Vila. 
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El conferenciant, el diputat al Parlament de Catalunya David Bonvehí i Torras, va exposar la 
seva experiència personal amb el món de la discapacitat, ja que un accident de circulació el va 
deixar, temps enrere, sense mobilitat de cintura en avall. 
 
 
3.3.11. Col·laboració amb la Creu Roja pels Drets H umans  
 
Després d’alguns contactes previs, el dia 10 de desembre de 2014 –casualment el mateix Dia 
Internacional dels Drets Humans–, em vaig reunir amb diversos membres de la Creu Roja de la 
comarca. Em van explicar que havien dedicat molt de temps i esforços a elaborar un joc, que 
havien anomenat CIUTAT10, que pretenia donar publicitat i visibilitat als Drets Humans a la 
ciutat. 
 
En una primera fase ja havien presentat aquest joc a les escoles, amb l’objectiu d’apropar els 
Drets Humans a la mainada. Posteriorment l’havien presentat a les entitats de lliure infantil i 
juvenil de la vila, i ara em demanaven col·laboració per tal de poder-lo presentar als diferents 
grups polítics del Consistori, als quals tenen intenció de demanar una major implicació en la 
difusió i defensa dels valors i els principis que propugnen els Drets Humans. 
 
Com que anys enrere (març de 2003) ja vaig impulsar l’adhesió de Vilafranca a la Xarxa de 
Pobles i Ciutats pels Drets Humans, amb la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, també em va semblar adequat donar suport a aquesta iniciativa. La 
ronda de contactes amb els diferents partits polítics del Consistori, però, va quedar per a 
primers del 2015. 
 
 
3.3.12. Pregó i inauguració de la Fira del Gall  
 
Arran de la invitació de l’alcalde i de la regidora de Comerç i Turisme de Vilafranca, el dia 17 de 
desembre de 2014, a 2/4 de 9 del vespre, vaig assistir al Pregó de la Fira del Gall que va tenir 
lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
La pregonera va ser la Mònica Usart, meteoròloga de RAC1, qui va reconèixer que mai no 
havia estat a la Fira però que va confeccionar el pregó amb tot d’opinions d’amics i coneguts 
seus que sí que hi havien vingut anteriorment. 
 
Amb totes aquestes referències, la pregonera va saber destacar els trets més característics i el 
caràcter únic de la Fira del Gall. També va observar que les peculiaritats climatològiques i 
geogràfiques de la comarca segur que influeixen en l’excel·lència del Gall Negre i dels nostres 
vins. 
 

____________________________ 
 
 
I el dissabte 20 de desembre també vaig acompanyar el seguici d’autoritats en el tradicional 
recorregut per la Fira i durant la compra de l’aviram que l’Ajuntament lliura a les institucions 
benèfiques de la vila. 
 
Entre els convidats assistents hi havia el president de la Diputació de Barcelona i diversos 
alcaldes de la comarca. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2014 vaig assistir a tot un seguit de reunions i trobades amb altres 
síndics i defensors locals, nacionals i estatals, molt útils per intercanviar coneixements i 
experiències i que, en definitiva, repercuteixen en un millor funcionament en l’àmbit local. 
 
A més, com a membre de la Junta del FòrumSD, durant tot l’any 2014 encara em vaig mantenir 
molt activa en la representació de l’Associació de Síndics i Defensors locals de Catalunya, 
sempre procurant, però, que aquestes obligacions no entorpissin la meva tasca prioritària al 
servei de la ciutadania a la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca. 
 
El detall de les reunions i trobades esmentades és el següent: 
 
 
 
4.1. Assistència a les sessions de la Junta Directi va de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalun ya-FòrumSD 
 
Com a vocal de la Junta Directiva del FòrumSD, i d’acord amb el compromís que això suposa, 
vaig procurar assistir totes les reunions que s’anaven convocant per tal de garantir el 
funcionament, coordinació i desenvolupament de l’Associació de Síndics i Defensors locals. 
 
Tot seguit passo a relacionar les diferents sessions que hem celebrat, de les quals només 
citaré els respectius ordres del dia perquè, si bé les actes de cada reunió es poden consultar 
als arxius de la nostra Sindicatura, no he considerat necessari incorporar-les en aquest Informe 
per qüestions d’espai i de practicitat. 
 
 
14 de gener de 2014 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 76) 
2.- Avaluació Presentació Recull 2012 - Parlament - 2 de desembre / Girona 17 de desembre 

+ Reunió Territoris 
3.- Informació - Reunions i subvenció - Diputació de Barcelona 
4.- Previsions - Assemblea 2014 - dimecres 26 de febrer - Igualada 
5.- Informació tresoreria. Proposta aprovació Junta - quotes 2014 / tramesa factures 
6.- Precs i preguntes 
 
Vaig haver d’excusar la meva assistència a aquesta primera reunió per malaltia. 
 

____________________________ 
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11 de febrer de 2014 
 
La segona reunió de Junta de l’any es va celebrar a Vilanova del Vallès, i es va emmarcar dins 
de les actuacions de promoció institucional de les sindicatures de greuges locals. Per aquest 
motiu va incloure la benvinguda de l’alcalde, la visita a la vila i una roda de premsa amb els 
mitjans de comunicació locals i comarcals. Els diferents moments del dia van ser: 
 
10.30 h Arribada a Vilanova del Vallès i recepció de l’alcalde 
10.40 h Visita a la vila 
12.00 h Roda de premsa 
12.30 h Reunió de Junta 
14.30 h Dinar 
 
L’ordre del dia de la reunió de Junta pròpiament dita va ser: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 77) 
2.- Previsions - Assemblea 2014 - dimecres 26 de febrer – Igualada 
 - Estat de comptes – tancament 2013 
 - Pla de Treball – calendari 2014 
 - Pressupost 2014 
3.- Informació – Justificació subvencions: Girona, BCN i Lleida. Sol·licitud subvencions 2014 . 
4.- Informació tresoreria 
5.- Convocatòria – Consell Comarcal del Garraf ( 14 / 21 / 28 ??? de març ). 
6.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
11 de març de 2014 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 78) 
2.- Revisió - Assemblea 2014 - dimecres 26 de febrer – Igualada 
3.- Organització activitats - Pla de Treball 2014 
4.- Previsions IX Taller de Formació – 3 d’abril - Sant Boi 
5.- Seguiment subvencions 
6.- Informació tresoreria 
7.- Recordatori - convocatòria – Consell Comarcal del Garraf. 
8.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
7 d’abril de 2014 
 
Reunió de Junta a Vilanova i la Geltrú. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 79) 
2.- Revisió - IX Taller de Formació - Sant Boi 
3.- Revisió - Compareixença Parlament de Catalunya - Llei de governs locals 
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4.- Seguiment actuacions del Pla de Treball 
5.- Seguiment subvencions 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
6 de maig de 2014 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 80) 
2.- Seguiment - Compareixença Parlament de Catalunya - Llei de governs locals 
3.- Previsions - Jornada de Formació - Visita Escola de policia 16 de maig 
4.- Taller de Formació - Defensora Client - Agbar - queixes de consum 
5.- Seguiment subvencions 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
18 de juny de 2014 
 
Reunió de Junta a Cornellà de Llobregat. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 81) 
2.- Informació Seguiment - Parlament de Catalunya - Llei de governs locals 
3.- Informació - Assistència Congrés - DD.HH. en el Siglo XXI 
4.- Avaluació - Visita Escola de policia 16 de maig 
5.- Avaluació - Taller de Formació - Agbar - Clients, Consumidors, Ciutadans 
6.- Seguiment actuacions Pla de Treball (inclou Jornada Convivència - Girona) 
7.- Informació tresoreria 
8.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
15 de juliol de 2014 
 
Reunió de Junta a Arenys de Mar. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 82). 
2.- Valoració – Jornada de Convivència – Girona 
3.- Seguiment publicacions 
4.- Convocatòria IX Jornades de Formació – 26/27 de novembre 
5.- Seguiment actuacions Pla de Treball 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
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____________________________ 
 
 
17 de setembre de 2014 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 83) 
2.- Edició Calendaris 
3.- Seguiment publicacions 
4.- Convocatòria IX Jornades de Formació – 26/27 de novembre 
5.- Seguiment actuacions Pla de Treball 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
21 d’octubre de 2014 
 
Reunió de Junta a Barcelona. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 84) 
2.- Edició Calendaris 
3.- Seguiment publicacions 
4.- Convocatòria IX Jornades de Formació – 26/27 de novembre 
5.- Reunió Territoris – Seguiment Pla de Treball 2014 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
11 de novembre de 2014 
 
La Reunió de Junta del mes de novembre es va celebrar de Lleida, desplaçament que vam 
aprofitar per reunir-nos amb el president de la Diputació de Lleida i per presentar-hi un llibre 
editat pel FòrumSD. Els diferents moments de la jornada van ser: 
 
11:30h Roda de premsa presidida per l’Alcalde 

Va incloure la presentació del llibre SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES Una proposta 
catalana en la defensa dels drets humans i es va anunciar l’acte de celebració dels 25 
anys de la Sindicatura de la ciutat de Lleida (febrer de 2015) 

12:00h Junta Directiva FòrumSD 
Ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 85) 
2.- Seguiment publicacions – presentació recull d’Informes 
3.- Convocatòria IX Jornades de Formació – 26/27 de novembre 
4.- Previsions – Assemblea Lleida – celebració 25 anys síndics locals 
5.- Informació tresoreria 
6.- Precs i preguntes 
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13:00h Reunió amb el President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, a la seva seu 
13:45h Dinar institucional 
 

____________________________ 
 
 
16 de desembre de 2014 
 
Reunió de Junta a Girona. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (Junta núm. 86) 
2.- Presentació Recull d’Informes – Parlament 12 gener 
3.- Avaluació IX Jornades de Formació – La Seu 
4.- Previsions – Assemblea Lleida – celebració 25 anys síndics locals 
5.- Reunió Territoris – Seguiment Pla de Treball 2014 
6.- Informació tresoreria 
7.- Precs i preguntes 
 
Vam aprofitar aquesta convocatòria per celebrar la Reunió de Territoris corresponent a la 
demarcació de Girona i per fer-hi la presentació del V Recull d’Informes del FòrumSD. 
 
 
 
4.2. XVI Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, D efensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 
 
El dia 26 de febrer de 2014 es va celebrar, a Igualada, la 16a Trobada Assemblea del Fòrum 
de síndics i defensors locals de Catalunya. 
 
L’acte es va dur a terme a l’auditori del Museu de la Pell, on ens va rebre i donar la benvinguda 
el Sr. Marc Castells, alcalde de la vila. 
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L’ordre del dia de la jornada va ser el següent: 
 
09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 
 Salutació: Sr. Marc Castells, alcalde d’Igualada 
  Sr. Josep Giné, president del FòrumSD 
  Sra. Rosa M. Sánchez, Síndica d’Igualada 
10.00 – 11.00 h Assemblea 1a part 

0.-  Inici Assemblea – Salutació 
1.-  Donar compte – acta assemblea: Vilafranca del Penedès 
2.-  Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2013 
3.- Proposta Pla de Treball 2014 

11.00 – 11.30 h Pausa - cafè 
11.30 – 13.00 h Assemblea 2a part 

4.-  Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2014 
5.-  Proposta pressupost 2014 
6.-  Precs i preguntes 

13.00 – 13.30 h Cloenda: Sr. Jordi Segura, tinent d’alcalde 
  Sr. Josep Giné, president del FòrumSD 
  Sra. Rosa M. Sánchez, Síndica d’Igualada 
14.00 h  Dinar: Restaurant El Racó dels Traginers 
Tarda Visita a Cal Granotes – Museu de la Pell 
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4.3. Commemoració del Dia Internacional de les Done s  
 
En resposta a la invitació rebuda de la presidenta del Parlament de Catalunya, el divendres 7 
de març de 2014 vaig assistir a l’acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones que 
va tenir lloc al Palau del Parlament. 
 
Després de les paraules de benvinguda de la M. H. Sra. Núria de Gispert va tenir lloc la 
presentació de diferents testimonis de dones que han destacat en camps tan diversos com la 
ciència, la psicologia, la docència o l’enginyeria. 
 
Seguidament va intervenir l’H. Sra. Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, i va 
tancar l’acte una interpretació musical a càrrec del Cor Geriona, de l’Escola Municipal de 
Música de Girona. 
 
En acabar l’acte, els membres del FòrumSD que hi vam coincidir vam tenir ocasió de saludar 
personalment la presidenta i la consellera. 
 
 
 
4.4. Compareixença al Parlament  
 
El dimarts 1 d’abril de 2014, en el marc de la defensa de la institució del síndic de greuges local 
que es porta a terme des del FòrumSD, la nostra associació va tenir l’oportunitat d’intervenir en 
seu parlamentària per argumentar i concretar la regulació d’aquesta institució que demanem 
que reculli la nova Llei de Governs Locals, la redacció de la qual estava entrant en la seva 
darrera fase. 
 
Dels 10 minuts que se’ns van concedir, el president del FòrumSD i Síndic Municipal de 
Greuges de Lleida, el Sr. Josep Giné, en va utilitzar la meitat per explicar a la Comissió d’Afers 
Institucionals del Parlament de Catalunya la filosofia i el valor de la institució de la sindicatura 
municipal de greuges, tot destacant l’autonomia local i el municipalisme al nostre país, la 
valentia democràtica que demostren els ajuntaments que les implementen, la voluntat de 
transparència i bona administració que demostren i el valor afegit que aporta la proximitat d’un 
defensor al municipi. 
 
Acte seguit, el vicepresident del FòrumSD i Síndic Municipal de Greuges de Girona, el Sr. 
Ramon Llorente, va defensar les petites esmenes que el FòrumSD considerava que calia fer 
sobre el redactat inicial del Projecte de Llei que la Comissió ens havia fet arribar dies abans, 
que ja incloïa l’existència de la institució del síndic o defensor municipal i en regulava els seus 
trets fonamentals. 
 
Tot seguit van intervenir els representants dels diferents grups polítics que hi van assistir (ERC, 
PSC, PP, IC-V i CiU), els quals, en termes generals, van acceptar les propostes del FòrumSD. 
Es va deixar, per exemple, l’assumpte de la retribució del síndic a criteri de cada municipi, ja 
que en funció del seu nombre d’habitants n’hi hauria prou amb una dedicació d’unes hores a la 
setmana o bé caldria que s’hi dediqués a jornada completa. Tampoc es va posar cap problema 
a la possible implantació de la institució en municipis petits que així ho volguessin, tant de 
manera individual com mancomunada. 
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Vam assistir a la compareixença tots els membres de la Junta del FòrumSD, la Síndica de 
Barcelona (qui també va poder intervenir per defensar que la llei inclogui l'encaix de la institució 
a la Carta Municipal de Barcelona) i alguns altres membres de l’Associació de Síndics i 
Defensors que ens van voler acompanyar en aquesta cita tan important. 
 
 
 
4.5. IX Taller de Formació del FòrumSD  
 
El divendres 4 d’abril de 2014 va tenir lloc, a Sant Boi de Llobregat, el IX Taller de Formació del 
FòrumSD, que es va dedicar íntegrament a la Transparència, accés a la informació i bon 
govern. 
 

 
 

 



 

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

29 

La jornada es va desenvolupar a l’equipament municipal La Gralla, i va comptar amb aquest 
ordre del dia: 
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4.6. Visita a l’Escola de Policia de Mollet  
 
El divendres 16 de maig de 2014 va tenir lloc una visita del FòrumSD a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya – ISPC – Escola de Policia situat a Mollet del Vallès. 
 
Aquesta visita es va concertar com a complement dels continguts abordats a les darreres 
Jornades de Formació (Reus – 2013), que van dur per títol Seguretat, Convivència i Drets. En 
aquelles jornades, l’instructor de l’ISPC que ens va fer una de les xerrades, l’inspector Lluís 
Isern, ens va convidar a visitar les instal·lacions de l’ISPC per aconseguir un coneixement més 
proper de la formació que reben, tant els agents de les policies locals com els Mossos 
d’Esquadra, per capacitar-los per dur a terme correctament la seva tasca al servei de la 
ciutadania. 
 
La jornada va incloure una visita completa a les instal·lacions, durant la qual ens van explicar 
amb detall els diferents processos formatius que segueixen els alumnes. Va concloure amb un 
dinar amb els instructors, al menjador del mateix centre, en què vam poder continuar gaudint 
de les seves explicacions i d’algunes anècdotes. 
 
 

  
 
 
La visita va resultar molt interessant i va constituir-se en una acció formativa de gran valor que 
va contribuir a aclarir dubtes, desfer mites i eliminar prejudicis. 
 
 

Els diferents moments de la jornada van ser: 
 
10.00 h Benvinguda i presentació: Directora de l'ISPC, Sra. Núria Aymeric -  
 Comissari cap de l'EPC Sr. Antoni Permanyer 
10.15 h Presentació cap Àrea de Continguts de Formació Policial,  
 Inspector Lluís Isern 
10.45 h Presentació cap Àrea d'Instructors, Inspector Domènec Faura 
11.15 h Visita al Museu Històric de la PG-ME 
11.45 h Visita instal·lacions: Bulevard, Tir, Instal·lacions ISPC 
14.30 h Dinar-tertúlia amb els inspectors - Cafeteria ISPC 
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4.7. X Taller de Formació del FòrumSD  
 
El FòrumSD, d’acord amb la seva voluntat d’ajudar a millorar els coneixements dels síndics i 
defensors municipals en tots els àmbits, abans de l’estiu encara va organitzar un nou Taller de 
Formació. 
 
En aquesta ocasió vam comptar amb la col·laboració d’Agbar i la jornada es va celebrar a les 
instal·lacions que aquesta empresa de serveis té a Can Serra, a Cornellà de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El taller va dur per nom Clients, Consumidors: Ciutadans, i va tenir lloc el dia 18 de juny de 
2014 d’acord amb aquest programa: 
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4.8. Reunió de Territoris  
 
El dimarts 21 d’octubre de 2014 va tenir lloc, a la seu de la Síndica Municipal de Greuges de la 
ciutat de Barcelona, la Reunió de Territoris que cada any celebra la Junta del FòrumSD amb 
els síndics i defensors locals de les diferents demarcacions del país. En aquesta ocasió, es va 
convocar conjuntament a tots els membres del FòrumSD de Barcelona, Tarragona i Lleida. 
 
Com és habitual, els membres de la Junta els vam informar, detalladament i des de la 
proximitat, del desenvolupament del Pla de Treball acordat per al 2014, però aquest tipus de 
reunions també ens és molt útil per rebre de primera mà les opinions i les inquietuds, 
particulars o genèriques, de cada síndic. 
 
Entre els assumptes d’abast general que vam abordar hi ha els relatius a publicacions, 
formació, relacions institucionals, subvencions i convenis. 
 

____________________________ 
 
 
La reunió amb els síndics i defensors de la demarcació de Girona va tenir lloc el dimarts 16 de 
desembre de 2014, a la seu de l’Ajuntament d’aquella ciutat. 
 
Evidentment, els continguts de la presentació i els objectius de la reunió van ser els mateixos 
que a l’acte de presentació dut a terme a Barcelona. 
 
 
 
4.9. Sessió de treball amb el Síndic de Greuges de Catalunya  
 
El dia 23 d’octubre de 2014 els síndics i defensors 
locals del FòrumSD vam ser convocats pel Síndic de 
Greuges de Catalunya a celebrar, a la seu de la seva 
institució, una jornada de treball per parlar de les 
principals problemàtiques detectades en la gestió de la 
RMI. 
 
Es van compartir experiències i opinions sobre els 
endarreriments en el pagament, la demora en la 
resolució de les noves sol·licituds, la suspensió i la 
modificació de la prestació econòmica, l’absència de 
dificultats d’inserció social com a causa de denegació 
de la prestació, el càlcul del còmput d’ingressos i el 
tractament de les sortides fora de Catalunya en relació 
al manteniment de la prestació. 
 
En el debat posterior també van sortir temàtiques com la picaresca d’alguns usuaris (el Síndic 
considera que la quantitat d’aquests casos no és significativa) i la dificultat afegida de la manca 
de recursos de la Generalitat per oferir aquestes prestacions. 
 
 



 

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

33 

4.10. IX Jornades de Formació del FòrumSD  
 
Els dies 26 i 27 de novembre de 2014 vaig assistir a 
les IX Jornades de Formació del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores locals de 
Catalunya – FòrumSD, que es van celebrar a La Seu 
d’Urgell, a la Sala de la Immaculada del Centre 
Cultural Les Monges. 
 
Com és habitual, aquestes Jornades van ser obertes 
no només als titulars de les diferents sindicatures i 
defensories del país, sinó també a tot el personal 
tècnic i administratiu que hi dóna suport. 
 
En aquesta ocasió, les sessions es van centrar en el 
conflicte que pot sorgir en les resolucions del síndic 
en confrontar la legalitat amb l’equitat. També hi va 
haver temps per a una interessant exposició sobre el 
concepte de la Renda Bàsica de Ciutadania i la 
viabilitat d’implementar-la. 
 
Les diferents ponències es van ajustar a aquest 
programa: 
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L’èxit organitzatiu i de continguts de les Jornades s’ha d’atribuir a la col·laboració de 
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i de la Diputació de Lleida, així com a l’excel·lent treball dut a 
terme des de l’oficina del Síndic Municipal de Greuges amfitrió i del mateix FòrumSD. 
 
 
 

4.11. Presentació del VI Recull d’Informes del Fòru mSD 
 
Per qüestions d’agenda del Parlament de Catalunya, l’habitual acte de presentació del Recull 
d’Informes del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya en seu parlamentària, en 
aquest cas corresponent a les actuacions dutes a terme per les sindicatures i defensories locals 
del país durant l’any 2013, es va haver d’ajornar fins a primers de 2015. 
 
El dia 16 de desembre de 2014, però, sí que es va poder dur a terme una primera presentació 
oficial a l’Ajuntament de Girona, aprofitant la convocatòria de la Reunió de Territoris 
corresponent a aquella demarcació. 
 
 
 
4.12. Expansió de la institució i del FòrumSD  
 
Durant l’any 2014, amb l’objectiu de facilitar la implementació de la institució de la sindicatura 
local de greuges en aquells municipis i comarques on hi havia la voluntat política de crear-la (o 
de recuperar-la), els membres de la Junta del FòrumSD vam acudir a les diverses entrevistes 
que ens van proposar els alcaldes i consistoris que ho estaven valorant. 
 
La voluntat dels nostres interlocutors sempre era la de millorar la transparència i l’equitat en el 
funcionament de l’administració local, punt de partida imprescindible per a la creació de la 
institució. Les entrevistes mantingudes van ser: 
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- 3 de març: Tona 
- 14 de març: Consell d’Alcaldies del Garraf, celebrat a Vilanova i la Geltrú 
- 2 d’octubre: Tarragona 

 
El dia 21 de març de 2014, amb la mateixa intenció de promoure la institució en l’àmbit 
municipal, una delegació de la Junta del FòrumSD ens van entrevistar amb el Sr. Xavier Amor, 
alcalde de Pineda de Mar i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Li vam 
demanar col·laboració per impulsar la creació de noves sindicatures municipals de greuges, en 
benefici de la ciutadania i de la mateixa administració local, tant per al seu municipi com per als 
altres municipis a què té accés com a president de la FMC. 
 
Pocs dies després, el 6 de maig, la Junta del FòrumSD vam mantenir una reunió idèntica amb 
el Sr. Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar i president de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), que ens va rebre al seu despatx de Barcelona. 
 
 
 
4.13. Assistència a la presentació al Ple dels info rmes anuals d’altres sindicatures  
 
Com a membre de la Junta del FòrumSD, però també per la bona relació personal que 
mantenim els companys de l’associació, cada any intento assistir a les presentacions dels 
informes al Ple que els síndics i defensors de les poblacions més properes fan davant dels 
consistoris respectius. 
 
Durant el 2014 vaig assistir a: 
 
- 17 de febrer: Mollet del Vallès 
- 28 de febrer: Barcelona 
- 1 d’abril: Sabadell 
- 7 d’abril: Vilanova i la Geltrú 
- 11 d’abril: Reus 
- 21 de juliol: Santa Coloma de Gramenet 
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5. 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 2014. 
 
 
 
5.1. Síntesi de les queixes  
 
 
5.1.1. 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 2014, sinó que són 
expedients que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara 
romanien oberts d’anys anteriors. 
 
 
Expedient 57/09 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan desembre de 2009 es presenta XXX i es queixa contra les moltes i continuades 
molèsties que el bar que hi ha instal·lat als baixos del seu immoble produeix a tot el veïnat. 
Parla de manca d’aïllament acústic, de manca de llicència d’obertura, d’instal·lacions en estat 
precari i d’ocupació de via pública amb taules i cadires sense autorització. Afirma que han 
presentat diverses queixes escrites que no han estat contestades per l’Ajuntament. 
 
Comento el cas amb el responsable de Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis de titular del local. 
També comprovo que Governació sí que havia concedit permís per posar terrassa al carrer. 
 
A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Serveis Urbans a la vorera, alguna 
mesura addicional adoptada pel titular de l’activitat i una resposta escrita de l’Ajuntament, van 
contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restava fer una sonometria 
que demostrés si l’aïllament era suficient o no. 
 
