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2. PRESENTACIÓ, BALANÇ GENERAL I OBJECTIUS 

Presentació i balanç general 

Com és habitual, començaré aquest Informe anual fent al·lusió a la meva voluntat, que també 
és obligació, de retre comptes davant del Consistori i davant de la ciutadania de Vilafranca de 
les activitats que s’han dut a terme des de la Sindicatura Municipal de Greuges durant el passat 
any 2016. 

Tal i com disposa el Reglament Orgànic Municipal, doncs, al llarg d’aquest document em 
disposo a fer una exposició exhaustiva de la feina realitzada per la institució que encara 
presideixo. També intentaré analitzar les dades estadístiques obtingudes per fer una diagnosi 
de les possibles anomalies que he detectat durant el darrer any. 

____________________________ 

A aquestes alçades no crec que sigui necessari invertir gaire temps a explicar quina és la 
funció de la Sindicatura de Greuges. Es pot resumir dient que supervisa l’activitat de 
l’administració municipal per mirar de solucionar aquells possibles greuges que, per acció o per 
omissió, s’hagin pogut produir. Però sí que m’agradaria dedicar unes quantes ratlles a explicar, 
potser més a la ciutadania que al Consistori, què és i què no és una Sindicatura Municipal de 
Greuges. 

Durant el 2016 vaig detectar la consolidació de dues tendències que ja s’intuïen des d’una mica 
abans... i que sembla que durant el 2017 s’estiguin consolidant. Són el creixent ànim de queixa
de les persones i la seva voluntat d’immediatesa. 

Em sembla molt bé que qui pateix alguna mena de perjudici o greuge sàpiga queixar-se’n i 
exigeixi solucions. És el seu dret i és bo que ho faci. Afortunadament ja ha passat aquell temps 
en què la gent, per ignorància, per vergonya o per una mica de por a la gran maquinària de 
l’Administració, no s’atrevia a queixar-se o a demanar el que li calia. Però el cas és que ara 
sembla que s’hagi passat a l’altre extrem i que hi hagi persones –cal matisar que no gaires– 
instal·lades en la queixa contínua, que es queixen quan tenen raó... i fins i tot quan saben que 
no en tenen. 

Més endavant, a l’apartat que dedicaré a la Policia Local, seré una mica més concreta en 
aquest sentit, però ja m’agradaria llançar ara una primera crida a la responsabilitat: quan tinc 
raó (o quan penso que la tinc) m’he de queixar i m’he de defensar, però quan he fet alguna 
cosa malament i no tinc raó, el que he de fer és assumir-ho i acceptar-ne les conseqüències. 

Temps enrere va costar que les persones descobríssim que tenim drets. Ara potser caldria que 
algú ens recordés que també tenim deures. 
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I, estirant una mica aquest mateix fil, també penso que és necessari recordar que no podem 
esperar que l’Ajuntament resolgui tots els nostres problemes. És cert que l’administració 
municipal, precisament pel contacte directe amb la ciutadania, és la que entoma i posa més 
mitjans per ajudar-nos a conviure i a relacionar-nos de la millor manera possible: els Serveis 
Socials, l’Oficina del Consumidor, el servei de Mediació, la mateixa Sindicatura de Greuges, 
etc. han estat creats per fer-nos la vida una mica més fàcil. En els darrers temps, però, he 
detectat algun cas en què s’ha intentat implicar i manipular l’administració per resoldre 
problemes personals, de relació o de convivència que s’escapen clarament del seu àmbit 
d’actuació. 

Insisteixo a matisar que aquests casos són molt puntuals i que la immensa majoria de persones 
que han passat per la Sindicatura ho han fet des de la bona fe, des de la recerca legítima 
d’orientació o assessorament o bé des de la sincera convicció que s’havien vulnerat els seus 
drets; però una minoria s’hi han adreçat per buscar-hi una defensa incondicional, com si 
estiguessin contractant un advocat a qui poguessin demanar que els defensés tant si tenien raó 
com si no. 

Em veig, doncs, en la necessitat de recordar que la funció de la Sindicatura de Greuges no és 
defensar a qualsevol preu, sinó determinar si l’administració no ha funcionat bé i si, en aquesta 
possible disfunció, ha perjudicat algun interès particular. Això vol dir que si algú vol recórrer una 
multa –per posar un exemple fàcil– que sap que s’ha merescut, no cal que vingui a la 
Sindicatura, perquè se li dirà –encara que no li agradi– que l’administració ha funcionat bé i que 
la multa és correcta. 

Així doncs: Queixar-se? Sí, però quan calgui. Drets? Evidentment que sí, però també deures i 
responsabilitat. 

____________________________ 

Pel que fa a la creixent voluntat d’immediatesa que també he esmentat abans, no cal ser un 
expert en Sociologia per diagnosticar que a la societat d’avui dia tot són presses. Ens hem 
acostumat que la tecnologia ens ho posa gairebé tot a l’abast de la mà de manera instantània, i 
ens agradaria que l’administració funcionés igual... però, malauradament, no és així. De fet, 
potser sí que caldria adaptar una mica els processos administratius als temps que corren (em 
consta que ja s’està intentant per mitjà de l’administració electrònica) i estaria bé buscar la 
manera de ser més àgils i d’escurçar alguns terminis, bé optimitzant els esforços o bé 
augmentant el personal. Recordo que l’any passat ja vaig fer algun comentari en aquest sentit i 
vaig apuntar algun servei concret que potser necessitaria ser reforçat. 

El problema de fons, però, que seria la poca agilitat dels procediments administratius, entenc 
que s’hauria d’abordar obrint un debat a tots els nivells que no puc fer altra cosa que apuntar. 

Però si he fet aquesta reflexió en veu alta és perquè aquesta actitud tan pròpia de la societat 
actual, aquesta pressa, també té conseqüències en el funcionament de la Sindicatura, perquè 
tot sovint hem d’atendre persones que es presenten a l’oficina en primera instància, a buscar 
solucions immediates sense haver presentat abans la seva queixa o la seva petició a 
l’Ajuntament per la via administrativa ordinària. 
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Aquest error, relativament freqüent, sempre és explicat i reconduït, però és inevitable que 
generi una certa frustració en l’usuari, que no veu satisfetes les seves expectatives. Això em fa 
pensar que la ciutadania ja coneix força la institució, però que encara no té del tot clara la seva 
funció. 

És per això que torno a insistir a concretar que una Sindicatura de Greuges no és una Oficina 
de queixes i reclamacions; no és l’oficina que entoma la queixa directament i, si és possible, la 
soluciona sense gaires tràmits ni burocràcia. Ja he comentat abans que l’Administració no és 
tan àgil. I la meva funció no és aquesta. 

La realitat, doncs, és que la Sindicatura de Greuges no és ni un advocat particular, ni un 
solucionador instantani de problemes, ni una oficina de queixes i reclamacions. La Sindicatura 
és l’últim recurs que la mateixa administració posa a l’abast de la ciutadania per defensar els 
seus drets quan ja s’ha intentat per via administrativa i no s’ha assolit el resultat desitjat. És la 
darrera porta on trucar, en definitiva, abans d’haver d’acudir a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

____________________________ 

I és possible que aquestes mateixes presses, combinades amb el desig d’obtenir solucions 
immediates, siguin la causa d’una altra petita anomalia que vaig detectar al llarg de 2016 i que 
m’agradaria comentar per evitar que vagi a més, perquè aquesta sí que té l’origen a 
l’administració. 

Estic parlant del fet que de vegades, quan una persona s’està queixant amb vehemència 
davant d’un treballador municipal, aquest treballador –o treballadora– pot tenir la temptació 
d’acabar la conversa proposant-li al seu interlocutor que vingui a la Sindicatura, que “allà li ho 
solucionaran". 

Aquesta fórmula té múltiples versions: “li ho podran arreglar”, “s’ho miraran”, “hi podran fer 
alguna cosa”, “l’ajudaran”... i no totes són igual de correctes. El que sí que tenen totes elles és 
que qui està rebent la queixa i no la pot solucionar “es treu el problema de sobre”, però si no es 
mesuren molt bé les paraules que es fan servir es pot estar creant en el ciutadà o la ciutadana 
que es queixa unes expectatives que després potser no es compliran. 

Estic convençuda que aquesta resposta no es dóna mai d’entrada, perquè tothom qui treballa 
de cara al públic coneix els procediments i sap que, tal i com he concretat abans, la Sindicatura 
de Greuges no és una Oficina de queixes i reclamacions de primera instància. Segur que 
aquesta resposta arriba després d’haver-li explicat de totes les maneres possibles com hauria 
d’actuar i quines són les possibilitats de l’administració, però quan la persona que es queixa 
insisteix que vol solucions immediates, és possible que es recorri a alguna d’aquestes fórmules 
per acabar una conversa que ha esdevingut incòmoda.

He de dir que no és el primer cop que poso sobre la taula la conveniència de no donar a la 
ciutadania missatges que els puguin crear falses esperances. Concretament va ser a l’Informe 
al Ple de l’any 2013 que vaig demanar –en aquella ocasió als membres de l’equip de govern– 
que fossin molt curosos a l’hora de parlar amb els ciutadans, perquè fer servir expressions com 
“no pateixi, que això es pot revisar” o “ja ens ho mirarem” o “presenti recurs que aquesta multa 
es pot anul·lar” poden complicar la resolució de l’expedient i girar-se en contra de qui les va 
pronunciar. 
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L’experiència també m’ha demostrat que les versions dels fets que exposen les persones 
interessades, que són les que poden generar empatia i portar a fer aquest tipus de comentaris, 
no sempre es poden verificar o, fins i tot, pot resultar que no siguin coincidents amb la realitat, 
perquè les coses mai no solen ser tan fàcils com semblen quan només s’ha sentit la versió 
d’una de les parts. 

Així doncs, i atès que he detectat l’ús d’aquest tipus d’expressions (sempre segons les 
persones interessades) a la Policia Local, a l’OAC, a Serveis Socials i fins i tot al Consell 
Comarcal, demano a tothom qui faci atenció al públic, ni que sigui de manera ocasional, la 
màxima prudència i la màxima cura a l’hora d’informar a qui es queixa de les possibilitats que 
té. Sens dubte, serà més ajustat a la realitat dir-li “presenti recurs i, si no se li estima, tindrà 
l’opció d’anar a la Sindicatura, on estudiaran si l’administració ha comès algun error o greuge 
amb vostè” que no pas dir-li “vagi a la Sindicatura, que allà segur que li ho arreglen”. Serà 
menys satisfactori per a la persona que rep la informació, però serà molt més correcte. 

Aprofito l’ocasió per recordar que entre les atribucions de la Sindicatura de Greuges no hi ha la 
capacitat executiva, de tal manera que mai no s’hauria de dir que aquí “arreglarem” res, sinó 
que, “si es detecta algun greuge que calgui reparar, intentarem que s’arregli”. 

____________________________ 

Dit això, ara sí que passo a fer una petita pinzellada sobre el funcionament de la Sindicatura, 
només a tall de recordatori. 

Quan el conflicte plantejat no és competència de l’administració municipal i, per tant, tampoc ho 
és d’aquesta Sindicatura, s’intenta orientar la persona interessada vers la institució o el servei 
que millor la podrà ajudar a buscar la solució al seu problema. Quan es tracta d’un cas que sí 
que pertoca a l’Ajuntament però que encara no ha estat plantejat per via administrativa, se li 
explica que fins que no ho hagi intentat i tingui la certesa que per aquesta via no se 
solucionarà, la Sindicatura no hi pot intervenir. I, finalment, en els casos que ja han fet aquest 
pas previ, s’obre expedient i s’intenta buscar una solució per la via del diàleg, la mediació i 
l’acostament de posicions. 

En relació a aquesta manera de fer, m’agradaria destacar que una de les principals virtuts que 
tenen les sindicatures municipals de greuges és la possibilitat d’abordar els problemes des de 
la proximitat. La primera fase, la d’acollida, serveix per detectar i acotar el problema, cosa que 
s’aconsegueix dedicant l’estona necessària a escoltar els arguments de la persona que se sent 
agreujada. Aquesta acció, aparentment tan senzilla, moltes vegades ja reconforta aquesta 
persona i facilita, després, la recerca de solucions o bé l’acceptació de les explicacions que se 
li puguin haver de donar. 

I la proximitat, evidentment, també és essencial a l’hora de buscar solucions, perquè ja fa 
temps que he comprovat que l’aplicació rigorosa de la llei no sempre beneficia a tothom. Moltes 
vegades cal una mica de cintura, una certa flexibilitat, per enfocar els problemes des d’un altre 
punt de vista. I és en aquestes ocasions en les quals el tracte directe amb el personal tècnic o 
polític esdevé fonamental per arribar a l’espai d’entesa que es busca. 

____________________________ 



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

9

A tall de conclusió, doncs, torno a allò que ja he dit alguna vegada i que continuo pensant: la 
Sindicatura de Greuges és una bona eina tant per a l’administració –que la va crear des de la 
voluntat d’una major transparència i de millora constant– com per a la ciutadania –que té on 
acudir quan no aconsegueix entendre o fer-se entendre per l’Ajuntament–. 

Potser sí que és una institució que resulta incòmoda en alguna ocasió –podríem dir que forma 
part de la meva feina– però en cap cas fa crítica destructiva ni actua com a un rival, sinó més 
aviat com a un aliat a l’hora d’assolir un objectiu comú: el millor per a l’interès general i per a la 
ciutadania de Vilafranca. 

Per això insisteixo a demanar que les opinions i observacions que manifesto en aquest Informe 
no s’interpretin com a un atac a ningú, sinó com a una aportació en aquest mateix sentit que 
pretén, única i exclusivament, contribuir –en la mesura del possible– a millorar l’administració 
municipal i ajudar les persones que ens presenten els seus problemes i ens concedeixen la 
confiança d’intentar-los resoldre, entendre o aclarir. 

____________________________ 

Anàlisi estadística 

A la secció cinquena d’aquest Informe, després d’una exposició detallada dels diferents 
expedients i consultes que s’han atès a la Sindicatura durant el proppassat any 2016, he 
dedicat unes pàgines, com és habitual, a reflectir la informació extreta de les queixes rebudes 
en una sèrie de gràfiques que esdevenen molt útils a l’hora de detectar les tendències i els 
problemes més habituals. 

El primer que crida l’atenció d’aquesta informació estadística és l’augment considerable de les 
persones que han acudit a la Sindicatura a buscar ajut: els expedients oberts, respecte dels de 
2015, han passat de 54 a 59, amb un lleuger augment del 9%. En canvi, pel que fa a les 
consultes, s’ha passat de 83 a 104, que ja ens dóna un augment força significatiu del 25%. 

La lectura que en faig, com ja he apuntat abans, és que la Sindicatura Municipal de Greuges de 
Vilafranca és una institució cada vegada més coneguda i utilitzada, fins i tot per persones 
d’altres municipis. Però aquestes xifres també demostren que la ciutadania continua patint 
problemes i tenint motius de queixa, de tal manera que es fa evident que l’anhelada societat del 
benestar encara no arriba a tothom. 

a) Serveis Socials 

Parlant de societat del benestar, em vull aturar un moment a valorar la tasca que es porta a 
terme des dels Serveis Socials municipals, ja que són el departament que s’ocupa d’atendre les 
persones més vulnerables, tant des d’un punt de vista econòmic com des d’un punt de vista 
social. La seva eficàcia és imprescindible, perquè a Vilafranca encara hi ha moltes persones 
que, sense un cert recolzament de l’administració, es veurien abocades a la marginació i a 
l’exclusió social. 

En aquest sentit he de destacar que durant l’any 2016 tan sols vaig haver d’obrir un expedient 
relacionat amb els Serveis Socials i un altre relacionat amb la regidoria de la Gent Gran. És una 
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reducció molt significativa (d’un 66%) en relació a les xifres de l’any anterior i cal felicitar 
l’Ajuntament i els serveis en qüestió per la sensibilitat i l’eficiència demostrades. 

Malgrat això, m’agradaria fer una reflexió que va una mica més enllà d’aquestes dades tan 
positives, perquè la realitat és que durant l’any passat també vam atendre diverses persones 
que van exposar problemes que caldria incloure en aquesta estadística, com ara problemes 
d’habitatge, econòmics i laborals, socials i de relació veïnal..., provocats per la manca de 
recursos, que demostren que la societat encara està malalta. Aquests casos no surten a 
l’estadística perquè, pel motiu que sigui, no han suposat l’obertura d’un expedient i s’han 
derivat al servei o organisme competent, però hi van ser i n’he de parlar, perquè indiquen que 
en aquest cas les dades no són un reflex fidel de la realitat. 

Ja fa mesos que se’ns vol fer creure que el país està sortint de la crisi, i sembla que si ens 
cenyim a les grans xifres que publiquen els mitjans de comunicació, això podria ser cert. En 
canvi, els que tenim l’avantatge de treballar a peu de carrer tenim l’oportunitat de veure, cada 
dia, que aquesta suposada recuperació no està arribant a tothom. 

