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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

 
 
 
Acabat l’any 2012 em disposo, com prescriu el Reglament Orgànic Municipal (ROM), a complir 
amb el meu deure de donar comptes, davant del Ple i davant de tota la ciutadania, de les 
activitats i de la feina feta per la institució que represento. 
 
A aquestes alçades, penso que tothom ja sap que la matèria primera amb què treballa una 
Sindicatura Municipal de Greuges són les queixes de la ciutadania, cosa que em permet 
detectar quins són els procediments, els serveis o els departaments que presenten una gestió 
més susceptible de ser millorada. 
 
Inevitablement, doncs, fer balanç de la meva activitat implica fer-lo també del funcionament de 
l’administració municipal i, per extensió, de l’actuació del nostre Govern. De fet, així s’especifica 
a l’article 104.1 del ROM: “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”. 
 
Em permeto fer aquest recordatori perquè en el darrer any m’he trobat, en més d’una ocasió, 
que algun membre de l’Equip de Govern o algun càrrec d’aquesta administració, en ser 
preguntat sobre algun assumpte concret, s’ha mostrat sorprès pel meu interès i m’ha insinuat 
que m’hauria de mantenir al marge d’aquell tema. Afortunadament, van ser ocasions 
comptades i molt puntuals que ja van ser convenientment reconduïdes, però aprofito 
l’oportunitat d’aquesta presentació pública per recordar a tothom que la meva feina consisteix 
en “supervisar l'actuació de l'administració municipal”, tota la seva actuació. 
 
No ha de ser estrany, doncs, que em permeti estudiar el contingut d’una ordenança i faci 
alguna recomanació per millorar-ne el redactat i fer-la més equitativa per a tothom. O tampoc 
hauria de veure’s estrany que proposi eines per facilitar a la ciutadania la defensa dels seus 
drets, com vaig fer en el meu expedient d’ofici 35/12, que em va portar a fer una recomanació 
escrita que encara no ha obtingut resposta. 
 
Recordo, en aquest sentit, que l’article 104.2 de l’esmentat ROM diu que “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”. 
 
Sóc plenament conscient que hi ha qüestions i decisions polítiques que s’escapen del meu 
abast, però sí que em sento habilitada per supervisar tota decisió que consideri que vulnera 
algun dret o limita alguna llibertat. Sé que qualsevol norma o ordenança es crea, en principi, 
pensant en el major bé comú, però és inevitable que hi hagi una minoria de persones que es 
puguin sentir agreujades per un text que no ha pogut tenir compte –evidentment– totes i 
cadascuna de les circumstàncies personals. 
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Però cal tenir en compte que aquestes persones, junt amb totes aquelles que es puguin sentir 
agreujades per qualsevol acció o omissió d’aquesta administració, també són ciutadans i 
ciutadanes de Vilafranca, amb tots els seus drets i tots els seus deures. I podríem dir que són 
ells, aquestes minories, la raó de ser d’una sindicatura municipal de greuges, la qual ha 
d’intentar, sempre que sigui possible, facilitar la relació i l’encaix de tothom amb el seu 
ajuntament. 
 

____________________________ 
 
 
Estic força acostumada, perquè és comú en tots els equips de govern davant dels quals he 
presentat els meus Informes anuals, que es minimitzin les xifres que poso sobre la taula i se’ls 
tregui importància. Fins i tot puc admetre que és cert que presentar 48 expedients treballats 
sobre un total de gairebé 40.000 habitants que té Vilafranca suposa un percentatge realment 
baix, però m’agradaria deixar constància que totes les persones que hi havia darrera d’aquests 
expedients s’havien sentit perjudicades per l’administració que tenen més a prop, pel seu 
Ajuntament, i em satisfà pensar que la meva intervenció ha fet possible que un bon nombre 
d’aquests expedients s’hagin pogut tancar satisfactòriament gràcies a haver assolit una solució 
de consens per una via molt semblant a la mediació. Podríem dir que són ciutadans i 
ciutadanes que han passat de sentir-se agreujats pel seu Ajuntament a sentir-se atesos, 
escoltats i respectats. 
 
A l’altre cantó de la balança també hi ha els expedients que s’han tancat a favor de 
l’Ajuntament, cosa que implica que si bé no s’ha solucionat el problema dels ciutadans, com a 
mínim se’ls ha escoltat i se’ls ha facilitat tota la informació que han necessitat per entendre que 
la seva petició no era viable. 
 
I el grup més sensible dels expedients tractats, deixant a part els que encara no han estat 
resolts i aquells que han estat desistits pels interessats, són els expedients en què no vaig 
aconseguir apropar posicions entre l’Ajuntament i l’interessat i que vaig tancar amb l’emissió 
d’una recomanació escrita a l’administració, perquè considerava que la seva actuació no havia 
estat prou correcta i vaig veure esgotada la via del diàleg i la mediació. Afortunadament, 
aquests casos són els mínims, però he de lamentar, un any més, que l’Ajuntament no només 
no accepti les meves propostes, sinó que ni tan sols es molesti en respondre-les. 
 
En aquest sentit, i continuant amb la relació que vaig iniciar l’any passat, tot seguit passo a 
enumerar aquells casos en què he adreçat una recomanació a l’Equip de Govern i encara no 
n’he obtingut resposta: 
 
 
- Exp. 11/09 
 Obert: abril de 2009 
 Intent de mediació: 18 mesos 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: octubre de 2010 
 Resposta a 31-12-12: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 26 mesos  
 
- Exp. 21/10 
 Obert: juny de 2010 
 Intent de mediació: 9 mesos 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: març de 2011 
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 Resposta a 31-12-12: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 21 mesos  
 
- Exp. 17/11 
 Obert: juliol de 2011 
 Intent de mediació: 12 mesos 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: juliol de 2012 
 Resposta a 31-12-12: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 5 mesos  
 
- Exp. 35/12 
 Obert: novembre de 2012 
 Tancat a favor de l’interessat i emesa recomanació escrita: 3 de desembre de 2012 
 Resposta a 31-12-12: NO rebuda 
 Temps que fa que espero la resposta: 1 mes  
 
 
A la vista de tot això, no puc evitar pensar que l’Ajuntament de Vilafranca encara no creu prou 
en la seva Sindicatura Municipal de Greuges, i que no ha acabat d’entendre que aquesta 
institució és una eina de conciliació, que s’esforça per buscar solucions i per corregir defectes, i 
que no té cap intenció d’atacar a l’Equip de Govern ni de fer oposició. Precisament és tot al 
contrari: és un instrument que vol contribuir a millorar les relacions entre l’Ajuntament i la 
ciutadania, a fer-les més transparents i a treballar, en definitiva, per assolir la millor 
administració de proximitat possible. La Sindicatura, doncs, no s’hauria de veure com a una 
nosa, sinó com a una aliada. 
 

____________________________ 
 
 
En l’anàlisi objectiva dels casos atesos durant el 2012, recollits estadísticament en l’aparat 5.2 
d’aquest Informe, és fàcil observar que hi ha un cert estancament (respecte de 2011) en les 
queixes rebudes, tot i que cal notar que un any més ha tornat a augmentar sensiblement (un 
7%) el nombre de Consultes, que corresponen a aquelles persones que s’han adreçat a 
nosaltres per exposar-nos un problema que o bé no era competència de l’Ajuntament de 
Vilafranca o bé que encara no li havia estat exposat per via administrativa. En tots aquests 
casos, se’ls ha informat de com ho havien de fer per ser atesos o de quina administració o 
institució era a la qual s’havien d’adreçar per solucionar el seu problema. 
 
Pel que fa als expedients tractats, potser el que crida més l’atenció és observar que hi ha dos 
serveis que gairebé han vist duplicat el nombre de casos que els afectaven. Es tracta de la 
Policia Local (Seguretat Ciutadana), que ha passat de 6 expedients el 2011 a 11 expedients el 
2012 (+84%) i de Serveis Socials (Benestar Social), que ha passat de 3 expedients el 2011 a 6 
el 2012 (+100%). 
 
De ben segur que hi ha diferents arguments i explicacions que ho podrien justificar. En el cas 
de la Policia Local, per exemple, és fàcil pensar que la causa pot estar en l’entrada en vigor de 
l’ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana o bé en un major zel sancionador dels nostres 
agents, cosa que potser no seria del tot positiva. També es pot suposar, però, que aquest 
augment podria ser degut a una major indisciplina per part de la ciutadania, tot i que cal 
considerar, en principi, que qui es veu sancionat per una infracció que sap que ha comès, no 
perdrà el temps presentant recursos i demanant l’empara de la Sindicatura de Greuges. 
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Però encara em sembla més preocupant i significatiu l’augment de casos relatius als Serveis 
Socials, i no pas per la manca d’eficiència d’aquest servei, ja que en la majoria de les ocasions 
he comprovat que la seva actuació havia estat prou correcta dintre de les seves possibilitats, 
sinó pel missatge que porta implícit aquest augment. 
 
Des del meu punt de vista, aquest increment és un toc d’alerta que ens indica que, també a 
Vilafranca i cada vegada més, hi ha més persones i famílies senceres que es veuen afectades 
per la greu situació de crisi actual i que s’han vist conduïdes, normalment per la coincidència de 
diferents circumstàncies adverses, fins al llindar de la pobresa i de la marginació social. 
 
Sé que estic parlant a partir d’unes quantitats d’expedients molt baixes, però vull destacar que 
aquest problema afecta a les persones més desfavorides de la nostra societat i reclama, per 
tant, la màxima atenció per part de les administracions. També sé que aquestes persones, la 
majoria de les quals no tenen feina i tenen seriosos problemes d’habitatge, són víctimes d’un 
problema d’abast general que s’escapa de les responsabilitats dels ajuntaments; però es dóna 
la circumstància que són precisament les administracions municipals les que es troben a 
primera línia de foc sense disposar ni de les competències ni dels recursos suficients com per 
cobrir les necessitats més essencials i solucionar la gran diversitat que problemes que 
presenten aquestes famílies. 
 
Per això, aprofito aquest Informe anual per fer una crida a l’Ajuntament de Vilafranca a intentar 
remoure obstacles i a buscar solucions, si cal anant més enllà de les lleis (com ja vaig proposar 
i se’m va acceptar en la recomanació d’ofici 09/12) per tal de no deixar desatès a cap d’aquests 
conciutadans i conciutadanes nostres. 
 

____________________________ 
 
 
Continuant amb el repàs de l’activitat que he dut a terme durant l’any 2012, he de fer un esment 
especial de tota l’activitat que he desenvolupat com a presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores locals de Catalunya - FòrumSD, que m’ha permès portar el nom de 
Vilafranca per tot el país arran dels molts actes als quals he hagut d’assistir. 
 
Tota aquesta activitat extraordinària es troba detallada a la secció quarta d’aquest Informe, titulada 
Relacions amb les altres Sindicatures, i vull deixar constància que en cap cas ha suposat una 
càrrega per a la tresoreria vilafranquina, ja que ha estat l’Associació del FòrumSD qui ha cobert 
totes les meves despeses. Per altra banda, crec que l’assistència a tots aquests cursos, seminaris, 
jornades, i tota aquesta activitat institucional, també m’ha permès millorar en la meva tasca local 
diària, ja que m’ha facilitat l’ampliació de coneixements i l’obtenció de nous punts de vista. 
 
Evidentment, també m’he esforçat en procurar que aquesta activitat fora de Vilafranca no 
repercutís negativament en la bona qualitat de l’atenció que crec que ofereix la Sindicatura 
vilafranquina, cosa que em penso que he aconseguit i que tothom qui ha volgut parlar amb 
nosaltres ha trobat una manera fàcil de fer-ho. 
 
A més de tot això, i com cada any, també he dut a terme diverses accions per fer publicitat i 
promoció de la institució, i he participat en molts dels actes públics convocats a Vilafranca per tal 
de fer ben visible la Sindicatura i posar-la al costat de la ciutadania. Tota aquesta activitat es troba 
recollida a la secció tercera d’aquest Informe, Promoció de la institució en l’àmbit local i participació 
en actes públics. 
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____________________________ 
 
 
Insisteixo, doncs, en aquest objectiu de promoure i fer conèixer la institució per a l’any 2013, ja que 
considero que la Sindicatura Municipal de Greuges encara és una eina relativament poc coneguda 
entre els ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca, motiu pel qual tinc intenció de continuar duent a 
terme les xerrades als instituts i als centres de secundària, a les associacions de veïns, als casals 
d’avis, i a tot arreu on se’m demani. També continuaré, per descomptat, assistint i participant en 
els actes públics que es convoquin i procurant mantenir una certa presència als mitjans de 
comunicació. 
 
Un altre dels objectius que em marco és fer una mica més de pedagogia en l’Equip de Govern, per 
veure si podem aconseguir una major fluïdesa en la comunicació i una major celeritat en les seves 
respostes. La tasca com a Síndica Municipal de Greuges és engrescadora i gratificant pel que fa a 
la relació amb la ciutadania, però les coses encara serien més fàcils si no costés tant parlar amb 
algun dels regidors i si quan emeto alguna recomanació aquesta fos estudiada amb atenció i 
resposta amb una relativa celeritat. 
 
En aquest sentit, i tornant al ja esmentat article 104 del ROM, cito que en el seu punt 3 diu, 
textualment, que “L'administració municipal, i en general tots els organismes i les empreses que 
depenen de l'Ajuntament, està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic o la 
síndica de greuges en les seves investigacions”. 
 

____________________________ 
 
 
Convençuda que podrem millorar en aquest aspecte, vull agrair a l’alcalde i als regidors i 
regidores de l’Equip de Govern la bona voluntat que sempre em demostren; als grups de 
l’oposició el respecte i la consideració que em tenen; i a tots els caps de servei, tècnics i 
personal d’aquesta administració l’ajut, la col·laboració, el suport i l’assessorament que m’han 
ofert sempre que els ho he demanat. 
 
Agraeixo també el fet d’haver pogut actuar en tot moment amb la total independència i 
objectivitat que propugna el reglament, podent aplicar, quan ho he cregut oportú, la lògica i el 
raonament per donar sentit i humanitzar la freda i estricta aplicació de la llei. 
 
Per acabar, un any més vull esmentar la col·laboració i la dedicació del meu secretari, que 
constitueix un suport imprescindible per al bon funcionament de la institució. El pilar principal 
per a aquest bon funcionament, però, són els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i de la 
comarca, tots aquells que confien en la Sindicatura i que hi acudeixen a buscar ajut, orientació 
o assessorament quan tenen un problema, i els quals són el principal actiu de la institució que 
represento. A tots ells, moltes gràcies. 
 
 
 
M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, 16 d’abril de 2013. 
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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 2012 vaig continuar amb les xerrades als IES per 
donar a conèixer la Sindicatura Municipal de Greuges entre els estudiants de cicle secundari de 
Vilafranca. 
 
Entre la bona col·laboració dels tutors i la bona predisposició dels alumnes, les sessions van 
ser, en general, força dinàmiques i participades, de manera que el balanç de l’experiència és 
altament 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 2012 vaig dur a terme un total de quatre sessions, distribuïdes d’aquesta manera: 
 
Curs 2011-2012: 
- 18 de gener de 2012: 1 sessió al Col·legi Sant Ramon 
- 12 d’abril de 2012: 1 sessió al Col·legi del Carme 
- 13 d’abril de 2012: 1 sessió al Col·legi del Carme 
 
Curs 2012-2013: 
- 14 de desembre de 2012: 1 sessió a l’IES Eugeni d’Ors 
 
 
3.1.2. Contactes amb les associacions de veïns 
 
Com és habitual, durant l’any passat també em vaig posar en contacte amb les juntes de les 
diferents associacions de veïns de Vilafranca. L’objectiu era lliurar-los un exemplar del darrer 
Informe d’actuacions presentat al Ple i posar-me a la seva disposició per si consideraven oportú 
convocar el veïnat perquè els fes una xerrada informativa al barri. 
 
Progressivament, però, i atès que al llarg dels darrers anys havíem observat que aquestes 
convocatòries no tenien gaire resposta, vam anar optat per fer una petita trobada amb els 
membres de la junta i deixar-los, per al local de l’associació i a l’abast de tothom, tríptics 
informatius sobre l’existència i la utilitat de la Sindicatura. Malgrat això, en tots el casos els vaig 
oferir que si en qualsevol moment volien convocar una xerrada, només caldria que m’ho fessin 
saber i buscaríem data. 
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Les visites que vaig fer durant l’any 2012 van ser: 
 
- 18 de gener: Les Clotes 
- 1 de febrer: Molí d’en Rovira 
- 20 de març: Sant Julià 
- 19 de juny: Poble Nou 
- 20 de juny: Les Clotes 
- 28 de novembre: Molí d’en Rovira 
- 19 de desembre: La Girada 
 
 
3.1.3. Xerrades a les residències i casals de la ge nt gran 
 
D’acord amb la meva voluntat de donar a conèixer la institució de la Sindicatura Municipal de 
Greuges a tota la ciutadania, a finals de 2012 vaig iniciar un nou cicle de xerrades que, en 
aquesta ocasió, vaig voler centrar en les residències i els casals de la gent gran. 
 
Per aquest motiu, vaig posar-me en contacte amb les juntes o els responsables de cada 
institució i els vaig proposar l’activitat, però com que ja érem a les acaballes de l’any, l’única 
xerrada que vaig dur a terme abans d’acabar el 2012 va ser a la Llar d’Avis de la UEBE. 
 
Cal dir que vaig ser molt ben rebuda i que l’auditori, lluny d’escoltar de manera passiva, va 
prendre part molt activa en el debat que vaig obrir després de l’exposició, cosa que em fa 
pensar en l’encert de la iniciativa. 
 
Curiosament, els casals de l’Obra Social de Caixa Penedès - Grup BMN (Espirall i Tívoli) van 
declinar el meu oferiment, potser per evitar possibles queixes dels usuaris contra la mateixa 
entitat financera. Així, no vaig tenir l’ocasió d’informar-los que, en cas de tenir queixes en 
aquest sentit, la Sindicatura de Greuges no té competències per intervenir-hi, ni les vaig poder 
orientar, com intento fer sempre, vers els organismes que sí que les haurien pogut atendre 
(com ara l’Agència Catalana de Consum, si hagués estat un tema de preferents). 
 
Les xerrades al Casal de la Gent Gran del carrer Peguera, de l’ICASS, i a les altres 
llars/residències, van quedar per a primers de 2013. 
 
 
3.1.4. Recomanació d’ofici 
 
Arran de la posada en pràctica d’una mesura similar en altres ajuntaments del país, a primers 
de desembre de 2012, i després d’haver-ho estudiat en l’expedient d’ofici 35/12, vaig proposar 
a l’Ajuntament de Vilafranca la inclusió d’un paràgraf, al final de totes les resolucions que 
emetés, en què informés a la ciutadania sobre l’existència i la utilitat de la Sindicatura. 
 
Vaig pensar que aquesta mesura seria molt útil per donar a conèixer la institució, ja que 
suposaria informar, de manera directa, a tothom qui rebés una resolució de l’Ajuntament, que a 
part de poder anar al Contenciós en cas de no estar-hi d’acord (aquesta informació, junt amb 
els terminis que té per fer-ho, hi ha d’aparèixer obligatòriament), també pot acudir a la 
Sindicatura, que l’atendrà de manera gratuïta. 
 
(Més informació sobre aquesta recomanació a la secció 5.1.1. d’aquest Informe, Exp. 35/12). 
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3.1.5. Publicitat 
 
A finals de 2011 totes les sindicatures municipals de greuges vam rebre, arran d’un acord 
assolit mesos enrere entre el FòrumSD i la Diputació de Barcelona, un cert nombre de cartells i 
de fulls de mà, personalitzats amb les dades de cada sindicatura, que vaig començar a repartir 
a primers de 2012. 
 
Com que la quantitat rebuda no va ser gaire elevada, només vaig poder distribuir-los per les 
cartelleres i els taulells d’atenció dels edificis municipals que són la seu dels diversos 
departaments de l’Ajuntament de Vilafranca, però considero que va ser una bona acció perquè 
les persones que ho van veure ja eren, en essència, ciutadans i ciutadanes que tenen relació 
amb l’administració municipal i, per tant, usuaris potencials de la Sindicatura. 
 
 
 
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 podem recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera 
indirecta– que estem al seu costat i a la seva disposició. 
 
La relació i els motius pels quals la Sindicatura Municipal de Greuges ha estat objecte d’atenció 
dels mitjans de comunicació és el següent: 
 
- 22 de gener. El diari Ara publica un reportatge sobre les sindicatures municipals de greuges 
arran de les retallades que s’hi preveuen i la possible desaparició d’alguna de les existents. 
 
- 24 de febrer. La Vanguardia es fa ressò de la celebració de la XIV Trobada Assemblea del 
FòrumSD, celebrada a Arenys de Mar. 
 
- 1 de març. Entrevista a El Cargol en què es fa un repàs a la història de la institució a 
Vilafranca, es comenta la seva utilitat, es fa balanç de la relació amb l’Ajuntament i de les 
problemàtiques més habituals. També es comenten temes d’actualitat relacionats amb el 
FòrumSD. 
 
- 15 de maig. Els mitjans locals i comarcals publiquen la notícia de la presentació al Ple de 
l’Informe 2011 sobre l’actuació de la Sindicatura Municipal de Greuges durant aquell any. Vaig 
fer aquesta presentació com a primer punt de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de maig. 
 
- 19 d’octubre. Assistència al V Encuentro Estatal de Defensores Locales, celebrat a Barcelona 
els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2012. Hi va haver recepcions oficials a l’Ajuntament i a la seu del 
Parlament de Catalunya, i el gruix de les sessions es va desenvolupar al CCCB. 
 
- 14 de desembre. Publicació d’un article d’opinió, consensuat per tots els membres del 
FòrumSD, en commemoració del 64è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
que va ser signada el 10 de desembre de 1948. 
 
- 14 de desembre. Ressò de la concentració duta a terme a Vilafranca en defensa de l’escola 
en català davant dels constants atacs, contra el model educatiu i contra la llengua catalana, 
que arriben des de Madrid. Vaig assistir a la convocatòria i vaig llegir el manifest. 
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- 19 de desembre. Entrevista a Ràdio Vilafranca arran de la publicació de l’article sobre 
l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. També ho vam aprofitar per fer un 
repàs a la feina que fa la Sindicatura, a les competències que té i a la seva manera de actuar. 
 
 
 
3.3. Participació en actes públics de la vila  
 
Amb l’objectiu de fer visible la institució que represento i de demostrar interès i implicació en les 
activitats que tenen lloc a Vilafranca, durant el 2012 vaig intentar assistir al màxim d’actes 
públics dels que es van convocar. Van ser els següents: 
 
 
3.3.1. Participació en el projecte “Tots som regido rs”  
 
Com ja havia fet a finals de 2009, quan la iniciativa encara estava en una fase força 
embrionària, a primers de 2012 vaig tornar a col·laborar en el projecte “Tots som regidors”. 
 
Aquest programa, impulsat i desenvolupat des del Servei de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament, tenia per objectiu fer més propera la política municipal als joves estudiants dels 
instituts de Vilafranca. La meva aportació va ser en forma d’entrevista, en la qual vam fer un 
repàs a les funcions de la Sindicatura i a la tipologia dels casos que atén la institució. 
 
 
3.3.2. Xerrada sobre Salvador Puig Antich 
 
En el marc de les festes de Sant Raimon, el dia 18 de gener de 2012 vaig assistir a la xerrada 
“Salvador Puig Antich, el darrer català assassinat pel franquisme” , que va tenir lloc a 
l’Escorxador i va anar a càrrec de les germanes del Salvador i d’en Pere Zanuy, membre 
fundador de la Plataforma Cívica que demana la revisió del procés judicial militar d’en Salvador 
Puig Antich. 
 
 
3.3.3. Itineraris de la Memòria al Penedès 
 
El dilluns 30 de gener de 2012, arran de la invitació personal de l’alcalde Pere Regull, vaig 
assistir a la presentació del mapa-guia dels espais de la Memòria Democràtica al Penedès, que 
es va fer per mitjà d’una llarga ruta en autocar per alguns dels indrets en qüestió (llocs de 
comandament, búnquers, etc.). 
 
L’acte estava organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i va comptar amb la presència 
de diferents responsables polítics i tècnics del territori. 
 
 
3.3.4. Ronda de contactes amb els grups polítics de l Consistori  
 
A finals de gener de 2012 vaig considerar oportú iniciar una ronda de contactes amb tots els 
grups polítics amb representació al Consistori. No hi havia un objectiu concret ni un tema de 
conversa establert, però vaig considerar que seria interessant per copsar el pols de la ciutat 
des d’una altra perspectiva. 
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Evidentment, també vaig aprofitar l’ocasió per donar a conèixer la institució, les competències 
que té, la tasca que fa, com la desenvolupa (destacant especialment els principis 
d’independència i objectivitat.), els mitjans que té per fer-la i la utilitat que té, tant per a la 
ciutadania com per al bon funcionament de l’Ajuntament. 
 
El calendari de les trobades va ser: 

- 30 de gener: IC-V 
- 14 de febrer: ERC 
- 8 de març: CUP 
- 19 de març: PSC 
- 16 d’abril: PP 
- 10 de desembre: CiU 

 
 
3.3.5. Conferència institucional Dia d’Europa 2012  
 
En el marc dels actes organitzats amb motiu de la celebració del Dia d’Europa 2012, el dimarts 
8 de maig vaig assistir a la conferència institucional La visió catalana dels reptes europeus de 
la crisi de l’euro, que va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
La xerrada va anar a càrrec de l’excorresponsal de TV3 a Brussel·les i a Berlín Martí Anglada, 
que va oferir una visió prou interessant del funcionament intern de la UE, dels excessos en què 
han incorregut alguns països –que han viscut per sobre del seu nivell– i de la necessitat que els 
països líders –com Alemanya i França– endrecin la Unió i tornin a cadascú al seu lloc. 
 