Realitzar aquesta sonometria, però, es va revelar molt complicat per la falta de mitjans inicial de 
l’Ajuntament, per la meteorologia i, fins i tot, per la manca de disponibilitat dels interessats. 
Després de mesos de gestions, finalment es va dur a terme a primers de juliol de 2011, i va 
posar de manifest que l’activitat encara produïa, de manera puntual, una mica més de soroll 
que el màxim permès. Així, es va notificar al responsable de l’activitat que tenia fins al 17 de 



 

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

38 

novembre de 2011 (d’acord amb la llei) per adoptar les mesures correctores necessàries i 
presentar un certificat que indiqués que ja s’ajustava a la normativa. 
 
A partir d’aquest moment s’inicia un llarg període de temps en què l’activitat canvia de mans, 
s’hi fan diferents actuacions per millorar l’aïllament del local, es prenen noves mesures –que 
continuen donant positives–, es fan requeriments als nous titulars i, fins i tot, es tanca el local 
durant alguns mesos. 
 
A l’abril de 2013 es modifica l’activitat i es converteix en un establiment de degustació, amb 
horari de 9.00 a 21.00 h. També s’instal·len gomes de neoprè a les neveres i es millora 
l’aïllament acústic del sostre, però encara resulta insuficient i el soroll nocturn continua essent 
excessiu. El local es torna a traspassar i, finalment, es torna a tancar. 
 
Ja entrat el 2014 es reobre l’activitat, amb un nou titular, i les molèsties es reprodueixen. 
Aquest nou titular, però, que té ganes de recuperar la llicència de bar (B2), decideix fer-hi la 
inversió necessària per aïllar acústicament el local. Aquesta intervenció, de gran envergadura, 
es posa en marxa a primers de novembre i s’allarga durant un parell de mesos, de manera que 
el 2014 s’acaba amb les proves d’aïllament encara pendents de realitzar i l’expedient obert . 
 
 
Expedient 26/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A primers de juliol de 2013 es presenta XXX i explica que va ser multat per conduir sense 
portar el cinturó de seguretat. Afirma que estava fent repartiment d’una publicació periòdica 
comarcal, cosa que, d’acord amb l’ordenament vigent, l’eximia de portar el cinturó. Assegura 
que ho va explicar a l’agent actuant i que aquest el va deixar marxar sense sancionar-lo. Poc 
després, però, va rebre la multa a casa seva i, a més, el vehicle denunciat era el seu vehicle 
particular en lloc de la furgoneta de repartiment que duia. Denuncia mala fe per part de l’agent. 
Malgrat això, no descarta la possibilitat que el seu pare li agafés el seu cotxe particular i 
cometés la infracció denunciada el mateix dia i a una hora i lloc similars. 
 
Davant d’aquestes possibles incoherències i/o casualitats, demano a l’Inspector en cap de la 
Policia Local que parli amb l’agent actuant i li pregunti si recorda els fets. D’entrada, però, ell 
veu difícil que qualsevol agent sancionés un vehicle diferent del que va cometre la infracció, ja 
que aquesta manipulació –molt complicada de dur a terme– seria constitutiva de delicte. 
 
Quan l’Inspector parla amb l’agent, resulta que la seva versió és completament diferent a la de 
l’interessat: assegura que en cap moment va parlar amb ell perquè estava regulant el trànsit i 
no podia abandonar aquella tasca. Va anotar la matrícula de l’infractor sense acostar-s’hi. 
 
Intento recopilar elements que em facilitin esbrinar quina versió dels fets és la correcta, però no 
en trobo cap de consistent i tant l’interessat com l’agent actuant defensen amb fermesa la seva 
postura. Per aquest motiu, valoro la possibilitat que es produís la gran coincidència que fos el 
pare de l’interessat, amb el seu vehicle particular, el que fos sancionat per l’agent actuant, ja 
que això permetria acceptar que totes dues versions són certes. 
 
Malauradament, però, el període per notificar que el conductor infractor era un altre ja havia 
vençut, de manera que la possibilitat de treure la multa a XXX i imputar-la al seu pare tampoc 
resulta viable. L’interessat encara s’entrevista amb el regidor de Seguretat Ciutadana i defensa 
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la seva opinió que l’agent actuant no diu la veritat, però finalment accepta que cap agent es 
jugaria la feina per posar una multa falsa. 
 
A primers de 2014 doncs, i tenint en compte que no hem aconseguit altres eines que les 
paraules dels implicats, no em queda altre remei que posar en valor la presumpció de veracitat 
de l’agent i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 29/13 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
Es presenta XXX, a primers de juliol de 2013, i explica que té diversos problemes amb el seu 
local d’oci nocturn. Afirma que fa uns anys, quan el volia obrir, va exposar-ho a diversos 
membres de l’equip de govern perquè sabia que les reduïdes mides del local li impedirien 
complir alguns punts de la normativa. Assegura que se li va dir que no patís, que li donarien 
totes les facilitats perquè calia dinamitzar la zona. Ara, quan la inversió ja està feta i el local en 
marxa, no se li concedeix la llicència corresponent per les mancances que ja havia previst. 
 
Evidentment, la situació és molt incòmoda i ja li ha provocat més d’un problema quan ha tingut 
inspeccions de la Policia Local. Assegura que ja ha fet tot el possible per mirar d’ajustar-se a 
l’ordenament i demana que la situació es regularitzi. També voldria ampliar l’horari d’obertura. 
 
Consulto el cas amb els tècnics municipals, que em demostren que les mancances del local 
són diverses i, la majoria, esmenables, cosa que fa que no li puguin donar la llicència fins que 
els problemes s’hagin resolt. Sembla, fins i tot, que XXX va començar les obres sense tenir el 
projecte aprovat, de manera que quan va rebre els requeriments d’esmena que s’hi havien de 
fer, les obres ja estaven acabades i no els va complir. Malgrat això, hi ha fórmules per corregir 
la majoria dels defectes, cosa que se li exigirà si vol obtenir la llicència. 
 
També parlo amb alguns regidors i em confirmen que sí que se’l va animar a obrir el local i que 
hi ha voluntat de solucionar el problema, però que XXX ha de col·laborar una mica més. 
Trasllado aquestes condicions a l’interessat i li proposo que presenti un projecte que solucioni 
les mancances del local, cosa que no passa abans que acabi el 2013. 
 
A primers de 2014 el negoci, que continua obert, canvia d’orientació, de manera que deixa de 
dedicar-se a l’oci nocturn i comença a funcionar com a bar cafeteria. Durant tot el 2014, però, 
les postures es mantenen força invariables, ja que alguna de les actuacions que caldrien al 
local és físicament impossible i alguna altra seria molt costosa i complicada. Per altra banda, 
l’Ajuntament tampoc li pot concedir la llicència perquè no compleix la normativa. 
 
Tot i que es produeixen diversos contactes i diferents intents de mediació entre les parts, que 
donen lloc a nous documents de compromís i nous requeriments, l’any s’acaba sense cap 
avenç significatiu. Tècnicament, el local s’hauria de clausurar, però des d’un punt de vista 
polític es voldria evitar una mesura tan dràstica perquè el local no genera problemes i els temps 
ja són prou difícils. L’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 34/13 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
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A finals de juliol de 2013, XXX, que ha patit diverses inundacions a casa seva per causa d’una 
obra mal feta a la seva vorera, presenta una sol·licitud de responsabilitat patrimonial a 
EMAVSA perquè li abonin la reparació dels desperfectes provocats per l’aigua. Aigües està 
perfectament al cas de la situació, ja que van ser ells mateixos els que van haver de solucionar 
el problema. Malgrat això, EMAVSA respon a XXX que les obres defectuoses no havien estat 
cosa seva, sinó d’una tercera empresa a qui, segons ells, ha d’adreçar la seva petició 
d’indemnització. 
 
La interessada demana la intervenció de la Sindicatura perquè entén que Aigües de Vilafranca, 
independentment que subcontractés les feines a una altra empresa, havia de supervisar la 
correcta execució de l’obra, de manera que n’ha d’assumir la responsabilitat. Per altra banda, 
entén que el seu interlocutor ha de ser Aigües de Vilafranca, ja que és a qui paga les factures. 
 
Proposo a XXX que segueixi les instruccions d’Aigües, que presenti totes les factures i 
justificacions corresponents a l’empresa que va fer les obres, però que també demani a Aigües 
la seva mediació davant aquesta empresa, ja que a això sí que s’hi han ofert. Per part meva, 
em comprometo a intentar que EMAVSA no abandoni l’assumpte, perquè també entenc que la 
responsabilitat subsidiària és seva. A més, com que no tinc capacitat per intervenir directament 
davant l’empresa subcontractada, tampoc puc fer altra cosa. 
 
A partir d’aquest moment comencen una sèrie de contactes, trucades i reclamacions que 
s’allarguen durant uns quants mesos, ja que en primera instància l’empresa en qüestió sembla 
que no vulgui assumir cap responsabilitat. Malgrat això, finalment cedeix i es compromet a 
enviar un inspector al domicili de XXX per valorar les pèrdues i veure si s’ajusten a la petició 
presentada. 
 
Dissortadament, durant els primers mesos de 2014 aquesta empresa i la seva asseguradora 
dilaten els terminis més enllà del que seria admissible, de tal manera que EMAVSA es disposa 
a executar l’aval que té en dipòsit i a indemnitzar la interessada amb aquests diners. Tan bon 
punt es posa en marxa aquesta mesura, però, sembla que per fi l’empresa assumeix que no 
podrà eludir la seva responsabilitat i negocia amb l’advocat de XXX un pagament fraccionat. 
 
Tot i algun petit/gran entrebanc, el pagament es duu a terme de manera satisfactòria en tres 
terminis i aquest expedient es pot tancar com a mediació  a mig octubre de 2014. 
 
 
Expedient 38/13 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
A mig setembre de 2013 es presenta XXX i em demana que intercedeixi davant dels Serveis 
Socials per aconseguir que se li adjudiqui un pis per a ell sol. Explica que pateix un desordre 
mental i es manifesta força inestable, de manera que necessita ajut immediat perquè no pot 
continuar vivint al pis compartit –gestionat per Càritas– on s’està ara. Diu que li cal una atenció 
especial i porta informes mèdics que, segons ell, recomanen que visqui en un entorn tranquil. 
 
Tot i que l’aviso que els recursos dels Serveis Socials són limitats i s’adjudiquen d’acord amb el 
seu criteri professional, m’hi poso en contacte per saber com valoren el cas de l’interessat. 
L’assistenta que el va atendre m’informa que només hi ha mantingut una entrevista, la 
d’acollida, i que encara no està pròpiament en tractament. Està pendent d’una entrevista amb 
Càritas per obtenir més informació. 
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Tot i que aquesta entrevista es fa de seguida, l’informe detallat que es compromet a fer Càritas 
triga setmanes a arribar. Mentrestant, XXX abandona el pis compartit on vivia (i la tutela de 
Càritas) i lloga una habitació pel seu compte. 
 
A primers de desembre de 2013 els Serveis Socials passen l’interessat a tractament, amb 
l’adjudicació de treballadora social i amb la intenció d’establir un pla de treball. S’assumeix que 
té problemes de salut mental que cal abordar i que la seva poca capacitat per conviure i 
relacionar-se fa que la petició d’un habitatge individualitzat tingui sentit. En funció dels recursos 
disponibles i del grau de col·laboració que s’aconsegueixi per part seva, es buscarà una solució 
que sigui viable. 
 
A primers de 2014 XXX comença a cobrar una RAI que li permet pagar el lloguer de l’habitació 
de la pensió on viu, cosa que es complementa amb l’accés al Rebost i al Càtering Social i, amb 
el suport puntual d’un ajut per a la medicació, es considera que la situació queda estabilitzada i 
que s’ajusta a les necessitats de l’interessat. 
 
Atesos aquests progressos, i tenint en compte que XXX continuarà sota la supervisió constant 
dels Serveis Socials, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 40/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta, a primers d’octubre de 2013, per queixar-se contra una multa que se li va 
posar a l’aparcament de l’Hospital de Vilafranca, d’on, a més, la grua se li va endur el vehicle. 
Reconeix que el va deixar en una reserva per a vehicles de persones discapacitades i que no 
té la targeta per fer-ho, però demana que es tinguin en compte les seves circumstàncies. 
Explica que havia patit un accident domèstic absurd però dolorós: va ensopegar amb la pota 
d’una taula i es va trencar el dit petit d’un peu. Com que va veure que la cosa era seriosa i el 
dolor era intens, va agafar el cotxe i se’n va anar, tota sola, a Urgències. Sabia que no podia 
deixar el cotxe al lloc reservat per a discapacitats, però al·lega que no hi havia cap altre lloc 
proper i que es veia incapaç de deixar-lo fora del recinte i caminar fins a Urgències. 
 
Quan en va sortir, amb el peu enguixat, el cotxe ja havia estat retirat per la grua. Dies després 
va presentar al·legacions i va adjuntar-hi l’informe mèdic, però li han estat desestimades. 
 
Exposo el cas a l’Inspector en cap de la Policia Local i convenim que si bé l’actuació de l’agent i 
de la grua van ser correctes, les circumstàncies atenuants que ha pogut demostrar la 
interessada són de prou pes com per plantejar-se l’anul·lació de l’expedient. 
 
Així, a principis de 2014, de manera excepcional i sense que serveix de precedent, s’accepta el 
recurs de reposició de XXX, s’anul·la la multa i se li tornen els diners de la grua, cosa que em 
permet tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 42/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
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Es presenta XXX, a primers d’octubre de 2013, i exposa que els contenidors que té a prop de 
casa seva són una font de problemes i de brutícia. Reconeix que l’origen és l’incivisme de la 
gent, però el cas és que els contenidors sempre són bruts i fan molta pudor. Afegeix que fan 
que sigui desagradable passar per la vorera i proposa que es canviïn de lloc. 
 
Vaig a fer fotos dels contenidors i em poso en contacte amb el cap de Serveis Urbans i 
Mobilitat (SUM) per parlar del problema. Diu que li consten les queixes dels veïns i es mostra 
disposat a estudiar possibles solucions. 
 
Pocs dies després ens reunim i em presenta un informe d’acord amb el qual aquell indret és el 
més adequat de tota la rodalia, ja que els altres espais proposats per XXX no es veuen viables. 
En canvi, es compromet a realitzar una petita intervenció urbanística a la placeta del costat (per 
solucionar un problema paral·lel) i a incidir en la higiene dels contenidors. Assegura que la 
imatge i la neteja de la zona millorarà així que es dugui a terme la renovació dels contenidors 
que està prevista, i també es pot fer una campanya publicitària per demanar civisme a la gent. 
Descarta, però, moure periòdicament els contenidors perquè això crearia confusió als veïns. 
 
Com que aquests arguments em semblen raonables, i atès que el cap de SUM s’ofereix a 
explicar-los a la interessada, concerto una reunió entre tots tres per exposar-li la postura de 
l’Ajuntament i informar-la que, com a Síndica de Greuges, em sembla que les mesures de 
millora proposades són suficients per pal·liar les molèsties. 
 
A primers de 2014 XXX reconeix que darrerament aquell lloc es veu més net i confia que, amb 
el canvi de contenidors i la petita obra compromesa, el problema quedarà resolt. L’expedient es 
pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 43/13 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
Després de concertar entrevista per telèfon, a primers d’octubre de 2013 es presenta XXX i es 
queixa contra la manca d’accessibilitat per a persones discapacitades de la gran majoria de 
botigues i establiments de Vilafranca. Afirma que tot i que quan es van obrir la normativa no era 
gaire rigorosa en temes d’accessibilitat, molts d’ells han canviat de mans i continuen sense 
complir-la. Considera que l’Ajuntament és massa tou i no està d’acord amb la resposta que li 
han donat els Serveis Tècnics quan se n’ha queixat per escrit. També es queixa de la manca 
de paraula de l’alcalde, qui es va comprometre a visitar amb ella els diferents establiments del 
centre per comprovar les barreres arquitectòniques que presenten i ara no accedeix a fer-ho. 
 
Estudio la documentació aportada i observo que la resposta que l’Ajuntament li va fer arribar 
inclou un informe tècnic on queda ben clar que els establiments denunciats compleixen 
suficientment la normativa vigent, tot i que en algun cas s’ha requerit alguna millora. També hi 
queda clar que la normativa vilafranquina encara és més rigorosa que la de la Generalitat, de 
manera que el grau de compliment dels locals és satisfactori. Per altra banda, també es 
reconeix que algun dels establiments no pot complir la norma per motius tècnics, i que així ho 
han acreditat per acollir-se a una de les excepcions previstes. 
 
Parlo amb els Serveis Tècnics d’Urbanisme per aclarir algun dubte i m’informen, per exemple, 
que l’aplicació estricta de la normativa només es pot exigir en establiments de nova 
implantació, no pas en canvis de propietari o d’orientació d’establiments ja existents. També em  
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fan saber que temps enrere ja van accedir a la petició de XXX d’acompanyar-la a visitar els 
establiments més cèntrics i explicar-li, cas per cas, com i per què s’ajustaven a la norma, de 
manera que no es troba necessari haver-ho de repetir. 
 
Analitzat tot plegat, considero que l’Ajuntament manté un criteri adequat per garantir 
l’accessibilitat de tothom a tot arreu i que, si bé sempre hi pot haver aspectes i punts concrets a 
millorar, és força curós en aquest aspecte. 
 
Finalment, doncs, tan sols em resta parlar amb l’alcalde i proposar-li que compleixi el seu 
compromís de fer una inspecció sobre el terreny amb la interessada, cosa que faig a mig 
octubre de 2013. Ell recorda el compromís i diu que intentarà complir-lo. 
 
Malgrat els meus recordatoris periòdics, l’any 2013 s’acaba sense que aquest passeig de 
l’alcalde amb la interessada hagi tingut lloc, i no sembla que s’hagi de produir en el futur. Per 
aquest motiu, a mitjan febrer de 2014 parlo amb XXX i la informo d’aquesta circumstància, però 
també li faig notar que el compliment d’aquest compromís no resulta rellevant per a la resolució 
del cas. Li recordo que les condicions d’accessibilitat dels establiments de Vilafranca ja li van 
ser convenientment exposades i justificades en el document tècnic que ja té, motiu pel qual –i 
tenint en compte que no tinc capacitat per obligar l’alcalde a complir la seva paraula– tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 44/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A primers d’octubre de 2013 es presenta XXX i es queixa contra dues multes que li van 
imposar per conduir sense portar el cinturó de seguretat cordat i per parlar pel mòbil. Reconeix 
que totes dues són correctes, però diu que les va recórrer perquè l’import i els punts 
descomptats li van semblar excessius. Ara li ha arribat la desestimació i ho considera injust. 
 
Estudio els arguments que va exposar a les al·legacions i observo que són molt poc 
consistents, però també veig que, tal i com afirma XXX, la resposta al seu plec de descàrrec li 
va arribar amb el període exhaurit, de manera que entenc que cal considerar que els 
expedients han prescrit. També m’adono que l’interessat, a fi d’evitar possibles recàrrecs i mal 
aconsellat pel seu advocat, va córrer a pagar les multes així que va rebre la desestimació de 
les al·legacions, cosa que, d’acord amb l’ordenament vigent, tanca el procediment. 
 
Em reuneixo amb l’Inspector en cap de la Policia Local i li exposo les meves consideracions. 
Com que la demora és evident, no dubta en acceptar la prescripció. És cert que el fet que XXX 
ja hagi pagat les multes ho complica una mica, però s’avé a solucionar-ho d’ofici. 
 
L’anul·lació dels expedients té lloc a finals de 2013, però mantinc el cas obert fins que 
l’interessat recupera els diners de les multes, a mig febrer de 2014. En aquest moment, tanco 
l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 47/13 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
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A finals d’octubre de 2013 es presenta XXX i exposa que fa anys que té problemes amb el 
clavegueram de casa seva. Viu en una cantonada on sembla que hi ha un canvi de vessant i 
que, arran de la reurbanització d’un carrer proper i la supressió d’un sobreeixidor, cada vegada 
que hi ha una tempesta important el col·lector es col·lapsa i l’aigua que no es pot evacuar li 
entra a casa seva. Afirma que fa anys que exposa el problema a alcaldes i regidors però que, a 
part de donar-li la raó, ningú no hi fa res. 
 
Afegeix que a primers d’any van anar a veure el problema els tècnics d’Aigües de Vilafranca i 
que van apuntar una possible solució, però que tampoc s’ha dut a terme. 
 
Parlo amb el servei d’Urbanisme i amb Aigües per saber l’origen del problema i les possibles 
solucions, i des d’Aigües em demostren que la darrera instància de XXX, la que va dur-los a 
efectuar la inspecció sobre el terreny al mes de febrer de 2013, va ser oportunament 
contestada per escrit amb un informe molt concret i entenedor que, casualment, l’interessat no 
m’ha ensenyat. També afirmen que van mantenir una reunió amb ell en què se li va explicar tot 
de paraula, però on no es va arribar a concretar res. Els demano una còpia d’aquest informe 
per estudiar-lo a fons. 
 
Quan rebo l’informe, ja a primers de 2014, hi observo que és força concloent: la xarxa de 
clavegueram es considera suficient i el col·lapse puntual de la sortida d’aigües residuals de la 
propietat de l’interessat es produeix perquè la seva connexió no està ben orientada, de tal 
manera que en lloc de facilitar l’evacuació, encara la dificulta. Per altra banda, també s’ha 
detectat que la conducció en qüestió recull i evacua les aigües de dos immobles, cosa que 
dificulta la seva tasca i que, a més, està explícitament prohibida per l’ordenança municipal. 
 
Per aquest motiu, la postura de l’Empresa Municipal d’Aigües és clara: tot i que es posen a 
disposició de l’interessat per orientar o fins i tot dur a terme les obres necessàries per 
solucionar el problema, aquestes hauran d’anar a compte seu, ja que els defectes no s’han 
localitzat a la xarxa pública sinó a la seva propietat i són, per tant, responsabilitat seva. 
 
Davant la insistència de XXX, que continua pensant que el problema és de la xarxa pública, 
Aigües accedeix a dur a terme una inspecció visual, amb càmeres, pels trams qüestionats, 
cosa que revela que les seves conclusions inicials eren correctes. S’emet un nou informe per a 
l’interessat i l’assumpte queda a les seves mans. 
 
Després d’haver tutelat tot el procés i totes les negociacions, considero que la postura d’Aigües 
i la seva col·laboració han estat molt correctes, excedint, fins i tot, les seves competències. La 
meva conclusió, doncs, és que no hi ha hagut cap greuge vers l’interessat, així que a primers 
de desembre de 2014 tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 48/13 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
Es presenta XXX a finals d’octubre de 2013 i exposa que fa anys que té una discrepància amb 
l’Ajuntament sobre l’ordenament urbanístic que ha de regir el seu immoble. Diu que té dos 
casals de costat, de 24 m de fons, en una avinguda on es pot edificar baixos més tres pisos, 
però el problema és que fan cantonada amb un carrer on només es pot edificar baixos més 
dos. Ara voldria edificar baixos més tres en tota la seva propietat, però l’Ajuntament no 
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l’autoritza a fer-ho a la part del darrera, que dóna al carrer de baixos més dos, i on actualment 
només hi ha garatges. Reclama el seu dret a edificar baixos més tres en tota la seva propietat. 
 
Afirma que fa anys que està intentant resoldre el problema a nivell polític, però que només 
n’obté bones paraules però cap solució concreta. Tot queda pendent d’una reforma del Pla 
General que no arriba. També es queixa que fa mesos que ha demanat una entrevista amb 
l’actual regidor d’Urbanisme i que encara no se li ha concedit. 
 
Malgrat que l’interessat insisteix que, d’acord amb les seves escriptures, no té cap propietat al 
carrer amb edificabilitat de baixos més dos, comprovo que al Cadastre consta que és propietari 
de tres finques, dues a l’avinguda on es pot edificar baixos més tres i una (la part del darrera de 
les altres dues) al carrer on es pot edificar baixos més dos. Sembla, doncs, que el problema és 
que en algun moment hi ha hagut una segregació que l’interessat no accepta. 
 
També observo que la intenció de XXX és edificar la parcel·la del darrera de la seva propietat 
amb l’alçada de les parcel·les de baixos més tres, però fent-hi l’entrada principal pel carrer de 
baixos més dos, cosa que no em sembla gaire coherent amb la seva petició perquè això indica 
que accepta que es tracta d’una parcel·la diferenciada. 
 
Parlo amb el cap de servei d’Urbanisme, qui m’informa que les condicions urbanístiques del 
POUM són clares i que s’han concretat a XXX en més d’una ocasió. M’explica que aquest 
conflicte hi podria ser a cada cantonada de carrers amb edificabilitats diferents, però que quan 
es va redactar el POUM (2003) es va estudiar cas per cas i es va establir l’edificabilitat d’acord 
amb els edificis existents. En aquest cas, la part de la propietat de l’interessat que ara està en 
qüestió no estava edificada, de manera que es va considerar que si algun dia hi volia fer alguna 
cosa, hauria de ser d’acord amb l’alçada prevista al carrer on estava integrada, que seria de 
baixos més dos. També destaca que durant els diferents períodes d’exposició pública que va 
passar el POUM l’interessat mai va presentar cap al·legació, cosa que no va fer fins al cap de 
quatre anys, totalment fora de termini. Evidentment, ara no es pot promoure una modificació 
urbanística a la carta i per això se li ha dit que, en el millor dels casos, la seva petició es tindrà 
en compte per a properes revisions del Pla. Amb tot, tenint en compte que un augment 
d’edificabilitat requeriria l’aprovació de la Generalitat i a l’interessat li suposaria haver de fer una 
cessió d’espai verd, ja avança que difícilment es promourà. El cap de servei es compromet 
preparar un informe explícit on s’aclareixin tots aquests punts, cosa que fins ara no s’havia fet. 
 