Des del meu punt de vista, diria que la recuperació econòmica només està arribant a les capes 
socials més altes, que són, com sempre, les més preparades per aprofitar les oportunitats que 
sorgeixen. Per contra, les persones que han caigut fins a una situació realment crítica ho tenen 
molt més difícil per tornar a assolir una situació econòmica i social de relativa tranquil·litat, 
perquè tot i que avui dia ja sigui una mica més fàcil trobar feina –només una mica–, en molts 
casos els sous de les ocupacions menys qualificades són tan baixos que no permeten a la 
unitat familiar cap millora sensible en la seva qualitat de vida: el darrer informe publicat per la 
Creu Roja certifica que el 32% de les persones ateses en el marc dels seus programes contra 
la pobresa té feina, però els seus ingressos no són suficients per fer front als deutes acumulats 
i viure de manera digna i autònoma. 

És com si l’escletxa entre la part de la societat més benestant i la més desafavorida s’estigués 
fent cada vegada més gran. 

Per això m’agradaria demanar que ningú fes una lectura triomfalista de les bones dades 
relatives als Serveis Socials, perquè els problemes continuen essent molts i possiblement cada 
vegada siguin més greus, de tal manera que caldrà esmerçar molts esforços a intentar treure 
del pou a aquelles persones que s’hi han vist abocades i que és molt possible que per si soles 
no se’n puguin sortir. Vull fer una crida, doncs, a la NO relaxació dels Serveis Socials. 

____________________________ 

Pel que fa al tipus d’usuari dels Serveis Socials m’agradaria observar que sovint presenta un 
perfil de gran fragilitat, molt proper a l’exclusió social, de tal manera que –tal i com ja vaig 
apuntar l’any passat– penso que potser caldria dedicar un seguiment especial a aquells casos 
que presentin més risc de cronificació i per als quals la reinserció social i laboral sigui més 
complicada. En aquests casos esdevé imprescindible oferir un acompanyament i una empatia 
excepcionals, perquè solen ser persones que se senten desemparades i viuen la seva situació 
amb molta intensitat. 

També voldria reclamar una especial atenció per a aquelles persones que pateixen algun 
problema mental o que viuen en la solitud, perquè dintre del col·lectiu de les persones 
desafavorides són de les que presenten un grau més alt de vulnerabilitat. La solitud, 
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especialment durant la vellesa, s’està revelant com a un problema que cada vegada agafa més 
entitat, perquè pot abocar a la depressió i fins i tot a un cert deteriorament psicològic que, 
combinat amb alguna més que probable complicació física, no fa altra cosa que reforçar 
l’aïllament social i familiar que ja pateix la persona afectada. 

Però la solitud no és només perjudicial per a la gent gran, perquè he conegut persones 
relativament joves que se senten desemparades i vulnerables, cosa que potencia la seva 
inseguretat i les porta a la desconfiança vers la resta de la societat i, freqüentment, també vers 
l’administració que les pot ajudar. En aquests casos, una mica de companyia, una mica de 
conversa i una certa orientació en els assumptes més bàsics del dia a dia possiblement 
solucionaria el problema o, com a mínim, faria que no anés a més. 

Sóc conscient que aquest tipus de mesures, que demanen molt de temps i dedicació, potser no 
poden ser assumides exclusivament per l’administració, però ens haurien de convidar a 
explorar totes les possibilitats de cooperació i coordinació amb les ONG assistencials. 

b) Habitatge 

Molt vinculat amb la problemàtica dels Serveis Socials, he d’esmentar que durant l’any 2016 
vaig atendre diverses persones que patien tota mena de conflictes relacionats amb l’habitatge. 
És curiós constatar com un mateix problema es manifesta i és viscut de tantes maneres 
diferents, totes elles ben complicades. 

He conegut persones que han perdut o estan a punt de perdre el seu habitatge per causa de 
problemes econòmics sobrevinguts (i unes hipoteques massa elevades); d’altres que tampoc 
poden fer front a les quotes de lloguer i també corren el risc de ser desnonades; altres que 
vivien rellogades i han estat estafades pel llogater oficial, i d’altres que viuen en pisos 
absolutament indignes, tant de propietat com de lloguer, perquè no poden permetre’s res de 
millor. En el cas dels pisos de lloguer, aquesta situació encara esdevé més greu, perquè 
implica l’incompliment del deure de manteniment de molts propietaris que especulen amb la 
falta d’habitatges per eludir, a canvi d’un preu de lloguer mínimament més baix, les seves 
obligacions. 

Sigui pel motiu que sigui, quan es produeix una pèrdua d’habitatge les persones afectades no 
sempre acudeixen als Serveis Socials i, si ho fan, la solució no sempre els sembla satisfactòria, 
perquè el parc d’habitatge social és limitat i la demanda és molta. No hi ha altre remei, doncs, 
que establir prioritats, i això fa que algunes persones o famílies que també ho necessiten, no 
puguin ser ateses com elles esperen. Em consta que sempre es busca una solució o altra, 
perquè no tot passa per la concessió d’un habitatge social, però són moltes les persones que 
no accepten la solució proposada i passen a buscar alternatives pel seu propi compte. 

Arribats en aquest punt, una d’elles és l’ocupació.

L’ocupació, però, no fa més que agreujar i estendre el problema, i també es presenta de 
maneres molt diverses. Hi ha les persones que ocupen perquè s’han quedat sense sostre i 
necessiten un lloc on viure, que només busquen una certa normalitat i passar desapercebudes, 
però hi ha altres persones que ocupen intencionadament per protestar contra el sistema, per 
viure al marge de la societat i/o per dur a terme, en alguns casos, activitat delinqüencial. 
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El tipus l’immoble ocupat també és una variable important, perquè és molt diferent ocupar un 
pis acabat i amb serveis que no pas ocupar un immoble dels que la crisi va deixar a mig 
construir, en els quals no hi ha ni el més elemental. 

El cas és que les ocupacions sempre suposen un problema per al propietari legítim de 
l’habitatge i per als altres veïns de l’immoble, que sovint acaben pagant els serveis (bàsicament 
llum i aigua) d’aquests estadants no desitjats. Per no parlar dels possibles problemes de 
convivència, de salut, de vandalisme, de seguretat... 

És molt trist haver de lamentar totes aquestes situacions quan se sap que hi ha molts 
habitatges buits que els seus propietaris no treuen al mercat, tot i que cal admetre que fer-ho, 
avui dia, també comporta una certa part de risc. 

La conclusió és que si bé el problema presenta incomptables variants (no les podria pas 
enumerar totes), el seu origen és sempre el mateix: la falta de recursos econòmics, cosa que 
no fa més que confirmar la teoria que la crisi encara perdura a les capes més baixes de la 
societat i no presenta gaires indicis de millora. De fet, és dramàtic veure la gran quantitat de 
gent que depèn dels ajuts públics per poder pagar el lloguer del seu habitatge, de manera que 
el problema, malgrat els esforços de les diferents administracions, sembla més a prop de 
cronificar-se que de solucionar-se. 

Està clar que no podem abaixar la guàrdia. 

c) Policia Local 

En els darrers anys ja s’ha fet habitual la dedicació d’un apartat d’aquest Informe a comentar 
les dades obtingudes en relació a la Policia Local de Vilafranca. Ho considero necessari per 
oferir la meva interpretació d’unes dades que, vistes de manera freda i aïllada, es podrien llegir 
de maneres molt diferents. 

D’acord amb les xifres finals, les queixes contra la Policia han tornat a augmentar, i no només 
pel 20% més d’expedients que s’han obert el 2016 en comparació amb el 2015 (han passat de 
25 a 30), sinó perquè algunes de les consultes registrades i algun dels expedients classificats 
com a Transversals, també estaven relacionats amb aquest cos. 

Se’m podrà dir que 30 queixes i unes quantes consultes, al costat dels milers d’actuacions que 
duu a terme la Policia Local, és una xifra mínima, gairebé ridícula, i admeto que és cert, però ja 
he dit que voldria anar una mica més enllà dels números, perquè darrera d’alguns dels casos 
atesos hi ha una persona que ha viscut una situació complicada i/o desagradable. 

____________________________ 

En aquesta ocasió, però, començaré per defensar la feina i el comportament dels agents, dels 
comandaments i també dels vigilants de zona blava, perquè de tant en tant han de fer front a 
situacions que presenten indicis claríssims de picaresca per part dels ciutadans i, malgrat 
veure-ho, han de continuar actuant amb objectivitat i professionalitat. 

Faig aquesta deducció perquè de les queixes que m’han arribat a la Sindicatura també n’hi ha 
alguna que enquadraria clarament dins d’aquest patró, i és curiós comprovar la intensitat amb 
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què es queixen les persones afectades, que defensen aferrissadament la seva versió dels fets 
sense adonar-se que, de vegades, no és gaire coherent. 

Afortunadament estem parlant de casos molt comptats, però si extrapoléssim la proporció dels 
que arriben a la Sindicatura amb el total d’actuacions policials, potser resultaria que el nombre 
de vegades que això passa és prou considerable. 

De la mateixa manera, també m’han arribat protestes contra sancions justes i motivades, 
imposades per actuacions que suposaven una infracció clara i evident. En algun d’aquests 
casos, la persona sancionada m’ha reconegut la seva infracció des del principi, però se’n 
queixa perquè no esperava que seria descoberta o no esperava que les conseqüències fossin 
“tan importants”. Les seves al·legacions, doncs, i la seva apel·lació a la Sindicatura responen 
més a una no acceptació del fet que “m’han enxampat” que no pas a cap presumpta actuació 
agreujant dels agents. 

És fàcil, tot i que depèn molt del factor sort, que passin inadvertits fets com deixar el cotxe mal 
aparcat “només un moment” o en un lloc on “està prohibit però no fa nosa”, cometre alguna 
infracció “que no perjudica ningú” o dur a terme alguna acció de picaresca amb els tiquets de la 
zona blava, però no ens hem de confondre: encara que aquestes petites infraccions 
(voluntàries i completament conscients) siguin relativament habituals i normalment quedin 
impunes no vol dir que estiguin bé, i tampoc vol dir que quan ens enxampen i ens multen sigui 
una injustícia. En realitat és tot el contrari: és llavors quan el sistema funciona correctament i 
ens recrimina la nostra manca de respecte a la legalitat i, de retruc, als nostres conciutadans 
que sí que la compleixen. 

Així, quan això passa, no estem davant de greuge, sinó davant d’una actuació legítima, 
educadora i necessària que hauria de ser assumida amb resignació. 

No cal dir que aquests casos tenen una resolució fàcil i ràpida per part de la Sindicatura, 
perquè –com he dit abans– la meva tasca és comprovar si l’administració ha funcionat 
correctament, no pas defensar a ulls clucs. Ho repeteixo: cal no confondre el fet de tenir drets 
amb el de no fer-se càrrec de les pròpies responsabilitats i obligacions, i tots plegats hem 
d’acceptar que si cometem una infracció –tant si és conscientment com si és per error, per oblit 
o per distracció– n’hem d’assumir les conseqüències. 

____________________________ 

A l’altra cara de la moneda, però, hi ha aquells casos que presenten indicis que apunten a una 
actuació possiblement massa rigorosa per part d’algun agent. Ja fa anys que ho comento, però 
sembla que continua passant. 

Em refereixo a aquelles multes que, tot i ser possiblement correctes, s’haurien pogut estalviar i 
substituir per una actuació més amable, comprensiva i educadora per part de l’agent actuant. 
Estic convençuda que el seu efecte sobre la persona infractora hauria estat molt més 
constructiu i edificant que no pas permetre que es quedi amb la sensació que “la Policia està 
massa allunyada de la ciutadania” i que “només serveix per posar multes”. 

Vull pensar que són fets i ocasions molt puntuals, però el seu efecte de descrèdit sobre el cos 
policial és enorme i molt perjudicial, així que insisteixo a demanar, un any més, una actitud més 
pedagògica i una certa contenció als nostres agents (algun d’ells ha estat acusat de ser “molt  
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ràpid amb el bloc”), perquè en la majoria dels casos són molt més agradables i productius els 
fruits de l’amabilitat que els de la repressió. 

He de reconèixer que, malgrat la meva opinió al respecte i l’habitual disconformitat de la 
persona interessada, la majoria d’aquests expedients han estat tancats a favor de l’Ajuntament, 
perquè si la multa és correcta des del punt de vista legal, encara que des d’un punt de vista 
lògic o humà pugui entendre’s excessivament rigorosa, és difícil trobar arguments de pes per 
demanar que s’anul·li. 

En aquest tipus de casos, davant la manca de proves o de testimonis que validin la versió de la 
persona interessada, s’acaba imposant la presumpció de veracitat de l’agent o dels agents 
actuants, però això no vol dir que sigui una conclusió satisfactòria de l’expedient i, sovint, la 
persona sancionada es continua sentint agreujada i mal tractada per la Policia Local. Crec que 
valdria la pena intentar polir aquests punts de fricció de la relació amb la ciutadania. 

____________________________ 

Tant per als casos esmentats com per a molts altres, penso que també aniria bé potenciar i 
normalitzar l’ús dels mitjans de documentació i prova que les noves tecnologies posen al nostre 
abast perquè, com ja he dit en altres ocasions, les fotografies i els vídeos ajuden a esvair 
qualsevol dubte. 

En aquest sentit, puc certificar que el seu ús per part de la grua municipal ha resultat 
determinant per resoldre, amb total facilitat i transparència, una bona colla d’expedients. 

Demano, doncs, que es continuï avançant en la implementació de la tecnologia perquè, encara 
que no sigui d’ús obligat (sé que n’hi ha prou amb la ja esmentada presumpció de veracitat dels 
agents), serveix per aclarir els fets o per desmuntar-ne qualsevol versió interessada. I és que la 
paraula d’un agent es pot posar en qüestió, però una imatge sol ser definitiva. 

I si l’ús de les proves que permet recollir la tecnologia és important per a les actuacions dels 
agents de la Policia Local, encara ho seria més per al dia a dia dels vigilants de la zona blava, 
ja que ells no gaudeixen de presumpció de veracitat i la seva versió dels fets és més feble que 
la d’un agent de Policia. Així doncs, també recomano la implementació d’algun tipus de mitjà 
digital de captació d’imatge per al col·lectiu dels vigilants de zona blava. 

____________________________ 

Resposta a les recomanacions 

Així com l’apartat dedicat a la Policia, també ha esdevingut habitual de cada any haver de 
reclamar les respostes a les meves recomanacions escrites que encara no he rebut. 

Cal dir que aquest petit retret no és exclusiu per a l’equip de govern actual, sinó que ha estat 
relativament habitual en els diferents governs municipals que hi ha hagut, fossin del color que 
fossin, als quals sempre ha costat respondre per escrit els meus suggeriments. 
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Per intentar facilitar la resolució d’aquesta mancança, cada vegada intento potenciar més les 
solucions mediades i limito al màxim les recomanacions escrites. De fet, ja pràcticament només 
en faig en els expedients d’ofici, en què no hi ha cap ciutadà concret al darrere a qui calgui 
oferir una resolució mínimament ràpida. 

També he observat, amb el pas dels anys, que la majoria de respostes escrites que rebo se’m 
donen després de la presentació al Ple dels respectius informes anuals, perquè és quan ho 
reclamo públicament i quan la Sindicatura obté la visibilitat necessària com perquè s’intentin 
resoldre els assumptes pendents. Entenc, però, que caldria acabar amb aquest mal costum. 

Puc comprendre que la Sindicatura, que majoritàriament representa individualitats i coses molt 
concretes, no sigui una prioritat quan hi ha altres projectes i necessitats molt més genèrics que 
reclamen l’atenció dels governants, però m’agradaria demanar que se li concedeixi aquesta 
mica més d’atenció. 

____________________________ 

Així, aprofitant l’avinentesa de la presentació d’aquest Informe al Ple, passo a fer una relació 
explícita de les respostes a recomanacions escrites que encara estic pendent de rebre: 

1. A mitjan de l’any 2014, i arran de l’expedient d’ofici 39/14, vaig recomanar l’habilitació 
de diversos espais d’esbarjo per a gossos, on es poguessin deixar córrer sense lligar. A 
hores d’ara, ni després d’haver-ho reclamat en diverses ocasions, encara no se m’ha 
informat de manera oficial de com està l’assumpte. Si n’he volgut saber alguna cosa ho 
he hagut de preguntar directament a Serveis Urbanístics o ho he hagut de llegir a la 
premsa. 

2. Quan vaig detectar que ni l’Ajuntament ni les empreses prestadores de serveis que 
treballen a Vilafranca complien les ordenances municipals en matèria de senyalització 
provisional, a mitjan 2015, vaig obrir l’expedient d’ofici 39/15 i vaig recomanar a 
l’Ajuntament que modifiqués les ordenances, i que –mentre això no tingués lloc– es 
respectessin. De moment no s’ha fet ni una cosa ni l’altra, i tampoc se m’ha donat cap 
resposta o explicació. 

3. A primers de juny de 2016, arran d’un cert malestar social, vaig obrir un expedient 
d’ofici (el 28/16) per estudiar amb una certa profunditat el funcionament i la regulació 
dels serveis funeraris a Vilafranca. A finals d’aquell mateix mes vaig adreçar al 
Consistori una recomanació escrita amb tot de propostes per millorar el servei i fer-lo 
més assequible per a tothom. Em consta que la iniciativa va ser ben acollida i que 
s’està treballant en l’assumpte, però de moment encara ningú no me n’ha dit res de 
concret. 