Malgrat això, la seva intervenció va tenir un to clarament optimista i contrari el desencís, ja que 
va constatar que tot i que la situació és difícil, s’està treballant en la bona direcció. 
 
Va afirmar, per acabar, que no tenia cap dubte que, arribat el cas, Europa acolliria sense cap 
problema una Catalunya independent. 
 
 
3.3.6. Presentació al Ple de l’Informe 2011  
 
En compliment de la meva obligació com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del 
Penedès, durant el primer quadrimestre de 2012 vaig elaborar l’Informe sobre l’actuació de la 
Sindicatura durant l’any 2011, i el vaig presentar al Consistori i a la ciutadania –com a primer 
punt de l’ordre del dia– durant el Ple ordinari que es va celebrar a l’Ajuntament el dia 15 de 
maig de 2012. 
 
En general, els diferents grups polítics van aprovar la tasca de la institució i van destacar la 
seva utilitat per ajudar a millorar el funcionament de l’administració municipal vilafranquina. 
 
Vull esmentar que en el mateix Ple es va debatre una moció que la major part dels grups 
municipals havien presentat arran d’una proposta d’aquesta Sindicatura, en el sentit d’incloure 
una exempció en l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 
(plusvàlua) que eximís de pagar-lo a aquelles persones que haguessin perdut el seu habitatge 
habitual com a conseqüència d’una dació en pagament o d’una execució hipotecària. La moció 
es va aprovar per unanimitat. 
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3.3.7. Pregó i inauguració de les Fires de Maig 
 
En resposta a la invitació de l’alcalde i de la regidora Dolors Rius, presidenta del Patronat de 
Comerç i Turisme, el dimecres 16 de maig de 2012 vaig assistir, al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila, al Pregó de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats. 
 
L’acte va anar a càrrec del periodista i escriptor Manuel Cuyàs i Gibert, qui a través del seu 
parlament, titulat Un mataroní a Vilafranca, ens va explicar com va descobrir Vilafranca i com, 
amb el pas dels anys, ha anat aprenent i estimant els nostres costums i les nostres tradicions, 
diferents de les de Mataró però que ja sent com a pròpies. 
 
Dos dies després, el divendres 18 de maig, també vaig assistir a l’acte d’inauguració de les 
Fires, que va comptar amb la presència del Secretari General de la Presidència i portaveu del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Francesc Homs i Molist, i va tenir lloc a la 1.00 del 
migdia, al recinte firal. 
 
Després de la tallada de cinta preceptiva va tenir lloc el també tradicional passeig pels estands. 
 
 
3.3.8. Acte institucional Onze de Setembre  
 
Arran de la invitació de l’alcalde, el dia 10 de setembre de 2012 vaig assistir, a les 8.00 del 
vespre, al Saló de Plens de l’Ajuntament, a l’acte institucional que es va celebrar amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya. 
 
Aquest acte va consistir en una conferència a càrrec del Doctor en Ciències Econòmiques, 
professor de Sociologia a la UAB i periodista Salvador Cardús i Ros, en què va parlar sobre El 
desvetllar actual del sobiranisme a Catalunya i va fer un interessant repàs de l’evolució 
històrica del catalanisme des de després de la darrera dictadura. 
 
 
3.3.9. Acte patronal de la Policia Local  
 
El dia 9 d’octubre de 2012 vaig assistir, a l’Auditori Municipal, a l’acte institucional de celebració 
de la Diada Patronal de la Policia Local. 
 
Com cada any, l’acte va comptar amb diverses intervencions institucionals i també amb 
algunes interpretacions musicals, però la part més important de la celebració va recaure en els 
reconeixements a altres cossos policials i el lliurament de diplomes, medalles i guardons a 
aquells agents que durant el darrer any havien destacat arran d’alguna actuació o intervenció 
de mèrit. 
 
 
3.3.10. Xerrada al Consell Comarcal  
 
El dimecres 28 de novembre de 2012 vaig assistir, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, a la xerrada titulada Què passa amb els nostres drets socials?, emmarcada dins del 
Cicle de 7 a 9. 
 
Van intervenir l’Alfonso Sancho Vendrell, expresident de la Confederació Catalana d’ONG per a 
la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, i la Maria Cañadas, presidenta d’Amnistia 



 

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

17 

Internacional a Catalunya, els quals van abordar temes de cooperació, solidaritat, pau i drets 
humans des del punt de vista de la crisi que pateix la nostra societat. També van denunciar els 
excessos a què s’havia arribat en nom de l’Estat del Benestar i el problema de l’habitatge que 
pateixen tantes famílies. 
 
Una de les conclusions a què es podria arribar observant l’augment de la pobresa i el major 
distanciament entre les classes socials benestants i les més humils, és que s’està vivint un 
canvi de cicle, en què la crisi ha estat tan sols un detonant. 
 
També van participar en el col·loqui final els membres de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de l’Alt Penedès, que van denunciar la precarietat de la situació en què queden les 
persones afectades i l’aparent ocultació pública dels casos de desnonament que es produeixen 
a la comarca. 
 
 
3.3.11. Concentració a favor del sistema educatiu c atalà  
 
El dilluns 10 de desembre de 2012, arran d’una invitació d’Òmnium Cultural i del col·lectiu Som 
Escola, vaig participar –amb la lectura púbica del manifest que havien elaborat per a l’ocasió– a 
la concentració que, amb el suport de tot d’altres entitats, associacions, sindicats, AMPES, etc. 
de Vilafranca, va tenir lloc a la Plaça de la Vila a favor del model educatiu català i per rebutjar la 
llei Wert. 
 
L’assistència de la població vilafranquina a la convocatòria va ser força representativa, i tothom 
coincidia que calia donar una resposta ferma a aquest nou atac del Govern espanyol contra el 
sistema educatiu català, que pretenia relegar la nostra llengua pròpia a una assignatura 
optativa, i que la degradava fins a la quarta llengua del sistema educatiu (per darrera del 
castellà i de dues llengües estrangeres). 
 
Els concentrats vam denunciar, doncs, les males arts utilitzades per l’estat espanyol per 
intentar –un cop més– dividir la societat catalana, amb un altre atac descarat al nostre model 
d’immersió lingüística, avalat internacionalment i que garanteix la cohesió social del país. 
 
 
3.3.12. Pregó de la Fira del Gall  
 
Arran de la invitació rebuda d’alcaldia, el dimecres 11 de desembre de 2012 vaig assistir, al 
Saló de Sessions de la Casa de la Vila, al pregó de la Fira del Gall, que va anar a càrrec de la 
Sra. Ada Parellada, cuinera, animadora gastronòmica i educadora alimentària. 
 
 
3.3.13. Inauguració Fira del Gall  
 
El dissabte següent, 15 de desembre de 2012, vaig acompanyar l’alcalde i les autoritats en el 
tradicional recorregut per la Fira del Gall i durant la compra de l’aviram que l’Ajuntament lliura 
després a les institucions benèfiques de la vila. 
 
Acte seguit, vam poder gaudir de les mostres de cuina d’aviram i de vins negres del Penedès al 
pavelló cobert del Parc de Sant Julià. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

 
 
Com cada any, durant el 2012 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 a nivell local. 
 
Tal i com ja havia passat el 2011, durant el 2012 aquests actes van resultar ser molts més dels 
habituals arran de l’exercici del càrrec de presidenta del FòrumSD, que vaig ostentar per segon 
i darrer any. Malgrat això, però, sempre vaig procurar que aquestes obligacions no entorpissin 
la meva tasca prioritària, el servei a la ciutadania i el funcionament de la Sindicatura Municipal 
de Greuges de Vilafranca. 
 
El detall d’aquests actes 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 presidenta de la Junta Directiva del FòrumSD, i d’acord amb el compromís que això 
suposa, vaig procurar assistir a 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 qüestió d’espai i per no carregar-lo excessivament amb detalls de funcionament intern. 
 
 
12 de gener de 2012 
 
La primera reunió de la Junta del FòrumSD del 2012 va tenir lloc a Girona, on es va 
desenvolupar aquest ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 54 ). 
2.- Valoració Jornades de Formació de Terrassa 
3.- Valoració presentació Recull d’Informes al Parlament 
4.- Valoració lliurament publicacions – Recull d’informes i Recull Formació 
5.- Economia – Actualització de dades – tramesa quotes 2012 
6.- Preparació XIV Trobada - Assemblea 2012 
 - Lloc: Tarragona, 22 de febrer de 2012  
 - Aprovació acta darrera assemblea 
 - Presentació Informe de gestió – estat de comptes 2011 
 - Proposta actualització Estatuts 
 - Proposta actualització Registres i documentació.  
 - Proposta acord quotes 2012 
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 - Proposta Pla de treball – pressupost 2012 
7.- Precs i preguntes – proposta J. Luis Mayo / retards RMI – SGCat. 
 

____________________________ 
 
 
7 de febrer de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 55). 
2.- Valoració de la situació de Tarragona – propostes d’actuació. 
3.- Proposta de redistribució de funcions - tasques de tresoreria. 
4.- Preparació XIV Trobada – Assemblea 2012 
 - Lloc:  - - - - - - - - , 23 de febrer de 2012  
 - Aprovació acta darrera assemblea 
 - Presentació Informe de gestió – estat de comptes 2011 
 - Proposta actualització Estatuts 
 - Proposta actualització Registres i documentació.  
 - Proposta acord quotes 2012 
 - Proposta Pla de treball – pressupost 2012 
 - Proposta – futura llei de governs locals 
5.- Informació propostes  
 - VII Jornades Formació – Cornellà – 24-25 maig 
 - V Encuentro Estatal – Barcelona – Octubre 
6.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
13 de març de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 56). 
2.-  Valoració – XIV Trobada Assemblea – Arenys de Mar 
3.-  Comissió Estatuts – programació 
4.-  Comissió Llei de Governs locals – programació (* dictamen – incompatibilitats) 
5.-  Comissió – proposta educativa – els síndics als instituts 
6.-  Elaboració Recull d’Informes – fitxes 23 de març 
7.-  Elaboració Recull de Formació 
8.-  Elaboració Punt de Trobada – núm. 10 
9.-  VII Jornades de Formació – Cornellà de Llobregat – 24/25 de maig 
10.-  Confirmació calendari reunions Junta directiva 
11.-  Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
17 d’abril de 2012 
 



 

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

20 

Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 57). 
2.- VII Jornades de Formació – Cornellà de Llobregat – 24/25 de maig 
3.- Reunió Coordinadora Estatal – 20 d'abril 
4.- Comissió Llei de Governs locals – reunió Fundació Pi Sunyer 
5.- Comissió – proposta educativa – els síndics als instituts - proposta reunió 3/05 - 10,30 
6.- Seguiment elaboració Recull d’Informes 
7.- Seguiment elaboració Recull de Formació 
8.- Seguiment elaboració Punt de Trobada – núm. 10 
9.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
8 de maig de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 58). 
2.- Preparació VII Jornades de Formació – Cornellà de Llobregat – 24/25 de maig 
3.- Informació Reunió Coordinadora Estatal – preparació Encuentro Estatal  
4.- Llei de Governs locals – seguiment elaboració proposta 
5.- Comissió – actuacions de dinamització - Proposta educativa: Infants i Joves / Gent gran 
6.- Seguiment elaboració Recull d’Informes 
7.- Seguiment elaboració Recull de Formació 
8.- Seguiment elaboració Punt de Trobada – núm. 10 
9.- Informació tresoreria – estat de comptes 
10.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
13 de juny de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 59) 
2.- Avaluació - VII Jornades de Formació – Cornellà de Llobregat 
3.- Llei de Governs locals – elaboració proposta final 
4.- Organització Jornada de convivència – La Seu d’Urgell - 3 de juliol 
5.- Comissió – actuacions de dinamització - Proposta educativa: Infants i Joves / Gent gran 
6.- Proposta Estatuts – Assemblea Setembre 
7.- Punt de Trobada – núm. 11 
8.- Informació tresoreria – estat de comptes 
9.- Precs i preguntes 
 

____________________________ 
 
 
10 de juliol de 2012 
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Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 60). 
2.- Avaluació Jornada de convivència – La Seu d’Urgell - 3 de juliol. 
3.- Llei de Governs locals – proposta final. 
4.- Actualització Estatuts – proposta final. 
5.- Comissió – actuacions de dinamització - Proposta educativa: Infants i Joves / Gent gran. 
6.- Punt de Trobada – núm. 11. 
7.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
8.- Avaluació seguiment - Pla de Treball 2012. 
9.- Convocatòria Assemblea extraordinària - 20 de setembre - terminis convocatòria, lloc i 

ordre del dia. 
10.- Precs i preguntes.  
 - Presentació IV Recull d'Informes 
 

____________________________ 
 
 
13 de setembre de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 61). 
2.- Actualització Estatuts – proposta final. 
3.- Llei de Governs locals – proposta final. 
4.- Avaluació seguiment - Pla de Treball 2012. 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
6.- Precs i preguntes. 
 - Presentació IV Recull d'Informes 
 

____________________________ 
 
 
9 d’octubre de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 62). 
2.- Valoració Assemblea Extraordinària – Reunió Territoris - St. Feliu de Guíxols 
3.- Taller Formació – 15 novembre – Mollet del Vallès 
4.- Butlletí – Punt de Trobada – núm. 12 (octubre) 
5.- Seguiment tasques pendents: 
 - Tràmit subvenció Diputació de BCN – Diputació de Girona 
 - Tràmit registre nous estatuts 
 - Recull d’Informes 
 - Recull Formació 
 - Actes assemblees – Arenys de Mar / St. Feliu de Llobregat 
 - Comptabilitat – Gestoria 
 - Preparació – Presentació Recull d’Informes – Convidat / Conferència 
6.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
7.- Precs i preguntes. 
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 - V Encuentro Estatal – Actualització d’informació 
 

____________________________ 
 
 
6 de novembre de 2012 
 
Reunió de Junta a Santa Coloma de Gramenet. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 63). 
2.- Taller Formació – 15 novembre – Mollet del Vallès. 
3.- Subvencions – Diputació de Barcelona / Diputació de Girona 
 - Proposta signatura continuïtat plurianual 
4.- Valoració Butlletí – Punt de Trobada 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes – Quotes 2013.  
6.- Precs i preguntes. 
 - Informació – Visita d'una delegació de defensors locals de Sèrbia a Catalunya. 
 - Reunions pendents: Oficina Antifrau - Defensora del Pueblo 
 - Calendari / assemblea 2013 
 

____________________________ 
 
 
11 de desembre de 2012 
 
Reunió de Junta a Girona. Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació – acta de la darrera reunió (junta núm. 64). 
2.- Valoració Taller Formació – 15 novembre – Mollet del Vallès. 
3.- Butlletí – Punt de Trobada: núm. 13 Especial Encuentro Estatal – núm. 14 - Desembre 
4.- Assemblea General – 21 de febrer de 2013 – Acord inici procediment renovació Junta 

Directiva 
5.- Informació tresoreria – estat de comptes. 
6.- Precs i preguntes. 

- Informació reunions pendents: Oficina Antifrau - Defensora del Pueblo  
- Subvencions Diputacions. 

 
 
 
4.2. Reunió amb la Diputació de Lleida  
 
Arran d’una entrevista concertada pel Sr. Josep Giné, Síndic Municipal de Greuges de Lleida, 
el dia 13 de gener de 2012 una representació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir amb el 
President de la Diputació de Lleida, en Joan Reñé. Un cop presentada la nostra tasca, vam 
demanar al Sr. Reñé la col·laboració de la Diputació en la promoció i expansió territorial de les 
sindicatures i defensories locals. 
 
També vam comentar la possible col·laboració econòmica directa de la Diputació en les nostres 
activitats, cosa que en primera instància es va descartar però sense tancar la porta a l’ajut 
puntual a l’hora de publicar els nostres llibres de Formació, Reculls d’Informes, etc. 
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4.3. Preparació del V Encuentro Estatal de Defensor es Locales  
 
Al IV Encuentro Estatal de Defensores Locales, celebrat a Granada a primers d’octubre de 
2011, es va acordar que la cinquena trobada se celebraria a Barcelona, i que seria assumida 
per aquesta ciutat, amb la col·laboració del FòrumSD. 
 
Per aquest motiu, el 24 de gener de 2012 ja vam mantenir la primera reunió entre l’equip de la 
Síndica Municipal de Greuges de Barcelona i una representació de la Junta del FòrumSD, amb 
la intenció de començar a parlar d’espais, horaris i continguts. 
 

____________________________ 
 
 
Posteriorment, durant el mes d’abril de 2012 es va celebrar, també a Barcelona, la reunió que 
va servir per donar la forma i el contingut definitius a la cinquena trobada estatal, que s’hauria 
de celebrar durant els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2012. 
 
Aquesta trobada va començar el dijous 19 d’abril amb un sopar de benvinguda, però la sessió 
de treball pròpiament dita va tenir lloc durant el dia 20. Hi vam assistir la majoria dels membres 
de la Comisión Permanente del FEDEL (Fòrum Estatal de Defensores Locales): els síndics i 
defensors (o membres de les seves oficines) de Vitoria-Gastéiz, Vigo, Palma de Mallorca, 
Calvià, Paterna, Málaga i una representació de la Junta del FòrumSD de Catalunya, així com la 
Síndica de Barcelona, la ciutat amfitriona. 
 
Ordre del dia: 
 
9.30 horas Acogida asistentes – Oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona 
10-12 horas Propuesta de contenidos V Encuentro Estatal - Síndica de Greuges de 

Barcelona - FòrumSD 
Aportaciones a la propuesta 

12-12.30 horas Pausa – café 
12.30-14 horas Valoración de la situación de las defensorías 

Propuestas de continuidad para los encuentros estatales. 
 
 
 
4.4. Comissió de Documentació  
 
D’acord amb el pla de treball establert en l’assemblea de 2011, el dijous 26 de gener de 2012 
va tenir lloc, a Santa Coloma de Gramenet, la darrera reunió de la Comissió de Documentació 
del FòrumSD. L’objectiu d’aquesta Comissió era enllestir una documentació tipus que facilités 
les tasques de recopilació i nomenclatura a l’hora de redactar, per exemple, el Recull 
d’Informes que fa anualment el FòrumSD. 
 
En aquesta ocasió, es va tractar d’una reunió mixta entre alguns titulars de les sindicatures i els 
tècnics i personal assessor que hi treballa, que són els que ja havien treballat en dues sessions 
prèvies per elaborar el material que ara calia avaluar. Després de polir algun petit detall i 
matisar algun concepte, els documents van rebre el vistiplau definitiu per a ser presentats a 
l’Assemblea. 
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4.5. Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust  
 
El dijous 26 de gener, en resposta a una invitació de la presidenta del Parlament de Catalunya, 
vaig assistir a l’acte que es va realitzar amb motiu del Dia Internacional de la Commemoració 
de les Víctimes de l’Holocaust, que es va celebrar a les set del vespre al Palau del Parlament. 
 
Em va acompanyar a l’acte, també en representació del FòrumSD, el Frederic Prieto, Síndic 
Municipal de Greuges de Cornellà i vicepresident de l’Associació. 
 
 
 
4.6. Reunió amb la Diputació de Barcelona  
 
El dimarts 31 de gener de 2012, a les 11.00 h, una representació de la Junta Directiva del 
FòrumSD ens vam entrevistar amb el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, diputat de Presidència 
de la Diputació de Barcelona, a la seu central d’aquest ens. 
 
El nostre objectiu era concretar qui seria el nostre interlocutor a la Diputació després dels 
darrers canvis, així com mirar de mantenir la fluïdesa en el diàleg i la col·laboració que havíem 
assolit en èpoques anteriors. 
 
Cal dir que vam ser molt ben rebuts i que el Sr. Garcia ens va manifestar el seu total suport a la 
tasca que realitzem. De seguida ens va comunicar que la Diputació havia considerat oportú 
mantenir, tot i que una mica retallada, la subvenció anual que donava al FòrumSD per al 
desenvolupament de la seva activitat (publicacions, trobades, etc.), i també ens va oferir la 
cessió d’espais per realitzar-hi cursos de formació o qualsevol altre acte que consideréssim 
oportú. 
 
 
 
4.7. XIV Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, D efensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 
 
El dijous 23 de febrer de 2012, al Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar, el FòrumSD va 
celebrar la seva catorzena Trobada Assemblea. 
 
Vam poder gaudir de la magnífica acollida de l’alcalde i el consistori de la ciutat, així com de 
l’excel·lent l’organització que ens va facilitar en Manel Pou, Defensor del Ciutadà de la vila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

25 

L’ordre del dia va ser el següent: 
 
0.-  Inici Assemblea - salutació nous membres  
 Elecció d’interventors de acta 
1.-  Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea – Sta. Coloma 
2.-  Valoració situació de Tarragona 
3.- Proposta de redistribució de funcions – nomenament tresorer 
4.-  Presentació informe de gestió – estat de comptes 2011 
5.-  Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2012 
6.-  Proposta pla de treball – pressupost 2012 
7.-  Proposta actualització estatuts  
8.- Proposta actualització registres i documentació 
9.- Proposta futura Llei de Governs Locals 
10.-  Precs i preguntes 
 
Horaris Assemblea  
 
9.30 - 10 h. 1a – 2a Convocatòria 
10 – 11.30 h.  Assemblea 1a part (punts 1, 2, 3, 4 ) 
11.30 - 12 h. Pausa - cafè 
12.30 - 14 h.  Assemblea 2a part (punts 5, 6, 7, 8, 9 ) 
 
Cloenda 
 
14 – 14.30 h. Sr. Estanislau Fors, alcalde d’Arenys de Mar 
 Sra. M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD 
 Sr. Manel Pou, Defensor del Ciutadà d’Arenys de Mar  
 
14.45 h.  Dinar: Vinicoteca – Club del Cep 
 
 
 
4.8. Petició de dictàmens sobre incompatibilitats i  lleis  
 
Arran de la polèmica sorgida a Tarragona a primers de 2012, que va acabar amb la dimissió / 
destitució del Síndic local, el company J. Francesc Ferrer, per presumptes incompatibilitats amb 
el càrrec, el FòrumSD va decidir demanar un estudi i un dictamen que aclarissin, sense marge 
per al dubte o l’especulació, les possibles incompatibilitats que es deriven de l’exercici del 
càrrec de Síndic de Greuges o Defensor de la Ciutadania municipal. 
 
Amb aquest objectiu ens vam posar en contacte amb la professora Laura Díez Bueso, 
llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 92 i professora de Dret Constitucional 
des d’aquell mateix any, que va ser durant una colla d’anys adjunta del Síndic de Greuges de 
Catalunya i que ha publicat diversos estudis sobre els síndics de greuges autonòmics. 
 
Així, el dia 6 de març de 2012, una delegació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir amb ella 
a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Li vam explicar la nostra intenció i, com 
sempre que hem volgut comptar amb ella, hi vam trobar una predisposició total. Concretament, 
li vam demanar si podia dur a terme un estudi jurídic sobre les incompatibilitats del càrrec, i 
també si podia repassar la proposta que el FòrumSD havia elaborat per presentar al Parlament 
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de cara a incloure una certa regulació de la figura del Síndic o Defensor municipal a la 
imminent reforma de la Llei de Règim Local. 
 

____________________________ 
 
 
El dia 11 d’abril, gràcies a la implicació de la Laura Díez, alguns membres de la Junta del 
FòrumSD ens vam reunir amb el Sr. Jaume Magre, director de la Fundació Pi-Sunyer, 
especialitzats en aquest tipus d’estudis i habituats a treballar amb la Generalitat. Precisament, 
el Sr. Magre ens va comentar que ja tenien en marxa una comissió que estava valorant els 
temes genèrics que havia d’incloure la nova Llei de Règim Local, i no va veure inconvenient en 
proposar que també s’esmentés explícitament els síndics i defensors locals. 
 
Per la seva banda, la Sra. Díez es va comprometre a dur a terme la part més jurídica, la 
redacció del detall de l’articulat de manera que s’ajustes perfectament a dret i s’hi pogués 
incloure sense problemes. 
 

____________________________ 
 
 
El dijous 3 de maig de 2012 va tenir lloc una nova reunió de treball en què es va començar a 
concretar sobre la proposta de redactat que el FòrumSD hauria de presentar al Parlament. Es 
va parar especial atenció a aspectes de matís, de definició i de brevetat. 
 
L’objectiu era poder presentar, a tots els síndics i defensors locals membres de l’Associació, 
una redacció pràcticament definitiva a les Jornades de Formació del FòrumSD que s’havien de 
celebrar els dies 24 i 25 de maig a Cornellà. 
 

____________________________ 
 
 
Amb la idea de tancar definitivament aquest primer esborrany de document-proposta per enviar 
al Parlament, el dia 17 de maig vam celebrar una darrera reunió amb la Laura Díez en què vam 
rellegir i aprovar el text, de manera que va quedar llest per ser presentat a tot el FòrumSD 
durant les Jornades de Formació de Cornellà. 
 

____________________________ 
 
 
El dia 26 de juny de 2012, els membres de la Junta del FòrumSD ens vam tornar a reunir amb 
la Laura Díez per tancar el redactat definitiu de la proposta de text que els síndics i defensors 
catalans volíem enviar al Parlament perquè fos inclòs a la nova Llei de Règim Local. 
 
En aquesta darrera versió s’havien intentat recollir i incloure les diferents observacions i els 
diversos matisos que s’havien posat sobre la taula durant les darreres Jornades de Formació 
del FòrumSD. Un cop tancat i aprovat el text, s’hauria d’enviar a la vicepresidenta del Govern i 
Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sra. 
Joana Ortega i Alemany, i als diferents partits de l’arc parlamentari català. 
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4.9. Commemoració del Dia Internacional de les Done s  
 
El dia 8 de març de 2012, arran de la invitació de la presidenta i de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, alguns membres del FòrumSD vam assistir, en nom de tots els associats, a l’acte de 
commemoració del Dia Internacional de les Dones que va tenir lloc, a les deu del matí, al Palau 
del Parlament. 
 