L’interessat rep l’informe esmentat a finals de gener de 2014 i, tal i com era previsible, no hi 
està d’acord. Insisteix que allà no hi ha tres parcel·les, sinó dues, tal i com diuen les seves 
escriptures. Diu que si fa anys algú les va convertir en tres, no és el seu problema, i insisteix a 
demanar entrevista amb el regidor. 
 
XXX reconeix, però, que va ser aproximadament a l’any 1983 quan, d’acord amb el Cadastre i 
el POUM de l’any 82, va començar a tributar per tres finques en lloc de per dues, però que no 
ho va recórrer perquè no semblava que hagués de tenir conseqüències. En canvi, ara veu que 
ho havia d’haver fet. Se li comenta que tant aquest canvi, que va tenir lloc fa 30 anys, com el 
nou POUM, vigent des de 2003, estan consolidats, de manera que ara no procedeix acceptar 
les seves al·legacions. 
 
Concerto una reunió entre el regidor i el cap de servei d’Urbanisme, l’interessat i un dels seus 
fills i jo mateixa, però les postures no varien gens i, malgrat els esforços i les explicacions, XXX 
no accepta que les seves reclamacions arriben fora de temps. Davant la impossibilitat d’arribar 
a una entesa, i considerant que els arguments donats, tant verbalment com per escrit, han 
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aclarit suficientment la situació, decideixo tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament , cosa que 
faig a mitjan febrer de 2014. 
 
 
Expedient 49/13 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
A finals d’octubre de 2013 es presenten XXX, YYY i ZZZ per queixar-se contra una multa que 
els va ser imposada, durant la Festa Major d’aquell any, per embrutar el terra. Expliquen que 
van apropar-se a saludar a uns amics que estava bevent en una plaça pública i que al cap de 
poc s’hi van presentar quatre agents, vestits de paisà, que els van identificar a tots. Ells els van 
fer notar que acabaven d’arribar i que no duien res a les mans, i els agents els van dir que no 
patissin, que només es tractava d’una acció informativa i ja s’apuntaven que només estaven de 
pas. Malgrat això, els han arribat les respectives multes i, com que les consideren injustes, ja 
les han recorregut. També demanen l’ajut de la Sindicatura per defensar la seva innocència. 
 
Per certificar la seva versió dels fets intento recopilar proves objectives que l’avalin, com ara les 
imatges d’una càmera propera o els testimonis dels seus amics, però no és viable cap de les 
dues coses perquè les imatges ja han estat esborrades i els seus amics, que també van ser 
sancionats, prefereixen no testificar. 
 
Malgrat això, veig que l’espai on va tenir lloc la presumpta infracció és molt cèntric, proper al 
lloc de celebració d’un dels concerts més massius de tota la Festa Major i de tot de carpes on 
venen begudes. Aquest fet, sumat a la molta gent que hi havia pel carrer en aquella hora, a 
l’escassetat de papereres del centre (en proporció a la gent que s’hi mou per Festa Major i a la 
facilitat de consumir begudes pel carrer) i al fet que és fàcil veure-les plenes fins a vessar, fan 
que sigui relativament freqüent que fins i tot les persones més cíviques es trobin amb un got 
buit a les mans i sense un lloc adequat on llençar-lo. 
 
Amb això, evidentment, no justifico l’abocament de brossa al carrer, però sí que defenso que 
són moments i circumstàncies en què potser no convé ser tan rigorós davant de segons quin 
tipus d’infraccions, i que abans de sancionar “per embrutar el terra”, potser convindria que 
l’Ajuntament i els organitzadors de la Festa es plantegessin alguna solució per tal de facilitar 
que la brossa es pogués recollir civilitzadament. 
 
Considerant aquests atenuants, parlo amb l’Inspector en cap de la Policia Local i amb el regidor 
de Seguretat Ciutadana per observar-los que les sancions, tot i que puguin ser correctes, 
possiblement també siguin excessives. I encara els exposo un altre argument que podria 
qüestionar la correcció de l’actuació policial, ja que els interessats asseguren que en cap 
moment van ser informats que serien sancionats ni tampoc van rebre cap notificació al respecte 
en aquell moment. Els proposo, doncs, que les deixin sense efecte. 
 
Malauradament, els agents actuants es ratifiquen en la denúncia i ni l’Inspector ni el regidor es 
plantegen anul·lar les sancions. Per això, com que considero que s’estan vulnerant els principis 
de proporcionalitat i igualtat, demano la intervenció de l’alcalde, qui en primera instància es 
mostra receptiu i disposat a solucionar l’assumpte. 
 
A primers de febrer de 2014, però, l’alcalde m’informa que dóna credibilitat a la versió de la 
Policia i suggereix que la dels interessats no s’ajusta a la realitat. 
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Entenc que la meva actuació mediadora no ha fructificat i assumeixo que la recomanació 
verbal  que he fet ha estat desestimada , així que recomano als interessats que paguin les 
sancions per evitar recàrrecs. Malgrat això, l’expedient queda tancat a favor dels interessats . 
 
 
Expedient 50/13 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenten XXX i YYY, a finals d’octubre de 2013, per queixar-se contra els Serveis Socials. 
Diuen que fa mesos que van demanar-los ajut econòmic i no troben correcte que els fos 
denegat. També consideren que l’atenció rebuda va ser deficient. Arran d’això, van demanar la 
intervenció del Síndic de Catalunya, el qual va sol·licitar un informe a Serveis Socials i, després 
d’estudiar-lo, va considerar que no hi havia greuge. Per tot això, ara demanen la intervenció de 
la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
Em poso en contacte amb la responsable dels Serveis Socials i li demano una còpia de 
l’informe que van fer per al Síndic, així com qualsevol altra informació que pugui ser d’interès. 
Ella em comunica que en una primera fase van tancar l’expedient perquè els interessats van 
estar il·localitzables durant diverses setmanes i van faltar a una visita que tenien concertada. 
Quan van tornar-lo a obrir, arran d’una nova petició seva, els van haver de desestimar els ajuts 
perquè els seus ingressos superaven el barem establert. Així ho van informar al Síndic de 
Catalunya i per això mantenen que no se’ls pot ajudar. Per altra banda, també em fan saber 
altres dades rellevants que els interessats –casualment– no m’havien esmentat: porten els 
seus fills a una escola privada d’elit, no viuen a Vilafranca (tot i que hi estan empadronats) i són 
propietaris de dos habitatges, un dels quals tenen llogat. 
 
Trasllado aquestes explicacions als interessats i, tot i reconèixer que són certes, afirmen que 
sempre han estat localitzables i que segur que a Serveis Socials han calculat malament els 
seus ingressos mensuals; que si ho haguessin fet bé haurien vist que sí que entraven dintre del 
barem. Per resoldre aquesta discrepància, doncs, tot i pensar que la seva petició és èticament 
insostenible, a primers de desembre de 2013 els demano que em presentin ells mateixos tota 
la documentació, per tal de poder calcular jo mateixa els seus ingressos mensuals. 
 
A primers de febrer de 2014, i atès que els interessats ni m’han presentat la documentació 
compromesa ni s’han tornat a posar en contacte amb aquesta Sindicatura, decideixo tancar 
l’expedient com a desistit,  sense fer-hi cap altra trucada ni tràmit. 
 
 
Expedient 52/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
A finals de novembre de 2013 es presenta XXX i explica que utilitzava amb certa freqüència la 
plaça reservada per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda que hi havia a la Plaça de 
l’Estació, ja que ha de viatjar sovint a Barcelona i utilitza el tren. Fa poc, però, la plaça ha estat 
eliminada. En va demanar la restitució, per escrit, però se li ha desestimat. 
 
Des de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) es justifica aquesta denegació perquè a la mateixa 
Plaça de l’Estació hi ha força places de zona blava i de càrrega i descàrrega, on les persones 
amb targeta d’aparcament poden estacionar sense cost. No es considera necessari, doncs, 
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reservar una plaça específica. L’interessat, però, observa que si bé això és cert, també ho és 
que a les franges horàries en què ningú paga per estar-se a la zona blava (festius inclosos), 
resulta molt difícil trobar-hi lloc per aparcar. Per altra banda, considera que el tren és un servei 
públic que cal promocionar i que d’aquesta manera l’Ajuntament de Vilafranca no ho fa. 
 
A la vista d’aquests arguments, penso que cal defensar la restitució de la plaça d’aparcament 
eliminada i per això parlo amb el responsable de SUM, que en primera instància es mostra 
sorprès pel fet que s’hagi eliminat la plaça que hi havia però que, dies després, ho defensa. 
 
Com que continuo pensant que això no afavoreix les persones amb mobilitat reduïda, consulto 
la normativa vigent i la comparo amb els criteris que aplica l’Ajuntament de Vilafranca. Trobo 
que el Decret 97/2002 de la Generalitat diu que és responsabilitat dels ens locals “Elaborar un 
pla d’ubicació de reserva de places d’aparcament públiques per a l’ús dels vehicles que portin 
persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució, distribuïdes per 
les zones considerades d’interès en els nuclis urbans, i que puguin coexistir amb les zones 
d’estacionament amb horari limitat”. 
 
També constato que els criteris aprovats per l’Ajuntament el 20 de maig de 2013, que diuen, 
per exemple, que no cal reservar places per a discapacitats quan hi hagi una zona blava en un 
radi de 60 m a la rodona, concedeix a l’Ajuntament una arbitrarietat excessiva, d’acord amb la 
qual es podrien eliminar la majoria d’aquestes places que hi ha a la vila, cosa que, evidentment, 
entraria en conflicte amb la norma de la Generalitat. 
 
Arran d’això, a mitjan febrer de 2014 parlo amb el regidor de SUM per demanar-li no només la 
restitució de la plaça reservada davant de l’estació, sinó també que doni instruccions als seus 
tècnics per tal que apliquin amb consideració i sensibilitat els criteris aprovats i en vigor. D’altra 
manera, em veuria obligada a demanar la rectificació d’aquests criteris. 
 
Afortunadament, el regidor va mostrar la sensibilitat necessària i va accedir a les meves 
peticions, de manera que vaig poder tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 53/13 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A finals de novembre de 2013 es presenta XXX i exposa que no està d’acord amb una multa 
que ha rebut per no cedir el pas en una rotonda. Afirma que és un lloc molt proper a casa seva 
per on passa habitualment, que coneix molt bé i on no es pot córrer gaire. No recorda haver-hi 
tingut mai cap incident i també es queixa que l’agent actuant no l’aturés ni li lliurés la multa en 
mà. Ja ha presentat al·legacions. 
 
Parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i consulta l’informe de l’agent actuant, 
on diu que XXX va entrar a la rotonda a molt baixa velocitat i que un altre vehicle, que ja hi 
circulava, va haver de frenar del tot per no impactar-hi. Tan sols resta que hi parli en persona 
per saber per què no el va aturar ni li va lliurar la multa en mà. 
 
Ja entrat el 2014 l’Inspector m’explica que el sergent actuant no va aturar l’interessat perquè 
anava a fer un altre servei i circulava en sentit contrari al seu. La conclusió, però, és que XXX 
va entrar a la rotonda amb un excés de prudència que va acabar provocant una situació de 
perill amb altres usuaris, cosa que es va considerar mereixedora de multa. 
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Com que no tinc elements objectius que em permetin qüestionar el criteri de l’agent actuant, no 
tinc altre remei que tancar l’expedient –malgrat la disconformitat de l’interessat– a favor de 
l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 01/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una multa que li va ser imposada per saltar-se dos semàfors en 
vermell. Ell assegura que un el va passar en verd i que a l’altre, que sí que estava en vermell, 
es va aturar. També es queixa que els agents actuants, tot i haver-lo aturat per fer-li la prova 
d’alcoholèmia (0.0) i demanar-li la documentació, ni li van dir que el sancionarien ni li van donar 
cap butlleta en mà. Ho considera injust. Va presentar recurs però li ha estat desestimat. 
 
Com que el fet de no haver-li donat la multa en mà em sembla irregular, parlo amb el regidor i 
amb l’Inspector en cap de la Policia Local, qui es compromet a parlar amb els agents actuants. 
Tot i la seva defensa i justificació inicial, quan estudia el cas en profunditat s’adona que, 
efectivament, el procediment no havia estat correcte, ja que a l’informe es va fer constar que la 
multa s’havia notificat a l’interessat “verbalment” però a la sanció que es va tramitar hi constava 
que la multa no s’havia lliurat en mà perquè “les característiques de la via ho impedien”. 
 
Tenint en compte que l’interessat va ser aturat i sotmès a la prova d’alcoholèmia, és evident 
que aquesta justificació és manifestament incoherent, motiu pel qual el recurs de reposició de 
l’interessat serà acceptat. L’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 02/14 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es presenten XXX i YYY i exposen que la seva situació econòmica s’ha deteriorat molt durant 
els darrers anys, fins a l’extrem que no poden fer front als rebuts de brossa de dos locals 
comercials que tenen. Un d’ells està desocupat (creuen que aquest no l’haurien de pagar) i els 
llogaters de l’altre els generen més problemes que beneficis. 
 
Han presentat recurs davant de l’ORGT però els ha estat desestimat perquè no havien 
comunicat la baixa de l’activitat econòmica que s’hi realitzava. Per altra banda, l’Organisme els 
ha desestimat la sol·licitud de fraccionament perquè al seu compte corrent hi tenen diners més 
que suficients per fer front a aquests pagaments. Al·leguen que aquesta despesa els reduiria 
els estalvis i posaria en perill el manteniment futur de la seva família i de la del seu fill. 
 
Se’ls explica que els ajornaments, els fraccionaments i els ajuts estan previstos per a casos de 
manifesta precarietat econòmica, situació en què, afortunadament, encara no es troben. També 
se’ls informa que si la seva situació esdevé insostenible, cosa poc probable si es tenen en 
compte els seus ingressos fixos mensuals i el fet de tenir diverses propietats, poden acudir a 
demanar ajut als Serveis Socials municipals. 
 
Com que no ha quedat acreditat que l’administració municipal hagi comès cap greuge contra 
els interessats, es tanca el cas a favor de l’Ajuntament . 
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Expedient 03/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i explica que el dia en què es va suprimir l’estacionament de zona blava a la 
plaça Jaume I (1-8-13) ella hi va accedir per acompanyar el seu fill a la parròquia. Va parar un 
moment perquè el noi baixés del cotxe i va observar que un agent de la Policia, que estava 
vetllant que es respectés la nova senyalització provisional que hi prohibia l’estacionament, li 
indicava que circulés, cosa que va fer immediatament. 
 
Per sorpresa seva, al cap d’uns dies va rebre una multa a casa per aquella acció, cosa que 
considera totalment injusta perquè en cap moment se li va dir que seria sancionada ni se li va 
donar cap butlleta. Va presentar al·legacions però li han estat desestimades perquè l’agent 
actuant ratifica que el vehicle estava estacionat i el conductor, absent. Si hagués estat així, 
però, és incoherent que l’agent no deixés la butlleta de la sanció en el vehicle mal estacionat. 
 
Davant d’aquesta discrepància de versions i la possible mala praxi de l’agent actuant, exposo el 
cas a l’Inspector cap de la Policia Local i li demano que revisi l’expedient. Pocs dies després 
l’Inspector em fa saber que s’acceptarà el recurs de reposició de la interessada, així que puc 
tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 04/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Rebem un correu-e de XXX en què es queixa que no rep prou ajut dels Serveis Socials, ja que 
la seva situació econòmica és molt precària i se sent desemparada. El text, però, és molt poc 
concret, així que proposo una entrevista a la interessada. 
 
Quan parlo amb XXX m’explica que la seva filla ha marxat de casa, i que des que no pot 
comptar amb el seu sou, amb la RMI de 426 € que cobra ella no en té ni per pagar els 550 € 
del lloguer del pis, de manera que ja deu tres mesos i assegura que el propietari la vol fer fora. 
Afegeix que un problema amb el compte corrent li ha impedit cobrar un ajut de 1000 € que li 
havia concedit la Generalitat i afirma que també té importants problemes de salut. Admet, però, 
que encara no ha informat els Serveis Socials d’aquests canvis en la situació familiar. 
 
Comprovo el seguiment que els Serveis Socials fan del seu cas i em confirmen que ja li han 
ofert ajuts puntuals i l’accés al Rebost d’aliments, però que encara no sabien res dels darrers 
canvis familiars de la interessada. M’informen que XXX té programada, des de fa temps, una 
visita de seguiment per a l’endemà mateix, moment en què la interessada els podrà explicar les 
novetats i llavors ja prendran les mesures que siguin necessàries. Demano a la interessada 
que no falti a la visita, que els informi de tot i que segueixi les seves indicacions. 
 
Mantinc l’expedient obert fins a constatar que el seguiment que se’n fa des de Serveis Socials 
és satisfactori i les mesures adoptades (ajut econòmic per al lloguer, accés al Rebost, atenció 
psicològica, recerca d’habitatge, etc.) són suficients per reconduir la situació. 
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Tot i les constants queixes de la interessada, se li explica que el que se li ofereix és adequat a 
la seva situació i a la informació que els Serveis Socials han tingut en cada moment. També li 
observo que algun dels ajuts a què podia optar no s’ha pogut sol·licitar perquè ella no ha 
facilitat la documentació necessària, així que li demano una mica més de col·laboració. 
 
Com que no he detectat cap greuge en l’actuació o manca d’actuació dels Serveis Socials, 
tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
Poques setmanes després m’assabento que XXX ha elevat la seva queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya, qui, després de demanar i rebre els informes corresponents, també ha 
resolt que no hi havia greuge en l’actuació de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Encara una mica més tard, el cap de Serveis Socials m’informa que ja s’havia concedit un 
habitatge social a la interessada, però que ella hi havia renunciat. 
 
 
Expedient 05/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i explica que és família monoparental, que està sola amb els seus quatre fills i 
que necessita que l’Ajuntament li faciliti un pis. Ja deu diversos mesos de lloguer i el propietari 
del pis on viu la vol fer fora. Diu que cobra PIRMI però, com que els pares dels nens no 
l’ajuden, no en té prou per viure. Reconeix que els Serveis Socials ja li han facilitat l’accés al 
Rebost d’aliments, l’orienten en l’administració dels seus ingressos i l’han posat en llista 
d’espera per a un habitatge, però voldria més immediatesa perquè ja fa 5 anys que cobra la 
PIRMI i té por que aviat se li acabarà. 
 
Consulto el cas als Serveis Socials, on m’informen dels ajuts que es concedeixen a XXX i em 
confirmen que la seva PIRMI ja està en fase de pròrroga, però m’asseguren que no tenien 
constància del deute de lloguer acumulat, així que no tenien com a prioritari el problema de 
l’habitatge. 
 
La interessada reconeix que a la darrera visita a Serveis Socials, com que encara no havia 
rebut cap avís de desnonament, no n’havia parlat amb la seva assistenta. Aclarit això, es 
tramita una petició urgent a la Comissió Social d’Habitatge per a la concessió d’un pis. 
 
Com que passen les setmanes i no se m’informa de res al respecte, demano que s’agiliti 
l’estudi del cas de la interessada. Pocs dies després se’m confirma l’adjudicació de pis, i també 
em preocupo que les reformes que hi calen es duguin a terme al més aviat possible. Amb XXX i 
els seus fills ja instal·lats, i amb un pla de treball marcat, tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 06/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es queixa, per correu-e, d’una multa que li van posar davant de l’escola Montagut, on 
porta la seva filla, per causa de la senyalització provisional que s’instal·la cap al voltant de les 
9.00 del matí per evitar col·lapses. Explica que ell hi va anar a les 8.00, com cada dia, per 
deixar la nena a acollida, però es va trobar que la mestra estava malalta i es va haver d’esperar  



 

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

52 

 
fins a les 9.00 h. Això vol dir que quan es va instal·lar el dispositiu temporal de restricció de 
circulació ell ja es trobava dins del tram de carrer que es talla. Quan va tornar al vehicle es va 
esperar fins que es restablís la circulació habitual, però va ser sancionat per un gent que va 
interpretar –suposa– que havia circulat en sentit prohibit. Insisteix que quan va entrar al carrer i 
aparcar encara no hi havia cap restricció, i també denuncia que l’agent actuant, si realment 
havia vist la infracció, no l’aturés i li donés la multa en mà. 
 
Com que les al·legacions que va presentar per via administrativa li han estat desestimades, ara 
ha presentat recurs de reposició i demana la intervenció de la Síndica. 
 
Exposo el cas a l’Inspector en cap de la Policia Local i de seguida es compromet que estudiar-
lo. Pocs dies després em comunica que, com que les explicacions i la descripció dels fets de 
l’interessat són molt coherents, es pot entendre que hi va haver una mala interpretació per part 
de l’agent actuant, de manera que un cop valorades objectivament les circumstàncies del cas i 
sense que serveixi de precedent, s’acceptarà el recurs de reposició de l’interessat. 
 
El cas queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 07/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li va ser imposada per conduir, 
presumptament, sense portar cordat el cinturó de seguretat. Afirma que sempre se’l corda quan 
puja al cotxe, de manera que l’agent actuant, que ni la va aturar ni li va donar la multa en mà, 
es va equivocar. Malauradament, no té testimonis ni cap prova que recolzi la seva versió. 
 
En estudiar la documentació presentada observo que XXX no va presentar al·legacions dintre 
de termini i que ja ha rebut el primer recàrrec. Ho comento a la interessada i reconeix que quan 
va rebre la primera notificació de la multa no en va fer cas. 
 
Comento l’assumpte amb l’Inspector en cap de la Policia Local i es compromet a consultar-ho 
amb l’agent actuant, principalment el fet de no haver aturat la presumpta infractora. Al cap de 
pocs dies, l’Inspector em comunica que l’agent actuant no té cap dubte de la infracció que va 
sancionar, i que afirma que si no va aturar XXX va ser perquè anava a fer un altre servei. 
 
Davant d’aquesta afirmació i tenint en compte la manca de proves que certifiquin una versió o 
l’altra, no em queda més remei que donar credibilitat a la paraula de l’agent i acceptar que la 
multa va ser correctament imposada, de manera que tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
Malgrat això, la valoració d’aquest i d’altres casos similars ja relatats en aquest Informe, em fan 
demanar a l’Inspector i al regidor de Seguretat Ciutadana que intentin evitar que s’estengui 
massa la tendència a posar multes sense notificar-les a la persona interessada en el moment 
de la infracció, ja que frega els límits de la mala praxi i produeix en la ciutadania una sensació 
d’indefensió que segur que afecta negativament la imatge del cos policial. 
 
Pocs dies després es va passar una circular interna a tot el cos què es recordava l’obligació de 
notificar les sancions en mà i s’enumeraven de manera explícita les úniques excepcions en què 
no calia fer-ho. 
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Expedient 08/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Govern ació 
 
XXX es presenta i es queixa contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat 
patrimonial, ja que assegura que el seu vehicle va patir desperfectes per causa del mal 
funcionament d’una pilona automàtica. 
 
Estudio a fons la documentació presentada per XXX, la seva versió dels fets i els arguments de 
l’Ajuntament per a la desestimació. Observo que la interessada no ha presentat cap informe 
policial que certifiqui l’accident, que no hi ha cap informe de reparació o neteja del lloc en 
qüestió ni constància de cap avaria en aquella pilona. A més, la mala qualitat de les fotos 
presentades i del comunicat d’assistència de la seva asseguradora no ajuden a establir una 
relació causa-efecte inequívoca. 
 
Per això, davant la poca solidesa de les proves aportades i la manca d’informes tècnics que 
confirmin algun problema en la pilona, no tinc altre remei que tancar el cas a favor de 
l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 09/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i explica un incident que va tenir amb un agent de la Policia Local, que va 
acabar amb la imposició de dues multes de civisme, per desobeir les indicacions de l’autoritat i 
per manca de respecte. 
 
En la seva descripció dels fets, la interessada reconeix que no va obeir les instruccions de 
l’agent actuant i que, en ser amonestada, la seva resposta no va ser massa correcta. Tenia 
pressa i tampoc va actuar bé quan se li va demanar la documentació. En qualsevol cas, al·lega 
que l’agent hauria d’haver estat més tolerant perquè la seva infracció no havia estat tan greu i, 
des del principi, havia tingut intenció de col·laborar. 
 
XXX reconeix que la seva indignació la va portar a publicar una carta a la premsa comarcal, la 
qual va ser objecte de resposta per part de la Policia. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local per si es pogués tenir en compte 
alguna circumstància atenuant, però ell m’indica que la tolerància que se li demana a l’agent 
actuant ja es va fer evident des del moment que no va sancionar la interessada per 
l’estacionament incorrecte –que és el que havia originat l’incident– ni per haver circulat en sentit 
contrari a l’establert, sinó per la seva reacció posterior. A més, em fa notar que a la carta 
publicada a la premsa la mateixa interessada reconeix els fets i s’assenyala com a culpable. 
 