____________________________ 

Per ser justa, però, també he de dir que l’any passat se’m van respondre i acceptar una 
recomanació d’ofici que havia fet a finals de l’any 2014, una que vaig fer a primers d’abril de 
2016 i una altra que vaig fer a mig maig del mateix any, així que entenc que la tendència és a 
millor i vull pensar que l’assumpte de les recomanacions no contestades quedarà resolt ben 
aviat. 
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____________________________ 

Objectius i agraïments 

Un dels meus principals objectius per al 2017 serà poder fer, al més aviat possible, un traspàs 
tranquil i ordenat al meu successor o a la meva successora en el càrrec de Síndic/a Municipal 
de Greuges de Vilafranca. 

Aquest és el tercer informe anual en el qual exposo la meva voluntat, ara ja gairebé necessitat, 
de deixar la Sindicatura. Fins ara ho havia fet de paraula, però enguany m’he decidit a fer-ho 
per escrit perquè a hores d’ara ja és una decisió ferma. No és per desencís ni per falta de 
motivació i, evidentment, tampoc és perquè no cregui en la utilitat de la institució. Tot al 
contrari: com més temps passa i més persones –amb problemes concrets– conec, més 
convençuda estic de com n’és de necessari aquest servei per a qualsevol poble o ciutat que 
aspiri a tenir una administració de qualitat. 

Els motius de la meva decisió, com ja he comentat amb la majoria de membres del Consistori 
en converses més o menys privades, són estrictament personals i familiars, perquè cada 
vegada em resulta més complicat conciliar l’atenció a la meva família amb la meva dedicació a 
la Sindicatura, ja que aquesta dedicació, com he apuntat en l’anàlisi estadística de les dades 
anuals, ha de ser cada vegada més gran, proporcional al creixement del nombre de queixes i 
consultes que arriben. 

En aquest sentit, faig un incís per agrair al Josep Maria, l’administratiu que des del principi m’ha 
donat suport en tots els aspectes de l’activitat de la Sindicatura, el seu esforç i la seva 
dedicació, imprescindibles perquè la institució pugui mantenir el nivell de qualitat en el servei i 
l’atenció que ens agrada oferir. 

Malgrat aquest esforç, però, ja fa temps que m’he adonat que no puc dedicar al càrrec tota 
l’estona ni tota l’atenció que reclama, cosa que podria acabar tenint repercussions tant per a la 
institució com per a la salut dels que la fem funcionar. 

I com que no voldria ni reduir la qualitat del servei ni puc permetre que això tingui afectacions 
personals, des de la tribuna que m’ofereix la presentació d’aquest Informe anual m’adreço a tot 
el Consistori i us demano que tingueu per presentada la meva dimissió formal i busqueu, amb 
la major celeritat possible, la persona que em pugui substituir. 

Sé que no cal que us digui quines condicions i característiques hauria de tenir aquesta 
persona, perquè la institució, per si mateixa, ja reclama que el seu o la seva titular sigui una 
persona de consens, sensata, assenyada, independent, objectiva i imparcial, si pot ser que 
conegui el funcionament de l’administració i, molt important, que tingui temps per dedicar-hi i 
que sàpiga escoltar, perquè la primera atenció que demana –i agraeix– la majoria de gent que 
acudeix a la Sindicatura és, com ja he dit abans, poder-se explicar sense presses. 

En el meu cas, però, després de gairebé 16 anys de fer-ho tan bé com he sabut, considero que 
ha arribat el moment de retirar-me. 

____________________________ 
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Malgrat això, també vull deixar constància que fins que es faci efectiu el meu relleu no tinc 
intenció d’abandonar el meu compromís amb l’Ajuntament, amb la institució i amb la ciutadania 
de Vilafranca. 

No deixaré, doncs, de complir ni amb les meves obligacions ni amb el que ha estat un dels 
meus objectius constants durant tots els anys que porto en el càrrec, que és la promoció de la 
institució i la seva difusió entre la ciutadania: continuaré treballant per apropar la Sindicatura a 
la població i fent el possible per explicar a tothom què els podem oferir i en què els podem 
ajudar. 

____________________________ 

No voldria acabar aquesta presentació sense agrair a tota la ciutadania, tant a la de Vilafranca 
com a la de la comarca que ha vingut a demanar ajut o orientació, la confiança que ha dipositat 
en la institució. Ells i elles, així com la voluntat de contribuir a millorar l’administració municipal, 
són la raó de ser de la Sindicatura. 

Evidentment, la meva tasca no s’hauria pogut dur a terme sense la col·laboració del personal 
tècnic, administratiu i polític de l’Ajuntament, així que vull deixar constància del meu agraïment 
per tot el que m’han ajudat en la instrucció dels expedients, en la recerca d’informació, en 
l’assessorament legal, etc. 

Per acabar, també voldria esmentar de manera especial la disponibilitat i l’atenció que en tot 
moment m’ha brindat l’Inspector en cap de la Policia Local, l’Albert Romero, amb el qual he de 
parlar tot sovint i en qui sempre trobo, malgrat alguna discrepància puntual –que, per altra 
banda, és sana, lògica i natural–, una mà estesa. 

Moltes gràcies a tothom. 

M. Glòria Valeri i Ferret 
Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès 

Vilafranca del Penedès, 18 d’abril de 2017. 
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3. PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I PARTICIPACIÓ 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 2016 vaig continuar amb les xerrades als IES per 
donar a conèixer la Sindicatura Municipal de Greuges entre els estudiants de cicle secundari de 
Vilafranca. 

Aquesta vegada, però, tan sols vaig poder concretar dues sessions, ja corresponents al curs 
2016-2017, que van tenir lloc el dia13 de desembre al Col·legi del Carme. 

3.1.2. Xerrades a les residències i casals de la gent gran 

D’acord amb aquesta voluntat de donar a conèixer la institució la Sindicatura de Greuges a tota 
la ciutadania, durant el 2016 també vaig posar en marxa un nou cicle de xerrades als casals de 
la gent gran. 

Així, després de posar-me en contacte amb les persones responsables de cada centre, l’única 
que es va concretar va ser la del Casal d’Avis del Tívoli, que va tenir lloc el dia 26 d’abril. 

M’hi vaig trobar una audiència molt interessada en conèixer la institució que, després de la 
meva exposició inicial i d’una bona estona de debat, em va continuar fent arribar les seves 
inquietuds durant el refrigeri que havien organitzat per cloure la sessió. 

La major part de les seves preocupacions giraven a l’entorn qüestions de civisme, que anaven 
des de les caques de gos que es troben per la vila fins als problemes derivats de la convivència 
amb els ciclistes, dels quals diuen que són molt ràpids a l’hora de demanar drets però molt 
menys rigorosos a l’hora de complir els seus deures. 

El diàleg va ser en tot moment molt constructiu, amè i planer. 

3.2. Aparicions als mitjans de comunicació  

Per a la promoció de la Sindicatura Municipal de Greuges, una constant en els meus objectius, 
és molt positiu que els mitjans de comunicació es facin ressò dels actes que organitza o en què 
participa la institució, ja que així puc recordar a la ciutadania –ni que sigui de manera indirecta– 
que la Síndica està al seu costat i a la seva disposició. 
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Durant el 2016, la Sindicatura de Greuges va aparèixer als mitjans de comunicació en diverses 
ocasions: 

- A primers d’any s’hi va fer referència arran de la disconformitat d’un ciutadà amb una multa 
d’aparcament que se li havia imposat. 

- Amb motiu del procés de renovació de la Síndica Municipal de Greuges de Barcelona es va 
dedicar un article força extens als síndics i defensors locals en el suplement Catalunya del 
diari El País del diumenge 10 d’abril. 

- Els mitjans locals i comarcals, com cada any, van dedicar una atenció especial a la 
Sindicatura de Greuges arran de la meva presentació al Ple de l’Informe d’actuacions 2015, 
que va tenir lloc el dimarts 31 de maig. A part dels articles que es van fer ressò dels 
aspectes més destacats d’aquesta presentació, tant El 3 de Vuit com Ràdio Vilafranca em 
van dedicar una entrevista en profunditat. 

- El dia 8 de novembre se’m va fer una entrevista a Ràdio Vilafranca en què vam parlar del 
Congrés Internacional de Defensors Locals – LOIC-2016 que havia de tenir lloc, a Girona, 
al cap de dues setmanes. En aquest congrés, organitzat pel FòrumSD i el primer de la seva 
naturalesa, es volia consolidar el compromís dels municipis en la defensa i promoció dels 
Drets Humans. 

- El dijous 15 de desembre vaig ser entrevistada novament a Ràdio Vilafranca, cita a la qual 
em va acompanyar el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, el company Josep 
Ibars. La conversa va girar a l’entorn de l’èxit del Congrés Internacional de Defensors 
Locals – LOIC-2016, de l’interès de les diferents sessions de treball que hi van tenir lloc i 
del gran valor humà dels diversos convidats nacionals i internacionals. 

Aprofitant la presència del Defensor de Vilanova, però, també vam dedicar bona part de 
l’entrevista a parlar del dia a dia de la nostra tasca i a comparar les respectives 
sindicatures: volum de queixes i recomanacions, casuístiques més recurrents, relació amb 
els diferents departaments de l’Ajuntament, mitjans, etc. 

3.3. Participació en actes públics de la vila  

Amb l’objectiu de fer visible la institució que represento, a més de per l’interès que tinc en les 
activitats que es duen a terme a Vilafranca, durant el 2016 vaig assistir a molts dels actes 
públics que es van convocar. Van ser aquests: 

3.3.1. Acte de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana 2015

El divendres 5 de febrer, a les 19.30 h, vaig assistir a l’acte que posava fi a la Capitalitat de la 
Cultura Catalana que havia exercit Vilafranca del Penedès durant el 2015. 

L’acte, que va tenir lloc a l’auditori del Vinseum, va comptar amb la presència de diverses 
autoritats penedesenques. Van intervenir-hi l’alcalde i el regidor de Cultura de Vilafranca, a més 
del tinent d’alcalde i regidor de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, la ciutat que agafa el 
relleu de Vilafranca per al 2016. En acabar va tenir lloc un petit concert. 
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3.3.2. Dia Internacional de les Dones 

En el marc dels actes organitzats per celebrar el Dia Internacional de les Dones, el dimarts 8 de 
març, a les 7 de la tarda, vaig assistir a la conferència institucional que es va celebrar a la Sala 
de Pas de l’Escorxador. 

Després d’una breu actuació musical i de la lectura del manifest, l’Arantxa Alonso Becerro 
(llicenciada en CAFE, diplomada en MEF i entrenadora de futbol) va presentar la seva 
ponència El paper de la dona en l’esport, durant la qual va posar en valor l’aportació de 
diferents dones que van sobresortir en les més variades activitats –no només en el món de 
l’esport– al llarg de diverses èpoques. 

3.3.3. Conferència institucional de la Diada de Sant Jordi

El dia 22 d’abril de 2016 vaig assistir a la conferència institucional de la Diada de Sant Jordi 
que es va celebrar al Saló de sessions de la Casa de la Vila. 

L’acte va anar a càrrec de l’Eduard Pujol i Bonell, director de RAC1, que sota el títol Dracs, 
princeses, llegir i escoltar va fer un repàs dels diferents dracs i cavallers del nostre temps. 

Va denunciar com a dracs la crisi, l’incivisme, la crítica gratuïta i l’egoisme, i va reconèixer com 
a cavallers a aquelles persones que treballen pels altres amb valor, compromís i generositat. 
En aquest sentit, va lloar l’aportació positiva de la ràdio i, sobretot, de la lectura, ja que el 
foment de la cultura és la millor manera de lluitar contra la majoria dels dracs actuals. 

3.3.4. Pregó i inauguració de les Fires de Maig

El 20 de maig de 2016 vaig assistir al pregó i a la inauguració de les Fires i Festes de Maig o 
dels Enamorats, que van tenir lloc de manera consecutiva a les 10.00 i a les 12.00 del matí 
respectivament. 

El pregó va ser pronunciat a l’Auditori municipal per Xavier i Sergi Torres, xefs del restaurant 
“Dos Cielos” de Barcelona, amb una estrella Michelin, que van explicar que deuen el seu èxit 
professional als seus diversos viatges pel món i a l’estímul per a la creativitat que suposa el 
contacte amb altres cuines i altres cultures. 

Posteriorment, tant els pregoners com la resta d’autoritats locals i comarcals assistents vam 
acompanyar l’Alcalde de Vilafranca en el clàssic tall de cinta que va inaugurar les Fires, i en el 
tradicional passeig pels estands del recinte firal.

3.3.5. Pregó de la Setmana de la Gent Gran

En el marc de la celebració de la 7a Setmana de la Gent Gran de Vilafranca - Festa de 
l’Envelliment Actiu, el dilluns 23 de maig vaig assistir al pregó que va tenir lloc al Saló de 
sessions de l’Ajuntament, a les 19.00 hores. 



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

22

L’acte va anar a càrrec del Sr. Joan Terrades, president de les Aules d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran, que va parlar dels molts i diversos canvis que han viscut les ciutats i la 
societat en els darrers anys. 

3.3.6. Entrevistes amb alguns dels grups municipals

Durant la primera meitat d’any vaig mantenir diverses reunions amb alguns dels grups polítics 
municipals, sempre a petició seva. 

En tots els casos la convocatòria va ser per interessar-se per la institució de la Sindicatura de 
Greuges, el seu funcionament i la seva utilitat per a la ciutadania, així com per comentar-me 
algunes de les seves inquietuds i dels seus projectes per a la vila. 

L’entrevista amb ERC va ser a primers d’any, i les mantingudes amb la CUP i VeC van ser a 
finals de maig, pocs dies abans de la presentació al Ple del meu Informe 2015. 

3.3.7. Presentació al Ple de l’Informe 2015

Com a primer punt de l’ordre del dia del Ple municipal ordinari que es va celebrar el dimarts 31 
de maig de 2016 vaig presentar, com a Síndica Municipal de Greuges de Vilafranca del 
Penedès i d’acord amb el meu compromís amb el Ple i amb la ciutadania, el meu Informe anual 
sobre l’actuació de la Sindicatura durant l’any 2015. 

Després de la meva exposició inicial, tots els grups polítics van coincidir a valorar la feina feta 
des de la Sindicatura, van destacar la utilitat de la institució i van instar l’equip de govern a fer 
el possible per intentar que el nombre d’expedients continuï baixant. 
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3.3.8. Acte institucional de l’Onze de Setembre

En resposta a la invitació de l’alcalde, el dissabte 10 de setembre de 2016 vaig assistir a l’acte 
institucional de la Diada Nacional de Catalunya que va tenir lloc, a les vuit del vespre, al Saló 
de sessions de la Casa de la Vila. 

L’acte va anar a càrrec del President de l’Institut d’Estudis Penedesencs, l’Albert Tubau, que va 
pronunciar la conferència D’exiliats i refugiats. Cultura i territori en temps de diferències. 

A continuació vaig acompanyar el seguici d’autoritats a fer l’ofrena floral al monument a Lluís 
Companys, situat a la plaça dels Països Catalans. 

3.3.9. Acte patronal de la Policia local

El dijous 29 de setembre de 2016, coincidint amb el dia de Sant Miquel, vaig assistir, a l’Auditori 
Municipal, a l’acte institucional de celebració de la Diada de la Policia local. 

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i va comptar també amb els 
parlaments del cap de la Policia local, Albert Romero, i del regidor de Seguretat Ciutadana, 
Joan Manel Montfort, que en les seves intervencions van destacar la necessitat de fer un 
reconeixement públic a la tasca d’un cos que sovint desenvolupa una feina ingrata, però 
l’objectiu del qual és, sempre, oferir un servei proper al ciutadà i garantir la seva seguretat. 
També es van destacar les inversions fetes en equipament policial i els projectes que es volen 
dur a terme en el camp de l’ensenyament. 

Com és habitual, en el transcurs de l’acte es van fer diversos reconeixements públics: a altres 
cossos de seguretat, a persones o entitats que han col·laborat en la tasca policial, a l’actuació 
destacada d’alguns agents durant el darrer any i als agents que finalitzaven la seva etapa 
laboral després de molts anys de servei. 

L’acte, al qual també es va voler donar un cert caràcter festiu, va comptar amb l’actuació d’un 
monologuista i de la Coral del Centre excursionista del Penedès. 

3.3.10. Reunió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Després d’haver concertat cita per correu-e, el dia 20 d’octubre de 2016 vam rebre la visita de 
la Sra. Esther Martín, Assessora en matèria d’Habitatge del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Ens va explicar que el seu departament ja treballa estretament amb els Serveis Socials i amb el 
servei d’Habitatge municipals, però que –per desig explícit de la Consellera– actualment estava 
visitant tots els síndics i defensors locals de Catalunya per saber si ens arribaven gaires 
problemes d’habitatge i per informar-nos de primera mà dels recursos que la Generalitat, per 
mitjà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, posa a l’abast de tothom per evitar situacions 
dramàtiques. 