L’acte va comptar amb cinc testimonis de dones que havien destacat en diferents àmbits. Al 
final de l’acte, els alumnes del Conservatori del Liceu van oferir algunes peces del cicle “Dones 
compositores”. 
 
 
 
4.10. Reunions amb el Raonador d’Andorra i l’alcald e de La Seu d’Urgell  
 
Arran de la coneixença personal entre el Síndic Municipal de Greuges de La Seu d’Urgell, el Sr. 
Àngel Rubio, i el Raonador del Ciutadà d’Andorra, el Sr. Josep Rodriguez Gutiérrez, el 
divendres 9 de març de 2012 vam celebrar una reunió de presa de contacte entre alguns 
membres de la Junta del FòrumSD i l’esmentat Raonador. La visita ens va servir per conèixer-
nos mútuament i establir les bases per a una possible relació de col·laboració que s’haurà 
d’anar concretant en el futur. 
 
Malgrat la diferència legal de les respectives realitats, ja que el Raonador és un defensor 
estatal, Andorra és un país amb poc més de 85.000 habitants, cosa que fa que el seu dia a dia i 
la seva tasca siguin molt similars i proporcionals a les que desenvolupem els síndics locals de 
Catalunya. 
 
El Sr. Rodriguez és el tercer titular de la institució, que va néixer i està en funcionament des de 
l’any 1998. Els mandats del Raonador són de sis anys i no són renovables. 
 
També vam aprofitar el desplaçament per entrevistar-nos amb l’alcalde de La Seu d’Urgell, que 
es va mostrar molt entusiasta i col·laborador de cara a la imminent celebració d’una jornada del 
FòrumSD a la seva ciutat. 
 
 
 
4.11. VII Jornades de Formació del FòrumSD 
 
Els dies 24 i 25 de maig de 2012 vam celebrar, al recinte Citilab de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat, les setenes Jornades de Formació que organitzava el FòrumSD. 
 
En aquesta ocasió es van centrar en la problemàtica que viuen alguns ajuntaments arran de 
l’esclat de la bombolla immobiliària i de la manca de finançament, amb les possibles 
conseqüències que això pugui tenir per a la seva continuïtat –en els casos dels municipis més 
petits– i, per tant, per a la continuïtat de les sindicatures i defensories locals, amb tot el que 
podria suposar en pèrdua de proximitat en la gestió dels assumptes de les persones i en la 
defensa dels seus drets. 
 
El programa que es va desenvolupar en aquestes Jornades va ser: 
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4.12. Acte al Parlament amb motiu del Dia Internaci onal contra l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia 
 
Arran de la invitació de la presidenta del Parlament de Catalunya i del conseller de Benestar 
Social i Família de la Generalitat, el dijous 31 de maig vaig assistir a l’acte que, amb motiu del 
Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, va tenir lloc al pati dels 
magnoliers del Palau del Parlament. 
 
L’acte va constar de quatre intervencions molt breus en defensa dels drets de les persones. En 
nom del FòrumSD hi vam assistir el Síndic de Mollet i tresorer de l’associació, la Síndica de 
Barcelona i jo mateixa, com a presidenta. 
 
 
 
4.13. Valoració del conveni de pràctiques signat am b la Facultat de Dret i presentació del 
ClinHab  
 
A mitjan juny de 2012 es va celebrar una reunió amb el professor Juli Ponce, Titular de Dret 
Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per valorar el primer any de 
funcionament del conveni de pràctiques signat entre el FòrumSD i el programa “Dret al Dret”, 
de la Facultat de Dret. 
 
Vam assistir-hi una representació de la Junta del FòrumSD i la majoria dels síndics i defensors 
que havien acollit algun dels alumnes de la Facultat a fer pràctiques a les respectives 
sindicatures. Cal dir que en tots els casos la valoració va ser molt positiva. 
 
El professor Ponce va aprofitar la trobada per presentar-nos el nou servei que acabava de 
posar en funcionament el programa Dret al Dret de la Facultat: una clínica jurídica, en l’àmbit 
immobiliari, que té l’objectiu de prestar serveis de suport, assessorament i mediació, de manera 
gratuïta, en aquest camp. Aquest nou servei es diu ClinHab: Servei gratuït de consultes en 
matèria d'habitatge i mediació residencial. 
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Un cop més, la Facultat de Dret de la UB es va posar a la nostra disposició per si els volíem 
derivar algun cas concret i per col·laborar més estretament en funció de les necessitats 
detectades a qualsevol dels nostres ajuntaments. 
 
 
 
4.14. Jornada sobre el dret a l’habitatge  
 
El dimarts 12 de juny de 2012 vaig assistir, a l’auditori de la ONCE de Barcelona (Gran Via, 
400), a la jornada Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques, organitzada per la Taula 
Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb Càritas Barcelona, CCOO-Catalunya, 
CNJC, CONFAVC, Justícia i Pau i UGT-Catalunya. 
 
Entre d’altres intervencions destacades, el professor Juli Ponce va presentar una molt 
interessant ponència sota el títol de La crisi del dret a l’habitatge a Catalunya i la necessària 
revisió de les polítiques socials de l’habitatge, i també va plantejar el debat sobre els límits 
jurídics de les retallades. 
 
El programa de la jornada, que va ser molt intens però també molt interessant, va ser el 
següent: 
 
8h30 Acollida  
9h00 Inauguració 
 Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
 Il·ltre. Sra. Mercè Conesa, Vicepresidenta de la Diputació de Barcelona 
 Sr. Jordi Sànchez i Picanyol, Adjunt general al Síndic de Greuges de Catalunya 
 Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya 
9h30 Conferència: La crisi del dret a l’habitatge a  Catalunya i la necessària revisió de 

les polítiques socials de l’habitatge 
 Sr. Juli Ponce, Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona 
 Moderació: Sr. Toni Codina Filbà, Director General de la Taula Tercer Sector de 

Catalunya 
10h30 Pausa cafè 
11h00 Primera prioritat: Generar un parc d’habitatg es de lloguer assequible 
 Sr. Lluís Hosta, Gerent de l’empresa municipal Promusa de Sant Cugat del Vallès 
 Sr. Jaume Cabré, Conseller Delegat d’Habitatge assequible de l’Obra Social de ‘La 

Caixa’ 
 Sra. Àngels Mira, Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa 
 Sr. Xavier Becerra, Responsable de Polítiques d’Habitatge de CCOO de Catalunya 
 Moderació: Sr. Salvador Busquets, Director de la Fundació Arrels 
12h30 Segona prioritat: Articular noves solucions p er a l’accés  de les rendes baixes a 

un habitatge de compra o de lloguer 
 Sr. Jaume Fornt, Director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya 
 Sr. Antoni Sorolla, Gerent Adjunt d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona 
 Sr. Raül Robert, President de l’Associació Sostre Cívic 
 Sr. Pere Pugès, Gerent de la Cooperativa Projectae 
 Moderació: Sr. Guillem Fernández, Prohabitatge 
14h00 Cloenda matí 
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15h30 Tercera prioritat: Reforçar les polítiques d’ ajuts a les famílies per al pagament 

de l’habitatge 
 Sr. Joan Batlle, Director de Programes Socials d’Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya 
 Sra. Vanesa Valiño, Directora de l'Observatori DESC 
 Sr. Josep Molina, Advocat de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
 Sra. Montserrat Torrent, Directora de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya 
 Moderació: Sr. Joan Uribe, Director de Sant Joan de Déu-Serveis Socials 
16h50 Quarta prioritat: Millorar els instruments de  mediació per evitar la pèrdua de 

l’habitatge 
 Sr. Toni Algaba, Coordinador del servei ‘Ofideute’ de la Generalitat de Catalunya 
 Sr. Miquel Samper, Degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa  
 Sra. Carme Trilla, Responsable del Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas 

Diocesana de Barcelona 
 Sra. Ada Colau, Portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
 Moderació: Sr. Martí Batllori, advocat 
18h10 Conclusions: Noves solucions, noves polítique s pel dret a l’habitatge 
 Representants de les organitzacions socials signants del Pacte Nacional per 

l’habitatge: 
 Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector 
 Sr. Jordi Roglà, Director de Càritas Barcelona 
 Sr. Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya 
 Sra. Laura Pelay i Bargalló, Secretària Adjunta a la Secretaria General d’UGT-

Catalunya 
 Sr. Fernando Pindado, Vicepresident de la CONFAVC 
 Sr. Sergi Contreras, President del CNJC 
18h30 Cloenda 
 Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
4.15. Entrevista amb la Diputació de Barcelona  
 
El dijous 12 de juliol de 2012, una representació de la Junta del FòrumSD ens vam reunir amb 
els màxims representants de la Diputació de Barcelona: el Sr. Salvador Esteve, president, la 
Sra. Mercè Conesa, vicepresidenta i el coordinador general. La intenció era mantenir la fluïdesa 
dels contactes i la relació de cordialitat que sempre hem procurat tenir amb la Diputació, ja que 
una part de l’activitat que es duu a terme des del FòrumSD depèn directament de la seva 
col·laboració, bé en forma de cessió d’espais per celebrar-hi actes, bé en forma de subvencions 
per a publicacions o bé en forma d’aportacions directes. 
 
Afortunadament, els nostres interlocutors es van mostrar en tot moment molt receptius i molt 
sensibles vers la tasca dels síndics i defensors locals, motiu pel qual no van posar cap pega en 
continuar col·laborant amb la nostra associació i, fins i tot, van proposar la possibilitat d’elaborar 
i signar un conveni de col·laboració permanent, que no ens obligués a presentar sol·licitud i a 
negociar cada any. 
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4.16. Reunió amb l’adjunt del Síndic de Catalunya  
 
El mateix 12 de juliol, a la tarda, vaig assistir a la visita que havia concertat amb el Sr. Jordi 
Sánchez, Adjunt General del Síndic de Greuges de Catalunya i Coordinador amb els Síndics i 
Defensors Locals. La visita va ser proposada des de Vilafranca i el motiu era purament de 
cortesia, per poder-li lliurar en mà els Informes al Ple de la Sindicatura vilafranquina 
corresponents als exercicis 2010 i 2011. 
 
Malgrat això, i com és lògic, vam aprofitar la trobada per valorar i comentar els aspectes més 
diversos de l’actualitat del moment, fent especial atenció a la situació de crisi que es viu i a la 
seva repercussió sobre els més febles. Tampoc vam evitar els comentaris, atesa la meva 
condició de Presidenta, sobre el FòrumSD i els síndics i defensors locals, però des d’un to 
totalment cordial i de col·laboració. Entre altres, vam comentar la possible conveniència de la 
revisió dels convenis signats entre el Síndic i els diferents síndics i defensors locals, així com la 
possible participació del FòrumSD a l’IOI (Internacional Ombudsman Institut), assumptes que, 
sens dubte, hauran de ser abordats en posteriors i més formals reunions. 
 
He de destacar la calidesa amb què vaig ser acollida i la cordialitat amb què es va 
desenvolupar tota la conversa. 
 
 
 
4.17. Lliurament de la proposta per a la Llei de Go verns Locals  
 
Després d’haver comptat amb l’ajut i la col·laboració de la Laura Díez, llicenciada en Dret i 
professora de Dret Constitucional, el FòrumSD va consensuar una proposta de redactat perquè 
la nova Llei de Governs Locals que s’estava preparant inclogués la regulació genèrica de la 
institució del síndic o defensor municipal. 
 
Així, amb l’objectiu d’entregar aquest document a l’equip que estava enllestint la proposta 
d’articulat de la nova llei, el matí del dijous 13 de setembre de 2012 ens vam reunir amb la 
vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany. 
 
Tot i que la vicepresidenta es va haver d’excusar, la delegació de la Junta del FòrumSD va ser 
atesa pel Sr. Joan Cañada i Campos, Director General de l’Administració Local, qui va recollir 
de bon grat la nostra aportació i amb qui vam repassar-ne els punts principals. També ens va 
informar que la proposta de redactat definitiu ja es trobava molt avançada, de tal manera que 
estava previst que durant el mes d’octubre del mateix 2012 la Conselleria podria presentar una 
primera proposta de text a la resta del Govern. 
 
 
 
4.18. Assemblea General Extraordinària del FòrumSD  
 
El dijous 20 de setembre de 2012 els membres del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya – FòrumSD vam celebrar una Assemblea General 
Extraordinària amb l’objectiu de tractar i definir la reforma dels Estatuts de l’associació i les 
propostes per a la futura Llei de Governs Locals, ja que eren assumptes en què feia temps que 
es treballava i que calia concretar. 
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També es va aprofitar la 
convocatòria per celebrar –d’un sol 
cop– les habituals Reunions 
Territorials de la Junta del 
FòrumSD amb els seus associats, 
on es va fer un repàs i es van 
intercanviar opinions sobre la feina 
que s’estava fent des de la Junta 
per complir amb el Pla de Treball 
anual. 
 
En aquesta ocasió va ser la vila de 
St. Feliu de Guíxols, amb el seu 
alcalde i el seu Síndic Municipal de 
Greuges al capdavant, la que es 
va oferir per acollir la nostra 
Assemblea. Cal destacar que vam 
ser molt ben atesos en tot moment i que la jornada va estar excel·lentment organitzada. 
 
Ordre del dia: 
 
09.30 - 10.00 h. 1a – 2a Convocatòria 
10.30 - 11.30 h. Assemblea Extraordinària  

0.- Inici Assemblea - salutació nous membres  
 Elecció d’interventors de acta 
1.- Proposta actualització Estatuts 
2.- Proposta futura Llei de Governs Locals 
3.- Precs i preguntes 

11.30 - 12.00 h. Pausa - cafè 
12.00 - 13.00 h. Reunions territorials 2012  
 Seguiment – Pla de treball 2012 
13.00 - 13.30 h. Cloenda 
 Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, alcalde 
 Sra. M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD 
 Sr. José Luis Mayo, defensor del ciutadà de Sant Feliu de Guíxols 
14.00 - 16.00 h.  Dinar – Restaurant del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols 
16.15 - 17.15 h. Visita a l’exposició de pintura de l’Espai Carmen Thyssen 
 
 
 
4.19. Reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya  
 
Un cop el FòrumSD vam tenir consensuada i tancada la proposta de redactat perquè la nova 
Llei de Governs Locals inclogués la regulació genèrica de la institució del síndic o defensor 
municipal, els membres de la Junta vam començar a fer-la arribar a les més altes instàncies del 
país per tal que fos tinguda en compte. 
 
Dins d’aquest procés, també vam considerar oportú parlar-ne amb el Síndic de Greuges de 
Catalunya, per un motiu de consideració i de cortesia professional. Així, una representació de la 
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Junta del FòrumSD ens vam reunir amb el Síndic Ribó i amb el seu adjunt, el Sr. Jordi 
Sánchez, el dijous 27 de setembre de 2012, a la seu del Síndic. 
 
Al llarg de la conversa, sempre en to distès i cordial, vam defensar la necessitat de regular i 
impulsar l’existència de les sindicatures i defensories locals, en contraposició a les dificultats 
que es viuen en alguns municipis per garantir la continuïtat de les sindicatures ja existents. 
 
També vam rebre, un cop més, el seu oferiment d’ajut i col·laboració institucional. 
 
 
 
4.20. V Encuentro Estatal de Defensores Locales  
 
Durant els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2012 vaig participar en el V Encuentro Estatal de 
Defensores Locales que va tenir lloc a Barcelona, organitzat per la Sindicatura Municipal de 
Greuges de la ciutat amb la col·laboració del FòrumSD. Entre els síndics i defensors locals, i els 
adjunts i tècnics de les respectives oficines que es van poder desplaçar fins a Barcelona, vam 
assistir a la trobada uns vuitanta participants de tot l’estat espanyol. 

 
Les sessions previstes anaven orientades a 
reflexionar sobre el paper dels defensors locals en 
temps de crisi, principalment a l’hora d’intentar que 
les diverses retallades que estan patint els serveis 
bàsics no afectin de manera tan dramàtica les 
persones més vulnerables. Així, amb la intenció d’ajudar-nos a col·laborar en el manteniment 
del benestar social aconseguit durant les darreres dècades, i a garantir l’equitat i els drets de la 
ciutadania, es va comptar amb ponents de gran nivell que van aportar el seu punt de vista 
sobre assumptes tan actuals com l’habitatge, la justícia social, la desigualtat i l’anomenat Estat 
del benestar. 
 
Els assistents a la Trobada vam ser rebuts a l’Ajuntament de Barcelona i al Parlament de 
Catalunya, i vam celebrar les sessions de treball al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. El programa d’activitats que hi vam desenvolupar va ser el següent: 
 



 

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

35 

 
 

 
 



 

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

36 

 
4.21. Visita d’una delegació de síndics serbis  
 
Arran de la invitació directa del Síndic de Greuges de Catalunya, el dia 31 d’octubre de 2012 
uns quants síndics i defensors del FòrumSD ens vam reunir amb una delegació de defensors 
locals serbis (Local Ombudsperson) que s’havia desplaçat fins a Barcelona. 
 
La seva intenció era intercanviar coneixements i experiències, però principalment volien que els 
expliquéssim amb detall què era i com funcionava el nostre FòrumSD, ja que ells s’havien 
constituït recentment en una associació similar i tenien molt d’interès en conèixer la nostra 
experiència en els assumptes relacionats amb el treball i la col·laboració en xarxa. També es va 
poder parlar, entre altres coses, de les possibilitats de cooperació intermunicipal i de les bones 
pràctiques administratives, així com de les possibilitats de realitzar estudis i publicacions 
conjunts que puguin ser d’utilitat a tot el col·lectiu. 
 
La trobada va tenir lloc a la mateixa seu del Síndic, qui va tenir l’amabilitat de posar a la nostra 
disposició un servei d’intèrpret serbi-català que ens va acompanyar tota l’estona, fins i tot al 
dinar de treball que vam compartir tots plegats i durant el qual vam continuar amb les 
converses i la posada en comú de vivències i mètodes de treball. 
 
Atesa la bona sintonia i l’evident confluència de tasques i objectius, tots plegats vam manifestar 
la intenció de mantenir el contacte i continuar la relació i la cooperació per mitjà, com a mínim, 
del correu electrònic. 
 
 
 
4.22. Conferència a Santa Coloma de Gramenet  
 
El dimecres 7 de novembre de 2012, convidada pel Defensor de la Ciutadania de Santa 
Coloma de Gramenet, el Sr. Fernando Oteros Salas, vaig assistir a una conferència que havien 
convocat de manera conjunta la seva oficina i “Santa Coloma Conviu”, que és una agrupació on 
treballen conjuntament la majoria de les entitats de la ciutat. 
 
L’acte, que va tenir lloc a la Biblioteca Central de Santa Coloma, va consistir en una xerrada-
debat que va dur per títol “Immigració, racisme i xenofòbia”, i va anar a càrrec del Sr. Miguel 
Ángel Aguilar, Fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona. 
 
 
 
4.23. VII Taller de Formació del FòrumSD  
 
L’auditori de l’Hospital de Mollet del Vallès va acollir, el dijous 15 de novembre de 2012, el VII 
Taller de Formació del FòrumSD, que va anar principalment dedicat a l’habitatge però que 
també va reservar una estona per compartir les experiències del Síndic Personer de Mollet dins 
del Comitè d’Ètica Assistencial del mateix Hospital. 
 
El programa desenvolupat va ser el següent: 
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Cal destacar, pel que fa al tractament del problema de l’habitatge, que els diferents ponents 
ens van ajudar a tenir-ne una visió més exacta i a definir el paper i les competències dels 
ajuntaments i dels síndics municipals de greuges en tot aquest assumpte. 
 
Com ja havíem fet un any i mig abans (abril de 2011), el FòrumSD va consensuar una 
declaració que feia referència a la situació crítica de pobresa i exclusió social que viuen les 
famílies que són desnonades. En aquest manifest reclamàvem, una vegada més, que els 
poders polítics que poden intervenir per alleujar aquesta situació ho fessin sense pensar només 
en el sector bancari, sinó pensant principalment en les persones que es veuen perjudicades per 
unes lleis obsoletes, injustes i abusives. 
 
 
 
4.24. Sopar-tertúlia amb l’Alfons Conesa  
 
El dimecres 21 de novembre de 2012, una representació de la Junta del FòrumSD i alguns dels 
síndics del Vallès, vam compartir un sopar-tertúlia amb el director de l’Agència Catalana de 
Consum, el Sr. Alfons Conesa i Badiella, que va tenir lloc al Restaurant de l’Hotel Sant Cugat, a 
Sant Cugat del Vallès. 
 
L’acte, celebrat a instàncies del Sr. Conesa, responia a la seva intenció d’informar als síndics i 
defensors de Catalunya de com es podia actuar davant les demandes de la ciutadania arran  
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del problema de la col·locació, per part d’algunes entitats bancàries, de productes d’alt risc 
(participacions preferents, deute subordinat perpetu, etc.) entre la seva clientela, sense tenir en 
compte l’adequació o no dels seus coneixements financers. 
 
Tot i que ens va informar de com s’està resolent aquest problema en les diferents entitats 
bancàries, va fer especial incidència en la manera com s’abordava a Catalunya Caixa, ja que 
l’Agència Catalana de consum estava realitzant, cas per cas, arbitratges de consum –una mena 
de mediació gratuïta, acceptada per l’entitat i que substitueix la via judicial– que estaven 
començant a donar fruits satisfactoris. 
 
En els dies immediats, i d’acord amb la voluntat del Sr. Conesa, els assistents al sopar vam fer 
arribar aquesta informació a tots els membres del FòrumSD, i vam traslladar-los també 
l’oferiment de l’Agència Catalana de Consum per intervenir en els assumptes d’aquesta 
naturalesa que se’ns poguessin presentar, ja que queden clarament fora de les competències 
dels síndics i defensors locals. 
 
 
 
4.25. Aniversari de la Declaració dels Drets Humans  
 
 
4.25.1. Cornellà de Llobregat 
 
Amb motiu de celebrar el 64è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, el dia 4 
de desembre de 2012 el Síndic de Greuges de Cornellà, en Frederic Prieto, va oferir una 
conferència per analitzar la situació dels Drets Humans, a nivell general i local, en l’actual 
context de crisi. 
 
La xerrada va dur per nom Gestió de la crisi i Drets Humans: Què fer?, i en el transcurs de la 
qual el Síndic va opinar que els drets reconeguts per la Constitució espanyola no havien estat 
suficientment desenvolupats per la legislació ordinària, especialment en allò que feia relació als 
drets socials, al dret a l’habitatge, al dret laboral, al dret a la informació i, també, a l’obligació 
d’administrar els recursos públics amb eficiència. 
 
 
4.25.2. Sant Cugat del Vallès  
 
El mateix dia 10 de desembre, aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, vaig 
assistir al dinar col·loqui que cada any organitza en Jaume Clavell, Síndic Municipal de 
Greuges de Sant Cugat. L’acte, que es va celebrar a l’Hotel Sant Cugat, va comptar amb força 
convidats institucionals de l’Ajuntament de la ciutat, amb altres síndics i defensors de la rodalia 
i del FòrumSD, i amb la premsa local. 
 
L’exposició inicial va anar a càrrec de la Sra. Itziar González Virós, arquitecta, urbanista i 
professora, amb àmplia experiència en matèria de participació ciutadana, sostenibilitat social, 
mediació i resolució de conflictes a l’espai públic. La seva intervenció va dur per títol La Ciutat i 
els Drets Humans, i no va dubtar a parlar de l’existència de tràfic d’influències en el món de 
l’urbanisme. 
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4.26. Assistència a nomenaments, preses de possessi ó i actes d’homenatge 
 
 
4.26.1. Sindicatura Municipal de Greuges de Reus 
 
El divendres 27 de gener de 2012 vaig assistir, a l’Ajuntament de Reus, al ple ordinari en què 
es va nomenar, en el quart punt de l’ordre del dia, el nou Síndic Municipal de Greuges, que 
havia de prendre el relleu de la que fins en aquell moment havia estat la titular de la institució, 
la Misericòrdia Vallès, qui també havia estat una gran col·laboradora del FòrumSD. 
 
Els membres del Consistori que van prendre la paraula van coincidir en lloar l’actuació de la 
Síndica sortint i en donar a la seva confiança al Sr. Pere Pagès Serrano, advocat jubilat que va 
demostrar, ja des del seu discurs de presa de possessió com a Síndic Municipal de Greuges, 
que agafava el càrrec amb molta seriositat i amb voluntat de servei. 
 
 
4.26.2. Defensor del Ciutadà de Palma 
 
El dilluns 13 de febrer de 2012 em vaig desplaçar fins a Mallorca per assistir, en representació 
de tot el FòrumSD, al funeral que es va celebrar en memòria del Defensor del Ciutadà de 
Palma, Miquel Lladó Oliver, finat dos dies abans. 
 
L’acte es va celebrar a la catedral de la ciutat, que amb prou feines va poder acollir el gran 
nombre de persones que van voler retre un darrer homenatge al nostre company i amic, que 
finalment no havia pogut superar la llarga i cruel malaltia que l’afectava. 
 
En les converses amb la família i les autoritats assistents vaig poder comprovar que la bondat i 
la generositat del Miquel l’havien fet mereixedor del respecte i l’estimació de tota la ciutat, cosa 
que també els vaig trametre de part de tots els membres del FòrumSD. 
 
 
4.26.3. Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
 
Malauradament, pocs dies després havia d’assistir a l’enterrament d’un altre dels companys del 
FòrumSD. En aquest cas, no només com a presidenta i com a amiga, sinó també com a veïna, 
ja que es tractava del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, l’Oleguer Arnau i 
Alemany, també per causa d’una greu malaltia. 
 
La cerimònia de l’enterrament va tenir lloc el dia 24 de febrer de 2012, a l’Església de la 
Immaculada, al Barri de Mar de Vilanova, que també va quedar petita per acollir la gran 
quantitat de persones que hi van voler assistir. 
 