Un cop analitzada tota la informació recopilada, considero que no s’ha produït cap greuge en 
l’actuació de la Policia i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 10/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
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XXX es presenta i es queixa que se li ha desestimat el recurs que havia presentat contra una 
multa que considera injusta. Explica que la seva esposa, d’edat avançada i acabada d’operar 
del genoll, havia d’anar a rehabilitació, així que ell va deixar el cotxe tan a prop del centre 
mèdic com va poder, just el temps d’acompanyar-la fins a la consulta i marxar. Quan va tornar, 
però, ja havia estat sancionat. Al·lega que on havia deixat el cotxe no hi havia cap senyal que 
prohibís aparcar i presenta documentació mèdica que certifica l’estat de la seva esposa. 
 
Li faig notar que el carrer on va estacionar està senyalitzat com a carrer residencial, amb un 
senyal de prioritat invertida que ja implica la prohibició d’aparcar. Ell, que també és d’edat 
avançada, reconeix que no coneixia el senyal i s’agafa al fet que l’estacionament incorrecte va 
ser per poca estona i per una qüestió d’humanitat. 
 
L’informo que, malauradament, les qüestions d’humanitat no són motiu suficient com per retirar 
una multa que ha estat posada d’acord amb la normativa vigent. En canvi, però, observo que el 
temps transcorregut entre el dia que va presentar el seu recurs i el que va rebre la resposta de 
l’Ajuntament supera els tres mesos establerts en el procediment administratiu, de manera que li 
proposo que presenti recurs de reposició i que al·legui prescripció. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i, tot i entendre els arguments de 
l’interessat, observa que l’expedient només es podrà resoldre favorablement si es confirma que 
s’ha produït prescripció. Pocs dies després em diu que ja ho ha comprovat i que és cert, de 
manera que la multa quedarà anul·lada i puc tancar el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 11/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX per queixar-se que el seu fill, YYY, va ser sancionat per estacionar al costat 
esquerre de la calçada en una via de doble sentit. Va presentar al·legacions però li han estat 
desestimades. 
 
Se li explica que, amb la llei a la mà, la multa està ben posada, ja que per realitzar aquesta 
maniobra en una via d’alta densitat de trànsit com la que ens ocupa, segurament va provocar 
alguna situació de risc. Tot i que és una pràctica relativament freqüent, no és correcta. 
 
Malgrat això, m’adono que ja ha transcorregut molt de temps entre que els interessats van 
presentar la seva al·legació i que van rebre la resposta corresponent, motiu pel qual poden 
al·legar prescripció. 
 
D’acord amb les meves indicacions, presenten recurs de reposició amb aquest argument, el 
qual, després de comprovar que és correcte, és immediatament acceptat per la Policia. 
L’expedient, doncs, queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 12/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Telefona XXX per queixar-se contra una multa de zona blava. Va presentar al·legacions i no 
està d’acord amb la desestimació. Afirma que els vigilants de zona blava no són agents de 
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l’autoritat i que, per tant, no poden posar multes. El seu principal argument, però, és que el 
senyal que indica l’obligació de posar el tiquet no està en castellà, cosa que contradiu els 
articles 56 i 138 de la Llei de Trànsit. 
 
Tot i deplorar l’evident actitud colonitzadora de l’interessat, que busca conflictes lingüístics on 
no n’hi ha, estudio la documentació presentada i la validesa dels seus arguments. 
 
Sobre l’assumpte del vigilant, entenc que la resposta de la Policia li aclareix perfectament el 
dubte, ja que li explica que qualsevol persona pot denunciar una infracció i que, posteriorment, 
qui la signa és el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, que actua per delegació de l’alcalde i 
referenda, així, la denúncia del vigilant. No veig que hi hagi greuge en aquest aspecte. 
 
Pel que fa als articles de la Llei de Trànsit presumptament violats per causa de l’idioma, 
comprovo que l’article 56 diu que “les indicacions escrites en els senyals de tràfic s’han 
d’expressar, com a mínim, en l’idioma oficial de l’estat”. L’article 138 preveu que també hi pugui 
haver indicacions en català, però junt amb les de llengua castellana, no pas en el seu lloc. 
 
En aquest sentit, però, un cop més em sembla adequada la resposta de la Policia, en la qual 
s’explica a XXX que la senyalització vertical, encara que tingui una llegenda en català, conté 
els horaris en numeració comuna i perfectament comprensible per a tothom. A més, la 
senyalització horitzontal és una icona que no ofereix cap problema idiomàtic, i la informació que 
donen les màquines venedores de tiquets s’ofereix en català, en castellà i en altres llengües. 
 
També demano informació a la Síndica de Barcelona, qui em consta que també ha hagut 
d’abordar aquest assumpte. M’informa que la seva interpretació va ser la d’aplicar la lògica: la 
senyalització no consta només d’un text, sinó d’un senyal perfectament comprensible en 
qualsevol llengua i del qual es pot deduir perfectament el significat. La informació a l’abast dels 
usuaris és, doncs, suficient i comprensible, de manera que la seguretat jurídica bàsica no s’ha 
violentat i en cap cas s’ha generat confusió ni indefensió. 
 
Per altra banda, el fet que la sanció fos per “excés de temps” demostra que l’interessat va 
entendre perfectament la senyalització i va acudir a la màquina a treure un tiquet, on va poder 
llegir totes les condicions de funcionament de la zona blava en la llengua que va voler. Aquest 
detall fa encara més evident que no hi va haver confusió possible. 
 
La documentació presentada m’ofereix, però, un argument que serà definitiu per fer que se li 
retiri la multa a XXX: se li ha respost el recurs massa tard i el procediment ha prescrit. 
 
Així doncs, li proposo que presenti un recurs de reposició amb aquesta al·legació i li explico la 
meva opinió respecte els seus altres arguments, que no considero constitutius de greuge 
perquè no se li va generar indefensió. 
 
Quan finalment se li retira la multa per causa de la prescripció, tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 13/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
Es presenta XXX i, en nom de la comunitat de veïns del seu immoble, es queixa de les 
molèsties que els provoquen uns pins molt propers, que a l’hivern els tapen el sol i els  
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provoquen humitat, i que a l’estiu ho omplen tot de pol·len i atrauen tota mena d’insectes 
molestos. També afirma que, quan fa vent, les seves branques colpegen els balcons. Anys 
enrere ja es va queixar a Parcs i Jardins i es va tallar l’arbre més proper a l’edifici, però ara els 
altres arbres han crescut i la molèstia es repeteix. Demana una solució definitiva. 
 
Consulto el cas a SUM i en qüestió de pocs dies em fan arribar una còpia de l’informe que han 
redactat com a resposta a la instància de l’interessat. Curiosament, la seva visió de la situació 
discrepa força de la descrita per XXX, de manera que ho vaig a veure sobre el terreny. 
 
Concerto la visita amb l’interessat i comprovem que la humitat de la façana és testimonial, que 
part dels veïns no tenen cap queixa contra els pins i que la distància entre els arbres i la façana 
fa gairebé impossible que l’arribin a colpejar quan fa vent. XXX reconeix que no cal tallar-los. 
 
Malgrat això, des de Parcs i Jardins s’encomana a una empresa especialitzada una aclarida 
selectiva de branques que, tot i no satisfer plenament l’interessat, em permet tancar l’expedient 
com a mediació . 
 
 
Expedient 14/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa que li van imposar per saltar-se un semàfor en 
vermell. Ella al·lega que això no és cert, que va passar el semàfor en verd i que, quan girava a 
la dreta, una persona gran que també tenia el seu semàfor en verd, estava creuant el carrer, de 
manera que ella es va haver d’esperar. Suposa que quan va poder completar el gir, el seu 
semàfor ja s’havia tornat a posar en vermell, però pensa que l’agent actuant no devia tenir prou 
bon angle de visió com per apreciar que ella havia passat en verd. Demana la intervenció de la 
Sindicatura perquè la Policia li ha desestimat els seus dos recursos i ja li han començat a 
embargar els diners del compte corrent. 
 
Comento el cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i resulta que el coneix perfectament, 
perquè ateses les queixes de la interessada ell mateix la va atendre personalment. Diu que ja 
aleshores li va explicar que l’agent que la va sancionar no va ser el que ella havia vist uns 
metres enrere i que, possiblement, no hauria tingut un bon angle de visió, sinó un altre que 
anava darrera seu i que assegura que va veure la infracció clarament. També em justifica que 
l’agent no aturés XXX per donar-li la multa en mà pel fet que anava a peu. 
 
L’Inspector també em fa observar que fa gairebé un any que es va desestimar el recurs de 
reposició de la interessada, de manera que la sanció ja és ferma i el procediment administratiu 
està tancat. Fins i tot se li ha esgotat el termini d’acudir al Contenciós. 
 
Per tot això, i atès que la interessada tampoc presenta cap prova o testimoni que certifiqui la 
seva versió dels fets, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 15/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
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Es presenta XXX i exposa que la seva mare, YYY, va ser multada –i la grua se li va endur el 
vehicle– per estacionar ocupant parcialment una parada de bus. Reconeix que això és cert, 
però al·lega que va ser poca estona i que la major part del vehicle es trobava a l’espai per a 
discapacitats contigu, cosa que sí que podia fer perquè té la targeta d’aparcament necessària. 
Va presentar recurs, amb fotocòpia de la targeta d’aparcament, però se li ha desestimat. 
 
Consulto el cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i li demano que em faciliti la foto del 
vehicle mal estacionat, ja que la parada de bus en qüestió és força gran i sembla difícil que un 
vehicle que només l’ocupava parcialment en pogués distorsionar l’ús. Per altra banda, també li 
comento que em sembla excessivament rigorós retirar el vehicle d’una persona discapacitada, 
convenientment acreditat, d’un espai on possiblement no feia nosa. 
 
Malauradament, per un problema informàtic la foto no consta a l’expedient, però l’Inspector es 
mostra disposat a acceptar el recurs de reposició de la interessada en atenció a les 
circumstàncies especials del cas, des del reconeixement parcial de culpa de YYY fins a la seva 
discapacitat i la no molèstia efectiva al bus. També se li retornaran els diners de la grua. 
 
L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 16/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Hisenda 
 
XXX explica que per motius laborals i de salut fa temps que va deixar de pagar les quotes de la 
hipoteca, els impostos, etc. i el banc, abans de quedar-se-li la casa, li va recomanar que la 
vengués. Fins i tot li va trobar comprador i va assumir provisionalment els deutes acumulats per 
tal de deixar l’immoble lliure de càrregues. El problema és que la venda va ser tan a la baixa 
que XXX encara deu alguns diners al banc, de manera que no veu possible que pugui fer front 
a la plusvàlua que li acaba d’arribar. 
 
De seguida m’adono que el banc ha estat prou hàbil com per no constar com a part en 
l’operació, de manera que aquest no és un cas de desnonament / dació en pagament, sinó una 
compravenda entre particulars que, evidentment, no encaixa dins dels supòsits en què 
l’Ajuntament de Vilafranca havia previst condonar, d’una manera o altra, aquest impost. Malgrat 
això, exposo el cas al regidor d’Hisenda i a la responsable de l’ORGT, amb l’objectiu de buscar 
alguna alternativa que no agreugi la situació de l’interessat. 
 
Des de l’Organisme es comprova i es confirma la precarietat de l’economia familiar de XXX i la 
conclusió és que, si bé l’Ajuntament no pot ignorar que aquesta plusvàlua s’ha generat, sí que 
se li pot concedir un fraccionament o un ajornament de fins a 24 mesos, que és el màxim que 
es pot concedir sense aval per a una quantitat tan gran. 
 
Lògicament, se li recomana que demani l’ajornament i se l’informa que si durant els dos anys 
que tindrà de marge la seva situació econòmica millora, pot començar a pagar en qualsevol 
moment. En el pitjor dels casos, després d’aquest període es podria negociar un altre 
ajornament, es podrien establir petites quotes mensuals o se’l podria declarar insolvent. 
 
Així, si bé no s’ha pogut solucionar el problema de l’interessat, s’ha aconseguit trobar una 
manera de treure-li pressió i ofec econòmic, cosa que espero que l’ajudi a estabilitzar-se i a 
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reconduir la seva situació. També li he proposat que si, per contra, la situació va a pitjor, tingui 
en compte que pot acudir als Serveis Socials municipals. El cas es tanca com a mediació . 
 
 
Expedient 17/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i explica que conviu amb la seva filla YYY i la seva néta ZZZ, que pateixen 
greus problemes de salut i de les quals té cura. També en gestiona les respectives pensions. 
 
Es queixa que els Serveis Socials no l’ajuden prou, perquè fa mesos que ha deixat de cobrar 
part de la pensió de la seva filla i no fan res per recuperar aquests diners, que li fan molta falta. 
 
Em poso en contacte amb els Serveis Socials, des d’on se m’informa dels problemes de 
convivència entre les tres implicades, motiu pel qual es va valorar que YYY i ZZZ se’n tornessin 
a viure al seu pis, amb el suport d’una persona que hi va cada dia. La prova està donant 
resultats positius i mare i filla viuen més tranquil·les. El problema és que XXX les vol ajudar i 
protegir més del compte i ni ho pot fer (la seva edat és molt avançada) ni els convé, ja que el 
que fa és limitar la seva autonomia. XXX tampoc entén que el jutge que va inhabilitar YYY i 
ZZZ no li donés tutela a ella. 
 
Va ser en el mateix procés judicial que es va adjudicar la tutela a l’Entitat Tutelar del Garraf, 
amb la capacitat de gestionar dels diners de les interessades. I si XXX encara rep part 
d’aquests diners és precisament gràcies a la intervenció dels Serveis Socials, que van negociar 
amb l’Entitat Tutelar que mentre XXX tingués domiciliats al seu compte els subministraments 
del pis on viuen YYY i ZZZ, se li haurien de cobrir aquestes despeses. 
 
Li trasllado totes aquestes explicacions a XXX i sembla que assumeix la conveniència de les 
mesures adoptades, ja que veu que ella no hi serà sempre i que els altres familiars de YYY i 
ZZZ no se’n podran ocupar. Finalment, també reconeix que amb els diners que rep actualment, 
després de la intervenció dels Serveis Socials, en té prou per fer front a les despeses de tots 
dos habitatges, de manera que tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 18/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i explica que és un activista que lluita per la igualtat i la no discriminació dels 
immigrants. Ara és ell qui necessita l’ajut dels Serveis Socials i pensa que se li ha denegat el 
que demanava com a represàlia pel seu activisme i per “racisme institucional”. 
 
Concentra les seves queixes en la no concessió del xec Proinfància que creu que li correspon 
pel naixement d’un fill, en la no tramitació d’una sol·licitud de RMI i en la manca de resposta 
escrita a les seves peticions. 
 
Després de la preceptiva consulta als Serveis Socials, informo a l’interessat que el xec 
Proinfància és un ajut limitat i no universal que no és propi de l’Ajuntament, sinó de l’Obra 
Social de La Caixa, i que els Serveis Socials municipals gestionen per delegació de Càritas 
(que és qui rep els ajuts). L’adjudicació d’aquests diners es fa sota criteris professionals que 
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valoren la necessitat real de cada família i distribueixen els fons entre els casos que es troben 
en major situació de risc. Aquests adjudicataris hauran de col·laborar amb els Serveis Socials i 
seguir el pla de treball que se’ls indiqui, cosa que XXX ni necessita ni està disposat a fer. 
 
Pel que fa a la petició de RMI, també se li explica que els criteris de concessió estan 
convenientment regulats i publicats per la Generalitat, de manera que els Serveis Socials tan 
sols es limiten a aplicar-los i a tramitar les sol·licituds que veuen que poden prosperar. Malgrat 
això, i atesa la seva insistència, considerem oportú tramitar la petició de l’interessat. Tal i com 
era previsible, però, poques setmanes després és denegada per la Generalitat perquè els seus 
ingressos superen el barem establert. 
 
Finalment, també intercedeixo perquè els Serveis Socials responguin, per escrit i de manera 
ben explícita, totes les seves peticions, tot i que són força reiteratives. 
 
Des dels Serveis Socials també se m’informa que s’ha concedit a XXX un ajut puntual per 
pagar el deute en electricitat, la possibilitat de consultar íntegrament el seu l’expedient i la 
reunió amb el cap de servei que havia demanat, a la qual, per cert, l’interessat va faltar sense 
avisar ni donar cap explicació. També se li va oferir accés al Rebost d’aliments i ell hi va 
renunciar. 
 
XXX reconeix que se l’ha ajudat i que se li han aclarit els dubtes, però no es dóna per satisfet i 
continua acusant l’Ajuntament de manca d’objectivitat i de transparència, així com de practicar 
el racisme institucional, de manera que es planteja denunciar-lo a la Fiscalia de Delictes d’Odi i 
a la d’Anticorrupció. Malgrat això, considero que la gestió dels Serveis Socials ha estat prou 
correcta i professional, de manera que tanco el cas com a mediació . 
 
 
Expedient 19/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
XXX es presenta per queixar-se contra Serveis Urbans i Mobilitat (SUM). Explica que fa més 
d’un any que va demanar una plaça d’aparcament per a discapacitats davant del seu domicili, 
petició que va ser acceptada tot i que, provisionalment, es va posar al carrer del darrera perquè 
on ell la demanava s’hi havien de fer obres. Afirma que se li va dir que, un cop acabades, li 
posarien una plaça reservada, amb matrícula, davant de casa seva. Quan es van acabar les 
obres, però, la plaça reservada que hi van posar va ser genèrica, cosa que considera un 
incompliment del compromís adoptat i que li suposa que de vegades la troba ocupada. 
 
Es va queixar per escrit i se li va respondre que només es concedien reserves amb matrícula a 
les persones amb un 85% de discapacitat (condició que ell afortunadament no compleix) i que 
superin el barem de mobilitat. Em demana que hi intervingui per fer que se li concedeixi la 
plaça exclusiva que se li havia promès. 
 
Consulto el cas amb els responsables de SUM i em confirmen que, atesa la gran quantitat de 
vehicles de persones amb mobilitat reduïda (PMR) que hi ha a la vila, actualment es tendeix a 
eliminar les places de reserva amb matrícula i a no concedir-ne de noves, ja que una plaça 
genèrica permet una certa rotació de vehicles i pot donar servei a diversos usuaris. També 
se’m comenta que, arran de l’ampliació de la zona blava, aquesta ja arriba fins molt a prop del 
domicili de l’interessat, cosa que li facilitarà l’aparcament perquè la targeta de PMR li permet 
estacionar-hi de manera gratuïta i sense límit de temps. A més, cal tenir en compte que 
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després de les obres realitzades al seu carrer i de reservar la plaça genèrica davant de casa 
seva, tampoc s’ha eliminat la plaça que inicialment s’havia posat al carrer del darrera, així que, 
d’una manera o altra, és fàcil que pugui trobar aparcament a prop del seu domicili. 
 
Trasllado totes aquestes explicacions i raonaments a l’interessat i també li recordo que en la 
seva petició inicial, de finals de 2012, ell no demanava una reserva amb matrícula, sinó una de 
genèrica. Per tot això, considero adequats el criteri i l’actuació de SUM i tanco el cas a favor de 
l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 20/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i exposa un problema amb la programació dels dies en què pot anar al 
Rebost a buscar aliments. Diu que hi ha d’anar el dijous de cada quinze dies, però resulta que li 
tocarà anar-hi el dia 1 de maig, que és festiu. Per lògica –i per necessitat–, pensa que aquest 
dia s’hauria d’haver desplaçat a la vigília o a l’endemà, mentre que a la targeta de programació 
senzillament se’l van saltar, de tal manera que entre una recollida d’aliments i la següent 
passarien quatre setmanes. Ha anat a Serveis Socials a exposar-ho i a demanar si podia anar-
hi algun altre dia d’aquella mateixa setmana, però se li ha dit que no, que s’havia de cenyir a la 
programació que se li havia donat. Ho considera injust perquè les quantitats que es faciliten ja 
estan prou ajustades com per poder estirar-les dues setmanes més. 
 
Com que l’explicació de l’interessat és força coherent i lògica, suposo que la resposta 
obtinguda a Serveis Socials deu ser errònia, així que m’hi poso en contacte per desfer el 
possible malentès. De seguida se m’explica que l’adjudicació de dates del Rebost la fa un 
programa informàtic, de manera que sí que pot ser que quan es trobi un dia festiu, senzillament 
se’l salti. Evidentment, es tracta d’una disfunció fàcilment esmenable i no hi haurà cap 
problema en corregir la targeta de l’interessat. Aprofito l’ocasió per demanar a SS que revisin el 
programa i que comprovin que l’error no s’hagi repetit amb altres usuaris i amb altres festius 
intersetmanals. 
 
Informo a l’interessat que ja pot passar per Serveis Socials a demanar que li esmenin l’error. 
Tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 21/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i demana ajut per resoldre el conflicte que té amb una multa que li va ser 
imposada per aparcar el vehicle en un lloc senyalitzat com a “Reserva mèdica”. Al·lega que tant 
ell com la seva esposa anaven a ser visitats a l’ambulatori, així que entre això i les dues 
targetes d’aparcament que tenen per raó de la seva avançada edat i la seva poca mobilitat, 
troben molt injust que fossin sancionats i que la grua se’ls endugués el cotxe. 
 
Pel que fa a les targetes d’aparcament –que havia deixat visibles al vehicle–, reconeix que 
totes dues estaven caducades, però afirma que no sabia que tenien caducitat i ja presenta les 
noves, cosa que em fa pensar que en cap moment hi ha hagut mala fe. 
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Tot i que admeto que l’agent actuant podia entendre que les targetes d’aparcament caducades 
no tenen validesa, comento a l’Inspector en cap de la Policia Local que em sembla una mica 
desproporcionat que la grua s’endugui el cotxe de dos discapacitats d’un lloc on possiblement 
no va arribar a fer nosa. Ell es compromet a comprovar aquest extrem, de tal manera que si 
algú va trucar per informar que el vehicle dels interessats va fer nosa a alguna ambulància, la 
multa i l’actuació de la grua es consideraran correctes. En canvi, si es va tractar d’una actuació 
d’ofici, entendrà que la molèstia no va ser efectiva i es plantejarà l’anul·lació de la multa. 
 
Pocs dies després l’Inspector em comunica que no hi havia hagut cap requeriment per a 
l’actuació de la grua. Per això, ateses les especials circumstàncies del cas i de manera 
excepcional, estimarà les al·legacions de XXX i se li retornaran els diners de la grua, amb 
l’advertiment explícit que les seves targetes d’aparcament no l’habiliten per estacionar en un 
lloc reservat per a les ambulàncies, així que si reincideix no se li farà cap altra excepció. 
 
Trasllado totes aquestes explicacions a l’interessat i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 22/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
Es presenta XXX i reclama que es reposin els bancs que hi havia hagut en una petita plaça del 
centre de la vila. Diu que són necessaris perquè la gent gran hi pugui reposar. També explica 
que en va demanar la reposició a Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) i que ho van fer, però que 
els van tornar a treure. 
 
Consulto el cas a SUM i se’m reconeix que el fet d’haver posat els bancs i haver-los tornat a 
treure va ser un error, però també se m’informa que, tal i com ja havien comunicat a XXX fins i 
tot per escrit, aquells bancs s’havien convertit en un punt de concentració de gent que 
molestava els veïns, de manera que s’havien tret per mirar de solucionar el problema. 
 
Trasllado aquestes explicacions a XXX, qui entén que tornar a posar els bancs provocaria un 
perjudici superior al benefici que ella demanava. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 23/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i exposa que durant la Festa Major de 2012 va ser multat per orinar a la via 
pública. Afirma que aquells dies, atès l’avançat embaràs de la seva esposa, s’havien traslladat 
a viure fora de Vilafranca, per poder descansar lluny de l’enrenou de la Festa Major: ni tan sols 
era a Vilafranca. En la seva al·legació, a més d’aquest argument, també havia exposat que la 
infracció havia tingut lloc a dos carrers de casa seva, de manera que si hagués tingut aquest 
tipus de necessitat, se n’hauria anat a casa. No troba just que se li desestimés el recurs. 
 
Observo que els seus arguments no són concloents i també m’adono que, si bé hi va haver 
algun problema amb la seva adreça, totes les notificacions s’havien dut a terme dintre dels 
terminis establerts, però que l’interessat no s’ha preocupat d’intentar aclarir l’assumpte fins que 
li han embargat la nòmina. Amb tot, em comprometo a consultar el cas amb l’Inspector en cap 
de la Policia Local. 
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L’Inspector busca la butlleta i l’informe dels agents actuants, on consta que l’infractor va ser 
identificat per mitjà del seu DNI i que havia refusat signar la denúncia, així que es fa difícil 
donar credibilitat a la versió de XXX. Em fa arribar còpia de l’acta de la denúncia. 
 