A més de posar-se a la nostra disposició per orientar-nos davant de qualsevol consulta o dubte 
en matèria d’habitatge, especialment si ens trobéssim amb algun cas d’urgència social, ens va 
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explicar els tipus d’ajut que ofereix l’Agència: el primer nivell són els ajuts econòmics puntuals 
que es concedeixen, fins a un màxim de 3000 € i a fons perdut, en casos d’endarreriment en el 
pagament del lloguer o de la hipoteca que podrien dur a l’inici d’un procés judicial. També hi ha 
ajuts puntuals per a endarreriments en el pagament de serveis. 

El segon nivell és el que ofereix Ofideute, que és un servei d’informació, assessorament i 
mediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de crèdits o préstecs 
hipotecaris i que podrien, per aquesta causa, perdre el seu habitatge. S’intenta renegociar el 
deute (terminis i tipus d’interès), proposar quitances, gestionar dacions en pagament i lloguers 
socials, etc. 

En darrera instància hi ha la Mesa d’Emergència, que és l’últim recurs. Intervé quan ja es té 
una data de llançament i la intenta ajornar mentre es negocia amb el banc o la propietat. Si no 
fos possible reconduir la relació, es busca un habitatge alternatiu, tot i que la borsa d’habitatges 
és insuficient i de vegades cal acudir al mercat lliure. Llavors el 60 % de lloguer és assumit per 
l’Ajuntament i el 40% per l’Agència. 

Després de tota aquesta exposició teòrica, però, vam parlar de situacions concretes que van 
posar en evidència que cada cas és particular i que cal estudiar-los individualment, perquè les 
casuístiques són moltes i diverses: persones que no gosen demanar ajut fins que la situació ja 
és crítica, casos de picaresca, oferiment de pisos ocupats que cal desocupar abans d’adjudicar, 
etc. 

3.3.11. Pregó de la Fira del Gall

El dimecres 14 de desembre, a ¼ de 9 del vespre, vaig assistir el pregó de la Fira del Gall 2016 
que va tenir lloc al Saló de sessions de la Casa de la Vila. 

L’acte va anar a càrrec de Pep Nogué, cuiner mediàtic i escriptor conegut per la seva feina a 
Catalunya Ràdio i al programa Divendres de TV3, que va reivindicar l’autenticitat de la Fira i del 
gall negre del Penedès. 

També va demanar que el gall del Penedès no es limités a presidir les festes nadalenques, sinó 
que seria molt interessant que estigués a disposició de restauradors i particulars, com a 
producte de qualitat, durant tot l’any. 

En acabar l’acte es va fer un petit homenatge al Dr. Amadeu Francesch Vidal i al Sr. Alfons 
“Sete” Udina. 
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4. RELACIONS AMB LES ALTRES SINDICATURES 

Com cada any, durant el 2016 també 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. 

El detall d’aquests actes és el següent: 

4.1. XVIII Trobada-Assemblea de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya – FòrumSD 

El 25 de febrer de 2016 vaig assistir, a Santa Coloma de Gramenet, a la divuitena Trobada - 
Assemblea del FòrumSD. 

Aquesta Trobada, dedicada exclusivament al funcionament intern de l’Associació de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya, serveix perquè la Junta Directiva passi comptes, davant de tots 
els associats, de les activitats que s’han portat a terme durant l’exercici anterior, així com per 
anunciar els Plans de treball i de gestió previstos per a l’exercici en curs. 

La principal activitat que s’estava planificant per al 2016 era l’organització del I Congrés 
Internacional de Defensors Locals, que s’hauria de celebrar al mes de novembre a la ciutat de 
Girona. 
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L’ordre del dia que es va desenvolupar va ser: 

09.30 – 10.00 h 1a – 2a Convocatòria 
10.00 – 10.30 h Salutació institucional 
 Sr. Esteve Serrano, Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet 
 Sr. Ramon Llorente, president del FòrumSD 
 Sr. Fernando Oteros, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma 
10.30 – 11.30 h Assemblea 1a part: 

1.-  Donar compte – acta assemblea Santa Coloma 2015 
2.-  Presentació de l’Informe de gestió - estat de comptes 2015 
3.- Proposta nova imatge FòrumSD 

11.30 – 12.00 h Pausa – cafè 
12.00 – 14.00 h Assemblea 2a part: 

4.-  Proposta pla de treball 2016 
5.- Proposta acord ratificació quotes associats – pòlissa de crèdit 2016 
6.-  Proposta pressupost 2016 
7.-  Precs i preguntes 

14.00 h  Dinar 

4.2. XIII Taller de Formació del FòrumSD

El dia 13 d’abril de 2016 va tenir lloc el tretzè Taller de Formació del FòrumSD, que es va 
celebrar a la Casa Duran, de Sabadell. 

Les diferents ponències del dia van girar a l’entorn de La seguretat jurídica de les 
recomanacions del Síndic, un tema sempre delicat perquè tots sabem que les resolucions d’un 
síndic en cap cas són vinculants, i encara menys aquelles que es basen més en l’equitat i la 
justícia moral que no pas en la legalitat. 

A aquest dilema s’hi afegeix 
que moltes vegades ni tan 
sols són respostes per 
l’administració municipal, 
cosa que resta credibilitat a 
la institució. En aquest sentit, 
però, la solució és relativa-
ment senzilla: tan sols cal 
que l’administració assumeixi 
que la Sindicatura de 
Greuges no és un enemic, 
sinó un aliat que tan sols 
intenta contribuir al desen-
volupament d’una bona 
administració. 

Malauradament no em vaig 
poder quedar a la sessió de 
la tarda, però les ponències 
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del matí, tant les més teòriques com les més pràctiques, van resultar molt interessants. També 
va ser molt enriquidor el debat posterior, ja que es van comentar problemes concrets i vam 
poder veure l’aplicabilitat dels conceptes explicats. El programa desenvolupat va ser el 
següent: 

4.3. Sessió de treball sobre el transport ferroviari

El dia 19 d’abril de 2016 vaig assistir al seminari que havia convocat el Síndic de Greuges de 
Catalunya, Rafael Ribó, per analitzar la situació del transport ferroviari a Catalunya, cosa que 
em va semblar molt necessària i interessant arran dels continus problemes amb què es troben 
els usuaris del servei de Rodalies. 

També van assistir a la convocatòria els representants de les diverses parts implicades: 
membres del Departament de Territori, del Transport Metropolità de Barcelona i de Ferrocarrils 
de la Generalitat; representants de RENFE i de l'Agència Catalana de Consum; entitats de 
defensa dels drets de les persones amb discapacitat i diverses plataformes ciutadanes, que 
van intervenir com a representants dels usuaris. 

Al llarg de la trobada es van posar sobre la taula les moltes i diferents mancances del servei, 
que van des dels endarreriments i les contínues avaries fins a la manca d’accessibilitat dels 
trens i de les estacions, moltes vegades insalvable, amb què es troben les persones amb 
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mobilitat reduïda. També es va denunciar la manca d’inversió, la inseguretat dels passos a 
nivell, la política de tarifes, les deficiències del servei d’atenció al client, etc. 

Per la seva part, els representants de les operadores i de les administracions només van 
aportar bones intencions, però cap solució a curt termini. 

Així, la trobada no va servir per presentar o debatre solucions, sinó tan sols per recollir els 
diferents problemes amb què els usuaris es troben cada dia. 

4.4. Visita a la Diputació de Lleida

El dimarts 5 de juliol de 2016 vaig 
acompanyar una delegació del FòrumSD 
fins a la seu de la Diputació de Lleida, on 
ens vam entrevistar amb el Sr. Joan Reñé 
i Huguet, el seu president. 

El motiu de la visita era consolidar la 
col·laboració econòmica que la Diputació 
ofereix anualment al FòrumSD i explorar 
les possibilitats de demanar una 
subvenció extraordinària amb motiu de 
l’organització i celebració del Congrés 
Internacional de Defensors Locals, que 
havia de tenir lloc els dies 23, 24 i 25 de 
novembre de 2016 a la ciutat de Girona. 

4.5. Reunió de Territoris

El dimarts 13 de setembre de 2016 va tenir lloc, a la seu de la Síndica Municipal de Greuges de 
Barcelona, la Reunió de Territoris que cada any manté la Junta del FòrumSD amb els síndics i 
defensors locals de les diferents demarcacions del país. 

En aquesta ocasió, però, vam ser convocats tots els membres del FòrumSD, amb l’objectiu 
d’estalviar temps i desplaçaments a la Junta, ja que alguns dels seus membres estaven 
afectats per problemes de salut personals o familiars. 

Com és habitual, l’equip directiu del FòrumSD ens va informar del grau de desenvolupament 
del Pla de Treball 2016: formació, publicacions, comunicació, treball en xarxa, relacions 
institucionals, Llei d’Administracions Locals, subvencions i convenis, gestió i administració 
interna, Ciutats Defensores dels Drets Humans, i transparència de l’Associació. 

Tot i la importància d’aquesta informació interna, però, el principal objectiu de la reunió va ser 
posar-nos al corrent de com anava l’organització del Congrés Internacional de Defensors 
Locals – LOIC 16, que estava previst celebrar a Girona del 23 al 25 de novembre. 
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Aquesta cita, emmarcada dintre del Pla de Formació, havia adquirit unes dimensions molt 
importants en quant a organització i costos, i la Junta havia considerat necessari informar-ne a 
tota l’Associació. Així, se’ns va presentar oficialment el programa del Congrés, les 
instal·lacions, els ponents, els assistents internacionals confirmats, les invitacions institucionals, 
la planificació econòmica, etc., i també se’ns va convidar a formalitzar les nostres inscripcions 
al més aviat possible per tal de facilitar la coordinació de l’esdeveniment. 

4.6. Ciutats Defensores dels Drets Humans

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte impulsat conjuntament per l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, que compta amb la participació de 
diversos municipis catalans i d’altres institucions i entitats. 

El seu objectiu és donar a conèixer la feina dels defensors i defensores de Drets Humans, cosa 
que contribueix a conscienciar la població de les ciutats participants sobre la necessitat 
d’integrar la defensa dels Drets Humans en el seu dia a dia. 

El projecte, que va arrencar l’any 2013, al 2016 va arribar a la seva quarta edició, i durant dues 
setmanes un grup de nou defensors i defensores dels Drets Humans van participar, a Santa 
Coloma de Gramenet, en tot tipus d’activitats (xerrades, trobades, reunions institucionals, 
visites a centres educatius, etc.) per tal de donar a conèixer les seves lluites i els reptes als 
quals s’enfronten. 

Com en els anys anteriors, al 2016 també hi va haver un dia de trobada i intercanvi entre els 
defensors i defensores dels Drets Humans i els síndics i defensors locals del FòrumSD. Així, el 
dimarts 27 de setembre vam tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà l’experiència i les 
actuacions que cadascun d’ells porta a terme als respectius països. 

La major part dels testimonis van destacar que abans de ser activistes i lluitar pels drets d’altres 
persones van viure la tragèdia personalment, com a afectats directes. Afortunadament, però, 
van trobar la manera de superar-ho, i ara estan utilitzant la seva experiència per treballar per 
altres afectats i per ajudar-los a afrontar les situacions més terribles i diverses. 

4.7. Reunió de preparació del Congrés Internacional de Defensors Locals

Arran de la imminència del Congrés Internacional de Defensors Locals que s’havia de celebrar 
a Girona els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2016, la Junta Directiva del FòrumSD em va 
convocar a una reunió preparatòria que va tenir lloc el dia 18 de novembre, a la seu de la 
Síndica de Barcelona. 

A part de la Junta del FòrumSD i del Comitè Organitzador, vam assistir a la reunió tots els 
companys/es a qui se’ns havia demanat suport per al bon desenvolupament del Congrés. Se’ns 
va presentar el detall del programa i de l’organització i se’ns va concretar com havíem de 
conduir les ponències i els debats. 
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També es va aprofitar la convocatòria per fer una roda de premsa en què el Congrés 
Internacional de Defensors Locals va ser presentat als mitjans de comunicació, per intentar 
assolir la màxima repercussió possible. 

4.8. Congrés Internacional de Defensors Locals

Del dia 23 al 25 de novembre de 2016 vaig assistir, al Palau de Congressos de Girona, al 
Congrés Internacional de defensors locals-LOIC’16 que havia organitzat el FòrumSD i que va 
tenir per lema Drets Humans: pensem globalment, defensem localment. 

Els objectius del Congrés eren diversos: 

- Consolidar el compromís dels municipis en la defensa i la promoció dels Drets Humans, tal 
i com estableix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

- Reivindicar el paper dels síndics i defensors locals en la protecció dels Drets Humans en un 
moment en què la crisi econòmica i els canvis socials i polítics n’han provocat una retallada 
important. 

- Aconseguir una major col·laboració i interrelació entre les sindicatures locals, potenciant el 
treball en xarxa especialment dins de l’espai europeu i llatinoamericà. 

- Reclamar als responsables polítics i legislatius el compromís ferm per implementar les 
sindicatures locals com a mecanisme idoni per a la defensa, des de la proximitat, dels drets 
de les persones. 

Les diferents sessions de 
treball van servir per 
reinterpretar la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, per veure 
quines són les línies vermelles 
dels Drets Humans d’avui dia i 
per debatre, entre altres 
temes, el paper que han de 
jugar les ciutats com a refugi 
en moments com l’actual, 
marcat per l’arribada massiva 
a Europa de persones que 
fugen dels conflictes bèl·lics 
que pateixen als seus països 
d’origen. 
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Aquest primer Congrés Internacional de Defensors Locals va reunir més de 200 persones de 
dotze nacionalitats diferents, i va comptar amb la participació de ponents de gran nivell, entre 
els quals es poden destacar Carlos Constenla, president de l’Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman; Ahmed Galai, membre de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, integrada en el 
Quartet de Diàleg per la Pau (que va rebre el Premi Nobel de la Pau 2015); Hervé Carré, 
mèdiateur d’Angers (França); Rita Passemiers, Síndica de Gant (Bèlgica); Katarina Žeželj, 
Ombudswoman de Belgrad (Sèrbia); Héctor Hugo Cano, Personero Municipal de Santiago de 
Cali (Colòmbia); José Manuel Bandrés, magistrat del Tribunal Suprem; Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya; Assumpció Vilà, Síndica de Barcelona, David Bondia, president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya; i Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS), entre molts d’altres. 

Finalment, després de tres dies de treball intens, es va elaborar i signar un manifest que va ser 
anomenat Declaració de Girona, on es reivindica –en resposta als objectius del Congrés– el 
paper dels síndics locals com a garants dels Drets Humans en l'àmbit de les ciutats, es demana 
que es revisi la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats per tal 
d'adaptar-la a la nova realitat mundial i es promou la creació d'una xarxa internacional de 
defensories locals. 

El text íntegre de la Declaració de Girona es pot consultar a l’Annex 1 d’aquest Informe. 

El programa desenvolupat, amb el detall dels convidats i ponents, va ser aquest: 
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4.9. Assistència a nomenaments, preses de possessió i actes d’homenatge 

4.9.1. Sindicatura Municipal de Greuges de Palamós

El dimarts 9 de febrer de 2016 vaig assistir, junt amb tot d’altres membres del FòrumSD, al Ple 
de l’Ajuntament de Palamós en què el company Jordi Sistach, síndic sortint un cop finalitzat el 
seu mandat, va llegir la seva darrera Memòria. 

Després de la presentació del seu Informe 2015, va rebre les felicitacions i l’agraïment de tot el 
Consistori. És molt destacable que els diferents portaveus van coincidir a posar en valor la 
senzillesa, la humilitat, la sensibilitat, l’entusiasme i la perseverança que el Jordi sempre havia 
mostrat en el desenvolupament de la seva funció com a Síndic de Greuges de Palamós. 

Acte seguit, en el mateix Ple, va tenir lloc la presa de possessió del nou Síndic, el David 
Sagrera, que va rebre la confiança del Consistori i es va comprometre a continuar i consolidar 
la bona feina i la manera de fer iniciada pel seu antecessor en el càrrec. 

4.9.2. Síndica de Greuges de Barcelona 

El dilluns 5 de setembre de 2016, arran de la invitació rebuda del Servei de Protocol de 
l’Ajuntament de Barcelona, vaig assistir a la presa de possessió, per segon mandat consecutiu, 
de la Maria Assumpció Vilà com a Síndica de Greuges de Barcelona. 

Diversos membres del FòrumSD vam acompanyar l’Assumpció en aquest acte, que va tenir lloc 
al Saló de Cròniques de l’Ajuntament. 

Vilà va renovar solemnement el seu compromís en defensa dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques de la ciutadania, però també va aprofitar l’ocasió per demanar als polítics 
assistents més recursos –materials i humans– per a la seva oficina, a fi de poder continuar 
desenvolupant eficientment la tasca que té encomanada. 

4.9.3. Sindicatura Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

El dia 9 de novembre de 2016 vaig assistir, a l’equipament municipal de Cal Ninyo de Sant Boi 
de Llobregat, a l’acte institucional de comiat del Síndic sortint, el Carles Dalmau i Ausàs, i de 
presentació de la nova Síndica Municipal de Greuges de la ciutat, la Dolors Vallejo Calderón. 
Va presentar l’acte la Sra. Lluïsa Moret, alcaldessa de la ciutat. 