Un cop més es va fer evident que l’Oleguer, al llarg de la seva intensa trajectòria a la vida 
cultural i associativa de Vilanova, i encara més com a Defensor de la Ciutadania, s’havia fet 
mereixedor de l’afecte i del respecte de tothom. 
 
 
4.26.4. Defensor del Vilatà/ana d’Argentona 
 
Durant el ple que es va celebrar a l’Ajuntament d’Argentona el dia 4 de juny de 2012 va tenir 
lloc el relleu del seu Síndic Municipal de Greuges. El Síndic sortint, el company Joaquim 
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Mustarós va presentar el seu darrer Informe –corresponent a tot l’any 2011 i al primer 
quadrimestre de l’any 2012– com a Defensor del Vilatà d’Argentona, i va deixar el càrrec a la 
seva successora, la Maria Mercè Balasch, a qui va desitjar molta sort en el desenvolupament 
de la seva nova tasca. 
 
Cal dir que la nova Síndica té una àmplia experiència com a mediadora i que, d’acord amb el 
funcionament de la vila d’Argentona, va ser ella qui es va presentar voluntària per ocupar el 
càrrec que havia de deixar vacant el Quim Mustarós en esgotar el seu mandat. El relleu va 
rebre l’aprovació del Ple. 
 
 
4.26.5. Defensor del Ciutadà de Palafrugell  
 
El divendres 8 de juny de 2012 vaig assistir, com a presidenta del FòrumSD i arran de la 
invitació del Defensor del Ciutadà de Palafrugell, el Sr. Bertrand Hallé, a la presentació de la 
seva oficina d’atenció a la ciutadania i a una reunió, amb els síndics de la demarcació de 
Girona, que ell mateix havia convocat. 
 
La nova oficina està ubicada a l’Av. Josep Pla, 9, de Palafrugell. 
 
 
4.26.6. Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu d e Llobregat 
 
El dijous 27 de setembre, en el mateix acte de presentació de l’Informe d’actuacions de l’any 
2011 del Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat, el Magí Boronat i Francesch, 
titular de la institució, va fer l’acte de presentació de les directrius del seu projecte per al nou 
mandat. 
 
El motiu i la rellevància de l’acte, que es va celebrar davant del Ple Municipal, va ser que es 
tractava de la presentació del darrer informe d’un període de cinc anys i de la celebració 
pública de la seva reelecció per cinc anys més. 
 
Després del Ple, en què es va lloar la seva actuació, el Síndic ens va oferir una recepció 
d’agraïment a tots els assistents –entre els quals hi havia una bona representació del 
FòrumSD– a la seu de la seva institució, al Palau Falguera, on encara hi va haver altres 
parlaments. 
 
 
 
4.27. Expansió de la institució i del FòrumSD  
 
Durant l’any 2012, els membres de la Junta del FòrumSD vam acudir a les diverses entrevistes 
que ens van proposar diferents alcaldes i consistoris que estaven valorant la possibilitat 
d’implementar una Sindicatura de Greuges local en el seu municipi. 
 
El motiu sempre era la voluntat de millorar la transparència i l’equitat en el funcionament de 
l’administració local, però l’escassetat de recursos també es veia com a un obstacle important. 
Malgrat això, les converses van tenir un to general força optimista. Van ser: 
 

- 31 de gener: Les Franqueses del Vallès 
- 8 de març: Montcada i Reixac 
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____________________________ 

 
 
En la mateixa línia d’actuació, i aprofitant un viatge personal a l’illa de Mallorca, a finals de 
novembre de 2012 em vaig entrevistar amb l’alcalde de Calvià. El motiu era demanar-li, com a 
Presidenta del FòrumSD, la continuïtat de la institució, ja que pocs dies després la Defensora 
del Ciutadà i del Turista de la ciutat, la Francisca Mascaró Tous, havia de presentar al Ple la 
que seria la seva darrera Memòria d’actuacions –el seu mandat arribava a la fi– i no semblava 
gaire clar que se li busqués relleu. 
 
Vaig intentar encoratjar l’alcalde a mantenir la defensoria, ja que esdevé una garantia de 
transparència i de voluntat política d’oferir a la ciutadania una bona administració, amb un 
funcionament just i equànime, però si bé l’alcalde tenia molt clars aquests valors i la bona feina 
feta per la síndica sortint, em va manifestar que el consistori es trobava en un moment 
econòmic delicat i que, provisionalment, era molt probable que prescindissin de la figura de la 
Defensora del Ciutadà i del Turista. 
 
Poc després, i amb la mateixa intenció de defensar la utilitat de la institució, també vaig 
entrevistar-me amb el cap de l’oposició, però la seva postura va resultar ser del tot coincident 
amb la de l’alcalde. 
 

____________________________ 
 
 
En el mateix viatge a Mallorca de finals de novembre també vaig intentar parlar, amb uns 
objectius similars, amb l’alcalde de la ciutat de Palma. Malauradament, però, durant els dies 
que vaig ser a l’illa el batlle va estar molt ocupat i no em va poder rebre. 
 
La situació de la defensoria de Palma també era força delicada, ja que després de la defunció 
del Defensor del Ciutadà titular a mitjan del mes de febrer de 2012, en Miquel Lladó, no 
semblava que hi hagués intenció de nomenar un nou síndic, i la institució estava passant per 
una temporada de buit de poder i de pèrdua de capacitat d’actuació que feia patir per la seva 
continuïtat. 
 
 
 
4.28. Assistència a la presentació al Ple dels info rmes anuals d’altres sindicatures  
 
Com a presidenta del FòrumSD, però també per la bona relació personal que mantenim els 
membres 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 2012 vaig assistir a: 
 
- 31 de gener: Granollers 
- 6 de març: Sabadell 
- 27 de març: Sant Jordi Desvalls 
- 30 de març: Barcelona 
- 1 de juny: Figueres 
- 4 de juny: Argentona 
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- 18 de juny: Salt 
- 5 de juliol: Rubí 
- 19 de juliol: Terrassa 
- 27 de juliol: Lleida 
- 27 de setembre: Sant Feliu de Llobregat 
- 18 de desembre: 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 departaments, els casos 
que han estat atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2012. 
 
 
 
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. 
 
Com sol passar, els primers casos exposats en aquesta secció no corresponen al 2012, 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 13/08 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
A mitjan febrer de 2008 es presenta XXX i es queixa que l'Ajuntament no li fa cas en un 
assumpte que fa temps que demana. Viu a la zona que, tot i ser al costat de la via, no es 
preveu que sigui coberta, de manera que ara que ja comencen a passar els trens AVE el soroll 
és excessiu. Fa temps que demana, sempre de paraula, que s’instal·lin pantalles acústiques, 
però ningú no li fa cas. La Sindicatura li recomana que presenti aquesta petició per escrit però, 
atesos la importància i l’abast social que pot tenir aquest problema, mentre ell ho fa, opto per 
obrir expedient i em començo a interessar per l'assumpte. 
 
Tot i que la instància de XXX no arriba, la Sindicatura va fent seguiment de les informacions 
que apareixen a la premsa, de les mesures sonores que es prenen, de la neteja de brossa, etc. 
A més, a mitjan juny em reuneixo amb el regidor d'Urbanisme per saber, de primera mà, com 
està la situació. M’anuncia, entre altres coses, que les pantalles acústiques que demana 
l'interessat no es posaran perquè, vist l’abast de les molèsties, aquell tram també es cobrirà. 
 
En reunions posteriors amb els responsables de l'àrea d'Acció Territorial també se m’informa de 
com avança l'assumpte de les esquerdes i les vibracions, així com de les relacions amb l’ADIF. 
 
XXX, en veure el ressò popular que estan assolint les queixes, es decideix a presentar la seva 
reclamació per escrit i, a més, engega una campanya de recollida de signatures, munta una 
plataforma ciutadana i fa arribar les seves reivindicacions a tots els mitjans de comunicació. 
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El regidor, en una nova reunió, m'explica que l'Ajuntament ha aconseguit que l'ADIF es plantegi 
cobrir el tram de via que falta, però són ells els que han d'executar les obres i des de Vilafranca 
ja només es pot pressionar per agilitar-ho al màxim. Afirma que XXX n’ha estat convenientment 
informat, cosa que confirmo en una conversa amb l’interessat. 
 
Comprovo que el flux d’informació es manté acceptable durant tot el 2009 i el 2010, de manera 
que, com que considero que l’actuació del Govern municipal està essent prou correcta (d’acord 
amb les seves competències), em disposo a tancar l’expedient. Finalment, però, i arran de la 
petició de l’interessat, el deixo obert i només en fase de seguiment. 
 
Durant el 2011 detecto lentitud en les actuacions que el govern municipal s’havia compromès a 
dur a terme davant del Ple i de les assemblees veïnals, però no intervinc perquè entenc que 
l’execució de certes mesures de pressió –com ara la denúncia de l’ADIF als tribunals– poden 
acabar sent contraproduents. 
 
Finalment, l’Ajuntament porta el cas al Contenciós i durant tot el 2012 els avenços són mínims. 
També han disminuït molt les queixes dels veïns. A finals d’any, però, sembla que l’ADIF podria 
cedir i avenir-se a cobrir la via fins al Pont de Moja, tot i que sembla que encara no hi ha res 
signat. Mantinc l’expedient obert,  en fase de seguiment. 
 
 
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 del Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis d’amo del local. Per 
altra banda, sembla 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 responsable de l’activitat i una resposta escrita de 
l’Ajuntament, van contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restaria fer 
una sonometria que demostrés si les emissions sonores superen els límits permesos i 
l’aïllament, per tant, és suficient. 
 
Realitzar aquesta sonometria, però, es va revelar molt complicat, ja que no semblava que 
l’Ajuntament tingués la voluntat política ni els mitjans humans necessaris per fer-ne. A partir de 
mig juliol, però, intervenen en l’assumpte el Coordinador de Recursos Interns, el departament 
de Serveis Urbans i, posteriorment, el de Medi Ambient, el qual aporta una possible solució per 
mitjà d’un servei de la Generalitat. 
 
El 2010 es va acabar amb un intent de sonometria frustrat per causa de la meteorologia i amb 
la necessitat de concertar una nova data, cosa que es va allargar força per causa de la dificultat 
de contactar amb XXX. Quan es va aconseguir, a més a més, XXX va demanar ajornar el 
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mesurament fins que fes més bon temps, cosa que va endarrerir la sonometria fins a primers 
de juliol de 2011. 
 
El resultat de la prova va posar de manifest que l’activitat produïa, de manera puntual, una mica 
més de soroll que el màxim permès, de manera que el responsable de l’activitat tenia fins al 17 
de 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 primers de desembre se’ns informa que el bar està duent a terme certes millores en 
l’aïllament que haurien de solucionar el problema, i a finals de gener de 2012 se’ns comunica 
que la titular de l’activitat ja ha presentat un document que acredita les intervencions que hi ha 
fet. No certifica, però, que aquestes siguin suficients ni va acompanyat amb cap sonometria 
que ho demostri, cosa a la qual s’havia compromès durant la intervenció del Servei de 
Mediació. Tot i que aquesta documentació es demana amb insistència, passen els mesos i no 
arriba, de manera que proposo a Medi Ambient que demani una nova sonometria al servei de 
la Generalitat que ja havia fet la primera. 
 
Es fa així i, després de pactar una data amb els veïns interessats (que afirmen que no han 
notat millores), la nova sonometria es duu a terme el 20 de juliol de 2012. Els resultats, que 
arriben a mitjan setembre, indiquen que el soroll encara és excessiu, de manera que 
l’expedient es deriva al Servei d’Activitats perquè iniciïn un procediment sancionador. 
 
Tot i que a primers d’octubre de 2012 el local cessa en la seva activitat, els requeriments als 
propietaris i als titulars de l’activitat s’envien igualment, amb l’advertiment que el negoci no es 
podrà reobrir si no s’hi efectuen les mesures correctores necessàries. També se n’informa als 
serveis de Governació i d’Inspecció d’Activitats, a fi que en puguin avisar a qualsevol persona 
que s’interessi pel traspàs/venda. L’expedient resta obert . 
 
 
Expedient 03/11 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
A mitjan gener de 2011 es presenta XXX i explica que, arran d’una requalificació urbanística 
feta per l’Ajuntament a la zona esportiva, una parcel·la de la seva propietat va passar de ser 
rústica a ser urbana, cosa que li va suposar veure multiplicat per 20 l’IBI anual que pagava. 
Després de set anys sense poder-hi fer res (excepte pagar), va demanar a l’Ajuntament que 
l’expropiés, d’acord amb el DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovava el text refós de la Llei 
d’Urbanisme. Fa més d’un any que ho demana per via administrativa (ha presentat fins a tres 
instàncies) i encara no ha rebut cap resposta. 
 
Com que el greuge per manca de resposta és evident, obro expedient i començo les converses 
amb els regidors i responsables dels departaments oportuns per intentar que l’Ajuntament li 
digui alguna cosa. Sembla que la proposta de l’Ajuntament pot sortir a primers de febrer. 
 
Malgrat la intenció inicial, la manca de liquiditat de l’Ajuntament endarrereix la proposta i s’obre 
un període de negociació amb XXX en què s’intenta arribar a un acord a la baixa o trobar una 
solució alternativa (permuta, rebaixa de l’IBI...). En aquesta fase, la meva intervenció es redueix 
a intentar que l’assumpte no s’adormi, cosa que també resulta complicada perquè sembla força 
evident que la manca de diners fa que l’Ajuntament no tingui pressa. 
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Al llarg dels mesos següents em consta que hi ha diversos contactes i algunes reunions entre 
les parts, però no és fins al mes d’octubre que sembla que les postures es comencen a acostar. 
A finals de 2011 es concreta una proposta que sembla viable, però al febrer de 2012 
m’assabento que els interessats han posat el tema en mans d’advocats i que han dut la seva 
reclamació a la via judicial, cosa que deixa a la Sindicatura sense capacitat d’intervenció. 
 
En aquest punt, doncs, no puc fer altra cosa que tancar l’expedient com a desistit . 
 
 
Expedient 10/11 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A mitjan abril de 2011 es presenta XXX per queixar-se contra les molèsties que els provoca, 
durant el cap de setmana, un local d’oci nocturn proper. Explica que des de la seva obertura 
sempre hi ha tingut problemes, però que darrerament s’havia arribat a una entesa que facilitava 
la convivència. Ara, però, hi ha hagut un canvi en la direcció del local i les molèsties, en forma 
de soroll, incompliment d’horaris i clients que continuen la festa el carrer, s’han reproduït. Truca 
a la Policia però creu que no actua prou. 
 
Comento el cas amb l’Inspector Cap de la Policia Local i amb el regidor. Convenim que el 
problema rau en la proximitat entre aquest tipus de locals i els habitatges (cosa difícil de 
solucionar), i que l’actuació de la Policia no pot anar més enllà d’un senzill efecte dissuasiu 
momentani, ja que no s’hi detecten ni aldarulls ni indicis de delicte. Es decideix recuperar una 
mesura circulatòria (impedir el pas de vehicles per certs carrers), que havia funcionat temps 
enrere, i també es demana col·laboració als propietaris del local. 
 
Durant l’estiu el local roman tancat, però les mesures adoptades es mostren força eficients 
quan l’activitat es reemprèn a la tardor. A més a més, es demana una sonometria per 
comprovar els volums d’immissió sonora. 
 
A primers de desembre es duu a terme la sonometria, els resultats de la qual arriben a mig mes 
i demostren que el soroll encara supera els límits legals. A partir d’aquest moment, el Servei de 
Medi Ambient trasllada l’expedient a Inspecció d’Activitats, on apunten que la instal·lació de 
limitadors de potència podria solucionar el problema. Es parla amb el propietari del local i 
sembla que la seva voluntat de col·laboració és bona. 
 
A finals de març de 2012 surt el requeriment en què se li concreten totes les mesures 
correctores que cal que adopti, així com la documentació que ha de presentar. A partir d’aquest 
moment, però, el titular de l’activitat inicia una sèrie de maniobres que només semblen 
destinades a eludir les seves obligacions i a endarrerir el procés. Així, a primers d’octubre de 
2012 se li envia un nou requeriment perquè compleixi la resolució anterior. Si aquesta vegada 
tampoc se n’obté resposta, s’iniciarà un procediment sancionador. 
 
Com que passa el temps i ningú hi fa res, parlo del cas amb l’alcalde i n’hi facilito un informe. 
 
A mitjan desembre s’envia una nova resolució al propietari de l’activitat amb la concessió d’un 
darrer termini molt breu que, com era previsible, es torna a esgotar sense que s’adopti cap 
mesura correctora ni l’Ajuntament faci res contra l’activitat. 
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Tot i que el seguiment que faig del cas és intens i continuat, l’any s’acaba sense cap novetat 
significativa, cosa que em fa pensar que hi ha una certa manca de voluntat política de fer que el 
local compleixi la normativa. L’expedient continua obert . 
 
 
Expedient 13/11 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Habitatge 
 
A primers de maig de 2011 es presenta XXX i explica que fa un any que va comprar el pis de 
protecció oficial on viu, però que de seguida es va adonar que estava molt mal acabat. Les 
reparacions petites les va fer i assumir ell mateix, però va presentar una reclamació a Habitatge 
perquè se li solucionessin les coses més grans. En poc temps es van arreglar els problemes 
amb els radiadors, es va arreglar el sostre i hi va anar el pintor, però encara no s’han canviat 
les portes dels armaris de la cuina que s’havien bufat. 
 
Em poso en contacte amb Habitatge i el seu informe posa de manifest que s’ha donat prioritat a 
les reparacions importants, i que de l’assumpte de les portes, que no es considera greu ni 
urgent, potser no se n’ha fet el seguiment adequat. 
 
Demano que s’agilitin els tràmits amb l’empresa instal·ladora, però durant els mesos següents 
no es produeix cap avenç en el cas; la majoria de les vegades per causa de l’empresa, altres 
per causa de l’interessat i altres per malentesos entre les parts. 
 
A finals de 2011 es porta a terme la visita d’inspecció de l’empresa instal·ladora i, en presència 
d’una tècnica de l’Ajuntament, es comprometen a redactar una proposta de solució. Malgrat 
això, els avenços són nuls i a finals de febrer de 2012 demano la intervenció del cap de servei 
d’Urbanisme, qui envia un informe a l’empresa constructora en què els comunica els 
desperfectes i els demana que requereixin a l’empresa dels mobles que apliqui la garantia de 5 
anys i repari les portes. 
 
Afortunadament, l’empresa constructora assumeix la petició i, a primers de maig, té lloc una 
reunió entre aquesta empresa, la instal·ladora dels mobles i els interessats (XXX i dos més). 
Novament, el resultat va ser el compromís de solucionar el problema, però aquesta vegada va 
ser de debò, de tal manera que el 12 de juny de 2012 es duu a terme la substitució de les 
portes deteriorades i es dóna per solucionat el problema. L’expedient es pot tancar com a 
mediació . 
 
 
Expedient 17/11 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Mobilitat 
 
A mitjan juliol de 2011 es presenta XXX i explica que tot sovint no pot entrar o sortir del garatge 
de casa seva per causa dels vehicles que hi estacionen al davant. Diu que la seva casa fa 
xamfrà i que, arran de la darrera reforma de la vorera, en què es va fer més accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda, els vehicles la utilitzen per parar-hi “un moment” per anar, 
principalment, a un forn molt proper. Denuncia que aquests vehicles fan una infracció triple, ja 
que aparquen parcialment damunt la vorera, parcialment en un pas de vianants, i ignorant la 
seva placa de gual, que té al corrent de pagament. 
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En dues ocasions, ha demanat per escrit que es protegeixi aquell espai amb la instal·lació de 
pilones, però se li han desestimat perquè molesten els vianants i ara es tendeix a no posar-ne. 
 
Comprovo les afirmacions de l’interessat sobre el terreny i observo que, efectivament, en 
aquella zona l’anarquia en qüestió d’aparcament és important. També comprovo que el xamfrà 
següent, que té una distribució similar, sí que gaudeix de pilones que impedeixen 
l’estacionament irregular dels vehicles, de manera que el greuge comparatiu és ben clar. 
 
Així, amb la convicció que les evidències del cas facilitaran la resolució de l’expedient, 
m’entrevisto amb els responsables de Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) per defensar els drets 
de XXX i de la resta de vianants que no poden utilitzar lliurement aquella vorera. La meva 
sorpresa, però, va ser considerable quan vaig veure que ni el cap de servei ni el regidor 
corresponent tenien cap intenció de fer res per normalitzar la situació en aquella zona, i encara 
va ser més gran quan van dir-me que estaven més predisposats a retirar les pilones del xamfrà  
que ja les tenia que no pas a posar les que reclamava XXX. 
 
A mitjan novembre, però, se’m confirma (i també a l’interessat) que finalment s’ha aprovat la 
col·locació de les pilones demanades, de manera que em disposo a tancar l’expedient. Però les 
sorpreses no s’han acabat: al cap de dos dies el cap de servei m’informa que ha rebut 
directrius polítiques que li impedeixen complir el compromís, de manera que la situació esdevé 
encara més estranya. 
 
Tot i que en continuem parlant en reunions successives, la postura dels responsables de SUM 
es manté ferma en el sentit de no col·locar pilones, però proposen l’adopció d’altres mesures 
que podrien millorar la situació perquè el problema és, des del seu punt de vista, una qüestió 
d’educació i civisme. Concretament es comprometen a enviar-hi els agents cívics a parlar amb 
els conductors infractors i demanar-los col·laboració, a parlar amb l’establiment que és el 
possible origen de les molèsties (a fi que demanés als seus clients la mateixa col·laboració), a 
demanar un estudi a la Policia Local que confirmés o desmentís la conflictivitat de la zona, etc.  
 
Malauradament, però, van passar els mesos i cap d’aquestes mesures es va dur a terme de 
manera efectiva, cosa que em va fer entendre que, després de gairebé un any intentant arribar 
a una solució de consens, calia recomanar, per mitjà d’un escrit argumentat, la instal·lació de 
pilones que garantissin a XXX la lliure utilització del seu gual i garantissin també els drets de la 
resta de vianants que volguessin passar per la zona o creuar el carrer pel pas de vianants. 
 
A mig juliol, doncs, vaig tancar l’expedient a favor de l’interessat  i amb recomanació escrita a 
l’Ajuntament, però l’any es va acabar sense haver rebut cap resposta concreta al respecte. 
 
 
Expedient 18/11 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Medi Ambient 
 
A mitjan juliol de 2011 XXX ve i exposa que fa tres mesos que va presentar una instància en 
què es queixava contra els sorolls i les molèsties que li ocasiona un establiment veí, i encara no 
ha rebut resposta. 
 
Em poso en contacte amb Medi Ambient i m’informen que fa poc que Governació els va derivar 
el cas, però que ja hi estan treballant i ja em poden aclarir que han comprovat que l’establiment 
no excedeix els horaris d’obertura. En canvi, sí que sembla excessiu el soroll que fa el 
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compressor de la premsa de cartró, motiu pel qual ja han parlat amb els responsables de 
l’activitat i sembla que estan disposats a solucionar-ho. 
 
Durant els mesos següents em mantinc en contacte amb Medi Ambient, on m’informen que la 
bona voluntat inicial de l’establiment no s’ha traduït en fets i tot segueix igual, de manera que ja 
han demanat una sonometria a la Generalitat. La sonometria es fa a primers d’octubre i els 
resultats, que arriben a mitjans de novembre, confirmen que les immissions sonores al pis de 
XXX superen els límits legals. 
 
A finals de 2011 s’arriba a un compromís amb l’establiment conforme adoptaran les mesures 
correctores necessàries en el termini d’un mes. A primers de 2012, efectivament, es va millorar 
l’aïllament de l’aparell i també es va substituir el compressor problemàtic per un altre de més 
nou i molt menys sorollós. 
 
Així, després d’un període prudencial, a primers de juny, parlo amb l’interessat i constato que la 
molèstia no s’ha reproduït, de manera que tanquem l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 19/11 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
XXX telefona, a primers d’agost de 2011, i explica que fa gairebé un any que va demanar a 
l’Ajuntament i a Aigües de Vilafranca que solucionessin els problemes d’inundacions que patien 
al seu edifici per causa, possiblement, d’un clavegueram deficient. Aigües es va comprometre a 
fer millores als embornals, però triguen a fer-ho i cada vegada que plou se’ls inunden els baixos 
de l’edifici. La situació s’ha fet insostenible i els desperfectes són nombrosos. 
 
Em poso en contacte amb els responsables d’Urbanisme i de Serveis Urbans i Mobilitat, i 
sembla que l’assumpte estigui encallat a Aigües, però també per causa de l’escàs seguiment 
fet des de l’Ajuntament. Insisteixo en la gravetat de les conseqüències que pateixen els 
interessats i demano que es reactivi el tema. 
 
En qüestió de setmanes, se m’informa que ja s’ha detectat que no n’hi ha prou amb millorar els 
embornals, sinó que caldrà ampliar la capacitat de la xarxa. Es fa el projecte i s’adjudiquen les 
obres, que comencen a primers de novembre. 
 
La intervenció s’acaba abans de finals d’any, però mantenim l’expedient obert fins a mitjan 
febrer per tenir temps de constatar que les obres realitzades són suficients. Finalment, després 
de parlar-ne amb els interessats, tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 21/11 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
A primers d’agost de 2011 es presenta XXX i es mostra molt indignada amb la manca 
d’actuació de l’Ajuntament. Explica que fa temps que el veí va fer unes obres a la seva finca 
que provoquen que, sempre que plou, l’aigua vagi cap a casa seva. Quan es va queixar, 
l’Ajuntament li va respondre que havia concedit llicència d’obres al veí amb la condició que “no 
suposessin cap perjudici cap a les finques veïnes ni modifiquessin l’escorrentia de l’aigua de 
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pluja” i que, per tant, l’Ajuntament no hi té cap responsabilitat i ha de reclamar per via judicial. 
XXX argumenta que si el veí va incomplir la condició que l’Ajuntament li havia posat per fer les 
obres, és el mateix Ajuntament el que li ha de reclamar que ho corregeixi. 
 