Ensenyo l’acta de denúncia a l’interessat i en contrasta les dades amb les del seu DNI. Admet 
que és difícil que algú altre les conegués, perquè mai no ha perdut ni li han robat el carnet. Les 
signatures dels dos agents actuants també fan pensar que la identificació i la denúncia van ser 
correctes. Insisteix que aquell any ell no va venir a gaudir de la Festa Major, però també 
reconeix que els seus arguments no tenen prou força com per rebatre les proves de la Policia, 
així que entén que no puguem anar més enllà en la seva defensa i que tanquem el cas a favor 
de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 24/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX, discapacitada i amb targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), 
es presenta i demana ajut per intentar aclarir el motiu de dues multes que se li havien imposat. 
Explica que està obrint un negoci en un carrer amb molt poc aparcament, de manera que va 
passar per l’Ajuntament a demanar una plaça reservada per a PMR al més a prop possible del 
local. Després d’una consulta a la Policia Local, se li va dir que podia deixar el cotxe, amb la 
targeta visible i procurant no fer nosa, en el carrer adjacent, que és de prioritat invertida. 
 
Després de diversos dies aparcant el vehicle tal i com se li havia indicat, va rebre una multa. Va 
anar a preguntar al Pati del Gall i se li va dir que havia estat sancionada perquè hi havia estat 
massa estona. Reconeix que s’hi solia passar tota la tarda, però lamenta que ningú l’hagués 
informat que el temps d’estacionament era limitat. 
 
A partir d’aquell moment les seves estades es van escurçar molt, però –malgrat això– va rebre 
una nova sanció. En tornar a demanar explicacions, se li va dir que allà no hi podia aparcar 
ningú. Demana que la Síndica també l’ajudi a aclarir els criteris de la Policia. 
 
Presento el cas a l’Inspector en cap de la Policia Local i justifica la imposició de la primera 
multa per les llargues estones i la periodicitat diària amb què el vehicle estava estacionat en 
carrer de prioritat invertida. Suposa que la segona multa li havia estat imposada per reincident. 
Malgrat això, també es fa càrrec que la informació que s’havia facilitat a XXX no havia estat 
prou completa, així que es compromet a revisar els expedients. 
 
Pocs dies després em comunica que les al·legacions de la interessada seran acceptades, de 
manera que l’expedient es pot tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 25/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
XXX, la mateixa persona promotora de l’expedient anterior, m’informa que ha presentat una 
petició escrita perquè se li concedeixi una reserva d’estacionament per a PMR a prop del seu 
local, ja que en aquella zona no n’hi ha cap. També demana que se li concreti –tant a ella com 
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a la Policia– en quines circumstàncies i durant quanta estona pot deixar el cotxe a l’illa de 
vianants, per evitar noves multes. 
 
Em poso en contacte amb Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) per posar-los en antecedents i 
interessar-me per la resposta que donaran a la interessada. Tot i que estan pendents d’estudiar 
el cas concret, m’avancen que no tindran inconvenient en concedir una reserva per a PMR si la 
interessada compleix els requisits establerts en el reglament vigent. 
 
Pocs dies després, el tècnic de SUM m’informa que ha proposat a XXX que aparqui el cotxe en 
una zona blava relativament propera i on sempre sol haver-hi lloc, ja que amb la seva targeta 
de discapacitada pot fer-ho sense haver de pagar. Si no li anés bé, se li pintaria una reserva 
més a prop. La interessada s’ha avingut a fer la prova durant unes quantes setmanes. 
 
Passat el període de prova XXX ens comenta, tant a la Sindicatura com a SUM, que la 
proposta que se li va fer ha donat un resultat excel·lent, ja que sempre hi troba lloc i la distància 
a caminar és assumible. Així, com que la solució proposada per SUM va ser prou bona i no ha 
calgut la meva intervenció directa, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 26/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i explica que, arran d’una sentència judicial, la pensió que cobrava del seu 
exmarit s’ha vist rebaixada en més de 200 €. Ara en cobra 475 i diu que no en té prou per viure. 
Ha demanat ajut als Serveis Socials però es queixa que no li han donat ni l’accés al Rebost. 
 
La mateixa interessada m’informa que el pis on viu és propi, que l’Ajuntament ja li concedeix les 
quotes reduïdes d’IBI, brossa i aigua, i que els Serveis Socials li han donat suports econòmics 
puntuals per afrontar diferents despeses extra, com van ser la compra d’unes ulleres i, 
anteriorment, la compra d’un audiòfon. Malgrat això, no entén que se li digui que supera el 
barem i no se li concedeixi l’accés al Rebost. 
 
En preguntar-li si té estalvis reconeix que sí, però diu que preferiria no haver-los de tocar per si 
mai té una emergència. Li explico que els ajuts dels Serveis Socials es destinen prioritàriament 
a famílies i a persones en situacions molt més precàries que la seva, de manera que difícilment 
se li concedirà cap altre ajut. Li recomano que, sense malgastar-los, faci servir els diners que té 
i que, si un dia se li acaben, no dubti que els Serveis Socials l’ajudaran. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 27/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX i exposa una molt complicada situació personal, laboral i econòmica. Demana 
ajut perquè la grua municipal, requerida pel propietari del local on viu, se li ha endut el vehicle 
d’un lloc on, tot i que hi havia un gual, li consta que no feia nosa. Està convençut que el 
propietari va trucar a la grua com a represàlia arran de les seves desavinences personals. 
Malauradament, el mateix interessat va agreujar encara més la situació quan va anar al Pati del  
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Gall i es va endur el cotxe sense dir res ni abonar el servei de grua. Diu que ho va fer perquè 
no tenia diners i necessitava el vehicle per buscar feina. 
 
Consulto el cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i coincidim que la Policia, tot i que 
possiblement va ser utilitzada per perjudicar a l’interessat, no va fer res mal fet, de manera que 
no hi va haver cap greuge en l’actuació municipal. Més aviat al contrari: el fet que l’interessat 
s’endugués el vehicle del dipòsit pel seu compte és constitutiu de delicte. 
 
Tot i que això, en principi, em facilita el tancament de l’expedient, entenc que la situació de 
XXX és prou delicada com per adreçar-lo als Serveis Socials, per veure si el poden ajudar en 
matèria d’habitatge, en la recerca de feina o, mentre no en trobi, amb la tramitació de la RMI. 
 
Mantinc l’expedient obert durant alguns mesos i constato que des de Serveis Socials s’orienta 
l’interessat en tot el possible, però que no es pot anar més enllà perquè no està empadronat a 
Vilafranca. Afortunadament, la situació comença a millorar quan XXX troba feina i aconsegueix 
una certa estabilitat econòmica, cosa que li permetrà llogar un habitatge digne. 
 
Després d’aquest període d’acompanyament, i atès que en l’actuació policial inicial no hi vaig 
detectar greuge, tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 28/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
XXX es presenta i explica que fa dies, en sortir de casa, una patrulla dels mossos d’esquadra 
que passava per allà el va aturar i li va demanar que s’identifiqués. Diu que per motiu del seu 
aspecte i la seva procedència ja hi està acostumat, així que va col·laborar en tot moment. 
Malgrat això, mentre els agents comprovaven les seves dades ell va escopir a terra, cosa que 
va ser objecte de sanció d’acord amb l’ordenança de Civisme. XXX assegura que no va escopir 
“a la via pública”, sinó en un solar no edificat que hi havia més enllà de la vorera. Considera 
que la multa no és justa i va presentar recurs, però li ha estat desestimat. 
 
Obro expedient per comprovar que el tràmit de Procediment Sancionador no contingui cap 
irregularitat, però també informo a l’interessat que si cal entrar a valorar l’adequació de 
l’actuació dels mossos d’esquadra, aquesta Sindicatura no hi té competències. 
 
Parlo amb Procediment Sancionador i veig que l’expedient s’han instruït de manera impecable, 
així que tan sols em resta traslladar la queixa de l’interessat al Síndic de Greuges de 
Catalunya, qui sí que pot intervenir davant de les actuacions dels mossos. 
 
Arran de l’interès del Síndic, però, el Sr. Ramon Chacón –Inspector cap de l’Àrea Bàsica 
Policial de l’Alt Penedès– parla amb mi i es posa a la meva disposició per comentar, encara 
que estigui fora de les meves competències, qualsevol expedient que pugui tenir relació amb 
l’actuació dels mossos d’esquadra. Pel que fa a aquest cas concret, m’informa que ja ha enviat 
la resposta al Síndic i, tot i no donar-me’n detalls, observa que el fet que algú escupi quan està 
essent identificat va més enllà del matís de fer-ho a la via pública o en un altre lloc, de tal 
manera que es pot interpretar fàcilment com un acte de menyspreu i de falta de respecte a 
l’autoritat. Per altra banda, també m’explica que la identificació de XXX es va dur a terme 
perquè coincidia força amb la descripció d’un delinqüent que feia dies que actuava a la zona. 
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Trasllado aquestes explicacions a l’interessat però mantindré l’expedient obert  fins que arribi la 
resposta del Síndic. 
 
 
Expedient 29/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
Es presenta XXX i explica que l’any 2013, arran d’unes obres que van fer a la façana del seu 
immoble, es van haver de retirar 2 pilones de la via pública que separaven els seus guals de la 
zona d’aparcament del carrer. En acabar les obres van demanar la reposició de les pilones, 
però des de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) se’ls va respondre que no es faria perquè la 
tendència és a eliminar-les i, en aquell espai concret, no s’hi veien necessàries. Com a mesura 
de reforç de la senyalització se’ls va proposar que pintessin la vorada de color groc. Ella al·lega 
que és una zona amb molta intensitat de circulació i poc aparcament, de manera que els 
conflictes amb els conductors i l’actuació de la grua municipal són relativament freqüents. 
 
Des de SUM se’m confirma la voluntat de no reposar les pilones i apunten que l’única manera 
de corregir l’incivisme dels conductors és trucar a la Policia sempre que algú ocupi el gual. 
Malgrat això, m’informen que ja s’està treballant en l’habilitació d’una zona d’aparcament 
propera que s’espera que descongestioni aquell carrer. 
 
Trasllado aquesta informació a XXX i procedeix a pintar la vorada. Dies després, reconeix que 
la pintura groga i els adhesius que queden a terra quan algun vehicle és retirat comencen a 
donar fruit. També li observo que el fet de gaudir de dues pilones “protectores” per als seus 
guals seria un privilegi respecte els altres guals de la vila, de manera que el greuge seria que 
els hi concedissin. Així, tot i que la interessada insisteix que hauria preferit la recuperació de les 
pilones, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 30/14 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
El departament de Salut em fa arribar el cas del senyor XXX, que fa temps que es queixa pels 
lladrucs del gos d’un veí. Sembla que tant la Policia com el servei de Mediació ja intervenen en 
el cas, però que no s’acaba de solucionar. 
 
Em poso en contacte per correu-e amb XXX, ja que està força malalt i pràcticament no pot 
sortir de casa. Ell mateix reconeix que aquesta circumstància fa que la seva sensibilitat pel 
confort del seu domicili sigui molt alta, cosa que multiplica el problema. 
 
Recopilo tota la documentació relativa al cas i parlo amb els serveis implicats. També consulto 
l’OM09 – Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, on 
diu ben clar que cal evitar que els animals situats en un domicili provoquin molèsties al veïnat. 
 
Des del servei de Mediació se m’informa que els propietaris del gos el tenen en bones 
condicions, dins del pis i ben cuidat, i no reconeixen que pugui provocar cap molèstia. La resta 
del veïnat confirma aquest extrem i opinen que l’únic problema de convivència que tenen el 
provoca XXX amb les seves contínues queixes. La cap de servei també observa que en les 
diferents ocasions que ha visitat l’immoble mai no ha sentit a bordar cap gos. 
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La Policia, que s’ha presentat al bloc diverses vegades, tampoc ha obert mai cap diligència 
perquè no hi ha sentit res. 
 
La conclusió és que no sembla que l’Ajuntament cometi cap greuge vers l’interessat, ja que se 
l’ha atès correctament i s’ha fet el possible per solucionar el problema. Malgrat això, intento 
mediar l’adopció d’alguna mesura que pugui tranquil·litzar XXX i permeti recuperar la bona 
convivència al veïnat. Amb aquest objectiu, acordem amb el servei de Salut que el seu 
inspector es posarà a disposició de l’interessat per anar-hi sempre que el gos bordi, funció que 
assumirà la Policia en horari de tarda i nit. 
 
Després d’algunes setmanes sense cap trucada de l’interessat, XXX reconeix que les molèsties 
han disminuït molt. L’inspector de Salut suposa que els amos del gos l’han canviat d’habitació, 
de tal manera que ja no se sent tant. Així, tot i que s’estarà pendent del cas durant un cert 
temps, a primers de juliol tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 31/14 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es presenta XXX, en nom de YYY, i explica que YYY va traspassar el seu negoci a primers de 
juny de 2013, cosa que va comunicar a l’Ajuntament. Al novembre, però, se li va girar la 
liquidació pel 100% de la brossa comercial, cosa que no troba correcta. Va presentar recurs 
però li va ser desestimat, motiu pel qual demana la intervenció de la Síndica. 
 
En primera instància sembla que hi ha hagut una certa descoordinació entre l’Ajuntament i 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), així que demano que es revisi i s’intenti millorar el 
protocol de comunicació interna. També consulto, però, l’OF16 – Taxa per a la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, i m’adono que especifica que la taxa és indivisible i que 
només es prorratejarà en els supòsits d’inici o cessament d’una activitat, però no en cas de 
canvi de titularitat. En aquest cas, que és precisament el que ens ocupa, concreta que el nou 
titular tributarà a partir de l’any següent. 
 
Constato, doncs, que el procediment de comunicació interna entre l’Ajuntament i l’ORGT no va 
fallar, com tampoc va equivocar-se l’Organisme a l’hora de girar la liquidació a YYY. També 
observo que hi va haver diversos problemes amb la notificació de la taxa a YYY, però veig que 
no són imputables a l’ORGT, sinó que van ser motivats per un canvi d’adreça no comunicat de 
la interessada. Entenc, doncs, que no hi va haver greuge en l’actuació municipal i, un cop 
traslladades totes les explicacions a YYY, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 32/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i demana ajut per resoldre una multa de Civisme. Explica que té una 
discapacitat important i que gaudeix de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, cosa que utilitza per aparcar al més a prop possible del seu lloc de destí. El dia dels 
fets va deixar el cotxe sobre la vorera per anar a comprar i, en sortir, va veure que la grua l’hi 
estava enganxant. En intentar evitar-ho va iniciar una discussió amb l’agent actuant i el gruista  
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durant la qual, segons reconeix ell mateix, els va insultar molt greument, cosa que va ser motiu 
de sanció per una infracció de l’ordenança de Civisme. També es queixa que no se li hagi 
volgut substituir la sanció econòmica per mesures reparadores a la comunitat. 
 
Com que entenc que tant la multa inicial per estacionament incorrecte com la posterior, de 
civisme, estan perfectament justificades, tan sols demano el motiu pel qual no s’ha concedit a 
l’interessat la permuta de la sanció. La resposta és doble: en primer lloc perquè arran de la 
seva discapacitat no té possibilitats físiques per fer, en bones condicions, les feines que se 
solen encomanar. En segon lloc, no s’ha acceptat per no perjudicar-lo econòmicament, ja que 
si se’l donés d’alta a la Seguretat Social deixaria de cobrar la prestació per discapacitat. 
 
Trasllado totes les explicacions a l’interessat i li aclareixo que la seva targeta d’aparcament no 
l’habilita per estacionar ni sobre les voreres ni en els passos de vianants, cosa que hauria 
d’evitar si vol estalviar-se nous incidents. XXX s’intenta excusar al·legant que es va deixar 
endur pels nervis, però ell mateix explica que recentment ha tingut altres incidents amb la 
Policia –pels mateixos motius– i que tots han acabat malament. El menyspreu i els insults cap a 
la Policia Local de Vilafranca són constants en la seva conversa, així que li demano que intenti 
corregir la seva conducta i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 33/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i demana ajut per resoldre una multa que considera injusta. La hi van posar 
quan estava aturada, fent cua darrera d’un camió que buidava un contenidor de paper. Com 
que era evident que no podria reprendre la marxa de manera imminent i arribava tard allà on 
l’esperaven, va trucar pel mòbil per avisar que no patissin. Un agent que la va veure, la va 
multar per parlar pel mòbil tot conduint. Ella es va disculpar i li va explicar que no sabia que pel 
fet de tenir el motor en marxa ja se suposava que conduïa. També li va explicar que pateix 
greus problemes econòmics i li va suplicar que no la sancionés. Afirma que l’agent es va 
mostrar molt fred i que ni tan sols li va respondre: li va donar la butlleta i va marxar. Insisteix, en 
mig de plors constants, que no té diners per pagar la sanció. 
 
Comprovo la situació econòmica de la interessada i m’assabento que és realment molt 
precària, fins al punt que mesos enrere havia estat a punt de perdre el pis. També observo que 
la butlleta conté un petit error, ja que afirma que la interessada havia refusat la notificació quan, 
en realitat, sí que la té. A més, en les seves al·legacions, la interessada presenta un escrit amb 
el testimoni d’un vianant que, segons explica, va presenciar tota l’escena i la va trobar tan 
injusta que, quan van marxar els agents, se li va oferir per testificar a favor seu. 
 
Considero que tant per la gravetat de la infracció –que en cap moment va suposar cap perill 
real per a la circulació– com per les desproporcionades conseqüències que la multa pot tenir 
sobre la situació de XXX, hi ha prou arguments com per demanar a l’Inspector en cap de la 
Policia Local que reconsideri la imposició de la sanció. 
 
Malgrat la meva petició explícita i tots els arguments presentats, però, l’Inspector confirma que 
encara que el cotxe estigui aturat, pel sol fet de tenir el motor en marxa la normativa ja 
considera que està circulant, de manera que tècnicament la multa està ben posada. A més, 
com que l’agent actuant es ratifica en la denúncia, la conclusió és que XXX l’haurà de pagar. 
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Les apel·lacions a la no intencionalitat de la conductora així com a la necessitat de fomentar 
una actitud més humana i pedagògica de la Policia tampoc donen fruit, de manera que he de 
tancar l’expedient a favor de la interessada , amb recomanació  verbal  feta i no acceptada . 
 
 
Expedient 34/14 
 
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
Es presenta XXX i exposa que l’arrebossat de la part baixa de la façana de la casa de la seva 
mare (YYY) s’està desprenent, possiblement per causa dels problemes d’humitat provocats per 
alguna fuita d’aigua que hi ha hagut a la zona. Van presentar una reclamació a Aigües però els 
ha estat desestimada. 
 
Parlo amb els responsables d’Aigües i els demano un informe sobre la freqüència i la magnitud 
dels problemes que hi ha hagut a la zona, per veure si es pot establir una relació de causa-
efecte. En el document que rebo es fa evident, gràcies a les fotografies que conté, que els 
desperfectes a la façana de YYY són a diferents alçades, de manera que semblen més 
atribuïbles a una manca de manteniment que no pas a la fuita puntual d’aigua que van provocar 
una sobres de supressió de barreres arquitectòniques que es van fer a la vorera, que va ser 
reparada el mateix dia. 
 
Aigües no descarta que l’habitatge de YYY, arran de la seva antiguitat, tingui algun problema 
d’humitats, però descarta que sigui responsabilitat seva. Tampoc donen credibilitat a la 
suposició dels interessats, que afirmen que l’antiguitat de les canonades de la zona pot ser 
causa d’alguna fuita encara no localitzada. Per altra banda, se m’informa que el domicili en 
qüestió compartia comptador amb l’immoble veí –que també era seu fins que recentment 
l’havien venut–, cosa que és il·legal. 
 
Em reuneixo amb XXX i reconeix que durant molt de temps van estar els dos immobles 
abastint-se d’un únic comptador, tot i que no eren conscients que estiguessin fent res mal fet. 
També accepta que el fet que els desperfectes de la façana siguin a diferents alçades fa poc 
creïble que tinguin l’origen en una hipotètica humitat provocada per una fuita puntual que hi va 
haver, així que tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 35/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX, taxista, per queixar-se contra una multa que considera injusta. Explica que el 
dia dels fets va ser trucat des de l’Hospital perquè hi anés a buscar una senyora gran que havia 
estat atesa i havia de tornar a casa. Ell va fer el servei i, en arribar al domicili indicat, la senyora 
li va dir que estava marejada i li va demanar que l’acompanyés fins al pis. Com que allà a la 
vora no hi havia aparcament, va haver de deixar el cotxe una mica més endavant i parcialment 
sobre la vorera. Assegura que va procurar que no fes nosa ni a vehicles ni a vianants. Va 
acompanyar la senyora a casa i, també a petició seva, va trucar a un familiar perquè hi anés. 
Quan va baixar el carrer, la grua se li havia endut el taxi. Tot i reconèixer que no estava ben 
aparcat, al·lega que estava fent un servei humanitari i que el cotxe no feia nosa. Demana que 
també es tingui en compte que, en vint anys de servei, fins ara no havia rebut cap multa. 
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En estudiar el cas observo que la resposta a les seves al·legacions se li va enviar fora de 
termini, cosa que em facilita la resolució de l’expedient. Així, puc demanar l’anul·lació de la 
sanció per prescripció i la devolució dels diners que ja li han estat embargats. En canvi, no se li 
retornaran els diners de la grua perquè l’Inspector considera que l’actuació policial va ser 
correcta, ja que els motius humanitaris no habiliten ningú a cometre cap infracció. Malgrat això, 
XXX es dóna per satisfet i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 36/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
XXX es presenta i es queixa contra l’atenció rebuda a Serveis Socials. Afirma que té problemes 
econòmics greus i no entén que no se li hagi volgut tramitar la sol·licitud de RMI. També 
demana un canvi d’assistenta. 
 
Parlo amb els responsables de Serveis Socials i, després d’informar-se sobre el cas, em 
comuniquen que XXX s’hi havia presentat amb unes expectatives molt altes, i que la 
professional que la va atendre les hi havia hagut de rebaixar. En concret, no li havia tramitat la 
RMI perquè va considerar que no complia els requisits, ja que comptava amb el suport 
econòmic familiar, no tenia deutes i no es trobava en situació de risc social. 
 
Malgrat això, acordem que en casos en què l’interessat insisteixi tant, tot i haver-li donat totes 
les explicacions possibles, sembla adequat tirar endavant la sol·licitud. Així, quan la Generalitat 
li denegui la concessió veurà que des de Serveis Socials se l’havia orientant correctament i 
s’eliminarà qualsevol dubte sobre l’eficàcia i l’equitat de les professionals. 
 
També m’informen que es va concedir a XXX el servei del Rebost Solidari, i que si insisteix a 
demanar que se l’ajudi se li haurà de fer un pla de treball i es posaran en qüestió algunes de 
les seves despeses, com els 500 € que paga en concepte de lloguer d’habitatge. 
 
Així, informo a la interessada que, si encara ho vol, se li canviarà la professional de referència i 
se li tramitarà la sol·licitud de RMI, oferiment que aviat rebrà per escrit des de Serveis Socials. 
 
Després d’alguns problemes per fer efectiva aquesta notificació, considero aclarits tots els 
dubtes i malentesos i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 37/14 
 
RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL – Cultura 
 
Es presenta XXX i demana que estudiem una possible discriminació de l’Ajuntament vers 
l’entitat que representa, per no haver-los cedit una peça de la imatgeria popular de la Festa 
Major per a l’acte d’inauguració del seu local social. Presenta proves que semblen demostrar 
una certa arbitrarietat del Consell de la Festa Major (CFM) a l’hora de cedir aquesta peça per a 
diversos actes de la vila, motiu pel qual no consideren justa la denegació rebuda. També 
demana que es faci públic el protocol que regeix aquestes cessions. 
 
Demano a Cultura l’acta de la reunió del CFM en què es va decidir cedir la peça per a unes 
celebracions i no per a altres. També m’interesso pel reglament de funcionament del Consell  
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(que no està actualitzat a la pàgina web municipal) i per la publicitat del nom dels seus 
membres (que també haurien de constar a la web i no hi surten). 
 
En rebre i estudiar la documentació, arribo a la conclusió que els criteris aplicats pel CFM són 
raonables i coherents, els quals van ser clarament exposats i debatuts en la reunió ordinària en 
què es va parlar d’aquest assumpte, i a la qual va poder assistir un membre de l’entitat. 
 
Constato que és cert que darrerament s’ha restringit la participació de la peça en qüestió a 
certs actes molt concrets, però també he pogut veure que els criteris que s’apliquen actualment 
estan molt clars i s’apliquen amb equanimitat. Aquests criteris s’estan recollint en un document 
(Protocol de participació) que també es farà públic així que estigui acabat de redactar i aprovat. 
 
Trasllado aquestes explicacions a la interessada i, en considerar que no hi va haver greuge en 
la no cessió de la peça demanada, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 38/14 
 
RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL – Cultura 
 
Es presenta XXX, com a representant d’una entitat vilafranquina, i es queixa que les bases de 
la darrera Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per a la millora 
dels locals estables d’entitats de la vila, publicades al mes de febrer, són discriminatòries. No 
troba just que les entitats beneficiàries hagin de portar en el local més d’un any i hagin de tenir-
hi garantida la continuïtat per tres anys més. 
 
Estudio les bases de la convocatòria esmentada i trobo raonable –i lògic– que l’Ajuntament 
demani garanties de continuïtat en un local abans de concedir-li una subvenció econòmica per 
rehabilitar-lo, ja que seria fins i tot reprovable invertir en un local que pot ser abandonat per 
l’entitat al cap de poc. Per altra banda, també és una manera d’evitar possibles picaresques en 
la rehabilitació de locals. 
 