Després d’una breu conferència de la Sra. Begoña Román, professora de la Facultat de 
Filosofia de la UB especialitzada en ètica aplicada, van prendre la paraula el Síndic Dalmau, 
que va fer un repàs a la seva dilatada experiència en el càrrec, i la nova Síndica, que es va 
comprometre a continuar amb la bona feina que s’havia fet fins aleshores en la defensa dels 
drets de la ciutadania. 

A part de diversos síndics i defensors locals del FòrumSD, també va assistir a l’acte el que 
havia estat primer Síndic de la ciutat, el Sr. Santiago Vidal Martínez. 
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4.10. Expansió de la institució i del FòrumSD  

Bé per motius de proximitat o bé arran de les coneixences que vaig fer durant la meva etapa 
com a presidenta del Fòrum de Síndics i Defensors, la Junta del FòrumSD em va demanar si 
durant l’any 2016 podia continuar col·laborant amb ells en la promoció i el creixement de la 
institució de les sindicatures municipals de greuges. 

Així, en diverses ocasions em vaig afegir a la seva delegació en les entrevistes que van 
mantenir amb diferents alcaldes i consistoris que estaven valorant la possibilitat d’implementar 
una sindicatura de greuges local al seu municipi. 

Les visites dutes a terme van ser: 

- 13 de gener: Tàrrega 
- 4 de març: El Vendrell 
- 29 de març: Vielha 
- 7 d’abril: Castellví de la Marca (visita Jutge de Pau) 
- 29 d’abril: Sitges 
- 25 de maig: Cambrils 
- 7 de juny: Cubelles 
- 27 de juny: Canyelles 
- 20 de setembre: Berga 

4.11. Assistència a la presentació al Ple dels Informes anuals d’altres sindicatures 

Per la bona relació personal que mantinc amb els membres del FòrumSD, especialment 
després de molts anys d’haver format part de la Junta de l’Associació, durant el 2016 també he 
intentat assistir a les presentacions dels Informes al Ple dels companys síndics i defensors que 
he pogut. 

Vaig desplaçar-me a: 

� 9 de febrer: Palamós 
� 26 de febrer: Barcelona 
� 4 d’abril: Vilanova i la Geltrú 
� 15 d’abril: Reus 
� 24 de maig: Igualada 
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5. ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA 

Tot seguit relataré, per ordre cronològic i classificant-los per àrees i serveis, els casos que van 
ser atesos per aquesta Sindicatura durant el passat 2016. 

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 és habitual, els primers casos exposats no corresponen al 2016, sinó que són expedients 
que, bé per la seva complexitat o bé per les dates en què van ser oberts, encara romanien 
oberts d’anys anteriors. 

Expedient 57/09 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan desembre de 2009 es presenta XXX i es queixa contra les moltes i continuades 
molèsties que el bar que hi ha instal·lat als baixos del seu immoble produeix a tot el veïnat. 
Parla de manca d’aïllament acústic, de manca de llicència d’obertura, d’instal·lacions en estat 
precari i d’ocupació de via pública amb taules i cadires sense autorització. Afirma que han 
presentat diverses queixes escrites que no han estat contestades per l’Ajuntament. 

Comento el cas amb el responsable de Procediment Sancionador i m’informa que els diversos 
requeriments que hi ha enviat no han pogut prosperar pels continus canvis de titular de 
l’activitat. També comprovo que Governació sí que havia concedit permís per posar terrassa. 

A primers de 2010 es duu a terme una inspecció al local que conclou que tot s’ajusta a la 
normativa. Per altra banda, una petita intervenció de Serveis Urbans a la vorera, alguna 
mesura addicional adoptada pel titular de l’activitat i una resposta escrita de l’Ajuntament, van 
contribuir a normalitzar força la situació, de manera que tan sols restava fer una sonometria 
que demostrés si l’aïllament era suficient o no. 

Realitzar aquesta sonometria, però, es va demorar molt per la falta de mitjans inicial de 
l’Ajuntament, per la meteorologia i, fins i tot, per la manca de disponibilitat dels interessats. 
Finalment la prova es va dur a terme a primers de juliol de 2011, i va posar de manifest que 
l’activitat encara produïa, de manera puntual, una mica més de soroll que el màxim permès. 
Així, es va notificar al responsable de l’activitat que tenia fins al 17 de novembre de 2011 
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(d’acord amb la llei) per adoptar les mesures correctores necessàries i presentar un certificat 
que indiqués que ja s’ajustava a la normativa. 

A partir d’aquest moment s’inicia un llarg període en què l’activitat canvia de mans, s’hi fan 
diferents actuacions per millorar l’aïllament del local, es prenen noves mesures –que continuen 
donant positives–, es fan requeriments als nous titulars i, fins i tot, es tanca el local durant 
alguns mesos. 

A l’abril de 2013 es modifica l’activitat i es converteix en un establiment de degustació, amb 
horari de 9.00 a 21.00 h. També s’instal·len gomes de neoprè a les neveres i es millora 
l’aïllament acústic del sostre, però encara resulta insuficient i el soroll nocturn continua essent 
excessiu. El local es torna a traspassar i, finalment, es torna a tancar. 

Ja entrat el 2014 es reobre l’activitat, amb un nou titular, i les molèsties es reprodueixen. 
Aquest nou titular, però, que té ganes de recuperar la llicència de bar (B2), decideix fer-hi la 
inversió necessària per aïllar acústicament el local de manera definitiva. Aquesta intervenció, 
de gran envergadura, es posa en marxa a primers de novembre i s’allarga durant un parell de 
mesos, de manera que el local torna a obrir a primers de 2015. XXX es torna a queixar. 

Després d’alguns entrebancs, la prova d’aïllament necessària per certificar l’efectivitat de les 
obres realitzades es porta a terme el 19 de febrer de 2015. De manera oficiosa (perquè no era 
necessari fer-ho en aquesta prova) i amb el consentiment de les parts, també es mesura el 
soroll de la persiana mecànica, que és l’element que els interessats consideren més sorollós. 

La prova surt correcta i l’activitat comença a funcionar com a bar-restaurant, però també es 
confirma que el soroll de la persiana metàl·lica supera els límits permesos, així que el titular hi 
realitza una nova intervenció per aïllar-la millor i presenta el certificat corresponent, de manera 
que el problema sembla solucionat. Malauradament, però, XXX encara es queixa del soroll que 
li arriba a la nit, així que per comprovar si té raó de queixar-se, a mitjan abril el departament de 
Medi Ambient demana una nova sonometria nocturna a la Generalitat. 

La passivitat de XXX fa que aquesta sonometria no es dugui a terme fins a mig novembre de 
2015, i no se’n reben els resultats fins a mitjan gener de 2016: la persiana metàl·lica automàtica 
encara fa massa soroll. 

Es parla amb el titular de l’activitat i se li fa el requeriment corresponent, que és atès a primers 
d’abril. La intervenció, però, no millora gaire la situació i els veïns es continuen queixant, així 
que cal programar una nova sonometria. Els veïns demanen explícitament que la torni a 
realitzar una ECA, petició que es trasllada a la Generalitat a mitjan maig. 

La sonometria es porta a terme el dia 20 de setembre de 2016 i es dedica a mesurar, 
exclusivament, el soroll de la persiana metàl·lica, ja que l’activitat no ha patit modificacions i la 
resta d’aïllament ja s’havia certificat –i comprovat– que era suficient. 

Dissortadament, l’any 2016 s’acaba sense haver rebut el resultat de la sonometria i, per tant, 
amb l’expedient encara obert. 

Expedient 47/15 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 
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A finals d’octubre de 2015 es presenta XXX i es mostra preocupada per YYY, un dels seus 
germans, discapacitat, que està a càrrec del seu germà gran, l’hereu. Pensa que no està prou 
ben cuidat i que fins i tot podria tenir problemes de salut. Diu que, per intentar-ho demostrar, fa 
mesos que va demanar la intervenció dels Serveis Socials, però afirma que no hi han fet res. 

Com que sembla evident que el conflicte de fons és de caire familiar, se li explica a XXX que ni 
l’Ajuntament ni aquesta Sindicatura hi podran intervenir, tot i que podem preguntar per què els 
Serveis Socials no van respondre la seva petició. 

Parlo amb la tècnica de Serveis Socials i amb l’assistenta que s’ocupa de fer el seguiment 
d’YYY, qui m’explica que no va fer l’informe que li havia demanat la interessada perquè havia 
revisat el cas i no hi havia vist res d’estrany, així que no podia posar-hi el que ella volia. També 
em comenta que recentment ha tornat a rebre la interessada i que s’ha compromès amb ella a 
parlar amb les entitats i persones que tenen relació amb YYY, principalment amb el germà que 
en té la tutela, a fi de valorar quina mena d’informe pot fer. 

A primers de 2016 l’assistenta social que porta el cas s’entrevista amb els familiars que tenen 
cura de YYY i no hi detecta cap indici de negligència. 

Es trasllada aquesta informació a XXX i agraeix la intervenció de la Sindicatura, perquè ha 
servit per aconseguir la implicació dels Serveis Socials i ha quedat més tranquil·la. L’expedient, 
doncs, es pot tancar com a mediació. 

Expedient 51/15 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

A primers de desembre de 2015 es presenta XXX i explica que vol donar d’alta l’aigua en un pis 
que fins ara tenia desocupat. Té intenció de posar el comptador a dins del vestíbul, on ja hi ha 
el comptador de l’altre habitatge de l’immoble. A Aigües, però, li han dit que no ho pot fer, que 
els ha de posar tots dos a la línia de la façana per facilitar-ne la lectura. Considera que això li 
suposarà unes despeses innecessàries i no ho troba just. A més, ha consultat el reglament i ha 
vist que, efectivament, es recomana instal·lar els comptadors a la façana, però que també es 
pot fer a l’interior de l’edifici. Reclama el seu dret a fer-ho com vulgui. 

Com que tot just acaba de presentar la seva petició per via administrativa, em comprometo a 
interessar-me pel cas, però sense intervenir-hi directament fins que Aigües hagi resolt. 

Quan parlo amb Aigües m’informen que ja han tractat altres casos similars, i que l’experiència 
els demostra que en edificis amb pocs veïns han d’intentar evitar que els comptadors es posin 
a dins, perquè és fàcil que quan passin a llegir-los no hi hagi ningú per facilitar-los l’accés. A 
més, el reglament també diu que l’abonat ha de facilitar un accés fàcil i segur al comptador, i 
que s’han de complir certes mesures de seguretat que en aquest cas no estan garantides. 

A mitjan febrer de 2016 torno a preguntar pel cas i des d’Aigües m’informen que ja està en vies 
de solució. M’expliquen que un dels seus tècnics va visitar l’immoble de l’interessat i que el va 
informar detalladament de les opcions que tenia i de les seves responsabilitats. També li va fer 
veure que deixar els comptadors a dins i fer-ho de tal manera que complissin tots els requisits 
necessaris li suposava una inversió tan o més gran que posar-los a la façana. 
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Finalment XXX els va posar a la façana i el conflicte va quedar resolt a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 54/15 

ALCALDIA – Policia Local 

A finals de desembre de 2015 es presenta XXX per queixar-se contra una multa que li va ser 
imposada per deixar el cotxe a la zona blava i sense treure tiquet. Reconeix que això és cert, i 
que, a més, el va deixar ocupant dues places, però al·lega que havia de ser poca estona 
perquè només havia de fer un encàrrec ràpid per allà a prop. Diu que ni tan sols va tancar el 
vehicle. Acusa la vigilant de poca tolerància i de no fer bé la seva feina. 

Va presentar al·legacions però li han estat desestimades i per això demana ajut, perquè se sent 
assetjat per les administracions. 

Tot i que la infracció va ser evident, en parlo amb l’Inspector en cap de la Policia local, per si 
pot esbrinar com van anar els fets. Ell revisa l’expedient i informa que la vigilant actuant ha 
ratificat que el vehicle, sense tiquet, ocupava dues places, i que, com que no en va veure el 
propietari, el va sancionar. Quan la denúncia ja estava escrita (per això hi consta “conductor 
absent”) va arribar l’interessat i hi va discutir intensament. L’actuació es considera correcta. 

Parlo amb l’interessat i li explico que, un cop estudiat el cas, no he detectat cap greuge en 
l’actuació municipal, perquè fins i tot ell ha admès que el seu vehicle estava estacionat de 
manera irregular. Tot i la seva indignació, tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 01/16 

ALCALDIA – Policia Local 

A primers de 2016 es presenta XXX per queixar-se que no se li hagin acceptat les al·legacions 
que va presentar contra una multa. Explica que la grua municipal es va endur el vehicle de la 
seva esposa YYY, de 70 anys i discapacitada, quan estava correctament estacionat en una 
reserva per a persones de mobilitat reduïda (PMR), amb la targeta d’aparcament ben visible. 

També es queixa d’alguns errors en el procediment (concepte sancionat, identificació de 
l’agent, llei citada...), que la Policia obrís el vehicle per buscar-ne la documentació i del tracte 
rebut a la comissaria, on els van explicar que havien actuat perquè l’agent havia sospitat que la 
targeta era falsa. Ho troba desproporcionat. 

Demana que s’arxivin les denúncies (d’estacionament i d’ús fraudulent d’una targeta de PMR) i 
que se li tornin els diners de la grua. Afegeix que també va demanar poder-ne parlar amb 
l’alcalde i/o el regidor i que no n’ha rebut resposta. 

Parlo amb l’Inspector cap de la Policia local i reconeix els petits defectes detectats per 
l’interessat en el procediment, tot i que no són suficients com per invalidar-lo. Explica que 
l’agent actuant està convençut que la targeta que hi havia al cotxe no era l’original, sinó una 
fotocòpia en color, cosa que no està permesa, així que l’actuació sembla justificada. Malgrat 
això, tant ell com el regidor rebran l’interessat i no descarten revisar l’expedient. 
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Després de la reunió amb l’interessat i d’admetre la possibilitat que la targeta que hi havia al 
cotxe fos l’original, es reconeix que en cap moment hi havia hagut mala fe per part de YYY i es 
decideix acceptar el seu recurs de reposició, de manera que la denúncia quedarà anul·lada i se 
li retornaran els diners abonats per l’actuació de la grua. 

Amb la satisfacció i la conformitat de l’interessat, es tanca l’expedient com a mediació. 

Expedient 02/16 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans

Es presenta XXX, en nom seu i de quatre veïns més, per queixar-se que el fullam dels arbres 
del seu carrer, a l’estiu, tapa el llum dels fanals, de manera que el carrer queda fosc i perillós. 
Han demanat solucions per escrit i també han parlat diverses vegades amb Serveis Urbans, 
però ningú els ha respost i el problema continua. 

Parlo amb la tècnica de Parcs i Jardins i reconeix que el problema és real. M’informa que ja va 
ser abordat anys enrere, però que la solució adoptada aleshores no va ser definitiva. Considera 
que els arbres que hi ha no són adequats, perquè tenen un creixement molt gran que fins i tot 
malmet les voreres. Tot i que la solució ideal seria substituir-los, és més viable realitzar una 
poda en verd, cosa que els limitarà la creixença. Es compromet a comunicar-ho per escrit als 
interessats i a dur a terme la intervenció quan sigui oportú. 

Així, la notificació arriba a XXX a primers de febrer i la poda dels arbres –aproximadament d’un 
20%– es realitza a finals de juny, moment en què aquest expedient es tanca com a mediació. 

Expedient 03/16 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Habitatge 

XXX es presenta i es queixa de l’extinció injustificada de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) 
que rebia. Explica que fa gairebé un any que va canviar de pis de lloguer, cosa que va notificar 
a l’Oficina d’Habitatge per tal que n’informessin a la Generalitat. El canvi de residència es va fer 
sense interrupció, de tal manera que entén que mai no es va trencar el dret a la prestació. 

Li consta que la sol·licitud de canvi va seguir el seu curs perquè li van extingir la RBE que 
cobrava, però no se li va concedir la nova, a la qual encara tenia dret durant uns quants mesos. 
Després de diverses trucades a l’Oficina Municipal d’Habitatge, a la Generalitat i a Madrid no 
ha arribat a saber on hi ha hagut el problema. Demana ajut per aclarir-ho i solucionar-ho. 

Se li explica que tan sols podem supervisar l’actuació de l’Oficina Municipal d’Habitatge, però 
que no hi podrem fer res si el problema ha estat a Barcelona o a Madrid. 

Parlo amb la cap de l’Oficina d’Habitatge i m’informa que la documentació de XXX s’havia 
tramitat bé, tot i que el seguiment posterior i les explicacions donades a la interessada no van 
ser suficients per causa dels canvis de personal que havia patit el servei. Finalment, treballant 
conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es detecta que una validació no 
s’havia fet correctament, així que es repara l’error i poques setmanes més tard XXX rep l’ingrés 
dels endarreriments. L’expedient es pot tancar com a mediació. 
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Expedient 04/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que té un llarg historial d’incidents amb la Policia. Reconeix la seva 
culpa en la majoria, però diu que se sent assetjat. En concret, però, ve a queixar-se que té 
dues multes d’un incident pel qual els agents actuants li van dir que no seria sancionat, així que 
considera que les multes són injustes i excessives. També es queixa que mai se li donen les 
multes en mà i que no té diners per pagar el que se li demana, de manera que voldria pagar el 
que calgui tot fent treballs a la comunitat. 