Com que sembla lògica i raonada la postura de XXX, em poso en contacte amb el Servei 
d’Urbanisme i els demano explicacions. La seva resposta inicial també és que es tracta d’un 
tema de Dret Civil, però demano que no declinin la responsabilitat sense haver-se estudiat el 
cas a fons i que s’ho plantegin com un assumpte de possible incompliment de llicència. 
 
Per altra banda, també m’assabento dels nombrosos i importants problemes de convivència 
que mantenen XXX i els seus veïns, conflictes que ja estan sent tractats –intensament– des del 
Servei de Salut i des de l’Oficina Tècnica de Ciutadania (Mediació). 
 
A finals de febrer de 2012, demano al cap de servei d’Urbanisme si poden elaborar un informe 
que confirmi, si s’escau, que les obres autoritzades i realitzades pels veïns no han modificat 
significativament l’escorrentia d’aigües cap a la finca de XXX, de tal manera que pugui servir 
per tranquil·litzar-la i per tancar l’expedient. 
 
A finals de març arriba aquest informe i, després de diverses converses amb els veïns i els 
serveis de l’Ajuntament implicats, i d’algunes visites sobre el terreny, a mitjan maig tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament , ja que la seva postura inicial no ha hagut de variar 
(només s’ha aclarit) i he constatat que els serveis de Salut i de Mediació han aconseguit una 
substancial millora, dintre del possible, en la relació veïnal. 
 
 
Expedient 35/11 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
A finals d’octubre de 2011 rebem un correu-e de XXX amb la còpia del document que acaba de 
rebre del Servei de Governació, com a resposta a una sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
que havia presentat un mes enrere. És un document en què se l’informa que s’han detectat una 
sèrie de defectes en la seva petició inicial i se li demana que els esmeni, ja que, si no ho fa, 
s’arxivarà la petició. Demana que la Sindicatura l’ajudi a defensar els seus drets. 
 
Tot i que obro expedient, la meva primera intervenció només consisteix en explicar-li de 
manera més entenedora el que li demana el Servei de Governació, i l’animo a recopilar tota la 
documentació i a presentar-la dintre de termini. Quedem que ens mantindrà informats. 
 
Després d’algunes setmanes sense novetats, i amb el termini ja esgotat, parlo amb XXX per 
saber si ja ha presentat la documentació que se li reclamava. En lloc d’això, i arran de la 
comunicació de tancament de l’expedient per part de l’Ajuntament (per desistiment), m’informa 
que acaba de presentar una sol·licitud de pròrroga, ja que encara no ha pogut recopilar tota la 
documentació. Ara espera resposta de l’Ajuntament. 
 
A mitjan febrer de 2012, davant la manca de notícies, pregunto a XXX si l’Ajuntament li va 
concedir la pròrroga que demanava i si ja havia presentat tota la documentació. Diu que no ha 
rebut cap altra notificació de l’Ajuntament, però que ell tampoc ha presentat res perquè ha 
adreçat la seva reclamació cap a l’asseguradora de l’edifici (una via que veu més fàcil). De 
moment, doncs, no continuarà el procés amb l’Ajuntament i el cas es tanca com a desistit . 
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Expedient 36/11 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
A mitjan desembre de 2011 es presenta XXX i denuncia que darrerament ha presentat fins a 
tres instàncies (la més antiga és de fa gairebé un any) i l’Ajuntament no n’hi ha respost cap. 
Concretament, demanava explicacions per la demora en concedir-li un certificat que havia 
sol·licitat temps enrere i demanava, en el seu tercer escrit, una indemnització per compensar 
les possibles pèrdues que li havia provocat aquesta demora. Desitja que la Sindicatura 
intervingui per aconseguir que l’Ajuntament li contesti. 
 
Em poso en contacte amb els departaments implicats, Urbanisme i Alcaldia, i n’obtinc una 
resposta força ràpida, de tal manera que a finals de gener de 2012 XXX rep la seva contesta. 
El cas queda tancat com a mediació . 
 
Dies després, XXX es manifesta descontent amb l’actuació de tots plegats perquè la resposta 
no és la que li hauria agradat. Considera que la Sindicatura no ha fet bé la seva feina. 
 
Procuro desfer-li el malentès i explicar-li que, tal i com ell demanava en el seu escrit inicial, vaig 
intervenir per aconseguir-li la resposta d’Urbanisme, cosa que no implicava que Urbanisme 
hagués d’acceptar la seva petició. Malgrat això, i en atenció a la seva disconformitat amb la 
postura de l’Ajuntament, procedeixo a estudiar el contingut del document en qüestió. 
 
Com que no el trobo constitutiu de greuge, però, no veig necessari reobrir l’expedient, cosa que 
li comunico per escrit i tanco definitivament el cas. 
 
 
Expedient 01/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Mobilitat 
 
Tot just iniciat l’any 2012, XXX exposa que els treballadors municipals han tret les pilones que 
protegien la vorera de davant de casa seva i li garantien, alhora, l’accés al seu garatge. La 
conseqüència ha estat que els conductors de seguida han descobert que aquell xamfrà, fet 
d’acord amb el model urbanístic de l’orella rebaixada, és un lloc ideal per deixar-hi el vehicle 
“un moment”, encara que això suposi dificultar el pas dels vianants i impedir-li a ell sortir o 
entrar pel seu gual. Demana que es restitueixin les pilones. 
 
Em consta que aquest cas està directament relacionat amb el ja exposat a l’expedient 17/11, ja 
que els responsables de Serveis Urbans i Mobilitat ja m’havien avisat que atesa la proximitat 
d’ambdues cantonades, que feia que el greuge comparatiu fos evident, era més probable que 
traguessin aquestes pilones que no pas que posessin les altres. L’explicació era la mateixa que 
en aquell expedient: que molesten i són perilloses per als vianants, que cal netejar la ciutat. 
 
L’estudi d’aquest cas, però, revela que en aquesta ocasió no hi ha cap establiment proper que 
produeixi una alta rotació de vehicles a la zona, cosa que fa que les molèsties i els 
aparcaments incorrectes siguin força més puntuals que a la cantonada de l’expedient 17/11. 
 
Després de diversos mesos de seguiment i de vàries converses amb els responsables de 
Serveis Urbans i Mobilitat i amb XXX, arribem a la conclusió que en aquest cas la mesura 
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adoptada sí que estava justificada, ja que la conflictivitat de la zona és escassa i no cal tenir i 
mantenir un mobiliari urbà que no és necessari. L’expedient es tanca a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 02/12 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i explica que va ser el primer en habilitar una terrassa per als clients a la 
calçada de l’exterior del seu bar. Posteriorment l’Ajuntament va publicar la normativa que volia 
regular aquest tipus de terrasses i va resultar que, per causa de la poca alçada de la vorera del 
seu carrer, ell no s’hi podia ajustar al 100% sense dificultar considerablement l’accessibilitat. 
Havia exposat els seus arguments a totes les instàncies, però va ser sancionat. Afegeix que la 
culpa podria ser de l’Ajuntament, per tenir aquell carrer en tan mal estat de conservació. 
 
Em presento al local de l’interessat i observo que la vorera és, efectivament, molt baixa i força 
irregular, igual que la calçada, de manera que els arguments de l’interessat prenen solidesa, 
especialment quan es veu que compleix tota la resta de condicions. 
 
Recopilo tota la documentació relativa al cas i enceto converses amb Serveis Urbans i 
Mobilitat, Procediment Sancionador, Governació i Alcaldia, amb la intenció de buscar una 
sortida que permeti a XXX mantenir la seva terrassa sense incomplir cap norma. 
 
Durant els mesos següents es posen sobre la taula diferents alternatives, però la solució arriba 
per mitjà de l’elaboració d’una nova normativa reguladora de les terrasses a la via pública, que 
preveu excepcions per a aquesta i altres casuístiques en què les condicions de la via pública 
impedeixen el compliment de la norma. 
 
Finalment, es concedeix a XXX llicència per posar la Terrassa durant el 2012 en les mateixes 
condicions que l’any anterior i, aplicant criteris de coherència, també es deixa sense efecte la 
sanció imposada el 2011. Així, a primers de juliol de 2012 tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 03/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
Es presenta XXX i exposa que el seu pare va ser multat per un vigilant de zona blava per 
haver-se excedit del temps que marcava el tiquet que havia tret. El cas és que, si bé això és 
cert, també ho és que l’interessat va deixar la seva targeta d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda en lloc ben visible, de tal manera que no només podia excedir el temps que 
marcava el tiquet, sinó que ni tan sols li calia haver tret tiquet. 
 
Comprovo la documentació presentada per XXX i sembla que la seva versió s’ajusta a la 
realitat, de manera que parlo amb l’Inspector Cap de la Policia Local i li plantejo la possibilitat 
d’acceptar l’al·legació de la interessada. Afortunadament, l’Inspector es mostra molt sensible en 
el cas i es compromet a deixar la sanció sense efecte, de manera que puc tancar l’expedient 
com a mediació . 
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Expedient 04/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
XXX es presenta per demanar l’ajut de la Sindicatura davant d’una multa de trànsit que 
considera injusta. Explica que la Policia Local el va sancionar per no respectar un senyal de 
Cediu el pas, però ell afirma que el vehicle al qual presumptament no va cedir el pas, 
precisament el de la patrulla de Policia, encara estava a una distància prudencial. En tot cas, 
diu que es tracta d’un malentès i que troba la sanció desproporcionada. Ha presentat al·legació 
però, per si no se li estimés, també ha pagat la multa, per aprofitar la reducció del 50%. 
 
Se li explica que, d’acord amb la llei i el que consta a la mateixa butlleta de la sanció, el fet 
d’haver-la pagat implica la renúncia a qualsevol al·legació, de manera que la Policia ni tan sols 
té l’obligació de respondre-li i l’expedient es pot considerat tancat. Malgrat això, comento el cas 
amb l’Inspector i ell es mostra disposat a contrastar la versió dels fets de l’interessat. 
 
Pocs dies després m’informa que la versió dels agents actuants és força diferent, ja que 
afirmen que XXX els va obligar a frenar en sec per no col·lidir, i que quan el van seguir i el van 
aturar va mantenir amb ells una conducta gairebé hostil. Per altra banda, també ha buscat els 
antecedents de l’interessat i resulta que, malgrat la seva joventut, ja en té algun de greu, motiu 
pel qual dóna credibilitat a la paraula dels agents i no veu possible anul·lar la sanció. 
 
Atesa aquesta explicació i atès també el fet que XXX ja ha pagat la sanció, considero just que 
es desestimi la seva al·legació i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 05/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Mobilitat 
 
Es presenta XXX i exposa que té un establiment a l’interior de l’illa de vianants, motiu pel qual 
va demanar, ja fa temps, la concessió d’un comandament que li permetés l’accés a través de 
les pilones automàtiques. Atesa la naturalesa del seu negoci i la subjecció a horaris concrets, 
se li havia concedit aquest comandament de manera excepcional i subjecte a unes condicions 
d’ús força restrictives. L’interessat reconeix que no sempre ha respectat aquestes condicions 
d’ús, i que la Policia li ha cridat l’atenció en alguna ocasió, però resulta que ara, davant l’avaria 
del seu comandament, li ha estat confiscat per aquest motiu. Se sent agreujat perquè amb 
altres comerciants es té més tolerància. 
 
Comento el cas amb el Coordinador de Serveis Interns de l’Ajuntament i amb el regidor de 
Serveis Urbans i Mobilitat, que admeten que volen mirar d’eliminar els usos abusius que alguns 
comerciants fan dels seus comandaments i aquest ha estat el primer. Malgrat respectar –i 
defensar– aquesta intenció, els observo que haver aprofitat una avaria en el comandament per 
confiscar-lo, sense cap notificació prèvia, ha estat poc elegant, i els proposo que s’elabori una 
carta d’advertiment per a aquest i els altres comerciants que calgui en què se’ls adverteixi de la 
confiscació del comandament en cas que no cenyir-se escrupolosament a les condicions d’ús 
sota les quals se’ls havia concedit. 
 
Aquesta proposta és acceptada pels responsables municipals i, provisionalment, es retorna el 
comandament a XXX. L’expedient queda tancat com a mediació . 
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Expedient 06/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
XXX es presenta i explica que, per portar a la seva senyora a la consulta de l’Hospital, va 
aparcar el cotxe un moment en una plaça reservada a persones amb mobilitat reduïda, tot i no 
tenir la necessària targeta d’aparcament. Quan va sortir, va veure que la grua se li enduia el 
cotxe, però no va ser a temps d’aturar-los. Troba que l’actuació és massa rigorosa. 
 
Se li explica que la infracció és evident i que la visita de la senyora era programada (no pas una 
urgència), de manera que ni hi veig atenuants ni tenim mitjans per demostrar que la parada 
havia estat tan breu com afirma ell. Serà difícil que la seva al·legació prosperi. 
 
Tot i que consulto les possibilitats del cas amb l’Inspector Cap de Policia Local, coincidim que 
l’actuació dels agents ha estat correcta i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 07/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i exposa que pateix greus problemes econòmics, de salut i d’habitatge. Ara 
viu en una habitació rellogada en un pis totalment indigne, amb tanta brutícia i humitat que li 
afecten la seva delicada salut. Està molt deprimida i, a més, la família i els amics li han girat 
l’esquena. Considera que a Serveis Socials, tot i haver aconseguit una PIRMI per al seu marit i 
haver-la orientat en la recerca d’un nou habitatge, no l’ajuden prou. 
 
Comento el cas amb la responsable de Serveis Socials i m’informa de tota l’atenció i l’ajut que 
s’ha ofert a XXX des de fa mesos, que ha estat força, així com de la poca col·laboració que 
n’han obtingut per part seva, ja que no assisteix a les entrevistes ni accepta el suport 
psicològic. El resultat és que han tancat l’expedient sense cap altre tràmit. 
 
Com que entenc que la situació de la interessada ha entrat en una espiral perillosa, demano a 
Serveis Socials que reobrin el cas i es busqui alguna possible línia d’actuació. La cap de servei 
m’explica que, atesos l’escassetat de recursos i l’augment de la demanda, han de donar 
prioritat als usuaris que mostrin compromís i voluntat de col·laboració amb Serveis Socials, i 
aquest no és el cas. Malgrat això, però, atendrà la meva petició i tornarà a oferir ajut a XXX. 
 
Després de diversos intents, ja que la interessada difícilment atén el telèfon, aconsegueixo 
concertar-li entrevista amb Serveis Socials. Dies abans de la visita intento contactar amb ella 
per recordar-li que no ha de malbaratar aquesta nova i darrera oportunitat, però no ho 
aconsegueixo i tampoc es presenta el dia de l’entrevista. Encara intento localitzar-la durant 
alguns dies més, però atès que no respon a les trucades ni als missatges, ni ha donat cap 
explicació sobre la seva absència, no em queda altre remei que tancar l’expedient. 
 
Tot i que XXX no ha aprofitat la nova oportunitat que se li havia aconseguit, tanco el cas com a 
mediació , ja que els Serveis Socials s’havien avingut a reobrir el cas. 
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Expedient 08/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Mobilitat 
 
XXX demana, per correu-e, que la Sindicatura l’ajudi en la restitució d’una pilona que s’ha tret 
d’un lloc en què impedia que els vehicles aparquessin arran d’una sortida de garatge, 
permetent així la correcta maniobra dels vehicles que n’havien de sortir. 
 
Com que les fotos que envia no són gaire aclaridores, em desplaço a la zona en qüestió i 
estudio el cas sobre el terreny. Observo que la utilitat de la pilona era ben evident, ja que la 
sortida del garatge és complicada i la senyalització del carrer, que és de prioritat invertida, 
possiblement ofereixi algun dubte. Per aquest motiu, em reuneixo amb els responsables de 
Serveis Urbans i Mobilitat (SUM) i els proposo la reposició de la pilona. 
 
Si bé en primera instància aquesta proposta és ben acollida i se m’anuncia que es durà a 
terme, pocs dies després se m’informa que no es farà, ja que la voluntat d’aquest Ajuntament 
és eliminar els obstacles de la via pública que no siguin estrictament necessaris. Malgrat això, 
convenim que cal evitar que els vehicles mal estacionats dificultin la sortida del garatge dels 
veïns de l’immoble, de manera que proposo un reforç de la senyalització, bé sigui delimitant 
l’espai d’aparcament o bé pintant convenientment la petita superfície de la calçada on no poden 
estacionar els vehicles. 
 
Després de tornar a estudiar el cas i les condicions particulars de la zona, des de SUM s’opta 
per reforçar la senyalització –horitzontal i vertical– de l’espai on sí que es pot aparcar, ja que 
cal entendre que a la resta de carrer –senyalitzat com a carrer residencial, de prioritat 
invertida–, s’ha de saber que no es pot estacionar. 
 
Tot i que és una solució menys definitiva del que seria la col·locació d’una pilona, també penso 
que hauria de ser suficient si tots els conductors respectessin els senyals. Mantinc l’expedient 
obert durant algunes setmanes i, com que sembla que la situació es va corregint, finalment el 
tanco com a mediació . 
 
 
Expedient 09/12  (Expedient d’Ofici) 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Hisenda 
 
Arran de l’aparició als mitjans de comunicació que els ajuntaments de St. Feliu de Llobregat i el 
Papiol havien aprovat l’exempció de l’impost de la plusvàlua en determinats casos, a finals de 
febrer de 2012 decideixo obrir un expedient d’ofici per estudiar la possibilitat de fer una 
proposta similar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
El motiu és la situació dramàtica que moltes persones viuen en el moment que, arran de la 
pèrdua dels seus llocs de treball, no poden fer front al pagament de les quotes de la hipoteca i 
acaben perdent el seu habitatge. Aquest fet, a més, encara es veu agreujat per una injusta llei 
hipotecària que fa que el seu deute perduri, de manera que aquestes famílies sovint es veuen 
condemnades a la misèria i a l’exclusió social. 
 
Per si fos poc, en el moment en què els bancs forcen la subhasta o la compravenda forçosa 
dels pisos, es produeix una operació que no deixa de ser una transmissió de la propietat, la 
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qual normalment genera una plusvàlua (un increment de valor de l’immoble) i obliga els antics 
propietaris, quan ja ho han perdut tot, a pagar un impost municipal sobre aquesta alça de valor. 
 
Em consta, per altra banda, que l’Ajuntament de Vilafranca ja fa temps que és sensible a 
aquesta problemàtica, fins al punt d’haver aprovat per unanimitat, en el ple ordinari 02/2011, de 
22-2-2011, una detallada i compromesa moció en què s’obligava a demanar al govern central 
que aprovés “una modificació de la regulació hipotecària que inclogués la figura de la dació en 
pagament”. També es comprometia per fer el possible per paralitzar els desnonaments de les 
famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, així com a tot d’altres 
mesures, viables a nivell municipal, encaminades a aturar els desnonaments. 
 
Per tot això, proposo a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que, així com ja han fet altres 
municipis, faci un pas més en l’objectiu de no agreujar, amb impostos afegits, la complicada 
situació de les persones que puguin haver perdut el seu habitatge habitual per causa d’un 
desnonament. Suggereixo que la manera de fer-ho sigui, si és possible, decretar una exempció 
en l’IVTNU en els casos de transmissió de finques o dacions en pagament de l’habitatge 
habitual –i únic–, mitjançant subhasta o procediment judicial. Si això no fos legalment possible, 
caldria buscar una via alternativa com ara la subvenció automàtica. 
 
Em permeto observar, per altra banda, que l’adopció d’aquest acord també serviria per 
minimitzar els costos derivats de la tramitació i la gestió de l’impost en aquests casos, ja que 
sembla evident que acabarien convertint-se en un esforç inútil que no aportaria cap profit per a 
l’erari públic i generaria un cost superior a l’ingrés final. 
 
El cas queda tancat a favor de l’interessat , amb emissió de recomanació escrita a l’Equip de 
Govern i a tots els grups del Consistori. Arran d’això, en el Ple del mes de maig es debat una 
moció que recolza la meva proposta, presentada per la major part dels partits polítics, i que 
s’acaba aprovat per unanimitat. 
 
L’Ajuntament, doncs, es compromet a fer el possible per no carregar aquest impost a les 
persones que hagin perdut l’habitatge, però també té intenció de no renunciar-hi si, tal i com 
sembla desprendre’s de les darreres instruccions al respecte del Govern de Madrid, es pot 
repercutir l’impost a l’entitat bancària implicada. 
 
 
Expedient 10/12  (Expedient d’Ofici) 
 
Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 
 
XXX es presenta i exposa una anomalia en el funcionament de l’Empresa Municipal d’Aigües. 
Malgrat les nostres indicacions, no inicia la via administrativa i, per tant, no obro expedient a 
nom seu. En canvi, atès que la seva queixa podria tenir fonament i que, si es confirmés la 
disfunció, podria afectar a altres persones, obro aquest expedient d’ofici i estudio el cas. 
 
Els antecedents són que quan una persona lloga un pis i vol domiciliar el rebut de l’aigua té 
dues opcions: fer el canvi de nom del contracte (cosa que hauria de demanar al propietari) o bé 
senzillament canviar la domiciliació del rebut, que és el més habitual. XXX es va trobar, però, 
que en el seu primer rebut se li cobraven 30 € en concepte de fiança. Ho va preguntar i se li va 
dir que aquesta fiança es cobrava sempre que hi havia un canvi de dades. Va demanar si quan 
deixés el pis li tornarien aquests diners i se li va dir que no, que només es tornen al propietari 
del pis quan es produeix la baixa del contracte o un nou canvi de dades. 
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Com que sembla evident que si passen deu llogaters diferents per un pis i a tots se’ls cobren 
aquests diners, però no se’ls tornen, no s’estarà actuant correctament, em poso en contacte 
amb els responsables de l’empresa i els exposo la situació. Confirmen que les explicacions, a 
priori, són correctes, i que el que sembla un error és el cobrament de la fiança, ja que només es 
genera quan hi ha un canvi de nom, però no per un canvi de domiciliació. Ho estudiaran. 
 
Pocs dies després, em confirmen que s’han produït una seqüència de casualitats que han 
provocat aquesta disfunció. El cas és que el propietari del pis sí que havia dut a terme un canvi 
de dades real poc abans de llogar l’immoble a XXX, de manera que el cobrament de la fiança 
era correcte. Aquest cobrament, però, no es fa en el moment del canvi de dades, sinó que es 
carrega a la primera factura i, per casualitat, entre el canvi de dades i l’emissió de la primera 
factura, va tenir lloc el lloguer del pis i el canvi de domiciliació bancària, de manera que XXX va 
veure carregada a la seva factura la fiança que s’havia d’haver imputat al propietari. 
 
Un cop detectada l’anomalia i constatat el fet que es podria tornar a produir, els responsables 
de l’Empresa Municipal d’Aigües de seguida es comprometen a adoptar les mesures 
necessàries, tant a nivell d’informació a l’usuari com a nivell informàtic, per evitar que aquests 
fets que es repeteixin. L’expedient va ser tancat a favor de l’interessat , amb recomanació 
verbal feta i immediatament acceptada. Per altra banda, XXX va explicar la situació al propietari 
del pis i aquest li va abonar l’import de la fiança. 
 
 
Expedient 11/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
La terrassa del bar de XXX queda just a sota d’un arbre al qual considera malalt, ja que tot 
sovint li cauen fulles i insectes que, ocasionalment, molesten els seus clients. Per resoldre el 
problema, fa 5 mesos que va demanar, per escrit, permís per posar una pèrgola fixa que cobrís 
tota la terrassa, però a primers de març de 2012 l’Ajuntament encara no ha respost. 
 
Em poso en contacte amb Governació i se m’informa que aquest i altres casos similars estan 
pendents de resposta perquè el Govern municipal vol regular millor la instal·lació de terrasses i 
pèrgoles a la via pública, ja que durant els darrers mesos han proliferat molt i es volen establir 
uns criteris homogeneïtzadors. Encara s’està treballant en el text. 
 
Trasllado aquesta informació a XXX i em comprometo a fer seguiment de la tramitació de la 
nova normativa, així com a vetllar que, quan estigui en vigor, es respongui la seva petició. 
 
Finalment, s’envia la resposta als interessats a primers de juny de 2012. Tot i que és 
desestimatòria, declinen la possibilitat de recórrer-la i agraeixen la intervenció de la Sindicatura 
per haver-la aconseguit. El cas, doncs, queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 12/12 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
XXX es presenta i explica que fa un mes que han diagnosticat bronquitis al seu fill gran, la qual 
es veu agreujada per la molta humitat que hi ha al pis de lloguer on viuen. Han demanat al 
propietari que hi posi remei, però no en vol saber res. 
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Els explico que la competència en el cas és de l’OMIC, ja que es pot considerar que una de les 
parts no compleix el contracte. XXX argumenta, però, que el seu fill necessita una solució més 
ràpida, que no poden encetar un procés que pot trigar mesos a resoldre’s. Diu que ja han anat 
a Serveis Socials i a Habitatge, a demanar un altre pis, però que enlloc els ofereixen solucions. 
 
Parlo amb aquests dos serveis i m’assabento que la situació econòmica de la família no és 
precària, però sí prou justa com per no poder accedir a un altre pis de lloguer en condicions 
normals. M’informen de les passes que Habitatge està fent per buscar una solució, i també es 
realitza una inspecció tècnica a l’habitatge de la família, ja que sembla més factible buscar una 
solució en el seu pis actual que buscar-los un habitatge nou. També constato que la família 
ofereix una col·laboració mínima davant les propostes que se’ls han plantejat des de Serveis 
Socials, de manera que no veig que l’Ajuntament estigui cometent cap greuge contra ells. 
 
Afortunadament, pocs dies després els interessats ens comuniquen que, per mitjà de la 
intervenció d’un familiar, ja han aconseguit un altre habitatge de lloguer, de manera que el cas 
es pot tancar. Com que considero que l’Ajuntament en tot moment els havia intentat ajudar 
d’acord amb les seves possibilitats i des de criteris de justícia i equitat, tanco l’expedient a 
favor de l’Ajuntament  per manca de greuge. 
 