A part d’això, és evident que es demanen les mateixes condicions a totes les possibles entitats 
beneficiàries, de manera que no hi detecto cap greuge o discriminació. 
 
Trasllado les meves conclusions a la interessada i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 39/14 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan juny de 2014, arran d’alguna queixa verbal que he rebut, considero oportú obrir un 
expedient d’ofici per plantejar a l’Ajuntament la necessitat de crear i condicionar diverses zones 
de passeig i d’esbarjo per a gossos, on els seus propietaris els puguin deixar córrer i relacionar-
se lliurement i sense que suposin una molèstia ni un perill per a ningú. 
 
El nombre de llars en què actualment hi ha algun animal domèstic és molt elevat, i és ben sabut 
que els animals de companyia, especialment els gossos, són una font de salut física i mental, 
perquè esdevenen un amic fidel, un company de jocs o companyia per a la gent gran. Però  
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també és evident que l’augment de gossos en el nucli urbà comporta problemes d’higiene, de 
convivència i de salubritat, així com certes necessitats i obligacions per als propietaris dels 
animals que l’Ajuntament no pot ignorar. Perquè si bé és responsabilitat seva tenir-los en bones 
condicions i satisfer les seves necessitats, també penso que l’Ajuntament s’ha de esforçar per 
facilitar la convivència entre els propietaris dels gossos i la resta de la ciutadania, així com per 
protegir el bon aspecte i la higiene de la ciutat. 
 
Per això, em poso en contacte amb la regidoria de Salut, la d’Urbanisme i la de Medi Ambient 
per recomanar-los  la creació de diversos espais, estratègicament distribuïts per la vila, on els 
gossos puguin córrer, jugar i relacionar-se sense haver d’anar lligats. També apunto que 
aquests espais hauran d’estar convenientment senyalitzats, delimitats i tancats; hauran de 
gaudir del mobiliari urbà adequat i s’hi hauran d’instal·lar cartells informatius amb les normes de 
funcionament que caldrà complir (com l’obligació de recollir-ne els excrements). 
 
De seguida vaig rebre el suport de la regidoria de Salut, el qual va ser correspost també per la 
regidoria d’Urbanisme. Així, abans d’acabar l’any ja havíem pactat la creació de tres d’aquests 
espais a la vila, que s’habilitarien gradualment i que, en funció del seu resultat i acceptació, es 
veurien augmentats en els propers exercicis. 
 
L’expedient, doncs, va ser tancat a favor de l’interès públic , amb recomanació estimada . 
 
 
Expedient 40/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Serveis a les Persones 
 
Es presenta XXX i exposa que va sol·licitar, dintre del termini establert, la bonificació per a la 
brossa, l’IBI i l’aigua. Assegura que va presentar tota la documentació necessària i que complia 
els requisits demanats. Ara, mesos més tard, se li han denegat els ajuts perquè ja no està 
empadronat al domicili per al qual va demanar les bonificacions. 
 
Explica que no hi viu per ordre judicial, ja que es va separar de la seva esposa i ara viu en un 
altre lloc. La seva situació econòmica, però, és igual de precària que quan va demanar l’ajut. 
 
Consulto el cas a l’Àrea de Serveis a les Persones i m’informen que els requisits que cal 
complir per optar a la bonificació s’especifiquen a l’article 6 de l’OF06 - Taxa pel Servei de 
Gestió de Residus Municipals, on es diu clarament que la persona beneficiària, entre altres 
coses, ha de viure de forma habitual a l’habitatge que motiva el pagament per un període 
mínim anual de sis mesos. 
 
Així, tot i que el pis encara és de l’interessat i les taxes continuen a nom seu, és evident que no 
compleix els requisits demanats a l’ordenança i la denegació dels ajuts és correcta. Se li 
proposa, per a propers exercicis, que posi els rebuts a nom de la seva exparella i que, si 
necessita ajut econòmic, sigui ella qui tramiti la petició de bonificació. Ell podrà demanar l’ajut, 
si s’escau, per al seu nou domicili. 
 
De moment, però, em sembla lògic no concedir bonificacions per a un domicili on no es viu, així 
que trobo adequada la regulació municipal i no agreujant l’actuació de l’Ajuntament. El cas 
queda tancat a favor de l’Ajuntament . 
 



 

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

72 

 
Expedient 41/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenten XXX i YYY, com a titulars d’un local d’oci nocturn, per explicar que en una de les 
nits de la Festa Major de 2013 van patir un incident que va acabar amb la imposició de diverses 
multes que consideren totalment injustes. Expliquen que la nit dels fets el seu local registrava 
un aforament del 50% de la seva capacitat. A l’hora de tancar, però, un munt de gent que venia 
d’un altre acte de la Festa Major va voler entrar al local per continuar la gresca. XXX, que era 
conscient que havien de tancar, els va impedir l’accés, però la gent es va quedar fora, 
obstaculitzant la circulació. Llavors s’hi va presentar la Policia i els va sancionar per haver 
superat l’aforament del local, per desobeir les instruccions de tancar, per no respectar el 
descans dels veïns i per excedir l’horari de tancament. 
 
Com que consideren que aquestes sancions són injustes, van presentar al·legacions, 
acompanyades per diversos testimonis, vàries fotografies i un vídeo que acreditaven que dins 
del local s’hi estava força ample. Es queixen que tan sols se’ls va retirar la multa per excedir 
l’horari de tancament (perquè no era correcta), però que l’Ajuntament es va ratificar en la resta 
sense haver consultat a cap dels testimonis. 
 
Comprovo la informació digital que registra el dia i l’hora en què van ser fetes les fotografies i 
va ser gravat el vídeo, que coincideix amb la nit dels fets. També parlo, a l’atzar, amb alguns 
dels testimonis aportats pels interessats, i tothom confirma la seva versió: la festa s’havia 
desenvolupat sense massificacions i dintre dels paràmetres de la normalitat. Tots afirmen que 
en cap moment van veure cap agent entrar al local. 
 
Per altra banda, constato que la versió de l’informe policial és sensiblement diferent, però 
també força coherent. 
 
A partir d’aquest moment inicio una roda de reunions amb l’Inspector en cap de la Policia Local, 
amb el regidor de Seguretat Ciutadana i amb l’alcalde, qui ja havia rebut els interessats i 
s’havia compromès a fer-hi alguna cosa. 
 
Després de setmanes de converses i negociacions es va arribar a una proposta que, si bé no 
satisfeia completament les pretensions dels interessats (no s’anul·lava la falta, sinó que tan sols 
la rebaixava de molt greu a greu), suposava una reducció molt sensible de les sancions. En 
aquest punt, tot i que els interessats continuaven considerant-se innocents, van valorar les 
escasses possibilitats que tindrien si anessin al Contenciós i van acceptar l’acord, cosa que em 
va permetre tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 42/14 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Serveis a les Persones 
 
Es presenta XXX i exposa que, arran de la seva complicada situació econòmica i de diversos 
problemes amb la concessió de les bonificacions en l’IBI, la brossa i l’aigua per a un pis i un 
local comercial que acaba d’heretar, va demanar poder-se entrevistar amb el regidor de Serveis 
a les Persones, ja que amb el personal administratiu no s’hi acabava d’entendre. 
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En lloc d’això, però, dies després va rebre una trucada en què se li donava dia i hora per ser 
atès a Serveis Socials. Ell es va queixar i va explicar que havia demanat entrevistar-se amb el 
regidor per un altre tema, no pas per ser atès a Serveis Socials. Com que no se li va donar 
alternativa i considera que no se’l va atendre prou bé, em demana que hi intervingui. 
 
Li plantejo la possibilitat que, amb la millor intenció, es derivés el seu cas a Serveis Socials 
perquè miressin si se’l podia ajudar d’una manera més integral, però XXX insisteix que l’únic 
problema que vol resoldre és el de les bonificacions que no se li han concedit i que creu que 
mereix. Assegura que quan necessiti l’ajut de Serveis Socials ja hi anirà. 
 
Parlo amb el regidor i m’informa que s’està preparant una carta per a l’interessat en què se li 
explicaran detalladament els motius de la denegació de les bonificacions i se li oferirà, si té 
dificultats econòmiques, l’ajut dels Serveis Socials. També accepta, però, rebre l’interessat. 
 
Després de l’entrevista entre el regidor i XXX encara he de resoldre algun problema amb la 
notificació de la carta esmentada i d’aclarir algun dubte relatiu a la quantia que es bonifica de 
l’IBI, que varia en funció de la partida destinada i dels sol·licitants. Però com que també se li 
concedeix la bonificació completa de la quota d’escombraries i del rebut de l’aigua, l’interessat 
es dona per satisfet i puc tancar l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 43/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
Arran dels comentaris d’un usuari es detecta que la reserva d’estacionament per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) què hi ha davant del Centre de Dia situat a l’avinguda 
de Barcelona no és permanent i que, a més, l’horari en què es reserva l’aparcament per a PMR 
no coincideix amb els horaris d’obertura del Centre. 
 
Obro expedient d’ofici i parlo amb els responsables de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) per 
proposar-los que, com a mínim, els horaris en què aquella plaça d’aparcament es reserva per a 
PMR s’ajustin als horaris d’obertura i tancament de l’establiment, per facilitar el transport de les 
persones usuàries als seus familiars. 
 
La proposta és ben rebuda per SUM i ben aviat es modifiquen els horaris del senyal per 
ajustar-los als horaris del Centre, de manera que puc tancar l’expedient a favor de l’interès 
general , amb recomanació verbal  feta i estimada . 
 
 
Expedient 44/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i explica que recentment ha estat multat pel Policia de Barri per portar el gos 
deslligat. Reconeix que va ser així, però diu que és un gosset molt petit que no podria fer mal a 
ningú. Afegeix que la seva situació econòmica és precària i que no pot fer front a la multa. Com 
que va presentar recurs però li ha estat desestimat, demana que la Sindicatura intercedeixi 
perquè se li anul·li la sanció. 
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Se li observa que la infracció va ser clara i que no ens ofereix cap argument o circumstància 
atenuant que pugui servir per defensar-lo, però XXX, que reconeix que és cert, diu que ha llegit 
que la tasca de la Sindicatura és ajudar els ciutadans que tenen problemes, i això és el que ens 
demana. Li aclareixo que la meva tasca és intentar solucionar els errors de l’Ajuntament que 
hagin suposat un perjudici per als ciutadans, però que en el seu cas la falta és clara i no 
s’observa cap altre actuació que l’aplicació adequada de la normativa vigent. 
 
Explico a XXX que ni la seva situació econòmica ni la mida del seu gos l’habiliten a saltar-se les 
normes, així que si no vol ser sancionat, no les ha d’infringir. Se li proposa que intenti pagar la 
multa de manera fraccionada o bé per mitjà de la realització de treballs comunitaris. 
 
L’expedient es tanca a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 45/14 
 
RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL – Cultura 
 
A mitjan juliol es presenta XXX, com a representant d’una entitat vilafranquina, i exposa que ja 
fa temps que van presentar una moció a l’Ajuntament, sobre els Valors Socials del Fet 
Casteller, perquè fos debatuda i aprovada pel Ple. Es queixa que aquesta petició no ha estat ni 
atesa ni resposta. 
 
Se li observa que una entitat no pot presentar una proposta de moció al Ple –si no ho fa per 
mitjà del recolzament d’algun grup municipal que hi tingui representació–, però se li reconeix el 
dret a obtenir una resposta. 
 
Pocs dies després, XXX m’informa que s’ha reunit amb els màxims responsables del Servei de 
Cultura i que s’han compromès a estudiar i resoldre el cas, de manera que no cal que hi 
intervingui. Arran d’això, tanco l’expedient com a desistit. 
 
Mesos després, però, i a la vista que l’assumpte no s’ha mogut gens, XXX demana que reobrim 
l’expedient per mirar d’obtenir una resposta. També m’aclareix que si no van buscar el 
recolzament de cap grup municipal per presentar la moció va ser per evitar que cap partit polític 
se la fes seva, ja que la considerem prou important com per ser defensada pel Govern en ple. 
Suposen que no es tira endavant per l’oposició d’una de les colles locals, cosa que no té massa 
sentit perquè el text en qüestió va ser aprovat sense cap vot en contra per la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya. 
 
Abans d’acabar l’any em poso en contacte amb l’alcaldia i m’interesso per l’assumpte. 
M’informen que va ser derivat de Cultura i em confirmen que XXX té dret a una resposta. El 
2014 s’acaba amb l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 46/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una multa de civisme que li va ser imposada una nit de 
Vijazz. Explica que cap a les dues de la matinada va passar una patrulla de la Policia i li van fer 
notar que ja hauria de tenir el local tancat. Li van donar 5 minuts i el van avisar que si quan 
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tornaven no havia recollit, seria sancionat. Assegura que va començar a recollir de seguida, 
però que els agents hi van tornar molt aviat i que li van demanar que s’identifiqués per 
sancionar-lo. 
 
Ell els va donar la documentació, però també els va fer observar que ja ho tenia tot mig recollit, 
mentre que els altres establiments de la plaça tot just començaven a fer-ho. Sempre segons la 
seva versió, els agents van veure que el que deia era cert i van decidir no sancionar ningú. Li 
van tornar a la documentació, li van dir que no el multarien i van marxar. 
 
Ell va confiar en la seva paraula i el seu criteri, i per això troba injust que pocs dies després li 
arribés una multa. Ha presentat recurs i també demana la intervenció de la Sindicatura. 
 
Parlo amb Procediment Sancionador i amb l’Inspector en cap de la Policia Local, qui es 
compromet a parlar amb els agents actuants. Pocs dies després m’informa que, efectivament, 
aquella multa no hauria d’haver prosperat. Malauradament, però, no es va destruir al moment i 
es va barrejar amb les que sí que s’havien de tramitar. Detectada la disfunció, l’endemà mateix 
l’agent actuant es va presentar el local de XXX a explicar-li què havia passat i a disculpar-se, 
de manera que el malentès va quedar aclarit i la multa es va anul·lar. 
 
En aquest cas, malgrat l’error d’haver tramitat la denúncia, s’observa la bona praxi de l’agent, 
que va veure que amb una senzilla amonestació s’havia corregit la situació anòmala de tots els 
establiments de la plaça i, aplicant un criteri d’equitat, proporcionalitat i igualtat administrativa 
no va sancionar ningú. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 47/14 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
XXX es presenta i explica que el negoci que hi havia en un local de la seva propietat va haver 
de tancar a finals de 2012, de manera que no troba just que se li reclami l’import de la taxa 
d’escombraries corresponent a 2013. Ha demanat explicacions de l’Organisme de Gestió 
Tributària i se li ha explicat que només se li ha cobrat el primer semestre, d’acord amb 
l’ordenança i amb la data en què se’ls va comunicar la baixa de l’activitat. XXX, però, no ho 
troba just i demana la intervenció de la Sindicatura. 
 
Se li demana tota la documentació que demostri que el cessament de l’activitat va ser efectiu i 
es va comunicar convenientment a finals de 2012, però la interessada, malgrat les diverses 
peticions de la Sindicatura, no presenta cap document. Així, al cap de dos mesos tanco 
l’expedient com a desistit . 
 
 
Expedient 48/14 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es presenta XXX i explica que l’empresa on havia treballat li va oferir, l’any 2011 i com a 
pagament pels diners que li devia, la propietat d’un local comercial. Ella ho va acceptar i afirma 
que des d’aleshores aquell local sempre ha estat desocupat i sense activitat, de manera que no 
troba just que se li vagi cobrant la taxa d’escombraries. Admet que va pagar sense protestar 
fins al 2013, però ara la seva situació econòmica ha empitjorat i volia estalviar-se la del 2014, 
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així que va presentar recurs a l’ORGT. La seva queixa és que se li ha desestimat “per no 
complir els requisits”, resposta que troba molt poc argumentada i justificada. 
 
Se li explica que les condicions que cal complir per optar a qualsevol bonificació, així com el 
termini en què s’han de presentar les sol·licituds estan perfectament definits a la corresponent 
ordenança municipal (OF06). Malgrat això, li demano que em porti tota la documentació del 
local, així com la seva sol·licitud i la resposta de l’ORGT, per veure si s’ha produït algun error. 
 
Després d’haver-li reclamat la documentació compromesa en diverses ocasions i de vàries 
setmanes d’espera infructuosa, em veig obligada a tancar l’expedient com a desistit . 
 
 
Expedient 49/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i explica que una nit li van robar la cartera, que ell ho va notar i que va 
començar una forta discussió amb els dos presumptes lladres. Quan va arribar la Policia i va 
escorcollar aquells individus, però, la cartera no va aparèixer. XXX suposa que la van llançar. 
Afirma que la Policia els va prendre les dades a tots tres i els va enviar cap a casa. La seva 
queixa és que ara, mesos després i gairebé per casualitat, s’ha assabentat que va ser 
sancionat per barallar-se a la via pública, sense que el dia dels fets els agents actuants li ho 
comuniquessin ni li donessin cap butlleta. 
 
Reconeix que els seus canvis de residència poden haver complicat les notificacions i també 
admet que no va presentar denúncia pel robatori de la cartera, però diu que no ho va fer perquè 
no vol problemes i perquè un amic seu la va trobar al cap de dos dies i la hi va retornar. 
 
Comprovo a la documentació de l’expedient que la Policia es va presentar al lloc dels fets 
perquè va ser requerida per una baralla a la via pública, cosa que demostra que l’incident no va 
ser només una discussió breu. Per altra banda, a l’informe policial s’hi reflecteix que tots tres 
implicats, també XXX, presentaven un estat d’embriaguesa avançat, cosa que l’interessat 
reconeix. L’informe també recull que un amic seu se’l va endur per evitar-li més problemes i 
que sí que va ser informat que seria denunciat per barallar-se a la via pública. 
 
Faig notar a l’interessat que no aporta cap prova que demostri que la seva versió dels fets és la 
correcta, i que el fet de no haver denunciat el robatori i el seu reconegut estat d’embriaguesa 
resten credibilitat al seu relat. Que la cartera aparegués casualment al cap de dos dies tampoc 
l’ajuda gaire. A més, comprovo que l’ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana prohibeix 
explícitament “participar en baralles o discussions amb crits i/o insults a l’espai públic...”, així 
que sembla clar que la multa va estar ben imposada. 
 
Per això, tot i que XXX assegura que recorda perfectament que l’incident va anar com ell 
descriu, no trobo prou arguments com per qüestionar la versió dels agents actuants i em veig 
obligada a tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament , de manera que recomano a l’interessat 
que pagui la sanció o bé que demani compensar-la amb mesures reparadores a la comunitat. 
 
 
Expedient 50/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
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Es presenta XXX i explica que el dia 31 d’agost de 2014, amb motiu de la processó de Festa 
Major que havia de passar pel seu barri, el seu vehicle va ser retirat per la grua municipal. 
Afirma que la senyalització provisional que es va posar no es va fer amb l’antelació suficient, ja 
que quan ell va deixar-hi el cotxe, dos dies abans, no hi havia cap senyal que ho prohibís. 
Entendria que el vehicle s’hagués canviat d’ubicació, però no troba just que fos portat al Pati 
del Gall i que hagués d’abonar el servei de grua per poder-lo retirar. També observa que si el 
vehicle hagués estat mal estacionat també hauria estat objecte de multa per aquest concepte, 
cosa que no es va fer. Ha presentat recurs però demana que la Sindicatura vetlli la resolució. 
 
Parlo amb l’Inspector en cap de la Policia Local i veig que no només està al cas dels fets, sinó 
que reconeix que l’anticipació de la senyalització provisional no havia estat suficient, motiu pel 
qual la retirada d’aquell i altres vehicles no s’hauria d’haver produït. Afirma que el recurs de 
XXX, així com els altres que arribin per aquest motiu, seran admesos i els diners retornats. 
 
A partir d’aquesta resolució, demano la identificació de tots els vehicles que van ser objecte 
d’aquest error i obtinc que van ser cinc en total. D’aquests, quatre han presentat recurs i em 
consta que els serà estimat, però malgrat això, i per motius d’igualtat i equitat evidents, demano 
que també se li retornin els diners, d’ofici, al cinquè afectat. 
 
Aquesta proposta és acceptada i es procedeix a les devolucions, de manera que considero el 
greuge reparat i tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 51/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX i es queixa contra la imposició d’una multa per conduir sense portar el cinturó 
de seguretat cordat. Afirma que sí que el duia, però també es queixa que no va ser aturat en el 
moment de detectar la presumpta infracció, sinó que la patrulla el va seguir fins a casa seva i el 
van multar un cop ja havia baixat del cotxe, de manera que els agents no van poder comprovar 
que sí que conduïa amb el cinturó posat. Assegura que la foscor i la pluja impedien als agents 
veure bé l’interior del vehicle, de manera que la seva presumpció de veracitat, arran de la qual 
li han desestimat les al·legacions, queda en entredit. També denuncia un error en l’adreça de la 
multa i que no s’han consultat els testimonis que va oferir. 
 
Parlo amb l’Inspector en cap de la Policia Local i li plantejo els dubtes de l’interessat. M’explica 
que és força normal que la patrulla no l’aturés al moment, ja que en infraccions en moviment es 
busca el lloc més adequat per no interferir la circulació i, alhora, complir el precepte de lliurar la 
sanció en mà a l’infractor. D’aquí ve la discrepància amb l’adreça de la multa: no hi consta el 
lloc on se li va notificar, sinó el lloc on es va detectar la infracció. 
 
Per altra banda, l’informe de l’agent actuant indica que va observar “amb tota claredat” que el 
conductor no portava el cinturó de seguretat, cosa que elimina qualsevol indici de dubte i dóna 
validesa a la seva versió. L’Inspector també observa que cap agent es prendria la molèstia de 
seguir un conductor infractor per notificar-li en mà una denúncia de la qual no n’estigués 
plenament convençut. També justifica la no consulta dels testimonis perquè si anaven en el 
cotxe amb l’interessat, segur que no serien imparcials. 
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Com que la postura de la Policia és sòlida i no tenim cap prova que la versió de XXX sigui la 
bona, li trasllado totes les explicacions i aclariments i li recomano que pagui la multa abans que 
li arribin els recàrrecs. L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 52/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i es queixa que la grua 
municipal se li va endur la moto d’un lloc, al 
recinte de l’Hospital, on està convençut que 
estava ben estacionada. Explica que la va 
deixar a l’espai que, delimitat per dues 
ratlles blanques, hi ha entre les places 
reservades per als vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda (PMR), a fi que 
tinguin lloc per obrir bé la porta si van en 
cadira de rodes. Ell, conscient d’aquesta 
necessitat, diu que va deixar la moto prou 
endavant com per no fer nosa a ningú. En 
la seva al·legació va presentar fotos que 
recolzaven el seu raonament i també va 
exposar que la seva precarietat econòmica 
no li permet fer front a la multa.                        Fotografia feta pel servei de grua 
 
Parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i reconeix la delicada situació general 
de l’interessat, però observa que el principi de legalitat de l’expedient sembla correcte i afirma 
que no pot emetre una resolució favorable per llàstima perquè seria una arbitrarietat. També 
especifica que al recinte de l’Hospital només s’hi va a requeriment, cosa que indica que algú va 
demanar l’actuació de la grua. 
 
Vaig a fer una inspecció ocular al lloc de la multa i en trec diverses fotografies que demostren 
que la senyalització horitzontal de la zona, amb les places d’estacionament delimitades per dos 
tipus de línies, ofereix dubtes raonables sobre la seva distribució i utilitat. Suposo que unes 
ratlles són antigues i altres són més noves, però no queda clar quines cal respectar i es pot 
entendre que algú les mal interpreti. 
 

 

Fotografies fetes per la Sindicatura 
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Defenso aquesta postura davant de l’Inspector i li demano explícitament que reconsideri la 
seva decisió de no retirar la multa, ja que els dubtes raonables en la senyalització horitzontal 
posen en qüestió el necessari criteri de proporcionalitat que ha de guardar tota sanció. 
 
Ell mateix es desplaça fins a l’espai dels fets i observa que la senyalització horitzontal es veu 
força antiga i deteriorada, de manera que pot oferir algun dubte, però també constata que la 
senyalització vertical és clara i delimita tota aquella zona per als vehicles de PMR, cosa que 
inhabilita la moto de l’interessat. La conclusió és que la multa prosperarà. 
 
Tant XXX com jo mateixa –per separat– parlem del cas amb el regidor de Seguretat Ciutadana 
i li demanem la seva intercessió, però ell acaba donant credibilitat a la versió de la Policia. 
 
Tanco l’expedient a favor de l’interessat , amb recomanació verbal  feta i no estimada . 
 
 
Expedient 53/14 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sanci onador 
 
Es presenta XXX i demana ajut per aclarir una assumpte del qual és víctima sense tenir-hi res 
a veure. Diu que ha rebut una multa per haver comès una falta molt greu durant la Festa Major 
de 2013, cosa que ell nega rotundament. Suposa que l’agent actuant, en anotar el DNI de 
l’infractor, es devia equivocar, i que en introduir-lo a l’ordinador li van sortir les seves dades per 
error. També es queixa que no se li ha notificat correctament. 
 