Com que l’interessat no presenta documentació, la demano a Procediment Sancionador. 

Quan la rebo, veig que l’interessat es confon d’incident i que les multes que ha rebut ara no 
corresponen al dia que ell es pensava, així que aquells agents no el van enganyar. També 
consta a l’expedient que les multes no se li van donar en mà perquè les va refusar, que les 
notificacions es van fer correctament i que els imports corresponen a les infraccions i la 
reincidència, així que, en principi, no detecto que hi hagi cap greuge. 

Ho comento a l’interessat i de seguida reconeix que es va confondre d’incident. També pensa 
que les sancions van ser excessives, però admet que va perdre una mica els papers. Per 
acabar, li explico que fa temps que li ha vençut el termini per canviar la sanció econòmica per 
treballs a la comunitat, però li proposo que demani el pagament fraccionat. 

Li recomano que eviti noves topades amb la Policia i tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 05/16 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 

Es presenta XXX per queixar-se que se li ha denegat el permís per instal·lar una pèrgola 
davant del seu bar. És un carrer on fa molt de vent i li aniria bé tenir una instal·lació fixa. 
Assegura que l’inspector de via pública li va dir que se li concediria sense problema. 

Estudio la seva proposta i la contrasto amb la resposta rebuda i l’OM22 –l’Ordenança Municipal 
del Paisatge Urbà–, on queda molt clar que la instal·lació de pèrgoles, en general, no està 
permesa. Les que hi ha són a llocs molt concrets i de propietat municipal. 

Veig que és possible que l’inspector no fos prou precís quan va parlar amb l’interessat, però li 
observo que la denegació és correcta. També li faig notar que la mateixa ordenança ofereix 
diverses alternatives, com ara la instal·lació de para-sols plegables de dos pendents i amb un 
peu fix, que potser podrien satisfer les seves necessitats. 

Li recomano que es llegeixi bé l’ordenança i, amb l’ajut del seu proveïdor, valori les diferents 
possibilitats. Qualsevol dubte tècnic que tingui, però, l’haurà de consultar a Serveis Tècnics. 

XXX agraeix els aclariments i l’orientació, i el cas queda tancat a favor de l’Ajuntament. 
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Expedient 06/16 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 

XXX es presenta i es queixa contra l’Oficina del Consumidor, perquè li van fer un Arbitratge de 
Consum que considera injust i fraudulent. Sap que haver renunciat a la via judicial i haver 
acceptat resoldre-ho per mitjà d’un arbitratge el deixa sense possibilitat de recórrer, però no 
està d’acord amb el laude i demana l’ajut de la Sindicatura. Ens explica la seva versió dels fets i 
les proves que va presentar, així com la seva desconfiança en els àrbitres de consum. 

L’informem que el laude de l’Arbitratge és vinculant i només pot ser recorregut si hi ha hagut 
algun error de forma, però no pas en el fons de la resolució. Reconeix que tant a l’OMIC com 
dos advocats externs ja li han dit el mateix. 

Malgrat això, consulto el cas a l’Oficina del Consumidor i em confirmen que les proves 
presentades per l’interessat eren molt febles, i que els experts que van formar part del Tribunal 
Arbitral no van trobar indicis de manipulació en el producte. A més, durant l’estudi del cas 
s’havia posat de manifest una possible confusió per part de l’interessat. 

Parlo amb XXX i, tot i no entrar en detalls, li faig veure que els seus càlculs no són prou 
precisos. Pel que fa a la composició del Col·legi Arbitral, li comento que m’ha semblat prou 
qualificat. I sobre la meva possibilitat d’intervenir, li confirmo que és nul·la i que el laude és 
inapel·lable. L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 07/16 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

Es presenta XXX i exposa que fa dos anys, arran d’un deute tributari important, se li va 
concedir un ajornament que ja ha vençut. Com que continua sense poder pagar i ja ha rebut 
l’avís d’embargament, torna a demanar ajut. Explica que la seva poca salut li ha impedit trobar 
feina, així que la seva economia és precària. Reconeix, però, que la seva esposa sí que té 
feina i que el seu sou fa que els ingressos familiars siguin prou alts com per no poder optar a 
cap ajut, però ho troba injust i insisteix que no tenen diners per pagar el que se’ls demana, així 
que voldria que se li perdonés el deute. Li avanço que la Sindicatura no li ho pot concedir, però 
em comprometo a consultar el cas a l’ORGT per buscar alternatives. 

Parlo amb la responsable de l’Organisme i troba que XXX, durant aquests dos anys, no ha fet 
cap pagament, cosa que indica poca voluntat de col·laboració per part seva. És lògic, doncs, 
que ara se li demani tot l’import més els recàrrecs. Així i tot, s’ofereix a parlar amb ell i a 
estudiar novament el cas. 

D’aquest estudi es desprèn que hi ha possibilitats de concedir-li un nou ajornament d’un any, 
cosa que es posa en marxa de seguida. 

Mantinc l’expedient obert fins que es confirma l’ajornament, però també intento fer veure a 
l’interessat que el deute perdura i que difícilment li serà condonat, així que li recomano que 
intentin estalviar una mica cada mes i fer algun petit pagament, per demostrar que tenen 
intenció de saldar el deute i evitar que d’aquí a un any la situació es repeteixi. Malauradament, 
XXX diu que si no troba feina, cosa que veu difícil, no podrà pagar res ni ara ni l’any que ve. 
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L’expedient queda tancat com a mediació. 

Expedient 08/16 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 

XXX acudeix a la Sindicatura per queixar-se que fins fa poc havia gaudit, arran de la seva 
discapacitat, del Carnet Blanc per a l’autobús. Ara, però, se li ha dit que no l’hi renovarien 
perquè encara no té els 65 anys. 

Consulto la normativa i la documentació de l’interessat i comprovo que sí que gaudeix del 
Carnet Blanc, però que no compleix els requisits que es demanen actualment –s’han modificat 
fa poc– per gaudir del carnet del bus. La denegació, doncs, sembla correcta. 

Malgrat això, atès que l’interessat ja havia gaudit de l’accés gratuït a l’autobús urbà, i també en 
atenció a la seva delicada salut i a la seva precària situació econòmica, plantejo la possibilitat 
de concedir-li, de manera excepcional i extraordinària, el carnet que demana. 

Al cap de poc, després de la intervenció de la responsable de l’OAC i d’Alcaldia, i d’haver 
estudiat la situació familiar, econòmica i mèdica de l’interessat, s’acorda concedir-li el carnet 
per a l’autobús, de manera excepcional i sense que serveixi de precedent, en atenció a les 
seves circumstàncies d’evident vulnerabilitat. L’expedient es tanca com a mediació. 

Expedient 09/16 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans

Es presenta XXX i exposa que és asmàtica i al·lèrgica, de tal manera que el pol·len dels 
plataners l’afecta molt. La seva queixa és que al seu carrer hi ha aquest tipus d’arbres i que fa 
tres anys que no es poden, de manera que –com que viu en un segon pis– les branques 
gairebé li arriben a la finestra. Reconeix que l’any passat, arran de les seves queixes, es van 
escapçar les més properes a la façana, però demana una poda radical. Fa vint dies que ha 
presentat un nou escrit en aquest sentit, però no se li ha respost. Ho troba inadmissible perquè 
considera que un tema de salut s’hauria d’atendre de manera immediata. Amenaça de matar 
els arbres amb productes químics i amb acudir als mitjans de comunicació. 

En el discurs de la interessada es detecten exageracions i malentesos, així que se li intenten 
aclarir conceptes i se li recomana que miri de calmar-se i d’actuar amb responsabilitat. També li 
demano que em presenti algun document mèdic que acrediti que la seva al·lèrgia és al pol·len 
dels plataners, però –malgrat la meva insistència– no me’n porta cap prova. 

Tot i això, parlo amb el servei de Parcs i Jardins i em confirmen que les branques no li toquen 
la finestra, però es comprometen a tornar-les a podar. El que no faran, però, és la poda radical 
que demana XXX, perquè a un arbre vell com el que ens ocupa li podria fer un mal irreparable 
que acabaria provocant problemes de seguretat. També em fan notar un detall evident: encara 
que s’arrenquessin tots els plataners de davant del bloc, el pol·len de l’aire no desapareixeria. 

També consulto el cas al departament de Salut, on m’informen que no hi ha una normativa 
clara al respecte, tan sols alguna publicació orientativa de la Diputació. 
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Trasllado totes les explicacions a la interessada i mantinc l’expedient obert fins que es porta a 
terme la poda compromesa (que es fa a consciència) i es responen per escrit les seves 
instàncies. Fet això, XXX es dóna per satisfeta i puc tancar l’expedient com a mediació. 

Expedient 10/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que la grua se li va endur el cotxe mentre ella feia de monitora en un 
casal d’avis. Afirma que l’havia deixat en una reserva especial per als usuaris del casal, on es 
pot estacionar durant mitja hora. Tot i que el seu vehicle no té cap distintiu que ho autoritzi, diu 
que fa temps que ho fa, un dia per setmana i durant unes tres hores. Assegura que mai no li 
havia passat res. Ha presentat al·legacions però se li han desestimat i no hi està d’acord. 

Li faig notar que ella mateixa està reconeixent la infracció, però diu que no té alternativa perquè 
per allà tot és zona blava. Em comprometo a estudiar el cas però li dono poques esperances. 

Vaig a inspeccionar l’espai en qüestió i constato que la senyalització és clara i explícita: allà es 
pot parar tan sols 10 minuts (s’entén que per portar algú al casal o anar-lo a recollir), però no 
s’hi pot estacionar. És evident que la interessada en fa un mal ús i pot estar contenta si fins ara 
no hi ha tingut cap problema. 

Parlo amb la interessada i li explico ben bé què vol dir la senyalització d’aquell indret, a fi que 
vegi que ella la infringeix constantment i que, per aquest motiu, tant la multa com l’actuació de 
la grua són correctes i no agreujants. També l’aviso que si vol evitar nous problemes haurà de 
buscar un altre lloc per deixar el cotxe. L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 11/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa que li va ser imposada en un carrer molt allunyat 
del centre, poc edificat i encara menys transitat per persones. Al·lega que el lloc en qüestió està 
a mig urbanitzar, de tal manera que no estava clar quina part feia de vorera i quina era la 
calçada. Considera que la multa és molt rigorosa i injusta. 

Tot i que l’interessat ja l’ha pagat amb la bonificació del 50%, em comprometo a estudiar el cas. 

En parlo amb l’Inspector cap de la Policia local i reconeix que la senyalització i l’urbanisme de 
la zona són millorables. Precisament per això era utilitzada pels treballadors de les empreses 
properes com a zona d’aparcament indiscriminat, cosa que havia acabat provocant les queixes 
dels veïns. Així, per restablir l’ordre a la zona, durant més d’una setmana es va dur a terme una 
campanya d’avisos als vehicles mal estacionats on se’ls informava que properament es 
començarien a sancionar. 

Així, tenint en compte que XXX era usuari habitual d’aquella zona i que –tot i no haver-hi 
vorada– l’espai destinat a estacionament estava suficientment delimitat per senyalització 
horitzontal, considero que podia haver estat més curós a l’hora d’estacionar. Potser la multa sí 
que va ser rigorosa, però no veig que fos incorrecta. 
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Trasllado aquestes reflexions a l’interessat i li explico que entre això i el fet que ja hagi pagat la 
multa, aprofitant la bonificació del 50%, no trobo arguments per impugnar l’actuació policial. 
L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 12/16 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Mercats 

Es presenta XXX i es queixa pel fet que no se li permeti posar una parada de flors per Sant 
Jordi. Diu que fa prop de trenta anys que ho fa i troba discriminatori que ni tan sols se l’hagi 
convocat per parlar-ne. Ha vingut a demanar explicacions al departament de Mercats i no n’ha 
quedat gens contenta. Malgrat això, reconeix que quan ha rebut la resposta escrita a la seva 
sol·licitud, ha comprovat que és cert que no compleix els requisits que es demanen, però en 
qüestiona la seva legalitat i el fet que tothom els compleixi. 

Em comprometo a supervisar l’actuació de Mercats i a veure com s’han adoptat aquests 
criteris. XXX defensa que s’hauria pogut buscar la manera de facilitar la participació de tothom. 

Parlo amb el responsable de Mercats i m’explica que els criteris en qüestió han estat adoptats 
per acord de Junta de Govern Local (JGL), i que no afecten només a Sant Jordi, sinó també a 
Tots Sants, Rams i Santa Llúcia. Em confirma que s’han adoptat arran de les queixes dels 
botiguers per causa de la competència addicional que els suposava que persones alienes al 
sector posessin parada en dies puntuals. És real, doncs, la voluntat d’afavorir els comerciants 
locals que tenen botiga oberta durant tot l’any, cas que no és el de la interessada. 

Em reuneixo amb XXX i li explico que la JGL ha adoptat els criteris, de manera ben conscient, 
d’acord amb les seves atribucions i amb la llei. També li comento que trobo lògic que el 
Consistori intenti afavorir els botiguers habituals i les entitats locals abans que els paradistes 
forans i esporàdics. Potser és cert que se li hauria pogut comunicar amb més cura, cosa que he 
recomanat a Mercats per a futures ocasions, però el resultat hauria estat el mateix. 

XXX accepta que estem davant d’una decisió política que, tot i no estar-hi d’acord, ha 
d’assumir. L’expedient, doncs, queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 13/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Arran de dos expedients atesos l’any 2015, molt similars, arribo a la conclusió que el redactat 
de la butlleta que es lliura als conductors que donen positiu als controls d’alcoholèmia no és 
prou clar com per facilitar-ne la comprensió al ciutadà no avesat al llenguatge administratiu, ja 
que tots dos implicats van perdre la possibilitat de pagar amb el 50% de bonificació perquè la 
informació escrita de la butlleta de denúncia no els va aclarir el funcionament del procés. 

En tots dos casos se’m va dir que els agents actuants havien informat de manera convenient i 
correcta els infractors, però entenc que un conductor que acaba de donar positiu en un control 
d’alcoholèmia –entre el que això implica per a les seves facultats i la tensió del moment– no es 
troba en les millors condicions per retenir tota la informació verbal que se li doni, per molt bé 
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que es faci, de manera que és més que probable que l’endemà recorri a la butlleta de la sanció 
per saber com ha de procedir. 

Aquesta suposició em porta a obrir aquest expedient d’ofici i analitzar amb detall el redactat 
actual de la butlleta, perquè si la informació que es lliura a la persona denunciada no és 
absolutament clara, l’estem induint a error, i és evident que cal evitar-ho. 

Així doncs, recomano a l’Ajuntament que millori i clarifiqui el redactat d’aquesta butlleta, i poso 
a la seva disposició una sèrie de propostes per si es volen tenir en compte. 

Poques setmanes més tard se’m comunica que s’han acceptat bona part de les propostes i que 
fins i tot s’hi ha fet alguna altra millora que s’ha cregut oportuna, de manera que l’expedient 
queda tancat a favor de l’interès general amb resultat de recomanació estimada. 

Expedient 14/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i explica que la grua se li va endur el cotxe d’un carrer, ample i de sentit únic, 
que fa anys que està en obres i sense senyalitzar. Afirma que sempre està ple de vehicles 
estacionats i que mai no havia passat res. Va presentar recurs i ara se li ha reconegut que el 
procediment ha prescrit, de manera que la multa ha quedat sense efecte, però demana que es 
resolgui l’al·legació perquè, si té raó, també vol recuperar els diners de la grua. 

Com que es tracta d’una zona que està en obres i, per tant, la senyalització pot variar d’un dia 
per altre, demano a Via Pública si em pot informar de com estava la senyalització en aquell 
tram el dia dels fets. Resulta que no hi havia cap senyalització explícita. 

Per una banda, doncs, tot semblava indicar que el vehicle de la interessada, així com tota la 
resta que hi havia estacionats en aquell indret, sí que hi podien estar, però sempre i quan no 
fessin nosa per al desenvolupament de les obres. Per intentar aclarir aquest extrem, demano 
l’informe policial i les fotos de la grua. 

Pocs dies després l’Inspector m’informa que la grua havia actuat a requeriment dels operaris de 
l’obra, perquè el vehicle en qüestió dificultava el pas dels camions. L’agent actuant havia fet 
unes quantes fotografies que resulten molt aclaridores: demostren que el vehicle estava 
estacionat en un lloc especialment estret, de tal manera que entre ell i les tanques de l’obra hi 
quedava un espai clarament insuficient per a la circulació. 

No tinc manera de saber si, com suposa la interessada, els operaris de l’obra havien alterat la 
disposició de les tanques un cop ella ja havia estacionat el cotxe –correctament– a primera 
hora del matí, però és evident que l’actuació de la grua municipal, quan es va produir, era 
necessària. Ho explico a la interessada i l’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 15/16 

ALCALDIA – Policia Local 
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XXX es presenta i explica que es guanya la vida venent cartrons. Reconeix que sovint remena 
pels contenidors, però assegura que només agafa el que necessita. Fa uns dies, algú va 
requerir la presència de la Policia perquè l’acabava de veure obrir un contenidor i escampar-ne 
la brossa per terra, de tal manera que la patrulla s’hi va presentar i el van obligar a recollir la 
brossa sota amenaça que si no ho feia seria sancionat. Ell assegura que no ho havia fet, però 
que va recollir la brossa per evitar problemes. Troba molt injust, doncs, que havent complert les 
ordres dels agents ara se li hagi notificat l’obertura d’un expedient sancionador. 