 
Expedient 13/12 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
Es presenta XXX i es queixa dels molts problemes que pateixen els veïns del seu immoble –de 
nova construcció– per causa de la lentitud de SUM a l’hora de concedir-los la placa de gual per 
al seu aparcament. A la pàgina web de l’Ajuntament s’anuncia que aquest tràmit triga unes tres 
setmanes, però ja fa més d’un mes que la van demanar i la situació s’està fent insostenible: les 
obres s’han acabat, ells utilitzen l’aparcament però altres vehicles hi estacionen al davant i no 
els deixen entrar ni sortir. Encara paguen ocupació de via pública (per obres) i hi mantenen les 
tanques, pel que poden demanar l’actuació de la grua, però tampoc ho troben just. 
 
Comprovo que SUM ja ha fet la inspecció i que l’assumpte està encallat a nivell administratiu, a 
Governació, on m’expliquen que recentment s’ha canviat el sistema i que ara encara els dóna 
més feina. Sembla evident que el canvi no ha millorat el procediment. 
 
Demano que s’intenti agilitar aquesta tramitació i alguns dies després se’m comunica que ja 
s’ha fet el trasllat a l’ORGT, que és qui ha d’enviar la carta de pagament als interessats. Quan 
la rebin, hauran d’anar a pagar i, amb el rebut, venir a buscar la placa a l’ORGT. 
 
Parlo amb l’ORGT i proposo que no enviïn la carta als interessats, que els trucarem des de 
Sindicatura perquè la vinguin a buscar aquí, facin el pagament i obtinguin la placa sense haver 
de perdre dies en trameses per correu. L’Organisme i els interessats hi estan d’acord, de 
manera que el problema es pot solucionar tot estalviant alguns dies i incomoditat als afectats. 
L’expedient es pot tancar com a mediació , però sembla que un tràmit tan senzill com la 
concessió d’una placa de gual no hauria de tenir una gestió tan complicada. 
 
 
Expedient 14/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
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XXX es presenta i es queixa que se li va imposar una multa per haver estacionat el vehicle a la 
Plaça Penedès. Reconeix que allà no s’hi pot aparcar, però al·lega que és discapacitat i que la 
seva targeta d’aparcament li permet deixar el cotxe a qualsevol lloc sempre que no entorpeixi el 
pas de vehicles o vianants, cosa que afirma que no feia. Afegeix altres circumstàncies 
personals que, des del seu punt de vista, l’habilitaven per deixar el cotxe allà. Se li han 
desestimat les al·legacions i no hi està d’acord. 
 
Se li observa a XXX que cap de les circumstàncies exposades constituïen un motiu de força 
major i que, a més, sí que tenia lloc d’aparcament proper: l’aparcament soterrani de la mateixa 
Plaça Penedès. Malgrat això, i com que tècnicament és cert que el cotxe no obstaculitzava el 
pas de ningú, comento el cas amb l’Inspector cap de Policia Local, qui es va mostrar força 
sensible i va accedir a estudiar-se’l amb detall. 
 
Pocs dies després em va comunicar que, com a mesura excepcional, havia decidit que sí que li 
retiraria la sanció a XXX, però sota el seriós advertiment que ha de ser més curós a l’hora 
d’estacionar el vehicle, ja que les facilitats que li concedeix la targeta d’aparcament també 
tenen límits. L’expedient es va poder tancar com a mediació . 
 
 
Expedient 15/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
XXX es presenta i exposa que recentment ha demanat un duplicat d’un títol de nínxol, que 
primer se li va dir que valdria 79 €, però que finalment se n’hi han cobrat 170. Ho troba 
excessiu. Té el cas en via administrativa però demana que en fem seguiment. 
 
Pregunto a Secretaria pel funcionament de les taxes de Cementiri i se’m comenta que la 
primera informació que es va facilitar a XXX corresponia a preus de l’any passat, els quals han 
estat revisats a l’alça. Es reconeix, doncs, un petit error, però se m’informa que els conceptes 
que integren la taxa són expedició de títol (20 €) i registre i drets (150 €), que sí que fan 170 €. 
 
Observo que per emetre un duplicat no hauria de caldre modificar el Registre, de manera que 
no sembla just que s’hagin d’abonar 150 € per aquest concepte. Faig aquest comentari al 
personal de Secretaria i em demanen una estona per assegurar-se’n. L’endemà mateix em 
confirmen l’error, que assumeixen plenament i s’ofereixen a esmenar de seguida. Respondran 
la instància de XXX, es disculparan pel malentès i li retornaran els 150 €. 
 
Aclarit i resolt tot plegat, l’expedient es tanca com a mediació . 
 
 
Expedient 16/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES - Ensenyament 
 
Es presenta XXX i es queixa per la denegació de la beca de llibres i activitats a la seva filla. Va 
presentar recurs perquè no hi estava d’acord però li ha estat denegat. Porta documentació 
exhaustiva sobre la seva situació familiar, patrimonial i econòmica que sembla demostrar que, 
efectivament, no supera el barem. Demana que es reconsideri la denegació o, com a mínim, 
que se li doni una explicació detallada i raonada dels motius, ja que només se li ha dit que 
“supera els ingressos”, sense opció a explicar-se, i ella no ho veu així. 
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Estudio la documentació aportada i demano les bases per a la concessió de les beques al 
servei d’Ensenyament, les quals em són facilitades de seguida. També es posen a la meva 
disposició per aclarir-me qualsevol dubte. 
 
D’acord amb la Declaració de Renda i altra documentació que hi ha a l’expedient calculo que la 
seva renda per càpita familiar és, efectivament, inferior al límit que estableix el barem de les 
bases, de manera que li correspondria una beca del 70%. Ho comento amb la responsable 
administrativa del servei d’Ensenyament i li proposo refer els càlculs. Ella hi accedeix i 
observem que a les dades fiscals de la interessada apareixen uns ingressos que després no 
surten a la Declaració, fet que suposa la diferència entre concedir o denegar la beca. 
 
Consulto la discrepància a XXX i aclareix que no es tracta d’un error a la Declaració, que ja ha 
estat validada per Hisenda, sinó que aquells diners són els ingressos bruts del seu marit, que 
és autònom, i que, un cop aplicats els descomptes corresponents, es converteixen en una 
quantitat molt inferior que sí que es reflecteix a la Declaració. 
 
Aclarit aquest punt, acordem amb el servei d’Ensenyament donar per vàlides les dades que 
apareixen a la Declaració i reconsiderar la denegació de la beca, que passa a concedir-se per 
valor del 70%. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 17/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
XXX es presenta i demana la intervenció d’aquesta Sindicatura de Greuges perquè se li ha 
desestimat parcialment una sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada arran dels 
desperfectes patits en el seu vehicle d’empresa en topar contra una pilona hidràulica 
automàtica. Afirma que ell va actuar correctament i que la causa de l’accident va ser el mal 
funcionament de la pilona (mal sincronitzada amb el semàfor), cosa per la qual no està d’acord 
que l’Ajuntament només assumeixi el 30% de la responsabilitat i del cost dels desperfectes. 
 
Estudio la documentació presentada i observo que la JGL va considerar que XXX tenia un 70% 
de culpa en l’accident, per manca d’atenció. Un cop analitzades les dades i contrastada la 
documentació, però, considero que es tracta d’una interpretació molt parcial dels fets i de les 
proves, de manera que no puc estar d’acord amb la conclusió a què arriba. 
 
A grans trets, es carrega la culpa de l’impacte a XXX per no haver prestat prou atenció al mirall 
panoràmic que es troba instal·lat a prop de la pilona (que, tot i ser un element de reforç i de 
cortesia per augmentar la informació dels conductors, no té la categoria de senyal de trànsit i, 
per tant, no és d’obligada consulta) i, en canvi, no es dóna crèdit i pràcticament s’obvia la mala 
sincronització entre la pilona i els semàfors que confirma l’informe de la Policia. Tampoc sembla 
que s’hagi tingut en compte l’informe policial quan diu que els indicis apunten que l’accident 
s’havia produït a una velocitat reduïda i s’acusa a XXX de conduir amb poca prudència. 
 
Així, considero que la JGL ha donat massa importància a proves i arguments poc consistents i 
n’ha donat molt poca a altres proves i fets objectius que semblen indicar que la causa més 
probable de l’accident va ser la mala sincronització entre el semàfor i la pilona automàtica, de 
manera que decideixo recomanar a l’Ajuntament que assumeixi el 100% de la responsabilitat 
en l’accident i aboni a XXX el total del cost de la reparació del vehicle. L’expedient queda 
tancat, a primers de juny, a favor de l’interessat . 
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Després de gairebé tres mesos, rebo la resposta de l’Ajuntament en què la JGL es ratifica en la 
seva decisió inicial d’assumir només el 30% de la responsabilitat, motiu pel qual la recomanació 
d’aquesta Sindicatura queda desestimada. 
 
 
Expedient 18/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i explica la seva precària situació econòmica, així com el delicat equilibri de la 
seva salut. Afirma que ja fa alguns anys que demana i obté la bonificació que l’Ajuntament de 
Vilafranca concedeix en els rebuts de l’IBI, l’aigua i la brossa, però se li ha denegat l’ajut per al 
2012 perquè no va tramitar la sol·licitud dintre de termini. Al·lega que estava malalta. 
 
Consulto la situació de la interessada a Serveis Socials i em confirmen que les seves 
explicacions són correctes, de manera que em plantejo demanar que es revisi el seu expedient. 
 
Parlo amb la responsable de Serveis Personals i acordem que si els Serveis Socials emeten un 
informe extraordinari en què demanin la concessió de l’ajut, entre això i la intercessió de la 
Síndica es considerarà suficient per concedir les bonificacions a XXX. 
 
Demano l’informe en qüestió i finalment es concedeix l’ajut a la interessada, però també se 
l’adverteix que per a properes convocatòries ha de fer el possible per presentar la seva petició 
dintre del termini establert. L’expedient queda tancat com a mediació . 
 
 
Expedient 19/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
A mig juny de 2012 XXX exposa els problemes que té amb un terreny de la zona esportiva que 
va ser requalificat –de rústic a urbà– anys enrere. Exposa que no en pot treure cap profit i que, 
en canvi, cada any paga molts diners en concepte d’IBI. També demostra que ha demanat una 
entrevista amb el regidor d’Urbanisme per buscar solucions, però que ja han passat 4 mesos i 
ningú no li ha dit res. A finals de febrer, a més, el Ple va desqualificar la zona i ella va presentar 
unes al·legacions, dintre del període d’exposició pública, que tampoc han estat contestades. 
Demana la devolució de l’IBI dels darrers anys i que l’Ajuntament li compri els terrenys, ja que 
altres parcel·les veïnes ja han estat comprades arran d’una sentència judicial. 
 
Recopilo tota la informació relativa al cas i en parlo amb el regidor d’Urbanisme, amb el 
Coordinador de Serveis Centrals i amb l’alcalde. Sembla que l’Ajuntament sí que podria estar 
disposat a negociar, però prefereix no fer-ho fins que el Ple hagi fet l’aprovació definitiva de la 
modificació del POUM. Malauradament, aquesta aprovació s’endarrereix per causa d’una nova 
modificació puntual al Pla i un nou període d’exposició pública. 
 
En el ple d’octubre s’aprova el POUM i poc després comencen les converses amb XXX. Es 
parla de la possible compra de la parcel·la i de la devolució de l’import pagat en concepte d’IBI 
durant els anys que ha estat classificada com a urbana. Si bé les posicions inicialment estan 
una mica allunyades, sembla que no hauria de costar massa arribar a un acord. 
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El Coordinador de Serveis Centrals i regidor d’Hisenda afirma, en diferents converses, que té 
intenció de solucionar el cas abans de finals de 2012 –per motius pressupostaris–, però malgrat 
la bona disposició de XXX i la insistència d’aquesta Sindicatura, l’any s’acaba sense haver 
tingut cap nou contacte amb XXX ni haver concretat res. L’expedient resta, per tant, obert . 
 
 
Expedient 20/12 
 
TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 
 
XXX concerta entrevista i es presenta per queixar-se contra l’import que se li vol cobrar en 
concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), ja que s’ha calculat sobre 
una base imposable que conté conceptes que no són pròpiament d’obra civil. Està d’acord que 
s’hi incloguin les obres de fer el forat per on ha de passar l’ascensor, però creu que l’import de 
l’ascensor pròpiament dit no s’hauria de sumar a la base imposable. Afegeix que fa gairebé tres 
mesos que va presentar recurs davant de l’ORGT i que encara no li han respost. 
 
Consulto un tècnic extern, la jurisprudència que hi ha sobre el tema, els tècnics del mateix 
Ajuntament i les ordenances municipals, i la resposta sempre és la mateixa: “forma part de la 
base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin 
singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades”. 
 
Explico a XXX que la base de l’impost no es determina només sobre el que val l’obra civil, sinó 
també sobre les instal·lacions que es facin en el conjunt de l’obra, cosa que inclou la 
maquinària i tota l’estructura de l’ascensor. L’interessat ho assumeix i tanco l’expedient a favor 
de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 21/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
XXX explica que va ser fora de Vilafranca durant un temps i que, en tornar, es va trobar que el 
seu fill havia utilitzat –sense permís– el seu quad, que devia cometre alguna infracció i que la 
Policia l’hi va confiscar per no haver passat la ITV. El problema és que ara l’ha anat a buscar i 
ha de pagar molts diners en concepte de custòdia, quantitat que ell no té i que va pujant cada 
dia. També afirma que ha demanat hora, en diverses ocasions, per poder parlar amb l’alcalde i 
demanar-li ajut, però que mai se li ha concedit. 
 
L’Inspector cap de la Policia Local em confirma que, com assegurava XXX, la ITV estava 
correcta, però que el motiu de la confiscació va ser que el conductor va presentar una alta taxa 
d’alcoholèmia i no tenia permís de conduir. 
 
Com que entenc que no és just que XXX, persona gran i d’escassos recursos econòmics i 
intel·lectuals, s’hagi de quedar sense vehicle sense tenir-hi cap culpa, iniciem la recerca d’una 
manera de fer-li possible recuperar-lo, i li proposem que presenti una denúncia contra el seu fill 
per demostrar que havia utilitzat el quad sense permís. L’interessat no ho vol fer per no 
perjudicar el noi, que ja té antecedents i ha estat a la presó, però sí que s’avé a fer una 
declaració davant la Policia que deixa constància que el vehicle havia estat confiscat quan el 
seu fill en feia un ús no autoritzat per ell, que n’és el legítim propietari. 
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Així, gràcies a la comprensió i a la bona voluntat de l’Inspector, l’expedient es pot tancar 
satisfactòriament i com a mediació . 
 
 
Expedient 22/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenta XXX i es queixa que l’Ajuntament li ha denegat la reducció de les taxes d’IBI, aigua 
i brossa. Explica que s’acaba de jubilar i que la seva pensió és baixa. Ha presentat al·legacions 
i ha demanat ser rebuda i poder explicar els motius pels quals considera que se li han de 
concedir, però no se li ha respost i se li han cobrat les taxes sense cap altra explicació. 
 
Parlo amb la cap administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i m’explica que la resposta 
a les al·legacions de XXX, en què se li donaven les explicacions que demanava i es confirmava 
la denegació de la reducció, va sortir uns dies abans del cobrament de les taxes. Suposa que hi 
va haver algun problema amb la notificació i que el cobrament s’ha fet abans que ella rebés la 
resposta, cosa que lamenta. Demana que traslladem les seves disculpes a la interessada. 
 
Efectivament, XXX rep la resposta en un parell de dies, però tot i que diu que entén i accepta 
les explicacions, no està d’acord amb els càlculs realitzats, que considera erronis. Un repàs 
exhaustiu a la seva declaració de renda i a les seves dades fiscals, em permeten desfer-li el 
malentès i confirmar que els rendiments de capital mobiliari que s’han tingut en compte per fer 
els càlculs sí que són correctes, així que puc tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 23/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li van posar, en una zona blava, perquè la 
data de la targeta de discapacitat que havia deixat davant del volant no era prou visible. Diu 
que fa gairebé tres mesos que va presentar al·legacions i que les va acompanyar amb una 
fotocòpia de la targeta que demostrava que estava perfectament vigent, però no n’ha rebut cap 
resposta. 
 
Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i li facilito còpia de la documentació. Al 
cap de poca estona em comunica que ja ha localitzat el recurs de XXX i que li serà acceptat. 
 
Tanco l’expedient com a mediació . 
 
 
Expedient 24/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
XXX es presenta i manifesta que està en desacord amb la desestimació d’una sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial que havia presentat arran d’una caiguda a la via pública. Explica que 
va patir una fractura en un dit del peu i que va haver de ser traslladada a l’hospital, on una 
patrulla de la policia va anar a parlar amb ella. També afirma que la rehabilitació no avançava 
prou satisfactòriament i que, pel seu compte i sense cap tipus de prescripció mèdica, va 
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contractar els serveis d’un homeòpata, d’un osteòpata i d’un acupuntor. Demana que 
l’Ajuntament li pagui el seu cost i que la indemnitzi. 
 
En comprovar la documentació aportada, observo que hi falta el comunicat d’assistència a 
Urgències, necessari per vincular la caiguda amb la lesió. També detecto una discrepància de 
tres dies entre la data del presumpte accident i la de l’informe mèdic, així com algunes 
contradiccions en la seva declaració oficial i en les dels testimonis que va presentar. Per altra 
banda, comprovo que no va respondre la sol·licitud d’esmena de mancances que se li havia 
enviat després de la seva primera instància, i tampoc va presentar cap factura que demostrés 
el cost dels tractaments que havia rebut, per complementar la seva rehabilitació, per decisió 
pròpia. També m’adono que ha intentat incloure en la seva petició el preu d’unes plantilles que 
no tenen res a veure amb les conseqüències del presumpte accident. 
 
Davant de tot això i atès que XXX no és capaç d’aclarir cap de les incoherències detectades, 
considero adequada la desestimació de la seva petició i tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 25/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
Es presenta XXX per queixar-se que se li ha desestimat l’al·legació que havia presentat contra 
una multa que considera injusta. Explica que, en un carrer de Vilafranca en què tenia un STOP, 
la visibilitat era escassa i va haver de fer avançar una mica el vehicle per veure si venia algú, 
moment en què un altre cotxe, que anava per la via preferent, va topar contra el seu “morro”. 
No troba bé que un agent, que no va veure l’accident, la vagi sancionar. 
 
Parlo amb l’Inspector cap de la Policia Local i li demano que pregunti els detalls de la 
intervenció. Poca estona després em comunica que la versió de XXX és completament 
oposada a la de l’altre implicat, el qual l’acusa d’haver passat sense mirar ni respectar l’STOP, 
sense que ell tingués temps de frenar. També observa que l’impacte havia estat en tot el 
lateral, cosa que hauria estat poc probable si XXX només hagués tret una mica el morro. 
 
Tot i que les proves d’alcoholèmia van donar negatives, les proves físiques semblen contradir 
la versió de la interessada i confirmar la del conductor del vehicle que circulava per la via 
preferent, cosa que ha estat comunicada a les companyies asseguradores –a petició seva 
perquè els implicats no es van posar d’acord– i que també és el motiu de la denegació de les 
al·legacions de la interessada, ja que la multa sembla del tot justificada. 
 
Trasllado tota aquesta argumentació a XXX, qui no és capaç de rebatre-la, i tanco l’expedient a 
favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 26/12 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Hisenda 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una regularització de les taxes pel Servei de gestió de 
residus municipals comercials, corresponent als darrers 4 anys, que li reclama l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT). Considera que si va ser error seu no cobrar-li la quantitat correcta, 
són ells els que ho han d’assumir. Els ha demanat explicacions en persona i l’han informat que 
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la llei els habilita a regularitzar fins a 4 anys enrere quan es detecta una errada, però no ho 
troba just. Pregunta si pot fer-hi alguna cosa. 
 
Estudio la documentació presentada i de seguida veig que la taxa aplicada fins ara era la dels 
locals desocupats (Per cada local no afectat a activitat comercial o indústria), anormalment 
baixa, de manera que l’error era evident i XXX ho podia haver detectat i notificat. La 
interessada, però, al·lega que no es fixa gaire en els papers: quan li arriba una liquidació la 
paga i ni se la mira. 
 
Tot i que XXX només presenta les taxes corresponents als dos últims anys (les anteriors no les 
troba), és fàcil deduir que aquest error a favor seu s’ha estat produint des de l’obertura de 
l’establiment, ara fa uns 20 anys, de manera que l’única regularització dels darrers quatre anys 
encara li suposa un estalvi molt considerable respecte del que hauria hagut de pagar. 
 
Se li recomana assumir el pagament i demanar-ne el fraccionament per tal de reduir-ne 
l’impacte sobre els seus comptes, cosa que ja li ha recomanat també l’ORGT. XXX entén les 
explicacions i accepta la regularització. Tanco el cas a favor de l’Ajuntament . 
 
 
Expedient 27/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns 
 
A finals de setembre de 2012 es presenten XXX i YYY, en nom de la seva comunitat de 
propietaris, i expliquen que fa més d’un any que havien presentat una instància a l’Ajuntament 
en què demanaven una intervenció urgent en el parc infantil, les voreres i el carrer de la zona 
on viuen, ja que presentava considerables mancances de manteniment i poda que ja 
suposaven un perill per als usuaris. Poc després l’Ajuntament va fer una intervenció ràpida a 
l’arbrat, però malgrat reconèixer les mancances de manteniment, n’ajornava la seva solució per 
motius pressupostaris. Les interessades es queixen que ha passat més d’un any i s’ha 
intervingut en altres parcs de la vila, però aquell espai continua oblidat. Presenten fotos que ho 
demostren. 
 
Em poso en contacte amb Serveis Urbans i comprovo que fins tot l’alcalde (que ja ho 
considerava solucionat) estava al corrent del cas, motiu pel qual demano que se li doni prioritat. 
A partir d’aquell moment, malgrat no haver-hi partida econòmica per a l’adequació de parcs 
infantils, s’hi duen a terme una sèrie de petites intervencions –les més urgents– que 
contribueixen a millorar la seguretat de la zona, així com l’estat de les voreres properes. 
 
Com que l’any s’acaba amb alguna intervenció important –a la barana de la pista de joc–
compromesa però encara pendent, aquest expedient roman obert . 
 
 
Expedient 28/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
Telefona XXX per queixar-se contra les molèsties que un bar proper provoca a tot el veïnat. 
Sap que ha estat objecte de diferents inspeccions i d’alguna sanció, i també reconeix que 
compleix els horaris d’obertura i tancament, però afirma que és lloc de reunió de clientela 
problemàtica, que les baralles són freqüents i que s’hi fa tràfic de droga. Fa uns mesos va 
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presentar una instància a l’Ajuntament en què demanava una intervenció seriosa, però no està 
d’acord amb l’ambigüitat de la resposta rebuda. 
 
Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i afirma que coneix el local i el tipus de 
clients que el freqüenten. Ja ho tenen present i miren de fer-hi controls ocasionals, però es 
compromet a intensificar-los arran dels nous detalls aportats per XXX i altres veïns que es 
presenten com a part interessada. 
 
A finals d’any s’estableix un sistema de vigilància que, tot i no aportar dades definitives, sembla 
confirmar una certa activitat il·legal. L’any 2012 s’acaba amb l’expedient encara obert  i amb la 
intenció de la Policia de reunir proves suficients per dur a terme alguna actuació concreta a fi 
d’intentar eradicar el problema de la zona. 
 
 
Expedient 29/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Serveis Urba ns 
 
A finals d’octubre de 2012 es presenten XXX i YYY per denunciar que al carrer, davant de casa 
seva, hi ha un plataner amb unes arrels enormes que ja fa temps que estan alçant la vorera i 
que ja han començat a fer malbé l’entrada de casa seva. A primers de 2008 van presentar una 
instància en què explicaven el problema i demanaven solucions, però no van rebre cap mena 
de resposta. Al 2009 van repetir l’operació i el resultat va ser el mateix. 
 
A finals de setembre de 2012 van parlar del cas amb un inspector de via pública i la unitat de 
serveis hi va intervenir de seguida. Van descalçar les arrels i les van deixar a punt de ser 
tallades. Ara, però, demanen la intervenció de la Síndica perquè les han començat a tapar 
sense haver-hi fet res. 
 
Parlo amb el cap de Serveis Urbans i m’aclareix que han tornat a tapar la vorera per tenir 
temps d’estudiar què hi fan sense tenir el carrer obert, ja que la solució sembla complicada. 
Buscaran la manera de preservar la propietat privada dels interessats i reconduir les arrels de 
l’arbre, però, en qualsevol cas, només s’aplicarà quan baixi la temperatura i l’arbre hagi acabat 
de perdre les fulles, per no fer-li mal. 
 
Així, la intervenció es duu a terme a mitjan desembre de 2012, però s’allarga uns quants dies 
per causa de les moltes conduccions de serveis que hi ha sota la vorera. L’any s’acaba amb 
l’expedient encara obert . 
 
 
Expedient 30/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
A finals d’octubre de 2012 es presenten XXX i YYY per exposar que viuen una situació molt 
complicada i que necessiten més ajut del que reben de Serveis Socials. Expliquen la seva 
situació familiar, laboral i econòmica, la qual es veu agreujada per alguns problemes de salut. 
Deuen diversos mesos de lloguer del pis i tenen por que els en facin fora. 
 
Parlo amb la cap de Serveis Socials i em facilita l’informe de seguiment dels interessats, on 
comprovo que ja s’ha intentat buscar la manera d’eixugar el deute del lloguer, però que un 
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malentès amb la immobiliària ho va fer inviable. També observo la inconstància dels interessats 
en la relació amb Serveis Socials, cosa que dificulta el seguiment i qüestiona la seva necessitat 
real. Els proposo més col·laboració per part seva i una millor organització en les despeses 
familiars, ja que hi ha indicis d’una certa arbitrarietat. 
 