Estudio la documentació de l’expedient i observo que es van fer tots els intents de notificació 
reglamentaris, però XXX suposa que la seva mare va confondre els avisos de recollida amb 
publicitat, i que els devia llençar. 
 
Plantejo el cas a l’Inspector en cap de la Policia Local i ell es compromet a parlar amb l’agent 
actuant per saber si la identificació de l’infractor es va fer correctament. Pocs dies després 
l’Inspector m’informa que l’agent assegura que va identificar plenament la persona amb el DNI. 
També li ha explicat que si XXX no té còpia de la butlleta de sanció és perquè, tal i com hi va 
fer constar, “l’infractor refusa signar l’acta i tampoc vol còpia de la mateixa”. Tot sembla indicar, 
doncs, que la identificació de l’infractor i el procediment aplicat van ser correctes. 
 
Malgrat això, i arran de la insistència de l’interessat, l’Inspector li ofereix sotmetre’s a una roda 
de reconeixement fotogràfic, per tal de comprovar si l’agent actuant el reconeix. Si no fos així, 
es podria replantejar la sanció. L’interessat, però, declina aquesta possibilitat i insisteix que la 
seva paraula hauria de valdre tant com la de l’agent actuant. XXX demana, com a mínim, una 
rebaixa en l’import de la multa. 
 
Arribats en aquest punt, atès que l’interessat no aporta cap prova que ell no cometés els fets 
que se li atribueixen i tampoc es vol sotmetre a la roda de reconeixement, tanco el cas –malgrat 
la seva indignació– a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 54/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
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A mitjan octubre es presenta XXX i es queixa contra l’excés de rigor amb què alguns agents de 
la Policia apliquen la normativa, ja que la grua se li va endur el vehicle d’un lloc on considera 
que, tot i estar parcialment estacionat sobre un pas de vianants, no feia nosa. Presenta, com a 
factors atenuants, que era molt tard, que pràcticament no hi havia gent al carrer, que no 
impedia la circulació de les persones perquè el pas de vianants és molt ample, i que només hi 
va estar els deu minuts necessaris per anar a recollir YYY, la seva esposa discapacitada. 
 
Després d’estudiar la documentació presentada, explico a XXX que, malgrat els seus 
arguments, tot sembla indicar que la sanció va ser correctament imposada, ja que la infracció 
era evident. En canvi, sí que observo que la discapacitat de la seva esposa podia fer 
recomanable que no es dugués a terme l’actuació de la grua, però XXX m’informa que YYY no 
té targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, queda clar que el 
vehicle no presentava cap distintiu que l’habilités mínimament a fer aquell estacionament. 
 
Malgrat això, observo que el temps transcorregut entre la presentació del seu recurs i el dia que 
en va rebre la resposta supera els terminis establerts, així que informo a l’interessat que, tot i 
que considero que la sanció està ben imposada, pot presentar recurs de reposició i demanar-
ne la prescripció administrativa. L’aviso, però, que això li evitarà pagar l’import de la multa, però 
que no farà que se li retornin els diners de la grua perquè la seva actuació va ser correcta. El 
2014 s’acaba amb aquest recurs tot just presentat i l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 55/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i em demana que intervingui arran de dues multes que li va imposar un agent 
de la Policia Local, el mateix dia i amb pocs minuts de diferència. La primera va ser per aparcar 
en una zona de càrrega i descàrrega, i la segona va ser per fer-ho en una parada d’autobús. 
Explica que la primera infracció la va cometre per anar a l’ambulatori i que la segona va ser per 
anar a la farmàcia a comprar els medicaments que li havien receptat. Reconeix que les multes 
estan ben posades, però les troba massa rigoroses perquè assegura que no va fer nosa a 
ningú. Demana que, com a mínim, li aconsegueixi una rebaixa. 
 
Observo que els llocs on va ser sancionat estan correctament senyalitzats i són força distants, 
de manera que devia ser casualitat que l’agent actuant (motorista) el sancionés dos cops. A 
més, les infraccions són clares i les multes semblen correctes. 
 
No considero, doncs, que hi hagués cap greuge en l’actuació de l’agent de Policia. A més, 
l’interessat no presenta cap atenuant que pogués justificar els fets (discapacitat, urgència 
mèdica, etc.) i demostra, amb la seva segona infracció consecutiva, que no havia escarmentat 
amb la primera sanció. Així, entenc que no és l’agent actuant qui ha de modificar la seva 
actitud, sinó ell mateix. Per això, li recomano que pagui les multes abans que li comencin a 
arribar els recàrrecs i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 56/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
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Es presenta XXX i exposa que, tot i la seva edat avançada i la seva gran discapacitat, manté 
una activitat social i cultural considerable. Es troba, però, que quan vol assistir als diversos 
actes que se celebren al centre de la vila ha de deixar el cotxe massa lluny, perquè tant les 
places reservades per a l’estacionament de persones amb mobilitat reduïda (PMR) com les de 
zona blava –que, per cert, cada vegada estan més lluny del centre– solen estar ocupades. 
 
Té la sensació que la tendència de l’Ajuntament de treure l’aparcament del centre perjudica el 
col·lectiu de discapacitats, perquè els impedeix participar en la vida social de la vila. Demana, 
per compensar-ho, que s’habiliti alguna mena de passi especial que li permeti l’accés puntual i 
l’estacionament a llocs com la Pl. de Santa Maria o la Rbla. de Nostra Senyora, i en moments 
tan assenyalats com els dies de mercat, les diades castelleres, el Vijazz o la Festa Major. 
 
Estudio la resposta que Serveis Urbans i Mobilitat va emetre arran de la seva instància i la 
considero adequada. Reconec que la seva petició és legítima, però li explico que una mesura 
com la que demana no se li podria concedir de manera exclusiva, i que fer-la universal per a tot 
el col·lectiu de PMR seria totalment inviable perquè suposaria l’adulteració de l’illa de vianants i 
un problema d’impossible solució en els actes d’assistència massiva. 
 
Malgrat la seva insistència, considero adequada la postura de l’Ajuntament i li recomano que 
intenti buscar alguna solució particular, com ara l’adquisició d’una cadira de rodes elèctrica que 
li faciliti el desplaçament fins al recinte que vulgui anar, sense necessitat d’utilitzar el cotxe. 
 
L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 57/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A finals de 2013, arran de la instrucció de l’expedient 40/13, em vaig adonar que l’ordenança 
vilafranquina de Vehicles i Vianants a la Via Pública (OM16), de juny de 2005, presentava 
discrepàncies sensibles respecte del Reglament General de Circulació (RD 1428/2003, de 21 
de novembre). Ja aleshores vaig comentar que seria convenient actualitzar l’ordenança, però 
com que se’m va respondre que la renovació ja estava en marxa, no hi vaig insistir. 
 
Durant el 2014, però, comprovo que l’esmentada actualització no s’ha dut a terme, de manera 
que la discrepància en la classificació de les infraccions (lleu, greu o molt greu) i en els imports 
de la sanció són, en algun cas, molt considerables, així que a mitjan novembre de 2014 
considero oportú obrir un expedient d’ofici per tornar a demanar a l’Ajuntament, aquest cop per 
escrit, la ràpida posada al dia del text de l’ordenança de Vehicles i Vianants a la Via Pública. 
 
Em consta que la Policia Local vilafranquina aplica, a l’hora de sancionar les infraccions, el 
Reglament General de Circulació esmentat, ja que és de rang superior i, per tant, és de 
compliment obligatori a tot arreu, però considero que a més, mentre no es dugui a terme la 
modificació de l’ordenança municipal, i a fi d’evitar confusions a la ciutadania, aquesta s’hauria 
de derogar i despenjar de la pàgina web. 
 
Pocs dies després d’emetre la recomanació, el regidor de Seguretat Ciutadana m’informa que 
ja té sobre la taula la nova proposta de redactat feta per l’Inspector en cap de la Policia Local, i 
que de seguida es començarà el tràmit per poder-la presentar i aprovar en Ple. Així doncs, 
l’expedient queda tancat a favor de l’interès públic , amb recomanació estimada . 
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Expedient 58/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A mig novembre de 2014 es presenta XXX per veure si el podem ajudar amb una multa que se 
li va posar a l’estiu, al recinte de l’Hospital, per estacionar el vehicle en una plaça reservada per 
a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Presenta tot de documentació que demostra que té 
problemes de salut força greus i diversos, inclosa una malaltia cardíaca, i explica que el dia en 
qüestió va notar un dolor fort al pit, on ja feia dies que notava molèsties, es va espantar i va 
córrer cap a Urgències. Reconeix que va deixar el cotxe al primer espai que va veure, que va 
resultar ser una plaça reservada a PMR, i que no ho hauria d’haver fet, però temia per la seva 
vida i va considerar més important ser atès de seguida. Quan va poder, va trucar al seu fill i li 
va demanar que canviés el cotxe de lloc, però quan el noi hi va arribar, la grua ja s’havia endut 
el vehicle. 
 
La documentació que presenta acredita que es va passar quatre hores a Urgències i que 
després va ser traslladat a planta, on va estar ingressat durant tres dies més. El motiu va ser la 
detecció d’un nòdul al pulmó que actualment li està essent tractat per mitjà de quimioteràpia, 
cosa que sembla justificar força la pressa de l’interessat. 
 
XXX reconeix en tot moment que l’actuació de la Policia i de la grua van ser correctes i 
ajustades a la normativa, perquè ell no disposa de targeta d’estacionament de PMR, però 
pensa que la Policia s’hauria d’haver mostrat més sensible quan va presentar al·legacions i va 
justificar la seva infracció. Pensa que li haurien d’haver retirat la multa. 
 
Com que considero demostrat que l’interessat no estava en condicions de buscar una plaça 
d’aparcament adequada, parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia Local i li demano 
que reconsideri la sanció. En primera instància no hi sembla gaire disposat, perquè entén que 
si l’interessat va poder conduir fins a l’Hospital, també podia dedicar dos minuts a aparcar 
correctament. A més, observa que el fet que XXX ja hagi pagat la multa ha posat fi a la via 
administrativa. En estudiar la documentació presentada, però, accepta que l’interessat no va 
canviar el cotxe de lloc –malgrat la seva intenció de fer-ho– per un motiu de força major, de 
manera que si bé la multa és correcta, es podria considerar excessiva l’actuació de la grua. 
 
L’any s’acaba amb el recurs de reposició presentat i amb la possibilitat, d’acord amb el criteri 
de proporcionalitat, que se li retornin els diners de la grua. L’expedient roman obert . 
 
 
Expedient 59/14 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
Es presenta XXX i demana ajut per resoldre un assumpte que fa anys que el preocupa i que 
mai s’acaba de solucionar del tot. Es tracta de la conservació del camí de la Serreta, que fa 
força pendent i és molt utilitzat, de tal manera que quan plou els xaragalls i els forats són 
instantanis. Afirma que els pedaços que s’hi fan periòdicament amb terra o grava només duren 
fins al ruixat següent i reclama una solució definitiva amb paviment o asfalt. 
 
Diu que és una reivindicació històrica de tot el veïnat i que no entén que s’hagin asfaltat altres 
camins abans que aquell, que s’ha d’apedaçar tot sovint i deu ser molt car de mantenir. Està 
disposat a recollir signatures entre els veïns i a presentar una petició formal a l’Ajuntament. 
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Com que passen els dies i la petició escrita de l’interessat no arriba, el truco i li pregunto si ja 
l’ha fet, però XXX m’informa que de moment no ho tirarà endavant perquè en una conversa 
casual amb algú de l’Ajuntament se li va dir que el que s’hi havia de fer ja estava en marxa, així 
que havia decidit esperar a veure què s’hi feia. De moment, doncs, malgrat aquesta poca 
concreció però d’acord amb la voluntat de l’interessat, l’expedient queda tancat com a desistit . 
 
 
Expedient 60/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa que considera injusta. Explica que mesos enrere 
circulava pels afores de Vilafranca i es va quedar sense combustible. Va intentar arrambar una 
mica la furgoneta i va anar a peu fins a la benzinera a comprar un bidó de gasoil. Quan va 
tornar, ja hi havia dos vehicles de la Policia Local i la grua li estava enganxat el vehicle per 
endur-se’l. Assegura que els va explicar la situació però que els agents no li van fer cas. 
 
Exposa una situació econòmica d’allò més precària i troba injust haver hagut de pagar el servei 
de grua i, posteriorment, la multa. 
 
Detecto incoherències en la seva exposició dels fets –i en la documentació que presenta– que 
em fan qüestionar la seva credibilitat, però consulto el cas amb l’Inspector en cap de la Policia 
Local, qui em demana temps per consultar l’expedient. Pocs dies després, l’Inspector m’informa 
que el vehicle va ser retirat perquè obstaculitzava el camí i perquè, quan el propietari hi va 
arribar, els agents van comprovar que la furgoneta circulava sense assegurança i ell tenia el 
permís de conduir retirat per pèrdua total de punts. L’actuació policial, doncs, no només va ser 
correcta, sinó que va ser molt benèvola. 
 
Per altra banda, m’assabento que l’interessat acumula tot de multes d’altres municipis, i trobo 
algun indici que em fa pensar que la seva situació econòmica no és tan precària com afirma. 
 
Parlo amb XXX i reconeix tot el que he anat esbrinant, però protesta perquè pensa que totes 
les multes que acumula són incorrectes. També manifesta que no pensa deixar de conduir. 
 
En aquest punt, considero demostrat que l’Ajuntament de Vilafranca no ha comès cap greuge 
contra XXX i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 61/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
Es presenta XXX i demana ajut per resoldre una multa que considera injusta. Explica que la hi 
van posar, segurament com a represàlia per una discussió anterior, per conduir sense portar el 
cinturó de seguretat cordat. Ell assegura que sí que el duia i que els agents no el van aturar per 
sancionar-lo. Afegeix que la seva economia de subsistència tampoc li permet pagar la multa. 
Va presentar recurs però li ha estat desestimat. 
 
A l’informe de la Policia trobo que la multa no se li havia lliurat en mà perquè la seguretat de 
tercers n’impedia el seguiment, i també hi consta que XXX té el permís retirat per pèrdua total 
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de punts, així que no hauria de conduir, ni amb cinturó ni sense. La teoria de la represàlia 
tampoc és gaire consistent, ja que aquesta multa se li va posar mentre conduïa un vehicle 
diferent al de l’incident anterior. I tot i que detecto algun error en la resposta al recurs de 
l’interessat, no és prou greu com per demanar l’anul·lació de la sanció.  
 
L’interessat reconeix la seva situació irregular, però diu que està provocada per multes com la 
que ens ocupa, totalment injustes, de manera que no pensa pagar ni deixar de conduir. 
 
Davant d’aquesta actitud tan irresponsable, i d’altres detalls que em fan qüestionar la credibilitat 
de la seva versió dels fets, assumeixo la presumpció de veracitat dels agents actuants i tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 62/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns i Mobilitat 
 
A primers de desembre es presenta XXX per denunciar el tracte discriminatori que rep el seu 
establiment, en comparació amb altres establiments propers, per part d’un inspector de Via 
Pública. Afirma que ja fa un cert temps que se sent assetjat per aquest funcionari. En aquesta 
ocasió el conflicte ha vingut arran de les cadires de la terrassa, que inicialment eren d’alumini i 
que ara, per evitar la fredor de l’hivern, ha substitut per unes cadires de plàstic. 
 
En un primer moment l’inspector li va fer notar que les cadires noves portaven propaganda, 
cosa que l’ordenança prohibia explícitament, així que ell de seguida va encarregar unes fundes 
i va tapar la propaganda. Afirma, però, que en una nova visita, l’inspector li va dir que les hauria 
de retirar igualment perquè eren d’un plàstic de mala qualitat. Com que, evidentment, això és 
una valoració subjectiva i arbitrària, XXX se sent discriminat i em demana empara. 
 
Demano informació sobre l’ordenança en qüestió i des de Governació se’m comunica que és 
cert que el material i la publicitat de les cadires de les terrasses ja ha estat objecte d’alguna 
petita esmena, i que properament es tornarà a retocar. Enlloc regula, però, la qualitat del 
material amb què han de ser fetes. 
 
Arran d’això, i com que l’interessat encara no ha presentat cap queixa sobre el presumpte 
assetjament per via administrativa, li proposo que ho faci i que aprofiti l’ocasió per demanar que 
se li concreti la normativa que ha de complir, per tal d’evitar situacions com la que ha descrit. 
 
El 2014 s’acaba amb aquesta instància ja presentada però encara pendent de resposta, així 
que mantindré l’expedient obert  fins a assegurar-me que es resol de manera adequada. 
 
 
Expedient 63/14 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Loca l 
 
A mitjan desembre es presenta XXX i demana que l’ajudem a resoldre una injustícia de la qual 
es considera víctima. Explica que el dia en què se celebrava la Mitja Marató de l’Espirall va 
haver de circular uns metres en direcció contrària per causa dels talls de circulació fets al carrer 
de Guardiola i de la seva necessitat sobrevinguda d’acudir al seu lloc de treball –al sector de la 
restauració– més d’hora del que tenia previst. 
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Explica que en sortir de casa, arran del sentit de circulació obligatòria del seu carrer, va anar 
cap al carrer de Guardiola, on va quedar bloquejat pel pas de la prova esportiva. Tot i que va 
esperar pacientment que passessin els corredors, va veure que el públic assistent tampoc li 
permetia entrar a la rotonda en el sentit habitual i prendre la sortida que utilitza habitualment, 
així que en lloc d’això va optar per circular uns metres en sentit contrari per la rotonda i agafar 
una ruta alternativa, sempre amb la precaució necessària per no provocar cap situació de risc 
per als vianants. Assegura que tampoc va suposar cap risc per a la circulació perquè el trànsit 
encara estava tallat. 
 
Considera que, ateses les circumstàncies del moment i la seva necessitat de presentar-se a 
treballar, va adoptar la solució més adequada. També afirma que no va veure cap agent de la 
Policia per allà, ja que si hagués estat així li hauria exposat la situació i li hauria demanat ajut. 
Malgrat això, és evident que sí que hi havia algun agent a prop, perquè va ser sancionat, per 
una infracció molt greu, amb 500 € de multa i 6 punts del carnet. XXX, que en tot moment 
reconeix que va cometre una infracció, demana que es valori la situació des del seu punt de 
vista i que se li redueixi la sanció. 
 
Tot i que de seguida obro expedient, no hi podré intervenir directament fins que l’interessat rebi 
la multa a nom seu i presenti recurs, ja que en primera instància l’ha rebut a nom del seu pare, 
el propietari del vehicle. L’any 2014 s’acaba amb aquest tràmit ja en marxa però encara 
pendent de la presentació d’al·legacions. L’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 64/14 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es presenta, a mitjan desembre de 2014, i demana ajut per resoldre una multa que creu 
que li ha estat posada de manera injusta. Explica que està fent una obra en un edifici que fa 
cantonada amb una de les vies principals de circulació de Vilafranca, de manera que quan va 
demanar a Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) l’habilitació d’un espai per realitzar-hi tasques 
esporàdiques de càrrega i descàrrega, se li va concedir la possibilitat de fer-ho deixant el camió 
en un pas de vianants. Presenta la documentació rebuda de SUM que ho demostra. 
 
De seguida va començar a tenir problemes amb els agents de la Policia, que no havien estat 
informats d’aquesta autorització excepcional i que tot sovint li recriminaven que deixés el camió 
sobre el pas de vianants. Un dia, però, en què els operaris estaven acabant d’entrar el material 
a l’immoble en construcció, en sortir es van trobar una multa per “estacionar en una zona 
destinada al pas de vianants”, cosa per a la qual –insisteix– tenia autorització. Va presentar 
al·legacions però li han estat desestimades, motiu pel qual demana la intervenció de la Síndica. 
 
Sembla evident que hi va haver una certa descoordinació entre SUM i la Policia, així que em 
disposo a parlar amb tots dos serveis. L’any s’acaba, però, que encara no he pogut iniciar les 
converses, així que l’expedient roman obert . 
 
 
Expedient 65/14 
 
SERCOM – Penedès TV 
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A finals de desembre de 2014 es presenten XXX i YYY per veure si els podem ajudar a 
solucionar els problemes que tenen amb la recepció del canal de pagament Gol TV. 
 
Tot i que aparentment això no és competència de l’Ajuntament de Vilafranca, m’expliquen que 
el proveïdor del servei els ha dit que no reben el senyal per culpa del canvi d’orientació d’una 
antena repetidora que és propietat de l’Ajuntament. També m’expliquen que han exposat el cas 
a l’Oficina del Consumidor (OMIC), a Serveis Tècnics i a Penedès TV, però que no ho han 
aconseguit aclarir. La conclusió que n’han tret és que estan pagant per un servei que l’empresa 
que l’ofereix els està donant, però que ells no reben per culpa de l’Ajuntament. És per això que 
em demanen que hi intervingui la Sindicatura. 
 
Com que la visita dels interessats va tenir lloc a finals d’any, el 2014 es va acabar amb 
l’expedient tot just obert . 
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5.1.2. Consultes sense expedient 
 
A més dels expedients detallats en el punt anterior, aquesta Sindicatura de Greuges va atendre 
tots els altres ciutadans i ciutadanes que s'hi van adreçar, encara que fos evident que el 
problema exposat no entrava dins de les nostres competències. 
 
En aquests casos, en què no procedia l'obertura d'un expedient però calia orientar o assessorar 
a qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent: 
 
 
 
Consulta sense expedient 14001 
 
XXX demana, per correu-e, que l’ajudem a reclamar, a una companyia de missatgeria, per un 
desperfecte que ha patit un objecte que havia enviat. S’ha queixat però no se’n faran càrrec. 
 
Li expliquem que els temes de consum no són competència d’aquesta Sindicatura i derivem la 
consulta a l’OMIC, on em consta que l’atenen perfectament. Es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14002 
 
Es presenta XXX i es queixa que al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) de Vilafranca no 
han fet publicitat de la convocatòria de plans d’ocupació. Ha demanat explicacions però creu 
que la justificació que li han donat verbalment no és acceptable. 
 
Se li explica que el SOC depèn de la Generalitat i que, per tant, no hi podem intervenir. Se li 
recomana que es queixi per escrit davant del mateix servei i que, si cal, demani ajut al Síndic 
de Catalunya. N’hi facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14003 
 
XXX es presenta per queixar-se d’una multa que ha rebut per conduir sense portar el cinturó 
cordat. Assegura que sí que el duia, però que l’agent no la va aturar i no ho va poder veure bé. 
 
Com que encara no ha presentat al·legacions per escrit, se li recomana que ho faci. Consulta 
assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14004 
 
Es presenta XXX i es queixa que, per no estar empadronat a Vilafranca, a Serveis Socials no li 
tramiten la RMI. Gaudeix del suport alimentari del Rebost, però no en té prou per viure perquè 
no té cap ingrés fix. Reconeix que tampoc té grans despeses perquè viu en un pis ocupat. 
 
Després d’una consulta ràpida a Serveis Socials, resulta que XXX encara no hi ha anat mai, 
així que se li proposa que ho faci. També se l’avisa que, si no s’empadrona a Vilafranca, se’l 
derivarà cap al municipi on està empadronat. Consulta assessorada  i tancada. 
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Consulta sense expedient 14005 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, per demanar si es pot ajudar a YYY, que viu en una masia 
aïllada, mig enrunada i sense cap servei; ja és gran i comença a tenir problemes de salut. Sap 
que no té ingressos i que ja se l’ajuda des de la Regidoria de la Gent Gran, però diu que ara no 
es pot desplaçar i creu que necessita més atenció. 
 
Des de Gent Gran m’informen que ja s’ofereix a YYY tot l’ajut possible, però que ell no 
col·labora gaire i que no vol ni sentir parlar d’anar a viure a una residència, alberg o pis 
compartit. Trasllado aquesta informació a XXX i li proposo que intercedeixi perquè YYY es deixi 
ajudar més. Fins aleshores, la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14006 
 
Es presenta XXX i exposa que té problemes per aconseguir que se li permuti una sanció 
econòmica de Civisme per la realització de treballs socials. Per motius de salut i de mobilitat ha 
faltat a dues entrevistes i se li ha dit que haurà de pagar, però no té diners per fer-ho. Ho ha 
explicat a Convivència i Ciutadania i li han proposat que exposi els seus arguments per escrit. 
 
Se li recomana que segueixi les seves instruccions, que s’excusi i que demani una nova cita. Si 
no se li concedís, quedo a la seva disposició per intercedir-hi. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14007 
 
XXX es presenta i explica que, per motius de salut, va haver d’interrompre durant diversos 
mesos la tramitació de la invalidesa. Com que mentrestant ha complert els 65 anys i ja és 
pensionista, ara no la hi poden tramitar. No hi està d’acord perquè van justos de diners i diu 
que cobraria més amb la gran invalidesa que amb la pensió de jubilació. 
 
Se li que explica que no tenim competències en aquests assumptes, però l’adrecem al Síndic 
de Catalunya. També se li proposa anar a Serveis Socials, però ja hi va. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14008 
 
Es presenta XXX, que va en cadira de rodes, i es queixa de les dificultats de transport amb què 
es troba per anar a Barcelona, ja que hi ha molt pocs trens i autocars adaptats. 
 