L’interessat tot just acaba de presentar al·legacions, però obro expedient perquè considero que 
posar aquesta sanció a una persona com XXX, amb problemes evidents i diversos i en clar risc 
d’exclusió social, no aportarà cap benefici al municipi ni farà cap bé a l’interessat. 

Després de parlar diverses vegades amb l’Inspector cap de la Policia local, es fa evident que 
els agents actuants no havien vist la presumpta infracció comesa per l’interessat, de manera 
que la denúncia no se sustenta en la seva presumpció de veracitat. Per altra banda, l’única 
persona que podria confirmar-ho o desmentir-ho és un suposat testimoni de qui no es va agafar 
cap identificació, així que no hi ha ningú que pugui certificar els fets i desvirtuar la presumpció 
d’innocència de l’interessat quan assegura que ell no havia comès la falta. 

Per tot això, malgrat haver constatat que l’interessat és inestable i té antecedents per incidents 
similars, es decideix deixar sense efecte aquesta sanció i puc tancar el cas com a mediació. 
L’aviso, però, que ha de millorar la seva conducta i evitar qualsevol incident. 

Expedient 16/16 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

L’OMIC ens deriva el cas de XXX, que els ha presentat una queixa contra Aigües que no és de 
consum. L’interessat afirma que després d’unes obres realitzades al clavegueram del seu 
carrer, l’estiu de 2015, els embornals de prop de casa seva desprenen molta pudor. Se n’ha 
queixat per telèfon i per escrit, però no ha rebut resposta. 

Parlo amb Aigües i el seu tècnic reconeix que la instància del interessat havia quedat per 
contestar. Ara ja està en marxa i ell aviat en rebrà la resposta. Pel que fa al problema en 
qüestió, descarta que sigui per culpa de les obres de l’estiu passat, perquè no es va alterar el 
sistema de sifons que hi havia. En canvi, és possible que la pudor fos dels mateixos embornals 
de la zona, motiu pel qual ara s’han netejat a fons. 

Jo mateixa faig una visita a la zona i no noto cap olor estranya, així que proposo a XXX el 
tancament de l’expedient. Ell reconeix que normalment ja no se sent pudor, però diu que de 
tant en tant encara en fa. Com que no confia que la neteja dels embornals hagi solucionat el 
problema d’arrel, em demana que mantingui l’expedient obert i en fase de seguiment. 

Quatre mesos després, superat l’estiu sense cap incidència, truco a l’interessat i reconeix que 
el problema està solucionat, així que ara sí que tanco l’expedient. Queda com a mediació. 

Expedient 17/16 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 
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Es presenta XXX i explica que, arran d’una situació personal força complicada, es dedica a 
recollir cartró i paper pels carrers, cosa que li ha suposat alguns problemes amb la Policia i 
amb les persones que s’ocupen de recollir les deixalles. Per evitar aquest tipus de conflictes, fa 
gairebé un any que va demanar, per escrit, autorització per poder dur a terme la seva activitat. 
Es queixa que encara no n’ha rebut resposta. 

Independentment que se li pugui concedir –o no– el permís que demana, és evident un greuge 
per manca de resposta, així que em poso en contacte amb el departament de Governació i 
pregunto si se li ha contestat alguna cosa. El responsable del departament reconeix que no, 
però es compromet a fer-ho de seguida i a facilitar-me una còpia de la resposta. 

Tal i com era previsible, s’informa a XXX que l’Ajuntament no el pot autoritzar a recollir cartrons 
i plàstics de la via pública, i que els residus dipositats en els contenidors no es poden tocar. 

Parlo amb l’interessat i li recomano que procuri complir les disposicions municipals o, en 
qualsevol cas, eviti qualsevol situació de conflicte. També li plantejo la possibilitat de demanar 
ajut als Serveis Socials. Finalment, l’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 18/16 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Ensenyament 

Es presenta XXX i exposa que YYY té quatre filles, dues de les quals van a una escola i les 
altres dues a una altra. Diu que sempre han sol·licitat beques i sempre se’ls han concedit, però 
que per al curs 2015-16 els en van denegar dues. Explica que els períodes de presentació de 
les sol·licituds són diferents per a cada escola, però que YYY sempre les ha presentat juntes 
(dintre del primer dels terminis) i fins ara sempre se li havien concedit totes quatre. Afirma que a 
l’OAC se li va dir que aquest cop també ho podia fer, que no hi hauria problema, però a l’hora 
de la veritat se n’hi van denegar dues per haver-les presentat fora de termini. 

Reconeix que les va presentar abans d’hora, però al·lega que fins ara això mai no havia tingut 
conseqüències. Presenta documentació que ho demostra. A més, fa més de sis mesos que va 
presentar al·legacions a la denegació i encara no se li han respost. 

És evident que YYY no va complir els terminis al peu de la lletra, però també sembla que hi ha 
hagut un augment en el rigor de l’aplicació dels criteris per part del departament, del qual l’OAC 
no informava correctament. També és evident un greuge per manca de resposta. 

Quan em disposo a parlar amb el departament d’Ensenyament, YYY rep la trucada de l’escola 
per a la qual se li havien denegat les beques i li diuen que ja les pot anar a cobrar. És evident, 
doncs, que les al·legacions havien estat acceptades. YYY em demana que tanqui l’expedient. 

Malgrat això, parlo amb la cap del departament, qui defensa que els terminis s’estableixen per 
ordenar les sol·licituds i evitar aglomeracions, de manera que s’han de respectar. En aquest 
sentit, es compromet a donar instruccions més precises al personal de l’OAC. De la mateixa 
manera, també assumeix que haurien d’haver respost les al·legacions de la interessada. 

Tot i aquestes recomanacions acceptades, però, he de tancar l’expedient com a desistit. 
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Expedient 19/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i explica que el seu bar va rebre una multa per tenir clients a la terrassa més 
enllà de l’hora autoritzada de tancament. Reconeix que és correcte, però al·lega que la resta de 
taules ja estaven recollides i senzillament van deixar que els clients acabessin la consumició 
mentre ells anaven endreçant i netejant. Va presentar al·legacions però se li han desestimat. 

Em demana que intervingui perquè considera que és excessiu ser sancionat quan tot just 
passaven 12 minuts de l’hora autoritzada i quan la seva voluntat de respectar els horaris era 
evident. Li reconec que els seus arguments són lògics i comprensibles, però també li observo 
que, objectivament, la taula hi era i la multa podria estar ben posada. 

Parlo amb l’Inspector i li trasllado la sensació d’excés de rigor en la imposició d’aquesta multa. 
Ell, però, m’observa que l’hora de tancament no indica l’hora a partir de la qual s’ha de recollir, 
sinó l’hora en què ha d’estar tot recollit. Malgrat això, parlarà amb els agents actuants. 

Pocs dies després l’Inspector em confirma que en el moment de la sanció ja només quedava 
aquella taula a la terrassa, però també m’observa que aquest bar té diversos antecedents que 
no juguen a favor seu. La conclusió és que altres vegades ja se li han retirat multes que oferien 
algun mínim dubte, de manera que aquest cop no es considera oportú anul·lar-la. 

Trasllado les explicacions a l’interessat i li recomano que, per evitar futurs problemes, procuri 
tancar –no només recollir– a l’hora establerta. L’expedient queda a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 20/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Després d’haver concertat visita per telèfon, es presenta XXX per queixar-se contra una multa 
que li va ser imposada per estacionar en doble fila mentre era a l’establiment del davant a 
recollir una compra voluminosa que havia efectuat. Assegura que va deixar el cotxe amb els 
quatre intermitents posats, que l’operació va ser ràpida –de no més de 2 o 3 minuts, perquè la 
compra ja estava pagada– i que el carrer és prou ample com per no haver obstaculitzat el 
trànsit. Afegeix que en aquell carrer tot sovint hi ha vehicles en doble fila, per anar a portar o 
recollir els nens d’una escola propera, i que se sol tolerar, de manera que considera que la 
sanció és injusta. També es queixa de l’actitud de l’agent actuant, de qui diu que va actuar amb 
prepotència. Va presentar al·legacions però se li han desestimat. 

Quan parlo del cas amb l’Inspector i amb el regidor, m’informen que el coneixen bé perquè 
l’interessat també ha recorregut a les xarxes socials i a l’Alcaldia. Arran de la polseguera 
aixecada, l’Inspector diu que s’ho estudiarà molt bé abans de prendre qualsevol decisió. De 
seguida ens fa observar, però, algunes petites discrepàncies entre la versió de l’interessat i les 
proves fotogràfiques que consten a l’expedient. 

Pocs dies després l’Inspector informa (a la Sindicatura, a l’alcalde i al regidor) que la multa es 
considera correcta perquè segur que el temps va ser superior i perquè les parades en doble 
filera ocasionen molèsties als altres usuaris i només s’admeten si el conductor es troba present 
en tot moment. Pel que fa a l’actitud de l’agent actuant –difícil de valorar sense haver-ho vist–, 
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s’accepta que la multa és força rigorosa i que, possiblement, es podia haver deixat en un avís 
verbal. Serà advertit al respecte. Malgrat això, la infracció hi va ser i la multa no s’anul·larà. 

XXX acaba reconeixent que potser es va estar a la botiga més de 2 o 3 minuts, però encara 
pensa que la multa és injusta. Malgrat això, el cas es tanca a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 21/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa imposada per ocupar parcialment un gual. 
Assegura que havia deixat el cotxe correctament estacionat a la plaça reservada per a 
persones amb mobilitat reduïda (gaudeix de la targeta necessària) que hi ha a continuació del 
gual, i sospita que la fotografia de la grua, que li va ser adjuntada a la desestimació de les 
seves al·legacions –i que demostra que el seu cotxe ocupava la major part del gual– és una 
manipulació. La seva teoria és que la grua va enganxar-li el cotxe, el va tirar enrere, li van fer la 
foto, li van posar la multa i, després, el van tornar a tirar endavant per deixar-lo tan ben 
estacionat com estava. 

Tot i la inversemblança d’aquesta teoria, comento el cas a l’Inspector i ell es compromet a 
revisar-lo. Sí que és estrany que XXX trobés el vehicle multat i ben aparcat a l’espai reservat. 

Pocs dies després l’Inspector em dóna una explicació que aclareix tots els dubtes: l’actuació de 
la Policia i de la grua es va fer a requeriment dels titulars del gual, que l’havien d’utilitzar i el 
vehicle de la interessada els ho impedia. La foto ho demostra. L’agent actuant, però, es va 
adonar de la targeta de PMR que hi havia al cotxe, de manera que –en atenció a la mobilitat 
reduïda del seu propietari– no el va fer dur cap al dipòsit, sinó que el va fer col·locar 
correctament a l’espai reservat per evitar-li el desplaçament a peu. L’única possible irregularitat, 
doncs, és no haver portat el vehicle al dipòsit. 

També ens plantegem que un altre vehicle, en aparcar davant del de la interessada, l’hi pogués 
desplaçar lleument si ella no el tenia ben frenat, però descartem la possibilitat perquè la 
ocupació del gual no era d’un pam, sinó aproximadament d’un metre i mig. Per altra banda, si 
el problema hagués estat aquest, el causant del mal hauria estat aquest tercer vehicle, però 
l’actuació de la Policia hauria estat correcta i no agreujant atesa la situació que es van trobar. 

Suposo, doncs, que XXX, en aparcar, no va deixar el cotxe prou ben posat i que l’actuació de 
l’agent va ser molt considerada, així que –malgrat el desacord de la interessada– tanco 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 22/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li va ser imposada a l’interior del recinte de 
l’hospital. Explica que hi portava el seu sogre, amb targeta de persona amb mobilitat reduïda 
(PMR) no conductor i que, com que totes les places reservades estaven ocupades, va deixar el 
cotxe en un lloc on està prohibit aparcar. Malgrat això, considera que ho podia fer gràcies a la 
targeta d’aparcament de PMR i al fet que allà no feia nosa a ningú. 
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Presento el cas a l’Inspector i, després de consultar-ho amb l’agent actuant, em fa notar que 
l’actuació de XXX havia excedit els drets que li confereix la targeta de PMR: un cop 
acompanyat el seu sogre a l’interior de l’hospital, ell hauria d’haver sortit a aparcar el cotxe 
correctament en un dels diversos llocs “normals” que va veure que hi havia lliures. A més, 
d’acord amb la documentació presentada per l’interessat en el seu recurs, la visita a l’hospital 
no estava motivada per cap situació d’urgència, sinó que anaven a veure a una tercera persona 
que hi havia ingressada des de feia dies. Així doncs, l’actuació de l’agent es considera correcta. 

Trasllado aquestes explicacions a l’interessat i diu que coneix perfectament com pot actuar 
amb la targeta d’aparcament el seu sogre. Assegura que no va tenir el cotxe allà més dels 10 
minuts necessaris per acompanyar-lo fins a l’habitació, perquè ell no tenia intenció de quedar-
se. A més, defensa que el cotxe no feia nosa, així que continua pensant que la multa és injusta. 
Malgrat això, explica que li han sorgit problemes importants que requereixen tota la seva 
atenció i em demana que tanqui el cas. L’expedient queda com a desistit. 

Expedient 23/16 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans

Arran de l’estudi de l’expedient 14/16 constato que la provisionalitat de la senyalització d’un 
tram del carrer Camp del Cellerot, per causa de l’execució de diferents obres sobre la llosa de 
la via, durant els darrers mesos ha provocat diversos equívocs i conflictes amb els conductors 
que hi estacionen habitualment. Hi ha hagut canvis continus tant en els senyals verticals com 
en les línies pintades a la calçada. 

En el moment d’obrir aquest expedient d’ofici sembla que la urbanització d’aquell tram de carrer 
ja és força definitiva, però la senyalització continua essent poc clara, afavorint el malentès i 
complicant la vida als conductors i a la Policia local. Considero necessari, doncs, demanar a 
l’Ajuntament que senyalitzi el carrer d’acord amb l’ús que se li vulgui donar, de manera 
coherent, clara i inequívoca, tant pel que fa a senyalització horitzontal com vertical. Suggereixo 
que, d’acord amb l’ús lògic que en fa la ciutadania, s’autoritzi l’estacionament a la banda dreta 
del tram, tal i com està habilitat en el tram posterior, i s’elimini un dels dos carrils de circulació 
en el mateix sentit. 

L’expedient queda tancat a favor de l’interès general amb resultat, al cap de poques 
setmanes, de recomanació estimada. 

Expedient 24/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX per queixar-se contra l’actuació de la grua municipal. Explica que un dilluns 
va deixar el cotxe al carrer Baltà de Cela, en el tram on els dimarts s’instal·la el mercat i, per 
tant, està prohibit aparcar. Ho sap perfectament, però tan sols acompanyava la seva esposa 
l’hospital a una operació senzilla i comptaven poder marxar al cap de poca estona. El 
postoperatori, però, es va complicar una mica i l’ingrés es va haver d’allargar fins l’endemà. El 
cas és que ningú va pensar en el cotxe i l’endemà ja havia estat retirat per la grua. 
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Va presentar al·legacions i no entén que se li hagin desestimat. Demana que, com a mínim, se 
li permeti pagar la multa amb bonificació o se li retorni l’import de la grua. Assumeix que el 
cotxe feia nosa, però demana que la Policia sigui sensible a la situació que va viure. 

Estudio tota la documentació presentada i entenc que l’actuació de la Policia va ser correcta i 
legal, però parlo amb l’Inspector per veure si es pot tenir en compte que la distracció de 
l’interessat estava mínimament justificada. Malgrat això, convenim que a la zona de l’hospital hi 
ha molts espais d’estacionament gratuït que li haurien estalviat el problema. Queda clar que va 
ser ell qui va triar estacionar allà i qui, després, es va oblidar de moure el cotxe. XXX, doncs, és 
l’únic responsable dels seus actes. 

Parlo amb l’interessat i li explico que no trobo que l’actuació policial, que no coneixia les seves 
circumstàncies, fos constitutiva de greuge. Així, malgrat el seu desacord, tanco l’expedient a 
favor de l’Ajuntament. 

Expedient 25/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es queixa, per correu-e, que la grua se li va endur el vehicle comercial d’una zona de 
càrrega i descàrrega per excés de temps. Presenta proves que demostren a quina hora estava 
a Sant Sadurní i quan va passar per La Granada, de manera que considera demostrat que no 
va estar-se a la zona de càrrega i descàrrega gaire estona. Malgrat això, se li ha desestimat el 
recurs. Suposa que l’agent actuant es va confondre de vehicle, perquè la seva furgoneta és 
completament blanca, com moltes altres. 

Estudio tota la documentació aportada i detecto una petita discrepància en el concepte 
sancionat, tot i que no és suficient com per demanar la nul·litat. També observo que les proves 
presentades i l’hora de la multa no fan impossible que s’hi estigués més de 20 minuts. 