Com que el principal problema sembla que sigui el deute acumulat en concepte de lloguer, 
convenim que cal tornar a intentar aconseguir una subvenció de la Generalitat per eixugar-lo, 
però l’any s’acaba amb els tràmits per demanar aquesta subvenció tot just iniciats. L’expedient 
roman obert . 
 
 
Expedient 31/12 
 
Expedient de resolució TRANSVERSAL 
 
A finals d’octubre es presenta XXX i explica que fa poc que viu a Vilafranca, amb el seu germà, 
en un pis compartit amb altra gent, on s’han empadronat ella i la seva filla. Arran d’això, explica 
que té problemes per escolaritzar-la, ja que no pot obtenir un certificat d’empadronament fins 
que la Policia vagi a verificar que realment viuen allà. Com que el curs ja ha començat, demana 
que la Sindicatura hi intervingui per agilitar la tramitació i la posterior adjudicació d’escola. 
 
Em poso en contacte amb Ensenyament per saber com funciona el procediment i si es pot 
agilitar d’alguna manera, però em diuen que el marge de maniobra de l’Ajuntament és mínim 
perquè el decret d’escolarització depèn de la Generalitat, i qui ha d’adjudicar l’escola, un cop 
verificat l’empadronament, és l’Inspector de Zona. Tan sols es pot intentar que la Policia 
prioritzi la comprovació de l’empadronament. 
 
Parlo amb l’OAC, que és des d’on s’envien les peticions de comprovació a la Policia, per si hi 
havia hagut algun problema, ja que els casos amb un menor per escolaritzar han de ser 
prioritaris. També faig la mateixa comprovació amb la Policia, des d’on informen que la visita al 
domicili de XXX serà immediata. 
 
A partir d’aquest moment, em limito a supervisar que la tramitació de l’informe, de la diligència 
que fa Secretaria i del certificat d’empadronament, així com la presentació del cas a l’Inspector 
de Zona per part del servei d’Ensenyament es facin amb la màxima celeritat. 
 
Tanco l’expedient quan se’m confirma que la mena ja va a l’escola. Queda com a mediació . 
 
 
Expedient 32/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
 
Es presenten XXX i la seva filla, YYY, per queixar-se contra l’atenció que reben de Serveis 
Socials. Exposen que no tenen feina, que els seus ingressos són mínims i que quan han 
demanat un ajut extra a Serveis Socials per motius personals, no els l’han concedit. XXX, a 
més, viu en un estat d’angoixa permanent i ja ha patit diversos atacs d’ansietat. 
 
Comento el cas amb la cap de servei i m’envia l’expedient de XXX, on observo que la seva 
relació amb Serveis Socials és força complicada, principalment per la manca de col·laboració 
que ofereix la interessada i pels molts incompliments dels compromisos adquirits. També 
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queda clara una certa manca de control en les seves despeses i una clara alteració dels hàbits 
de descans. S’ha valorat la possibilitat de treballar per separat amb la mare i amb la filla, però 
les interessades no ho accepten. 
 
A partir d’aquest moment intento mediar perquè els Serveis Socials facin un seguiment més 
intens de les interessades, però també intento aconseguir una major col·laboració per part 
seva. Així, es valora l’accés al Rebost, per garantir-los l’alimentació, i la renovació de l’Ajuda 
Familiar de XXX. En canvi, el seu compromís continua sent mínim i, després de no haver-se 
presentat a diverses entrevistes amb l’assistenta, de mantenir la seva oposició a ser tractades 
per separat i de no estar localitzables durant molts dies, considero que ni els Serveis Socials ni 
la Sindicatura les podem ajudar més si elles no col·laboren, de manera que decideixo mantenir 
l’expedient obert  i en fase de seguiment durant un cert temps, per si la situació empitjorés, 
però sense intervenir-hi. 
 
 
Expedient 33/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
A primers de novembre de 2012 es presenten XXX i YYY per queixar-se contra una multa que, 
des del seu punt de vista, els van imposar de manera injusta. Expliquen que el dia dels fets van 
parar un moment el seu vehicle al mig del carrer, a prop de l’ambulatori, per descarregar el fill 
petit, a qui portaven per ser atès d’urgència. Afirmen que la parada va ser molt curta i que no 
van provocar cap molèstia al trànsit, de manera que no accepten la sanció. Van presentar 
al·legacions i els han estat desestimades. 
 
Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i ell ho consulta amb l’agent actuant, qui 
ofereix una versió dels fets completament diferent a la dels interessats. 
 
Després de consultar els detalls a ambdues parts i de mantenir diverses reunions, ningú cedeix 
en la seva postura, de tal manera que sembla que estiguin parlant d’incidents diferents. Es 
planteja aquesta possibilitat a l’agent actuant però ell, sense cap indici de dubte, es mostra 
segur que els fets van anar tal i com ha manifestat des del primer moment. 
 
S’observa algun aspecte possiblement millorable en la praxi de l’agent, però també queda clar 
que, independentment dels detalls, en l’única cosa que coincideixen totes dues versions és que 
els interessats es van aturar en un lloc on no ho podien fer, interferint la circulació d’una de les 
principals vies de Vilafranca, i a 5 m de l’entrada d’un pàrquing ben visible. 
 
En aquest punt, atesa la impossibilitat d’obtenir proves o testimonis que puguin confirmar una o 
altra versió, i tenint en compte la presumpció de veracitat de la Policia i la total confiança de 
l’Inspector en aquest agent en concret, no trobo prou arguments com per demanar l’anul·lació 
de la sanció, cosa que intento explicar als interessats. XXX i YYY, però, no accepten les 
explicacions i manifesten la seva intenció de parlar amb l’Alcalde i amb l’Inspector, motiu pel 
qual encara no tanco l’expedient i s’acaba el 2012 amb el cas encara obert . 
 
 
Expedient 34/12 
 
SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 
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A mitjan novembre de 2012 es presenten XXX i YYY i exposen que per causa de la seva 
precària situació econòmica pateixen seriosos problemes d’habitatge, fins al punt que ja han 
canviat de pis algunes vegades i sempre han deixat deutes. Ja han recorregut a familiars i 
amics i ja no els queden recursos, però quan han anat a Serveis Socials i a Habitatge tampoc 
s’han trobat l’ajut que n’esperaven. Se senten discriminats davant d’altres casos que –segons 
ells– han obtingut un pis de lloguer baix tot i estar en una situació econòmica menys crítica. 
 
Em poso en contacte amb la cap de Serveis Socials i repassem l’expedient dels interessats. 
Observem que no compleixen els requisits per obtenir un dels pisos de la borsa d’Habitatge, ja 
que cap dels dos té feina, i que la seva situació de manca d’habitatge no és prou crítica com 
per optar a un pis de lloguer social. També es fa evident que sempre han tingut la voluntat de 
complir amb els seus pagaments i que han canviat de pis així que han vist que els deutes se’ls 
acumulaven, però que mai no han arribat a rebre una ordre de desnonament. Es podria dir que 
sempre s’han avançat als esdeveniments i que amb la seva pròpia actuació han impedit l’ajut 
dels Serveis Socials. 
 
Actualment, la seva situació és que viuen en un pis de lloguer que mantenen al corrent de 
pagament gràcies als seus escassos ingressos en concepte d’ajuts públics. El problema és que 
no els queden diners ni per menjar ni per comprar els medicaments que necessiten per als 
seus fills. Davant d’aquesta realitat, se’ls ha proposat que revisin el seu ordre de prioritats i s’ha 
acordat amb Serveis Socials que els facilitaran l’accés al programa d’aliments del Rebost. 
 
A finals de 2012, però, l’expedient encara roman obert . 
 
 
Expedient 35/12  (Expedient d’Ofici) 
 
SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 
 
Arran de les peticions que algunes sindicatures municipals de greuges han fet als seus 
ajuntaments, amb l’objectiu de donar a conèixer la institució i de facilitar a tota la ciutadania la 
defensa dels seus drets, a mig novembre de 2012 decideixo obrir un expedient d’ofici per 
proposar a l’Ajuntament de Vilafranca l’adopció d’una mesura similar a la que ja apliquen, per 
exemple, a Girona i a Argentona. Es tractaria d’afegir, a totes les resolucions que emeti 
l’Ajuntament, un petit paràgraf que informi de l’existència de la Sindicatura Municipal de 
Greuges i de la possibilitat d’acudir-hi en cas de no estar d’acord amb la resolució rebuda. 
 
Aquest paràgraf aniria a continuació de la informació que legalment ja ha de contenir qualsevol 
resolució i que es posa al final de l’escrit, la que fa referència a la possibilitat d’interposar un 
recurs contenciós administratiu davant de la instància corresponent (i del termini que es té per 
fer-ho) o qualsevol altre recurs que l’interessat consideri convenient. 
 
Considero que l’Ajuntament no hauria de tenir cap problema en anunciar un servei del qual es 
va dotar fa gairebé 20 anys, de manera lliure i voluntària, en un gest de valentia i de voluntat de 
transparència. El paràgraf que proposo afegir és el següent: 
 

Aquest ajuntament disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té entre les 
seves competències la de supervisar les actuacions i decisions municipals per defensar els drets 
de la ciutadania. Així doncs, si té alguna discrepància o queixa relativa a aquesta resolució, pot 
sol·licitar –de manera gratuïta– la seva intervenció. Ha de tenir present, però, que això en cap cas 
suspendrà els terminis legals per interposar els recursos corresponents. 
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El cas queda tancat a favor de l’interessat , amb emissió d’una recomanació escrita. L’any 
s’acaba, però, sense haver rebut cap resposta concreta al respecte. 
 
 
Expedient 36/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
XXX es presenta i es queixa contra una multa que se li ha imposat recentment, d’acord amb 
l’ordenança de Convivència i Civisme. Reconeix que, tal i com recull la sanció, una petita part 
de l’aigua que utilitza per regar les plantes del seu terrat de vegades regalima per la façana i 
cau a la terrassa del veí de sota, amb les molèsties que aquests esquitxos poden provocar. 
Al·lega, però, que no és culpa seva, sinó que es tracta d’un problema estructural de l’edifici 
(que els veïns ja tenen denunciat) que fa que el terrat tingui el vessant equivocat. 
 
Li observo que aquest defecte de construcció es tracta d’un problema privat que no l’eximeix de 
complir l’ordenança, i que el fet que ella mateixa afirmi que té el terrat ple de plantes i que les 
rega amb mànega, no l’ajuda gaire. Insisteix que rega amb molta cura, però sembla inevitable 
que part de l’aigua vagi façana avall. 
 
Comprovo que l’actuació de la Policia es va limitar a acudir a una trucada del veí de sota, 
escoltar la seva queixa, veure la seva terrassa tota esquitxada i pujar a l’àtic a verificar que 
l’aigua que queia procedia del terrat de la interessada. També comprovo el text de l’ordenança, 
que deixa clar que cal evitar que l’aigua de reg caigui a les plantes inferiors o a la via pública. 
 
Així doncs, considero que la multa està ben posada i tanco el cas a favor de l’Ajuntament , 
amb la recomanació a XXX que procuri no reincidir si no vol incórrer en una falta greu. 
 
 
Expedient 37/12 
 
SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ci utadana 
 
Es presenta XXX i explica que fa uns mesos li van posar una multa incorrecta i la grua li va 
retirar el vehicle. Tot i que reconeix que el vehicle estava estacionat en una zona de càrrega i 
descàrrega, al·lega que l’adreça no és exacta i que l’agent que la va posar no era físicament al 
lloc de la infracció. Va presentar al·legacions i afirma que la multa ja no li ha arribat mai, però li 
han dit que no li tornaran els diners de la grua perquè la infracció va existir i el servei es va 
prestar. Troba que és una incoherència que li retirin la multa i no se li tornin aquests diners. 
 
Comento al cas amb l’Inspector cap de la Policia Local i, d’acord amb les fotos presentades per 
XXX, m’aclareix que l’adreça no és 100% exacta perquè la infracció va tenir lloc davant d’un 
solar molt gran i sense edificar, de manera que la referència numèrica més propera era la de 
l’edifici de l’altre costat de carrer, cosa que sí que és correcta. També m’aclareix que l’absència 
d’un agent està justificada en una Instrucció de règim intern segons la qual el conductor de la 
grua que detecti un vehicle mal estacionat pot fer-li una fotografia, enviar-la telemàticament a 
les oficines, l’agent de guàrdia redacta la sanció i ell s’emporta el vehicle. Pocs dies després, 
l’Inspector em facilita una còpia d’aquesta Instrucció i la fotografia que demostra la infracció. 
 
Davant d’aquestes proves que semblen deixar fora de dubte la legalitat de tota l’actuació, 
només resta saber per què es va retirar una multa aparentment ben posada. Aquest punt, però, 
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també té una explicació: la multa no es va retirar, sinó que per un endarreriment administratiu 
va arribar a prescriure i es va haver de deixar sense efecte. La infracció, però, sí que va existir i 
l’actuació de la grua va ser correcta, de manera que el servei s’ha de pagar. 
 
Amb tots els dubtes aclarits i amb l’evidència que no hi ha hagut cap irregularitat, parlo amb 
XXX i li trasllado tota l’explicació. L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament . 
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5.1.2. Consultes sense expedient 
 
A més dels expedients detallats, aquesta Sindicatura de Greuges va atendre tots els altres 
ciutadans i ciutadanes que s'hi van adreçar, encara que fos evident que el problema exposat no 
entrava dins de les nostres competències. 
 
En aquests casos, en què no procedia l'obertura d'un expedient però calia orientar o assessorar 
a qui feia la consulta, es va actuar de la manera següent: 
 
 
 
Consulta sense expedient 12001 
 
Telefona XXX i exposa que té problemes amb una botiga de mobles, a la qual va encarregar 
una habitació. Han resultat ser molt poc professionals i tot són demores, pegues i molèsties. 
 
Se li explica que el servei que té competències per ajudar-la no és la Sindicatura de Greuges 
sinó l’Oficina del Consumidor. Derivem la trucada a l’OAC perquè li donin dia i hora. Consulta 
assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12002 
 
XXX telefona i explica que el seu pare va ser multat per estacionar el vehicle en zona blava i 
haver excedit el temps que marcava el tiquet. Havia deixat ben visible, però, la seva targeta de 
discapacitat. 
 
Se li explica que amb aquesta targeta no cal treure tiquet regulador i que segurament serà 
senzill de resoldre el cas sempre que presentin la seva al·legació per via administrativa, cosa 
que encara no han fet. De moment, doncs, la consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12003 
 
Es presenta XXX i explica que els de “La Caixa” la van convèncer perquè invertís en 
Preferents. Ara necessita els diners i li han dit que aquest producte no té liquiditat. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas i l’assessorem  perquè demani dia i hora per 
ser atesa a l’OMIC. 
 
 
Consulta sense expedient 12004 
 
Telefona XXX i explica que té un conflicte amb Serveis Urbans per causa d’una terrassa (de 
bar) que ha posat al carrer. Malgrat tenir el permís corresponent, ha estat sancionat per no 
complir la normativa. Al·lega que les característiques del carrer li ho impedeixen. 
 
Com que l’interessat no ha fet via administrativa, se li recomana que ho faci i, de moment, la 
consulta queda tancada com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 12005 
 
XXX es presenta i explica que té un fill que els dóna molts problemes per causa de la seva 
drogoaddicció, inestabilitat laboral, conflictivitat i nul·la voluntat de millora. Tota la família viu 
atemorida i demana ajut. 
 
Consultem l’assumpte al CAS i ens proposen que els derivem la família, que els oferiran 
consell i atenció personalitzada i faran seguiment del problema. Amb tot, avisen que sempre és 
imprescindible que l’interessat es deixi ajudar. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12006 
 
Es presenta XXX i explica que no està d’acord amb una fiança que li han cobrat a Aigües en la 
seva primera factura després d’haver-ne domiciliat el pagament. Com a llogater, que no ha fet 
canvi de nom, se sent estafat. Ho considera una taxa encoberta. 
 
Se li proposa que presenti la seva queixa per via administrativa per veure les explicacions 
d’Aigües, ja que encara no ho ha fet. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12007 
 
XXX telefona i exposa que va deixar de rebre la RBE sense motiu. Se’n va queixar a Habitatge 
fa més d’un any i encara no ha rebut resposta. 
 
Se li explica que l’Oficina d’Habitatge de Vilafranca tan sols fa d’intermediària, però que no té 
capacitat de decisió. Com que el Síndic de Catalunya ja l’havia informat que la competència era 
de Madrid, l’adrecem al Defensor del Pueblo i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12008 
 
Es presenta XXX i exposa un problema que ha patit per causa d’una feina mal executada per 
part d’una empresa vilafranquina. Els van demanar responsabilitats i les van assumir, però 
passen els mesos i la indemnització no arriba. 
 
Se li recomana fer-los un recordatori en to cordial. Per si no n’hi hagués prou, però, i atès que 
es tracta d’una relació comercial, l’informem que l’oficina que els pot ajudar no és la Sindicatura 
de Greuges sinó l’OMIC. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12009 
 
Telefona XXX i explica que viu atemorida per causa d’un individu que li va robar documentació 
del cotxe i després ha falsificat la seva signatura per tramitar altres documents. 
 
Se li recomana posar el cas en mans de la Policia o dels Mossos d’Esquadra i tanquem la 
consulta com a assessorada.  
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Consulta sense expedient 12010 
 
XXX telefona i demana si la Sindicatura el pot atendre en una reclamació contra una 
companyia de telefonia. 
 
Se li explica que s’ha d’adreçar a l’Oficina del Consumidor i se’l deriva a l’OAC perquè li donin 
dia i hora. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12011 
 
Telefona XXX i es queixa contra una reparació defectuosa que un operari ha realitzat a la porta 
automàtica del seu garatge, que no queda suficientment oberta. L’industrial va reparar l’avaria 
però no vol assumir els desperfectes que va patir el seu vehicle. 
 
Se li explica com ho ha de fer per aconseguir l’ajut de l’OMIC, que és el servei que té 
competències per intervenir-hi. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12012 
 
XXX es presenta i es queixa perquè a l’OAC no li renoven el carnet de bus urbà gratuït que 
tenia. Reconeix que a l’OAC ja li han explicat els motius, però diu que, tot i que encara no té 65 
anys, sí que és pensionista i utilitza el bus tot sovint. No ho troba just. 
 
Se li explica que les circumstàncies han obligat a modificar les normes de concessió, i també 
resulta que la seva situació econòmica no és de dificultat. Amb tot, se li ofereix la possibilitat de 
presentar una queixa per via administrativa. Es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12013 
 
Es presenta XXX i explica els problemes que té el seu fill per pagar la hipoteca des que va 
trencar la relació amb la seva núvia. Veu perillar el seu propi pis perquè el van posar com a 
aval. El banc no en vol saber res. Han posat el pis a la venda però ningú no el compra. 
 
Adrecem a XXX a l’Oficina d’Habitatge perquè li donin les dades d’Ofideute, el Servei de la 
Generalitat que fa mediació entre el banc i el client per buscar solucions. La consulta es 
considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12014 
 
Telefona XXX, des d’un altre municipi, i demana si el podem ajudar amb els problemes que té 
arran de la compra, anys enrere, d’un local. Va dur el cas a la via judicial però va perdre el 
judici per un possible mal funcionament del jutjat, que no va enviar la citació a la seva part. 
 
Se li explica que no tenim competències en matèria judicial, però li facilitem les dades del 
Defensor del Pueblo, qui sí que hi podrà intervenir. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 



 

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

75 

Consulta sense expedient 12015 
 
XXX explica que fa 9 mesos que va canviar la rentadora per una de més eficient i va demanar 
la subvenció que prometia la Generalitat. Vol saber si rebrà aquests diners i quan. 
 
Se li explica que no tenim competències en temes de la Generalitat, però li facilitem les dades 
del Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12016 
 
Es presenta XXX, mare d’una nena amb una gran discapacitat, per queixar-se contra la mala 
accessibilitat de les estacions i dels trens de rodalies. 
 
Se li explica que la competència en aquest assumpte és de la Generalitat i, per tant, del Síndic 
de Greuges de Catalunya. Li proposem que presenti una reclamació a Rodalies i després, si 
cal, s’adreci al Síndic. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12017 
 
Telefona XXX i exposa un incident que ha patit amb les màquines expenedores de bitllets de 
l’estació de Rodalies de Vilafranca. Va demanar l’ajut del personal de la taquilla, però la seva 
atenció va ser nefasta. 
 
Se li recomana que presenti una reclamació escrita i que, si no n’obté el resultat desitjat, 
acudeixi al Síndic de Catalunya, que és el defensor competent. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12018 
 
XXX explica, en un correu-e que va adreçat a Aigües, un problema que pateix amb el sistema 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials del seu carrer. Suposa que la causa és l’execució 
d’unes obres molt properes i afirma que aquest és el segon cop que es reprodueix el problema. 
 
Entenem que, indirectament, demana que la Sindicatura vetlli la resolució del cas i, per aquest 
motiu, li demanem les seves dades i que ens faciliti la documentació que diu que té al respecte. 
Com que la seva resposta és nul·la i també comprovem que les obres de reparació ja s’estan 
duent a terme, tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12019 
 
Es presenta XXX i explica que té un problema amb Endesa per causa d’unes factures 
suposadament no abonades. Havia pagat en efectiu, però no constava i les va haver de tornar 
a pagar. Quan tot es va aclarir, la companyia no li tornava els diners doblement abonats. 
 
Se li explica que aquest problema és competència de l’Oficina del Consumidor, de manera que 
l’adrecem a l’OAC perquè li donin dia i hora. Consulta assessorada  i tancada. 
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Consulta sense expedient 12020 
 
XXX, veïna d’un altre municipi, es queixa de diversos problemes en la línia d’autocar que uneix 
el seu poble amb Vilafranca. Ho atribueix al canvi de la companyia concessionària. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas i se li recomana que demani l’ajut del seu 
ajuntament. Si això no fos suficient, se li proposa queixar-se davant del Consell Comarcal o bé 
acudir al Síndic de Greuges de Catalunya. Es tanca la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12021 
 
Un ciutadà immigrant es queixa que al mes d’agost passat va anar al Marroc a arreglar papers, 
cosa que li va fer perdre la RMI que tenia concedida aquí. Per mitjà dels Serveis Socials ha 
tramitat una nova petició, però la Generalitat la hi ha denegat. Ho troba injust. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre les decisions de la Generalitat i li facilitem les 
dades del Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12022 
 
Es presenta XXX perquè, segons afirma, l’hem citat. Com que no és el cas, preguntem a 
l’OMIC si l’estan esperant, però la resposta és negativa. Finalment deduïm que té un expedient 
obert amb el Síndic de Catalunya i que s’ha fet un petit embolic amb les seves indicacions. 
 
Truquem a l’oficina del Síndic i aclarim la situació. Li traslladem les instruccions correctes i la 
consulta queda tancada com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12023 
 
XXX es presenta per queixar-se de les molèsties que els provoca un bar proper i els clients que 
surten a fumar al carrer. 
 
Se li explica que enlloc està regulat a quin lloc del carrer es pot fumar i a quin no, i que la 
Policia no pot actuar si no hi ha indicis de delicte. Amb tot, se li proposa que es queixi per via 
administrativa i demani una inspecció exhaustiva al local. La consulta es tanca com a 
assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12024 
 
Es presenta XXX i explica que va patir un incident desagradable al microbús urbà, amb un dels 
seus conductors, que la va tractar de molt males maneres. 
 
Se li proposa que es queixi per via administrativa i que ens deixi una còpia del seu escrit per 
fer-ne seguiment. De moment, però, la consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
 



 

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

77 

Consulta sense expedient 12025 
 
XXX es presenta i es queixa que al seu carrer hi ha una reixa de clavegueram una mica 
ensorrada que li dificulta l’entrada del cotxe al garatge. Els tècnics d’Aigües s’ho van mirar i van 
dir que no tenia cap importància, que no calia fer-hi res, però ella no hi està d’acord. 
 
Li proposem que presenti una petició escrita, a veure si aconsegueix que li facin, però sembla 
més un problema de comoditat que no pas de seguretat viària i es veu difícil que prosperi. La 
consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12026 
 
XXX telefona i explica que li ha arribat un embargament arran d’una multa de tràfic imposada 
pels Mossos d’Esquadra. Suposa que les primeres notificacions no li van arribar perquè fa 4 
anys que va canviar d’habitatge i devien anar a l’adreça antiga. Afirma que va canviar totes les 
domiciliacions i s’oposa a pagar recàrrecs per la descoordinació entre administracions. 
 
Se la informa que aquest assumpte és competència del Síndic de Catalunya i li facilitem les 
dades perquè s’hi posi en contacte. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12027 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i demana ajut per matricular el seu nét en una escola molt 
concreta de Vilafranca, on ja sap que no hi ha places. 
 
Se li explica que ni l’Ajuntament ni, per tant, aquesta Sindicatura, tenen competències en el 
cas, ja que aquestes decisions es prenen a la Comissió d’Escolarització, encapçalada per 
l’Inspector de Zona, que depèn de la Generalitat. Se li proposa que presenti petició escrita i 
que, quan sigui hora, facin la preinscripció amb totes les seves prioritats, ja que Vilafranca és 
zona educativa única i és molt difícil triar. La consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12028 
 
Es presenta XXX i explica que els seus sogres van perdre el títol del seu nínxol. Va demanar 
un duplicat i no troba just que se n’hi vulguin cobrar 170 €. 
 
Se li recomana que demani aclariments i que es queixi per via administrativa. De moment, la 
consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12029 
 
Es presenta XXX i explica que ha demanat un ajut al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
que li ha estat denegat per motius que no consten a les bases anunciades a la pàgina web. 
 