Se li explica que, malgrat la pressió que es pugui fer des d’aquí, les competències en aquest 
camp no són municipals, sinó de la Generalitat o potser, en el cas dels trens, de l’Estat. Se li 
faciliten les dades del Síndic de Catalunya i d’Entre Tots Penedès, entitat que també lluita per 
millorar l’accessibilitat en l’àmbit local. Fet d’això, es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14009 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa de Civisme que li va ser imposada per intervenir 
a favor d’un amic seu en una conversa amb la Policia. 
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Com que encara no ho ha fet, se li recomana que presenti recurs per via administrativa, però 
també se li observa que la seva descripció dels fets presenta alguna incoherència que li treu 
credibilitat. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14010 
 
XXX es presenta i explica que és titular d’una activitat comercial. Diu que fa dos anys que un 
agent de la Policia Local l’assetja perquè deixa el vehicle mixt a l’espai de càrrega i descàrrega. 
Reconeix que l’hi deixa llargues estones, però diu que per aquella zona no troba aparcament. 
 
Se li observa que la infracció és evident i que pot estar content si han trigat dos anys a multar-
lo. Amb tot, se li explica com ho ha de fer si vol presentar recurs. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14011 
 
Es presenta XXX i es queixa de l’atenció rebuda l’Oficina de Treball del SOC. Diu que ha 
perdut mesos de subsidi per causa d’una informació incorrecta que li van donar. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en el cas i se li recomana que 
presenti queixa davant de l’organisme en qüestió. També se l’informa que, en funció de la 
resposta, encara es podrà adreçar al Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14012 
 
Telefona XXX, discapacitada, per queixar-se contra una actuació que considera impròpia d’un 
agent de la Policia Local. Es va sentir humiliada i insultada, i demana més sensibilitat. 
 
Se li proposa que presenti la seva queixa per escrit davant l’Ajuntament, perquè sense aquest 
pas previ no hi podrem intervenir. Malgrat això, es fa arribar la seva declaració a l’Inspector en 
cap de Policia i, de moment, es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14013 
 
XXX telefona i es queixa contra una multa que se li va imposar per estacionar damunt d’una 
vorera. Al·lega que no trobava lloc i que no feia nosa. 
 
Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Síndica ha de presentar al·legacions 
per via administrativa, tot i que se li recomana que no ho faci –perquè la multa sembla ben 
posada– i que pagui la sanció amb bonificació. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14014 
 
Es presenta XXX i demana que la plaça d’estacionament reservat per a PMR que hi ha davant 
d’un Centre de Dia sigui permanent, ja que ara la reserva només és efectiva durant certa franja 
horària. 
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Com que aquesta petició encara no ha estat presentada a l’Ajuntament per via administrativa, 
se li indica com ho ha de fer i, de moment, la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14015 
 
Des de SUM ens posen en contacte telefònic amb XXX, que es queixa contra una multa rebuda 
per no obeir un canvi de circulació provisional que, diu, no es va comunicar prou bé als veïns. 
 
Se li proposa que porti tota la documentació per obrir expedient, però finalment declina fer-ho 
perquè ha aconseguit entrevista amb el regidor i compta solucionar-ho. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14016 
 
Es presenta XXX i es queixa contra un incident que va patir, a Barcelona, amb uns mossos 
d’esquadra. Ara, 11 mesos després, li ha arribat una sanció per uns fets que no reconeix. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en l’assumpte que exposa, ja que els 
mossos depenen de la Generalitat. L’adrecem cap al Síndic i la consulta queda orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14017 
 
Es presenta XXX i explica que Hisenda li reclama molts diners per causa d’un error del seu 
propi personal a l’hora de fer-li la declaració de renda. Ho troba molt injust. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre Hisenda, ja que depèn de l’Estat espanyol. Se li 
recomana que hi presenti una queixa escrita i que, si cal, demani la intervenció de la Defensora 
del Pueblo. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14018 
 
XXX ens envia un correu-e on es queixa per un incident patit a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia. Denuncia manca de respecte per part d’un funcionari. 
 
Se li explica que les nostres competències es limiten al municipi de Vilafranca, però que el 
Síndic de Catalunya té un conveni de supervisió singularitzada amb aquell ajuntament. Se li 
facilita el contacte i es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14019 
 
Es presenta XXX i es queixa contra la funerària de Vilafranca. Diu que tenen preus abusius i un 
tracte poc ètic, i que aprofiten que el client està atabalat per treure’n tot el que poden. 
 
Se li explica que l’ordenança que regula els serveis funeraris és força clara, però que pot 
presentar qualsevol queixa que cregui oportuna a l’empresa o a l’Ajuntament per via 
administrativa. De moment, però, la consulta queda assessorada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 14020 
 
XXX es presenta i pregunta com es pot queixar contra l’administració d’Hisenda. 
 
Se li explica que des d’aquesta Sindicatura no el podem atendre, però se li recomana que ho 
faci per escrit davant la mateixa administració d’Hisenda i que després, si cal, acudeixi a la 
Defensora del Pueblo. N’hi facilitem les dades i es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14021 
 
Telefona XXX i explica que té la nòmina parcialment embargada. Ara, per una multa posada a 
la seva esposa, n’hi embarguen una altra part (d’un altre compte corrent). Diu que és il·legal. 
 
Com que encara no ho ha fet, se li recomana que demani explicacions per escrit a l’ORGT. 
També se li proposa, però, que valori si el temps i la molèstia que li suposarà tota aquesta 
gestió no seran superiors a l’import de la multa. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14022 
 
XXX es presenta i demana que l’ajudem en un problema que té amb Orange. Afirma que en la 
darrera factura no han respectat la tarifa plana que tenien pactada. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències en matèria de consum i l’informem de com 
ha de demanar dia i hora per a l’Oficina del Consumidor. La consulta queda assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14023 
 
XXX es queixa, per correu-e, d’una multa presumptament massa rigorosa per haver realitzat 
una parada breu en una rotonda. Al·lega actitud inadequada per part de l’agent. 
 
Després de consultar-ho, se li confirma que en una rotonda no s’hi pot parar ni estacionar. Per 
altra banda, també se l’informa que ell mateix, en pagar la multa, ha posat fi al procediment 
administratiu, de manera que no cal obrir expedient. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14024 
 
Es presenta XXX i demana ajut per reduir la factura elèctrica d’una casa que no utilitza. 
 
Se li explica que, com que no hi ha conflicte, ni la Sindicatura ni l’OMIC la podem assessorar, 
però se li proposa parlar amb la companyia i reduir al màxim la potència o bé donar de baixa el 
comptador. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14025 
 
Telefona XXX i exposa problemes veïnals per deixar el gos solt en un pati interior d’ús públic. 
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Se li explica que la normativa diu clarament que els gossos no poden anar sense lligar, però 
que pot demanar per escrit a l’Ajuntament l’habilitació d’espais per a aquest ús. Es descarta la 
derivació al Servei de Mediació perquè la relació està molt deteriorada. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14026 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa de Civisme imposada per la Policia Local. 
Descriu els fets i reconeix que va desobeir les seves instruccions i s’hi va enfrontar verbalment. 
 
Se li observa que els fets són clars i que la multa per desobediència i falta de respecte sembla 
justificada. Tot i que pot presentar recurs, se li recomana que pagui amb descompte així que 
rebi la carta de pagament. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14027 
 
Telefona XXX i explica que li acaben de posar una multa per parlar pel mòbil tot conduint. Diu 
que estava en un embús i, per tant, no circulava, així que la multa no és justa. 
 
Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Síndica, ha de presentar al·legacions 
per via administrativa. De moment, la consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14028 
 
Es presenta XXX i es queixa contra la Seguretat Social per problemes amb el pagament dels 
medicaments. Hi ha anat i reconeixen l’error, però passa el temps i no el solucionen. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre la Seguretat Social. Se li proposa que presenti 
la seva queixa per escrit allà mateix i després, si cal, podrà acudir al Síndic de Catalunya. La 
consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14029 
 
Rebem un correu-e de XXX en què denuncia un presumpte cas d’incompliment de sentència, 
frau i altres irregularitats. 
 
Com que la informació aportada és mínima, sense cap document ni cap identificació de les 
persones implicades, se li demanen més dades a XXX i se li avança que tot sembla indicar que 
haurà de recórrer a la via judicial. Com que no respon, la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14030 
 
Es presenta XXX i denuncia que fa 12 dies que està sense gas. Ho va dir a la companyia però 
ja li han donat diferents excuses i la reparació no es porta a terme. 
 
Se li explica que el servei que la pot ajudar no és la Sindicatura de Greuges, sinó l’Oficina del 
Consumidor. Li diem què ha de fer per ser-hi atesa i tanquem la consulta com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 14031 
 
XXX es queixa, per correu-e, del nom donat a uns dels nous contenidors de brossa, que troba 
ofensiu. 
 
Se li explica que abans de ser atès per la Sindicatura de Greuges ha de presentar la seva 
petició per via administrativa (per qualsevol dels mitjans possibles) i facilitant la seva 
identificació. Amb l’enviament d’aquesta informació la consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14032 
 
XXX es presenta i es queixa del funcionament de les llistes d’espera de l’Hospital de Vilafranca. 
 
Se li explica que la capacitat d’intervenció l’Ajuntament de Vilafranca en aquest assumpte, tot i 
tenir representació en el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, és nul·la. Li recomano que es 
queixi per escrit al mateix Hospital i després, si ho creu necessari, podrà acudir al Síndic de 
Greuges de Catalunya, ja que la Sanitat és competència de la Generalitat. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14033 
 
Telefona XXX, d’un municipi veí, i es queixa del mal caràcter i l’agressivitat d’un dels professors 
de l’Escola Municipal de Música de Vilafranca. 
 
Se li explica que per ser atesa per la Sindicatura abans s’ha d’haver queixat per escrit davant 
l’Ajuntament i no haver-ne obtingut un resultat satisfactori. L’animo a fer-ho i, de moment, la 
consulta queda assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14034 
 
XXX es presenta i exposa que l’Ajuntament de Vilafranca, recent propietari d’una parcel·la que 
limita amb la seva, s’ha apropiat d’una llenca de terreny que és de la seva propietat. Al·lega 
que les fites no coincideixen amb els límits orogràfics, que són els bons, i acusa al Registre de 
la Propietat, al Cadastre i a la Notaria d’estar d’acord amb l’Ajuntament per prendre-li terres. 
 
Se li recomana que presenti la seva queixa, per escrit i ben documentada, davant l’Ajuntament, 
ja que sense aquest pas previ la Sindicatura no hi pot intervenir. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14035 
 
XXX truca i exposa que el seu pare, treballador autònom i actualment de baixa, no aconsegueix 
que el metge de capçalera li recepti la medicació que necessita. L’adreça a la seva mútua. 
 
Suposo que hi deu haver algun conflicte entre la sanitat pública i la privada, però li explico que 
no tinc competències per intervenir-hi. Li proposo que ho consulti al CAP, al seu gestor o, en 
darrera instància, al Síndic de Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
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Consulta sense expedient 14036 
 
Es presenta XXX i es queixa contra dues multes que la Policia va imposar al seu fill. Tot i que 
admet els fet sancionats, acusa l’agent actuant de sancionar-lo per motius personals i de no 
haver-li donat cap butlleta en mà. 
 
Com que no ha presentat recurs per via administrativa l’animo a fer-ho, ja que si es va produir 
alguna irregularitat se’l podria defensar. De moment, la consulta queda assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14037 
 
XXX es presenta i es queixa que Endesa no li certifica correctament una avaria en el 
subministrament que va patir al seu negoci, cosa que li dificulta la reclamació a l’assegurança. 
 
Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir-hi, i que tampoc pot acudir a 
l’Oficina del Consumidor perquè l’afectat no és un particular, sinó una empresa. Se li recomana 
buscar l’assessorament del seu gremi, gestor o advocat. Tanco la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14038 
 
Es presenta XXX i es queixa que, tot i no tenir ingressos, la seva assistenta social no li paga els 
bitllets de tren per anar a veure les seves filles, que té en un CRAE (DGAIA). 
 
Com que encara no ha elevat la seva queixa al servei, se li recomana que ho faci, bé per escrit 
o bé demanant entrevistar-se amb la coordinadora. Si això no solucionés el cas, la Sindicatura 
ja hi intervindria. De moment, però, tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14039 
 
XXX es queixa que els mitjans de comunicació municipals no van donar cobertura informativa a 
un acte que havia celebrat la seva entitat. 
 
Se li explica que abans de demanar l’empara de la Sindicatura ha de presentar la seva queixa, 
per escrit, a l’Ajuntament. Si no reben les explicacions necessàries o no els semblen suficients, 
llavors ja hi podrem intervenir. La consulta es tanca, de moment, com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14040 
 
Es presenta XXX i es queixa que a l’Hospital Clínic li han dit que el seu especialista no la pot 
continuar visitant, que la derivaran a la zona de Vilafranca. No hi està d’acord perquè considera 
que aquí no hi ha especialistes tan bons. Al mateix hospital li han recomanat que vagi al Síndic. 
 
Se li explica que el Síndic competent en matèria de Sanitat, que depèn de la Generalitat, és el 
de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
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Consulta sense expedient 14041 
 
XXX presenta una instància en què exposa que fa temps que té cura d’YYY, un senyor malalt. 
Curiosament, ni exposa cap problema ni demana res. Només en deixa constància. 
 
Parlo amb XXX i diu que té por que algú l’agredeixi per entrar a robar a casa de YYY. Li explico 
que la Sindicatura no hi pot fer res, però l’adreço als cossos de seguretat. Com que diu que ja 
ho ha denunciat als mossos d’esquadra, tanco la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14042 
 
XXX es queixa que la Generalitat, arran de la recent mort del seu pare, li reclama uns diners 
que es veu que li van pagar de massa arran de la Llei de Dependència. 
 
Li proposo que truqui al telèfon que se li dóna en la mateixa notificació i demani explicacions. Si 
no en queda convençuda, li recomano que presenti una queixa escrita o, en darrera instància, 
que demani ajut al Síndic de Catalunya, que és qui hi té competències. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14043 
 
Es presenta XXX i que es queixa que, malgrat les seves insistents peticions, l’alcalde no la rep. 
 
Veig que l’alcalde ja l’ha rebut diverses vegades i que també rep l’atenció dels Serveis Socials. 
Malgrat això, la informo que si vol tornar a ser rebuda per l’alcalde ho ha de demanar per escrit, 
cosa que fins ara no ha fet mai. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14044 
 
XXX es presenta i explica que va voler posar a nom seu el contracte de lloguer del pis on viu, 
que està a nom del seu pare (qui va morir fa un cert temps). El propietari del pis, però, el vol fer 
fora per la via judicial i, recentment, el jutge li ha donat la raó. Es queixa del sistema judicial. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre l’administració de Justícia, davant la qual hauria 
de presentar recurs. També l’informem que si finalment és desnonat i no compta amb cap 
alternativa, pot demanar ajut als Serveis Socials. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14045 
 
XXX exposa un conflicte veïnal per causa del presumpte lloguer fraudulent d’una plaça 
d’aparcament de protecció oficial al seu edifici. Ho va denunciar al Departament d’Habitatge de 
la Generalitat però creu que s’ha tancat en fals i se sent perjudicat. 
 
Se li explica que no podem intervenir en conflictes entre particulars ni en assumptes que 
depenen de la Generalitat. Se li proposa acudir al Síndic de Catalunya. Consulta orientada . 
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Consulta sense expedient 14046 
 
Es presenta XXX i explica que quan va morir la seva mare la Generalitat li va reconèixer, per 
carta, un deute de 930 €, en concepte d’ajut a la dependència, que li pagarien en dos terminis. 
Tots dos terminis s’han incomplert i ningú li dóna cap explicació convincent. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en assumptes de la Generalitat, però 
que es pot adreçar al Síndic de Catalunya. N’hi donem les dades i la consulta queda orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14047 
 
XXX es queixa, per correu-e, que la seva filla discapacitada no es pot quedar a dinar a l’escola 
per manca de vetlladora. El seu horari laboral no és compatible, està sola i no l’ajuda ningú. 
 
Tot i que l’Ajuntament no té l’obligació d’oferir aquest servei i, per tant, no puc obrir expedient, 
em poso en contacte amb l’escola i amb el departament d’Ensenyament per intentar buscar 
solucions. Des de tots dos llocs se m’informa que el problema és pressupostari, però que ja 
s’estan buscant solucions alternatives. La seva voluntat de solucionar-ho és més que evident. 
 
A darrera hora del matí se’m comunica que el problema ja està resolt, que l’endemà mateix la 
mena ja es podrà quedar a dinar a l’escola. Així, tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14048 
 
XXX exposa que fa anys que va cedir un pis a ADIGSA perquè el llogués. Ara l’ha hagut de 
recuperar per anar-hi a viure, però es queixa que se li ha tornat en mal estat de conservació. 
L’oficina d’Habitatge de l’Ajuntament li ha tramitat la reclamació a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, però considera que les intervencions realitzades no són suficients. 
 
Se li explica que el Síndic competent per a ajudar-la és el de Catalunya, a qui, en atenció a 
l’edat de la interessada, derivem el cas des d’aquí. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14049 
 
XXX es queixa de la presumpta mala atenció rebuda al Consell Comarcal, per culpa de la qual 
se li ha denegat una prestació econòmica. 
 
Se li explica que tant la prestació en qüestió com el servei del Consell Comarcal depenen de la 
Generalitat i queden fora de les nostres competències, però que es pot adreçar al Síndic de 
Greuges de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14050 
 
Telefona XXX i em demana entrevista per queixar-se, junt amb altres pares d’alumnes, de la 
presumpta actuació arbitrària de la Policia de Vilafranca, que els sanciona quan van a deixar 
els nens a l’escola per conduir sense el cinturó de seguretat. Afirma que això no és cert i que 
en cap cas se’ls atura ni se’ls dóna la sanció en mà. 
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Li demano que es posi d’acord amb els altres afectats i que em proposin dia i hora per a la 
visita. Com que aquesta reunió, malgrat les meves trucades i la meva disponibilitat no s’arriba a 
concretar –ni tan sols amb cada afectat per separat–, tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14051 
 
XXX exposa que, arran de la mort de la seva mare i d’haver heretat el seu pis, ha rebut una 
plusvàlua molt elevada. Pregunta si és correcta. 
 
Se li explica que és un impost igual per a tothom i perfectament regulat per les ordenances. No 
sembla que hi hagi cap error. Se la informa que se’n pot queixar per escrit, però que el més 
convenient sembla demanar un ajornament o el pagament fraccionat. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14052 
 
XXX, d’origen estranger, es queixa contra els terminis excessius que donen al Jutjat: li han 
donat hora per iniciar els tràmits de la nacionalitat per al 2019. Explica altres casos similars. 
 
Se li proposa que es queixi per escrit al mateix Jutjat, tot i que segurament haurà de demanar 
ajut al Síndic de Catalunya o a la Defensora del Pueblo. N’hi facilitem les dades i la consulta es 
tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 14053 
 
XXX demana, per correu-e, ajut per solucionar una multa que els agents rurals van imposar al 
seu germà per una presumpta crema de marges que va provocar un incendi. Assegura que 
tenia permís i que la crema va estar controlada en tot moment, però diu que les seves 
al·legacions han estat desestimades. 
 
Se’ls explica que aquest assumpte no es troba dins de les competències d’aquesta Sindicatura 
i se’ls adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14054 
 
XXX es queixa que el pare del seu fill no li passa la pensió de manutenció i que, malgrat els 
recursos presentats, la justícia no actua. També es queixa que el Consell Comarcal no li fa el 
carnet de família monoparental. 
 
Se li explica que si es vol queixar contra la ineficàcia de la Justícia ha d’acudir a la Defensora 
del Pueblo. Sobre l’atenció al Consell Comarcal, pot consultar-ho al Síndic de Catalunya, tot i 
que la seva resposta sembla lògica perquè ella mateixa ens ha dit que s’ha tornat a casar. 
Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 14055 
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Es presenta XXX i exposa un problema mecànic que pateix el seu vehicle. Pregunta si el taller 
que li va vendre se n’ha de fer responsable. 
 
Se li explica que el servei de l’Ajuntament que el pot ajudar no és la Sindicatura, sinó l’Oficina 
del Consumidor. Li indico què ha de fer per ser-hi atès i tanco la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14056 
 
XXX demana, per correu-e, que vetllem que l’Ajuntament publiqui tots els convenis signats amb 
les entitats de Vilafranca, ja que en troba a faltar alguns a la pàgina web de Cultura. 
 
Tot i que la petició no s’ha presentat per via administrativa, la trasllado a Cultura, on m’informen 
que un dels convenis en qüestió no s’ha penjat per oblit, cosa que es corregirà de seguida. 
L’altre, no s’ha publicat perquè encara no està signat. Trasllado l’explicació a XXX i la consulta 
es pot tancar com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14057 
 
Telefona XXX i pregunta si és aquí on pot presentar una reclamació contra un taller mecànic. 
 
Se li explica que no i es deriva la trucada al l’Oficina d’Atenció Ciutadana perquè li donin dia i 
hora per ser atès a l’OMIC. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 14058 
 
XXX explica que va avalar un negoci amb la casa de YYY. El negoci va haver de tancar i van 
aconseguir que el banc els concedís una pròrroga i una rebaixa temporal de quota. Ara han de 
tornar a pagar la quota sencera i veuen que no podran, així que tenen por de perdre la casa. 
 
Els expliquem que la Sindicatura no hi pot intervenir, però les adrecem a l’oficina d’Habitatge 
municipal per tal que les posin en contacte amb Ofideute, el Servei de la Generalitat 
especialitzat en aquest tipus de problemes. Es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 14059 
 
Telefona XXX i pregunta quan de temps té l’Ajuntament per respondre un escrit. Fa un mes que 
va recórrer unes taxes i voldria que se li respongués aviat. 
 
Se li explica que, per norma general, té fins a tres mesos. Si passés més temps, però, la 
Sindicatura ja podria obrir expedient i reclamar la resposta. Consulta assessorada  i tancada. 
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5.2. Informació estadística  
 
 
5.2.1. Curs donat als casos presentats 
 
En aquest punt hi ha englobats TOTS els casos que, d'una manera o altra, han estat atesos per 
aquesta Sindicatura de Greuges durant el 2014. D'aquest total, s’han separat els que han 
implicat l'obertura d’un expedient  –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i 
s'han atès com a consulta . 
 
 

Expedients pendents 2009 1 
Expedients pendents 2013 14 
Expedients oberts 2014 65 
Consultes 2014 59 
TOTAL 139 

 
 

 
 
 
Cal esmentar que tres dels expedients tractats al llarg de 2014 no es van iniciar a instància de 
part, sinó que corresponen a actuacions iniciades d'ofici. 
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5.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 59 consultes sense expedient  registrades el 2014 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (24) : 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 (35) : 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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5.2.3. Resolució dels casos estudiats 
 
Els 80 expedients estudiats (el pendent de 2008, els 14 pendents de 2013 i els 65 casos nous 
de 2014) han estat resolts de diferents maneres. 
 
En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del/de la ciutadà/ana era motivada i s'ha procedit a 
negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Quan ha estat possible acostar les 
posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut adreçar cap 
recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació . 
 
En altres ocasions aquest acord no s’ha pogut assolir per la via de la mediació i he hagut de 
recórrer, per defensar la postura de l’interessat davant d’un greuge que he considerat 
demostrat, a recomanar a l'Ajuntament –verbalment o per escrit– la rectificació de la situació 
agreujant. Aquests expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada  o bé A 
favor de l’interès general/públic  en els casos dels expedients d’ofici (3). 
 
Hi ha un tercer grup de casos en què he comprovat que l'actuació de l'administració municipal 
havia estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades i els expedients s'han 
tancat i classificat A favor de l'Ajuntament . 
 
I quatre dels expedients tractats van veure’s Desistits pels interessats , ja que els seus 
promotors respectius no van arribar a presentar la documentació necessària o van decidir no 
tirar endavant la seva reclamació perquè havien detectat indicis de solució del problema. 
 
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’haguessin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts  o Pendents de resolució . 
 

Mediació (solució de consens) 27 
A favor de l'interessat/de l’interès general 6 
A favor de l'Ajuntament 33 
Desistits pels interessats 4 
Oberts o Pendents de resolució 10 
TOTAL 80 
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5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 
 
En aquest apartat es classifiquen el total dels expedients estudiats segons les Àrees i Serveis 
que havien causat, per acció o per omissió, la disconformitat del/de la ciutadà/ana. 
 
Com és habitual, durant el 2014 també em vaig trobar amb diversos expedients que, per la 
seva naturalesa, vaig haver d'atendre i resoldre amb l'actuació coordinada de diversos serveis 
municipals que, en alguns casos, implicaven àrees diferents. El seu abast, doncs, feia difícil 
“carregar-los” únicament –i de manera justa– a un o altre servei, de manera que els he 
classificat com a Expedients de resolució Transversal. 
 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urbans i Mobilitat 10 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Policia Local 28 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 4 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Secretaria-Governació 1 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Hisenda 1 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Procediment Sancionador 10 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 9 

SERVEIS A LES PERSONES – Serveis a les Persones 2 

RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL – Cultura  3 

SERCOM – Penedès TV 1 

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 3 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 4 

Expedients de resolució TRANSVERSAL 4 

TOTAL 80 
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6. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

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

TÍTOL QUART  
 

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