Se li proposa que es queixi per via administrativa i, si cal, ho faci saber al Síndic de Catalunya. 
Li’n facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
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Consulta sense expedient 12030 
 
XXX es presenta i exposa els problemes que pateix el seu marit amb la prestació d’atur per 
haver anat al Marroc, durant més d’un mes, sense haver-ho comunicat a l’estat. 
 
Se li explica que la competència en aquest cas no és nostra, sinó de l’estat espanyol, i, per 
tant, del Defensor del Pueblo. Li’n facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12031 
 
Es presenta XXX i exposa un problema mèdic que va patir el seu fill per causa d’una extracció 
de sang mal practicada, que hauria pogut tenir conseqüències molt greus. 
 
Se li explica que no tenim competències en Sanitat i se li proposa que es queixi per escrit al 
mateix hospital. Si la resposta no és satisfactòria, li recomanem parlar amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya. Li’n facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12032 
 
Es presenta XXX i exposa els problemes que pateix arran de la compra d’un vehicle feta entre 
particulars. No compleix les expectatives i se sent estafada. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas (l’OMIC tampoc) perquè és un problema 
entre particulars. L’adrecem al Servei de Mediació i tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12033 
 
Telefona XXX, des d’un altre municipi, i demana si la podem ajudar en un problema que pateix 
arran d’uns errors i d’unes obres mal executades pel seu ajuntament. Ho considera negligència. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas i que cal que es queixi al seu ajuntament. Si 
la solució no arriba, es pot adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12034 
 
Es presenta XXX i explica les molèsties que ha patit arran del mal funcionament del Jutjat de 
Vilafranca i de la seva poca diligència a l’hora d’utilitzar la llengua catalana. 
 
Se li proposa que se’n queixi per escrit al mateix Jutjat i que, si no rep una resposta 
satisfactòria, posi el cas en mans del Síndic de Catalunya o del Defensor del Pueblo. La 
consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12035 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, per queixar-se contra els Serveis Socials del seu 
ajuntament. No està gens contenta del tracte que donen a la seva família. 
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Se li explica que no tenim competències fora de Vilafranca i l’adrecem al Síndic de Greuges de 
Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12036 
 
Es presenta XXX i explica una sèrie de problemes que pateix el seu veïnat arran de la clientela 
conflictiva d’un bar proper. 
 
Se li explica que han d’exposar el cas per via administrativa i demanar l’ajut de l’Ajuntament 
(via Policia, inspecció, etc.), però diu que prefereix no fer-ho. Tot i no obrir expedient al 
respecte, comento el cas amb l’Inspector de Policia, qui diu que coneix el problema i que fan el 
que poden per mantenir-lo controlat. Es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12037 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, i pregunta si el podem ajudar en un conflicte que manté amb 
el Registre de la Propietat per causa d’un error de valoració a l’hora d’escripturar una finca. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas i se li recomana que busqui assessorament 
legal. Demana els telèfons del Síndic de Catalunya i del Defensor del Pueblo i també se li 
faciliten. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12038 
 
Es presenta XXX per exposar les incoherències, excessos i mancances de l’ordenança de 
Convivència i Civisme que va ser aprovada inicialment en el Ple del 23-3-12 i que es troba en 
període d’exposició pública. 
 
Se li proposa que presenti les seves propostes per via administrativa, ja que així seran tingudes 
en compte a l’hora de decidir el redactat definitiu. Tot i que faré seguiment d’aquest redactat, de 
moment la consulta queda assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12039 
 
XXX es presenta i explica els problemes que pateix amb la prestació d’atur. Tot ve de diferents 
malentesos i conflictes amb el personal del SOC per causa d’un curs subvencionat. 
 
Se li proposa que es queixi, per escrit, al mateix Servei d’Ocupació de Catalunya, però també 
l’orientem  perquè, si cal, pugui demanar l’ajut del Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
 
Consulta sense expedient 12040 
 
Es presenta XXX i explica que té un problema greu amb els Serveis Socials del municipi on viu. 
Els acusa de poca atenció i poca professionalitat. 
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Tot i que dóna detalls que semblen indicar una possible atenció deficient, se li explica que no 
podem intervenir en altres municipis. Li facilitem les dades del Síndic de Greuges de Catalunya 
i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12041 
 
Es presenta XXX i exposa una sèrie de problemes familiars, legals, bancaris i personals 
relacionats amb el cobrament d’una herència. 
 
Se li explica que no tenim competència en aquests assumptes, però se li recomana que demani 
explicacions al banc i que busqui assessorament legal de confiança. En relació als problemes 
familiars, se li recomana el Servei de Mediació o la via judicial. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12042 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta i explica que va anar a una presentació comercial (pels 
regals) i va acabar comprant un aparell que no necessita. Ara el vol tornar però no la deixen. 
 
Se li explica que aquest és un problema de consum i que ni aquesta Sindicatura ni l’OMIC de 
Vilafranca la podem ajudar. Com que el seu l’Ajuntament no té OMIC, l’adrecem a l’Oficina del 
Consumidor del Consell Comarcal i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12043 
 
Es presenta XXX i exposa que té un conflicte amb Hisenda per causa d’un error que s’ha 
repetit a les seves darreres Declaracions, però que ell atribueix a la mateixa Administració. 
 
Se li recomana que intenti aclarir-ho amb Hisenda mateix, tot i que se l’avisa que, en signar les 
declaracions, en va assumir la responsabilitat. En darrera instància, podria acudir al Defensor 
del Pueblo. Li’n facilitem les dades i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12044 
 
Rebem un correu-e de XXX en què exposa diversos problemes de convivència i seguretat que 
pateixen els veïns del seu immoble per causa d’unes ocupacions il·legals. Ja tenen l’assumpte 
en via judicial (desesperantment lenta), però el problema persisteix i demanen ajut. 
 
Tot i que l’assumpte s’escapa de les competències d’aquesta Sindicatura, s’intenta activar els 
serveis de l’Ajuntament que els poden recolzar (Alcaldia, Policia Local, Servei de Convivència i 
Ciutadania, etc.). També els oferim l’assessorament legal del ClinHab i les dades del Defensor 
del Pueblo, però finalment s’ha de tancar la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12045 
 
Es presenta XXX i exposa el tracte inadequat i inhumà que va rebre la seva tia quan va haver 
de ser atesa i ingressada a l’Hospital de Vilafranca. 
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Com que no tenim competències en el cas, se li recomana que es queixi per escrit al mateix 
hospital i que, si cal, després acudeixi al Síndic de Catalunya. També té intenció de presentar 
denúncia als Mossos i al Jutjat, però la Sindicatura ha de tancar la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12046 
 
XXX es presenta i exposa un problema que ha patit amb el servei de Rodalies per causa del 
mal funcionament de les màquines de validar bitllets. Reconeix que no portava el bitllet validat, 
però es queixa que els interventors la van tractar com a una delinqüent i la van multar. 
 
Tot i admetre la seva part de culpa, no està d’acord amb què li hagin desestimat el seu recurs, 
així que li facilitem les dades del Síndic de Catalunya i tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12047 
 
Telefona XXX i explica els problemes d’assetjament (bullying) que pateix el seu fill, de 5 anys, a 
l’escola. Descriu un assetjador molt violent i una actitud massa passiva de l’escola. 
 
XXX descarta la intervenció del Servei de Mediació perquè el pare del nen agressor també és 
conflictiu. Se li desaconsella la via judicial, per massa lenta, i se l’adreça al Síndic de Greuges 
de Catalunya, que sí que té competències en Ensenyament. Tot i que sembli una solució 
massa dràstica, se li recomana canviar el nen d’escola. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12048 
 
Telefona XXX, d’un altre municipi, per queixar-se que la Generalitat no tracta gens bé els 
gairebé 500 interins de presons que van ser acomiadats a mitjans de 2011. 
 
Se li explica que no actuem com a delegació del Síndic de Greuges de Catalunya, que és a qui 
s’han d’adreçar. Li’n facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12049 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li van imposar al seu marit per conduir 
sense utilitzar el cinturó de seguretat. Troba exagerat que es consideri una infracció greu. 
 
Com que ella mateixa reconeix que la infracció va existir, se li recomana que accepti la sanció i 
que pagui la multa aprofitant el període de descompte. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12050 
 
Es presenta XXX i es queixa d’una mesura de circulació, que s’ha adoptat recentment des de 
Mobilitat, que ha multiplicat per molt el flux de trànsit que suporta el seu carrer. Ho considera un 
error perquè el carrer és estret i de plataforma única. Els vianants estan en perill. 
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Després d’una trucada a l’Àrea de Serveis Urbans, se li explica que es tracta d’una mesura 
provisional, mentre es realitzen unes obres de millora en una plaça propera. Amb tot, se li 
proposa que es queixi per escrit perquè en quedi constància. Consulta assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12051 
 
Telefona XXX per queixar-se contra l’atenció rebuda a l’Hospital de Vilafranca, on diu que ha 
estat insultada per un metge i una infermera. 
 
Se li proposa que es queixi per escrit al mateix Hospital i, per si no n’obté la satisfacció que 
voldria, se li faciliten les dades del Síndic de Catalunya. Tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12052 
 
Es presenta XXX i exposa que ha tingut diversos problemes amb la justícia, però que ara li 
ordenen ingressar a la presó sense un motiu justificat. 
 
Se li explica que no tenim competències en matèria de Justícia i, com que el document d’ingrés 
porta el logo de la Generalitat, l’adrecem al Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12053 
 
Es presenta XXX, d’un altre municipi, i exposa que té un problema greu amb el comportament 
prepotent i incívic del masover de la finca veïna. L’Ajuntament i el jutge de pau tampoc l’ajuden. 
 
Se li explica que no tenim competències ni en assumptes veïnals ni en altres municipis, però li 
proposem que demani l’ajut del Servei de Mediació del Consell Comarcal. Per si considera que 
el seu ajuntament no hi fa prou, li donem les dades del Síndic de Catalunya i, com a darrer 
recurs, se li proposa que es busqui un advocat i acudeixi a la via judicial. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12054 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra el cobrament, massa universal, d’un euro per recepta. 
De la farmàcia l’han enviat a l’ambulatori i de l’ambulatori l’han enviat cap aquí. 
 
Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en l’assumpte ni tenim més dades 
que les que han sortit als mitjans de comunicació, però li facilitem les dades del Síndic de 
Greuges de Catalunya per si li vol presentar la seva queixa. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12055 
 
XXX es queixa, per correu-e, de les molèsties que les terrasses d’uns bars propers provoquen 
en uns veïns de La Girada. 
 
Se li recomana que aquests veïns es queixin a l’Ajuntament per via administrativa i demanin, si 
cal, una inspecció i una sonometria. De moment, la consulta es tanca com a assessorada . 
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Consulta sense expedient 12056 
 
XXX es presenta i exposa els problemes que pateix en el seu establiment per causa d’un veïnat 
que mai no l’ha acceptat. Reconeix que hi ha una anomalia en la seva llicència, però denuncia 
que fa tres anys que va demanar als Serveis Tècnics que li ho aclarissin i no ho van fer. 
 
Se li recomana que presenti una nova petició (l’altra ha prescrit) per aclarir l’assumpte i poder 
treballar, llogar o vendre el negoci sense més problemes. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12057 
 
Es presenta XXX per consultar si una factura que porta, d’un tècnic del gas, és correcta. 
 
Se li explica que la competència en aquests assumptes no és de la Sindicatura sinó de l’OMIC. 
L’adrecem a l’OAC perquè demani dia i hora. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12058 
 
Telefona XXX i exposa un conflicte que manté amb la comunitat de propietaris del seu immoble 
arran d’una humitat que li ha aparegut al seu pis. 
 
Se li explica que no podem intervenir en conflictes veïnals, però se li proposa que demani l’ajut 
del Servei de Mediació. En darrera instància, podria buscar assessorament legal i reclamar per 
via judicial. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12059 
 
XXX telefona i es queixa contra la taxa de l’euro per recepta. Diu que si al seu DNI s’afirma que 
és espanyola, ja en té prou amb pagar la taxa estatal, que no vol pagar l’autonòmica. 
 
Se li explica que per queixar-se de la taxa de la Generalitat es pot adreçar al Síndic de 
Catalunya, però diu que ja ho ha fet. També s’ha queixat al Defensor del Pueblo espanyol i al 
Defensor del Pueblo europeu. La consulta es considera orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12060 
 
Es presenta XXX i diu que fa un mes que va tenir un accident de cotxe. Es queixa que al taller 
encara no l’hi han arreglat perquè el pèrit no ha emès l’informe corresponent. 
 
Se li explica que aquest problema és arran d’una relació comercial, motiu pel qual l’adrecem a 
l’OAC perquè li donin dia i hora per a l’OMIC. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12061 
 
XXX telefona i es queixa contra una reparació presumptament defectuosa que li han fet al seu 
rentaplats. Vol saber si té dret a demanar que li tornin els diners. 
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Se li explica que no tenim competències en el cas i que s’ha d’adreçar a l’OMIC. Li expliquem 
com ho ha de fer i tanquem la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12062 
 
Es presenta XXX i exposa que ha estat sancionat per fer gresca a casa fins a altes hores de la 
matinada i molestar el descans dels veïns. Reconeix els fets però vol presentar al·legacions i 
demanar una multa mínima a canvi de comprometre’s a no reincidir. 
 
Se li explica com ho ha de fer, tot i que se li desaconsella perquè la falta va ser evident i la 
sanció aplicada ja és la mínima. La consulta es considera assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12063 
 
Es presenta XXX per comunicar que ha vist rates que surten d’un solar mig abandonat. Ho 
comuniquem al departament de Salut pública i ens informen que el propietari ja ha estat 
requerit per netejar-lo i desratitzar-lo. Amb tot, hi faran un tractament de desinfecció d’urgència. 
 
Com que la solució ja està en marxa i tampoc hi ha cap petició formal per via administrativa al 
respecte, es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12064 
 
XXX telefona i exposa uns problemes que pateix en els estudis que està duent a terme a la 
Universitat de Lleida, on els exàmens i els treballs que realitza per a una assignatura concreta 
sempre es qualifiquen com a “No presentat” (no “Suspès”). No aconsegueix aclarir què passa. 
 
Se li explica que no tenim competències per ajudar-lo, però que la Universitat de Lleida té el 
seu propi Síndic de Greuges. Se li recomana que es posi en contacte amb ell i tanquem la 
consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12065 
 
Telefona XXX, que viu a Castelldefels, i es queixa que Vilafranca està molt mal comunicada, 
especialment amb autocar i en horari nocturn. 
 
Se li explica que la competència de mantenir o suprimir els autocars nocturns és de la 
Generalitat, i que l’Ajuntament ja es va moure per intentar evitar-ne la supressió. Se li proposa 
que faci arribar la seva queixa al Síndic de Catalunya. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12066 
 
XXX es presenta per comunicar que hi ha un forat a la via pública on una senyora ha caigut i 
s’ha fet mal. 
 



 

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

85 

Com que no s’ha presentat cap queixa ni cap sol·licitud de responsabilitat patrimonial per via 
administrativa, senzillament es comunica el desperfecte de Serveis Urbans perquè solucionin el 
problema. Tot i que la consulta es considera assessorada  i es tanca, pocs dies després se’ns 
fa saber que la reparació ja s’ha dut a terme. 
 
 
Consulta sense expedient 12067 
 
XXX es queixa, per correu-e, que l’ORGT li reclama uns imports endarrerits en concepte de 
regularització de les taxes de gestió de residus municipals comercials (anys 2009-2012). 
Pregunta si això és possible, ja que l’oblit no va ser seu, sinó de l’Organisme. 
 
Se li proposa que es queixi, per via administrativa, davant del mateix l’ORGT. També se li 
ofereix que ens porti tota la documentació perquè puguem fer seguiment de la resolució de 
l’assumpte. En primera instància, però, la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12068 
 
Rebem un correu-e en què XXX ens exposa els problemes de facturació que està patint en 
haver volgut canviar de companyia de telecomunicacions. Demana orientació. 
 
Se la informa que la Sindicatura no té competències en el cas, però que el seu correu ha estat 
reenviat a l’OMIC i que les companyes d’aquesta oficina ja es posaran en contacte amb ella per 
ajudar-la. La consulta queda assessorada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12069 
 
Telefona XXX i exposa que té problemes per cobrar el lloguer d’un local (de fora de Vilafranca) 
i també amb l’advocat que havia contractat per demanar el desnonament dels llogaters. Ara el 
local està tancat, però no hi pot entrar sense una ordre judicial. 
 
Se li explica que no tenim competències en el cas, però se li proposa adreçar-se al Col·legi 
d’Advocats i al Defensor del Pueblo. També demana el telèfon del Síndic de Catalunya i l’hi 
facilitem. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12070 
 
Es presenta XXX i exposa que té un problema amb l’Empresa Municipal d’Aigües, que li ha 
posat una multa i li vol cobrar una quantitat que li sembla incorrecta. 
 
Se li proposa que s’adreci a Aigües mateix i que si no ho pot aclarir de paraula, presenti una 
queixa escrita. Si la solució no arribés, se li ofereix que torni perquè n’obrim expedient, però de 
moment la consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12071 
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XXX es presenta i es queixa contra un expedient administratiu de constrenyiment que li ha 
obert l’ORGT, tot i que reconeix que el banc va retornar el primer càrrec per ordre seva. També 
al·lega problemes amb les notificacions perquè la seva bústia no és accessible des del carrer. 
 
Se li proposa que vagi a parlar amb l’ORGT i els demani explicacions, però sembla que no hi 
hagi hagut cap irregularitat per part seva. També té l’opció de queixar-se per escrit i, si la 
resposta no li sembla satisfactòria, tornar a la Sindicatura. Consulta assessorada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12072 
 
Es presenten XXX i YYY, de Torrelles de Foix, per queixar-se dels problemes que pateixen 
amb el transport escolar dels seus fills. Els van dir que l’escola estava ben comunicada però no 
és cert, i ni l’Ajuntament ni del Consell Comarcal els ofereixen solucions. 
 
Se’ls explica que aquesta Sindicatura no té competències en el cas, però els facilitem el 
contacte amb el Síndic de Greuges de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12073 
 
XXX i YYY, d’un altre municipi, es queixen de la brutícia que sempre hi ha als contenidors del 
carrer, tant per l’incivisme de la gent com per la manca d’eficàcia del servei de recollida. 
 
Se’ls recomana que es queixin per escrit al seu ajuntament, ja que nosaltres no hi tenim 
competències. També se’ls faciliten les dades del Síndic de Catalunya. Consulta orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12074 
 
Es presenten XXX i YYY, d’El Pla, per exposar un conflicte que tenen amb la Generalitat arran 
del presumpte cobrament improcedent de diversos mesos de renda bàsica d’emancipació. 
 
Se’ls explica que aquesta Sindicatura no té competències en el cas, però els recomanem que 
presentin una reclamació escrita davant del Consell Comarcal i també els facilitem les dades 
del Síndic de Catalunya, per si li volen demanar ajut. Tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12075 
 
Es presenta XXX per queixar-se contra la ineficàcia dels diferents advocats d’ofici que ha tingut 
darrerament arran d’un contenciós que va interposar contra l’empresa que l’havia acomiadat. 
 
Com que ja no confia en el Col·legi d’Advocats, se li proposa demanar orientació a l’OMIC, ja 
que aquesta Sindicatura no és competent en el cas i, en el fons, es tracta d’un servei mal 
prestat. La consulta queda tancada com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12076 
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XXX es presenta i exposa un problema que té amb Fecsa-Endesa, que no hi ha manera que 
els apliqui el “Bono Social” a què tenen dret com a família nombrosa. 
 
Li expliquem que aquest assumpte no és competència de la Sindicatura de Greuges, sinó de 
l’Oficina del Consumidor. Com que són d’un altre municipi, però, els adrecem al Consell 
Comarcal. Tanquem la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12077 
 
XXX, d’un altre municipi, es presenta i explica que el seu Ajuntament li cobra unes factures 
d’aigua molt elevades. Se n’ha queixat però les explicacions rebudes no l’han convençut. 
 
Com que no hi tenim competències, se li proposa que demani la intervenció del Síndic de 
Greuges de Catalunya. La consulta queda orientada  i es tanca. 
 
 
Consulta sense expedient 12078 
 
Es presenta XXX i demana ajut en un problema que té amb Servigas, de Gas Natural. No fan 
les revisions anuals ni li volen reparar una avaria. Tampoc aconsegueix donar-se de baixa. 
 
Se li explica que la competència en aquest assumpte és de l’Oficina del Consumidor i 
l’adrecem al Consell Comarcal, ja que no viu a Vilafranca. Consulta orientada  i tancada. 
 
 
Consulta sense expedient 12079 
 
XXX i YYY es presenten i expliquen que tenen problemes de convivència amb el veí, qui es 
queixa que els arbres que ells tenen al jardí li tapen el sol al seu hort. 
 
Se’ls proposa que demanin un informe al Servei de Parcs i Jardins per saber com està la 
normativa al respecte i comprovar si els seus arbres la compleixen. El Servei de Mediació 
també els podrà ajudar a resoldre el conflicte. La consulta es tanca com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12080 
 
Es presenta XXX i denuncia que està essent víctima de persecució per part d’Hisenda, ja que 
arran d’un problema recent, li està demanant documentació (que ja no té) de fa 10 anys. 
 
Se li explica que no tenim competències sobre l’administració estatal, però li facilitem les dades 
del Defensor del Pueblo abans de tancar la consulta com a orientada . 
 
 
Consulta sense expedient 12081 
 
Es presenta XXX i explica els problemes que pateix arran del seu intent de canviar la seva 
assegurança de decés de companyia asseguradora. 
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Tot i que l’assumpte no és competència d’aquesta Sindicatura, se li proposa que repassi les 
clàusules del seu anterior contracte, per veure si tenia l’obligació de comunicar qualsevol canvi 
per escrit (només ho va fer de paraula). Si li calgués més ajut, però, s’hauria d’adreçar a 
l’OMIC. Es tanca la consulta com a assessorada . 
 
 
Consulta sense expedient 12082 
 
XXX es presenta i explica els problemes que està tenint amb el Servei Català de Trànsit per 
causa de les notificacions de les multes del “No vull pagar”. Ha comunicat en diverses ocasions 
la seva nova adreça (presenta proves) però li continuen arribant al seu antic domicili. 
 
Com que aquest servei depèn de la Generalitat i la Sindicatura Municipal de Vilafranca no hi té 
competències, se li faciliten les dades del Síndic de Catalunya. Consulta orientada  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 2012. D'aquest total, s’han separat els que han donat 
lloc a l'obertura d'expedient  –també classificats per anys– dels que s'han desestimat i s'han 
atès com a consulta . 
 

Expedients pendents 2008 1 
Expedients pendents 2009 1 
Expedients pendents 2010 0 
Expedients pendents 2011 9 
Expedients oberts 2012 37 
Consultes 2012 82 
TOTAL 130 
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Cal esmentar que tres dels expedients tractats al llarg de 2012 no es van iniciar a instància de 
part, sinó que corresponen a actuacions d'ofici. 
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5.2.2. Classificació de les consultes 
 
Les 82 consultes sense expedient  registrades al 2012 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 
 
 - Consultes orientades (45) : 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 (37) : 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 haver 
estat presentades per via administrativa. En aquests casos, el/la consultant és informat/da al 
respecte i/o adreçat/da al servei corresponent. 
 
 
 

45

37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

CLASSIFICACIÓ DE LES 
CONSULTES

Assessorades

Orientades

 
 
 



 

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

91 

5.2.3. Resolució dels casos estudiats 
 
Els 48 expedients estudiats (el pendent de 2008, el pendent de 2009, els 9 pendents de 2011 i 
els 37 casos nous de 2012) 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 la resolució del conflicte. Quan ha estat possible acostar les 
posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut adreçar cap 
recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació . 
 
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 la rectificació de la situació agreujant per escrit. Aquests 
expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada. 
 
En canvi, hi ha un tercer grup de casos en què s'ha comprovat que l'actuació de l'administració 
municipal havia estat correcta, fet que s'ha comunicat als/a les interessats/ades i els expedients 
s'han tancat i classificat A favor de l'Ajuntament . 
 
Tan sols dos dels expedients tractats va veure’s Desistits pels interessats , ja que el/la 
promotor/a de l’expedient va decidir acudir a la via judicial o bé reclamar els seus interessos a 
altres instàncies. 
 
I, com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què 
es van obrir van fer que a 31 de desembre encara no s’haguessin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts  o Pendents de resolució . 
 

Mediació (solució de consens) 18 
A favor de l'interessat  5 
A favor de l'Ajuntament 12 
Desistits per l'interessat 2 
Oberts i pendents de resolució 11 
TOTAL 48 
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5.2.4. Acceptació dels suggeriments 
 
Dels cinc suggeriments que la Sindicatura ha adreçat per escrit a l’Ajuntament, com a resultat 
dels expedients tancats a favor dels interessats (sense comptar, per tant, els molts casos 
resolts pel sistema de la mediació), n’hi ha hagut dos que han estat acceptats, un que no i dos 
més que, a 31 de desembre, encara no havien obtingut resposta. 
 
Malauradament, a aquests dos suggeriments que encara estan pendents de resposta, cal 
sumar-n’hi dos més que, malgrat les meves constants reclamacions, encara s’arrosseguen 
d’anys anteriors (un que va ser emès el 2010 i un altre del 2011). 
 
 

Suggeriments acceptats 2 
Suggeriments no acceptats 1 
Suggeriments pendents de resposta 2 
Suggeriments pendents d'anys anteriors 2 
TOTAL 7 
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5.2.5. 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 2012 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 2 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Mobilitat 4 

SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA – Seguretat Ciutadana 11 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Habitatge 1 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Urbanisme 5 

TERRITORI I MEDI AMBIENT – Medi Ambient 1 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Governació 8 

SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ – Hisenda 2 

SERVEIS A LES PERSONES – Benestar Social 6 

SERVEIS A LES PERSONES - Ensenyament 1 

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 1 

Expedients de resolució TRANSVERSAL 6 

TOTAL 48 
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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. 
 
 