Consulto el cas a l’Inspector cap de la Policia local i ell es compromet a parlar-ne amb l’agent 
actuant. Pocs dies després em diu que es ratifica que no només va excedir els 20 minuts 
autoritzats, sinó que durant molta estona no va veure que ningú realitzés cap tasca de càrrega i 
descàrrega, condició que cal complir per utilitzar aquest espai. L’actuació es troba correcta. 

Comento aquests arguments amb l’interessat i explica que havia de portar un electrodomèstic a 
un domicili del tombant de la cantonada, de manera que és normal que durant una estona la 
furgoneta estigués tancada i sense ningú. Treballa sol i no té alternativa. Davant d’això, veiem 
que la multa és força rigorosa, però correcta, així que tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 26/16 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX i demana ajut per solucionar una multa que li ha estat imposada per no haver 
tornat les claus i el comandament d’accés d’una plaça d’aparcament, després d’haver-se’n 
donat de baixa, dintre de termini. Explica que no les va poder tornar perquè les tenia el seu fill a 
la motxilla que li van robar. Presenta una denúncia que ho demostra. Afegeix que tampoc va 
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rebre els requeriments que li ho reclamaven per causa de la seva separació i el consegüent 
canvi de domicili. Si el seu ex o el seu fill van rebre aquests requeriments, no li ho van dir. 

Comprovo la denúncia per robatori i observo que la relació d’objectes sostrets és molt 
detallada, però no inclou ni les claus ni el comandament. Per altra banda, la Policia ha reunit 
proves i testimonis segons els quals la interessada encara entra i surt lliurement i freqüent de 
l’antic domicili. Fins i tot encara hi consta empadronada, de manera que els seus arguments no 
són gaire sòlids. En qualsevol cas, si l’exmarit o els fills li van amagar documentació, ho hauria 
de solucionar amb ells. 

Urbanisme, a més, m’informa que XXX no es va donar de baixa del lloguer, sinó que es va fer 
d’ofici perquè feia mesos que no pagava. Encara hauria d’agrair que se li va perdonar el deute. 

Per tot això, considero que la multa es deu únicament a l’actuació de la interessada, que no va 
tornar les claus i el comandament tot i estar-hi obligada, de manera que no veig que hi hagi 
greuge per part de Procediment Sancionador i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 27/16 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 

Es presenta XXX i exposa que el seu negoci passa per una situació econòmica molt delicada. 
Deu molts diners a l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes i ara li ha arribat una multa molt 
elevada (no especifica per quin motiu). Va aconseguir que l’ORGT li fraccionés el deute i ja 
n’ha pagat el primer termini, així que considera provada la seva voluntat de pagar el deute i, per 
tant, aquesta multa és injusta. Se sent assetjada pel departament de Governació i es queixa de 
tracte discriminatori, perquè a ella se li mira tot mentre que altres establiments fan el que volen. 
Diu que té documentació que demostra tot el que diu, però no la presenta. Es compromet a fer-
me’n arribar una còpia. 

Durant el mes següent, truco diverses vegades a la interessada i li demano la documentació 
que em va oferir, però sempre està molt enfeinada i no troba el moment de dur-la. La darrera 
vegada que parlem, XXX m’informa que ja té l’assumpte més o menys resolt i que puc tancar el 
cas. Queda com a desistit per la interessada. 

Expedient 28/16 

ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 

Arran d’una consulta ciutadana rebuda a finals de 2014, de la intenció d’una empresa d’oferir 
serveis funeraris a Vilafranca a finals de 2015, i de l’interès ciutadà i informatiu dels darrers 
temps en l’actuació de les empreses que presten serveis funeraris, a les quals s’acusa de 
pràctiques monopolístiques, manca de transparència, conducta poc ètica i preus abusius, obro 
aquest expedient d’ofici per estudiar l’assumpte a fons i analitzar la situació a Vilafranca. 

Entenc que la prestació dels serveis funeraris es pot considerar un servei essencial d’interès 
general, de tal manera que l’Ajuntament no només ha d’assegurar la seva prestació, sinó que 
ha de vetllar que es faci respectant els drets i la dignitat de les persones afectades i que estigui 
realment a l’abast de tota la ciutadania. És evident que el servei funerari normalment es 
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contracta en circumstàncies emocionals molt especials, de manera que la relació comercial que 
s’estableix amb l’empresa prestadora del servei difícilment es constituirà amb la racionalitat i 
l’objectivitat amb què s’actua quan s’adquireix qualsevol altre bé o servei. Arran d’aquesta 
vulnerabilitat emocional de l’usuari, considero imprescindible exigir a les empreses que prestin 
els serveis funeraris una conducta absolutament ètica i respectuosa amb les persones. 

En una visita presencial al tanatori de Vilafranca detecto petites coses que es podrien millorar, 
tot i que no es pot afirmar que es tracti de greuges o irregularitats. El servei sembla força 
ajustat als requeriments de l’ordenança. 

Malgrat això, també detecto que l’ordenança vilafranquina ha quedat desfasada respecte de 
lleis posteriors de rang superior, i que la informació facilitada a la pàgina web municipal és 
escassa, poc accessible i poc actualitzada. 

Arran de tot això, a finals de juny de 2016 adreço a l’Alcaldia i a Serveis Centrals una sèrie de 
suggeriments per tal de reformar i millorar l’ordenança, la informació que es facilita a la 
ciutadania i, en general, garantir que qualsevol empresa que presti aquest tipus de serveis a 
Vilafranca ho faci de manera ètica, transparent, respectuosa i justa. 

L’expedient queda, doncs, tancat a favor de l’interès general, amb recomanació escrita feta i, 
en principi, ben acollida. A finals d’any, però, encara no havia obtingut resposta. 

Expedient 29/16 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX perquè no entén que se li hagi denegat la concessió d’un comandament per 
accedir a l’illa de vianants. Explica que fa de cuidadora de la seva tia, de mobilitat molt reduïda 
(té targeta de PMR de titular no conductora), i que no sempre pot ajustar les seves visites 
mèdiques i altres necessitats als horaris en què l’illa és oberta a tothom. A més, ella també 
comença a ser gran i, com que és de fora de Vilafranca i no pot venir cada dia, també té 
dificultats per portar-li la compra i qualsevol altra cosa que necessiti. 

Explica que se li ha denegat la sol·licitud perquè el seu oncle, germà de la pacient que viu amb 
ella, ja gaudeix de comandament –perquè, tot i la seva avançada edat, encara condueix–. El 
problema és que no es pot fer càrrec de la seva germana i tampoc li vol deixar el comandament 
a ella. Sí que li facilita l’entrada sempre que és possible, però sovint els horaris respectius no 
són compatibles. Opina que denegar-li el comandament és una falta de sensibilitat per part de 
l’Ajuntament. 

Entenc que fer excepcions en el tema dels comandaments és perillós i delicat, però parlo del 
cas amb Alcaldia, amb Via Pública i amb Governació, i el plantejo des d’un punt de vista ètic i 
humanitari més que no pas legal. 

Afortunadament, tot i alguna reticència inicial, trobo la sensibilitat necessària en els meus 
interlocutors i finalment es disposa la concessió –condicionada– d’un comandament de 
pagament a XXX, que es compromet a complir les pautes marcades i es mostra molt agraïda. 
L’expedient es pot tancar com a mediació. 
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Expedient 30/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa de zona blava que se li va imposar per haver 
excedit el límit horari del tiquet quan, d’acord amb el tiquet que presenta, aquest límit encara no 
s’havia esgotat. Explica que té 2 tiquets d’aquell mateix dia, perquè primer va anar a un lloc a 
demanar informació i després va tornar-hi per fer el tràmit corresponent. Diu que va presentar 
recurs, acompanyat de les còpies d’ambdós tiquets, però que no se li va estimar. Ho troba molt 
estrany i demana ajut per aclarir la situació. 

Parlo amb l’Inspector en cap de la Policia local i m’explica que s’han detectat diverses 
pràctiques de picaresca amb els tiquets de zona blava, i que ara se’n fa un control una mica 
més acurat. En aquest cas, el vigilant ha ratificat que el vehicle havia excedit el temps marcat 
pel tiquet i, en el seu informe, assegura que només n’hi va veure un. 

Li observo que la paraula del vigilant, que pot posar denúncies però no té presumpció de 
veracitat, no té prou valor com per desvirtuar la prova física presentada per l’interessat, encara 
que hi pugui haver sospites que el segon tiquet fos obtingut després, de manera fraudulenta. I 
com que tampoc tenim cap fotografia que demostri si el vehicle presentava un tiquet o dos, no 
tenim altre remei que donar credibilitat a la versió i a les proves presentades per XXX. 

El servei d’Assessoria jurídica municipal em confirma que, malgrat les reticències del vigilant i 
de la Policia, les proves presentades són sòlides i caldria anul·lar la multa, cosa que trasllado a 
l’Inspector i que, finalment, accepta. La multa es retira i l’expedient es tanca com a mediació. 

Expedient 31/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que considera injusta. Explica que és taxista i 
que el dia dels fets portava una senyora gran que es va marejar, de manera que va parar on va 
poder –en un pas de vianants– per ajudar-la a baixar. Afirma que un agent que estava regulant 
el trànsit allà a prop li va dir, sense moure’s del seu lloc, que estava denunciada perquè allà no 
podia parar. Li va demanar que marxés i ella ho va fer. Ho troba molt injust i creu que s’haurien 
de tenir en compte les circumstàncies del moment. Qüestiona l’actitud intimidadora de l’agent. 

Presento el cas a l’Inspector i reconeix que la manera d’actuar d’aquest agent ha estat objecte 
d’altres queixes, i també admet que la circulació en aquell punt, a l’hora de sortir de l’escola, 
crea algunes tensions. Per tot això, es compromet a estudiar el cas a fons. 

Pocs dies després em comunica que l’informe de l’agent actuant presenta una versió diferent 
dels fets. Diu, per exemple, que no va veure baixar ningú del cotxe. El més significatiu, però, és 
que tant l’agent en qüestió com el que li donava suport asseguren que el conductor del taxi era 
un home, no pas la nostra interessada. 

Davant d’aquesta afirmació torno a parlar amb XXX, qui reconeix que no la van sancionar a 
ella, sinó al seu marit. La seva versió, doncs, perd credibilitat i, com que ja ha pagat la multa, 
accepta que no cal remenar-ho més. L’expedient queda tancat a favor de l’Ajuntament. 
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Expedient 32/16 

ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 

Es presenten XXX, YYY i ZZZ i exposen que des de fa mig any que tenen problemes amb els 
okupes del bloc del costat. L’edifici va quedar inacabat i abandonat fa deu anys, però fins ara 
els problemes eren suportables. Els darrers okupes instal·lats, però, són molt conflictius: 
sorolls, desperfectes, aldarulls, etc. També exposen diferents problemes de salubritat, de salut, 
de seguretat i d’integritat que presenta l’edifici. Afirmen que és perillós per a tothom. 

Els explico que la capacitat de l’Ajuntament per intervenir en aquests assumptes es limita a 
requerir als propietaris de l’edifici que ho solucionin o a enviar-hi la Policia si es comet algun 
delicte. Els interessats m’informen que la Policia i els Mossos ja hi ha anat diverses vegades, 
però que els han dit que no hi poden fer més perquè el cas ja es troba en via judicial. També 
em diuen que se’ls està atenent des de l’Alcaldia, però consideren que no s’hi fa prou. 

Parlo amb Alcaldia i m’informen que el problema s’està estudiant conjuntament amb els Serveis 
Tècnics, la Policia, Salut i Convivència, i que ni tan sols han pogut saber qui n’és el propietari. 
Mantinc l’expedient obert i en fase de seguiment, però veig que la comunicació amb els 
interessats és suficient i que s’ha procedit a tapiar els accessos de l’edifici. També s’està fent 
seguiment del procés judicial. 

Constato, doncs, que –malgrat el problema– l’Ajuntament no està cometent cap greuge, més 
aviat al contrari, així que ho comento als interessats i accepten que des d’aquesta administració 
s’actua adequadament. El cas, doncs, es tanca a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 33/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i exposa que la van multar a la zona blava per no haver posat tiquet. 
Assegura que el va deixar davant del volant però que segurament va caure en tancar la porta. 
Reconeix que el vigilant va fer bé la seva feina, però pensa que se li haurien d’haver estimat les 
al·legacions perquè hi va adjuntar còpia del tiquet que havia recuperat del terra del vehicle. 

Acaba de presentar recurs de reposició amb un document del banc que demostra que sí que va 
ser ella qui va treure el tiquet en qüestió, ja que el va pagar amb targeta de crèdit. 

Com que entenc que això demostra la veracitat de la seva versió i descarta qualsevol 
temptativa de picaresca, parlo amb l’Inspector i li demano que revisi el cas. És cert que no 
haver deixat el tiquet a la vista fa que la multa estigui ben posada, però li demano que valori la 
manca de mala fe i la no intencionalitat de la interessada. 

Pocs dies després l’Inspector em confirma que considera demostrada la seva bona voluntat i 
que li acceptarà el recurs de reposició, així que puc tancar el cas com a mediació. 

Expedient 34/16 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones 
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Es presenta XXX i es queixa per la denegació dels ajuts d’IBI, brossa i aigua. Ho va demanar 
quan tocava i la seva pensió és petita, així que està segura que no supera el barem. No entén 
la denegació i tampoc troba bé que només se li digui que “no reuneix les condicions”, sense 
cap altre detall. Presenta documentació que acredita la quantia de la seva pensió, però no és 
gaire precisa quan li pregunto si té propietats o algun altre tipus d’interès: diu que tot surt a la 
seva declaració de renda, però no me la presenta perquè ja ho va fer amb la sol·licitud original. 

Estudio la documentació i veig que sí que hi consta el motiu de la denegació: “supera el límit 
econòmic establert a l’ordenança”. També observo que el document de la seva pensió és de fa 
quatre anys. Es fa imprescindible, doncs, aconseguir la seva declaració de renda. 

Parlo amb la cap administrativa de Serveis a les Persones i m’ofereix col·laboració absoluta. 
Em facilita tot l’expedient, declaració de renda inclosa, i m’explica d’on surt cada xifra i com es 
fan els comptes. De seguida queda clar que els càlculs de la interessada no eren correctes, 
perquè potser no hi havia inclòs les pagues extra ni, possiblement, hi havia sumat els 
rendiments de capital mobiliari. Es fa evident que la mitjana dels seus ingressos mensuals sí 
que supera el barem i que, a més, XXX té estalvis. No es troba, doncs, en una situació de 
precarietat econòmica. 

Trasllado tots els càlculs i les explicacions a la interessada i la meva conclusió que la 
denegació de les bonificacions és correcta. Tot i que ella protesta i defensa que no s’haurien 
que comptabilitzar els rendiments de capital mobiliari, finalment accepta que –afortunadament– 
no li correspon l’ajut. Tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 35/16 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 

A mitjan juliol es presenten XXX i YYY per queixar-se que fa uns mesos que una empresa s’ha 
instal·lat al costat de casa seva i els produeix diverses molèsties en forma de sorolls, fum i 
males olors. Han parlat amb Serveis Tècnics, Governació, Medi Ambient, Alcaldia i amb la 
Policia, però el problema encara no s’ha solucionat. Afirmen que ja s’han fet dues sonometries i 
que han donat positives, així que la molèstia i l’incompliment són evidents. Demanen que es 
clausuri l’empresa fins que ho tinguin tot en condicions. 

Parlo amb el tècnic d’Activitats i m’explica que ja ha fet una inspecció presencial al lloc, durant 
la qual va veure que l’empresa té una predisposició total per fer les coses correctament i no 
provocar molèsties. Arran d’això i de les sonometries (fetes per ells mateixos) ja han decidit 
substituir la màquina més sorollosa i estan a l’espera de rebre la nova. Pel que fa a les 
xemeneies, aviat s’allargaran fins a dotar-les de l’alçada reglamentària, tot i que per una d’elles 
només hi surt vapor d’aigua, que és molt espectacular però completament innocu. Sobre la 
mala olor, es veu que l’operació que la produeix dura poca estona i només es realitza, en horari 
diürn, cada vuit o deu dies. L’empresa també li ha fet arribar la seva decepció per l’actitud dels 
veïns interessats, als quals acusen de voluntat de col·laboració nul·la (des del primer moment 
els van avisar que farien el possible per fer-los tancar) i d’actituds poc cíviques. La conclusió és 
que les anomalies no són prou importants com per clausurar l’activitat, encara menys tenint en 
compte la intenció de l’empresa d’aplicar les mesures correctores necessàries. 

Comprovo que s’enviïn a l’interessat els informes que havia demanat i vaig fent seguiment dels 
requeriments de l’Ajuntament i les actuacions de l’empresa. 
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A mitjan setembre se m’informa que les xemeneies ja tenen l’alçada necessària i que ja s’ha 
solucionat el problema del soroll, cosa que comunico a l’interessat i que ell mateix confirma. 
Tan sols queda per resoldre, doncs, la fortor que surt per una de les xemeneies de tant en tant. 
El tècnic municipal ho va a comprovar en persona i observa que el vapor no sempre puja en 
vertical, però que es dissipa de seguida. 

Tot sembla indicar, doncs, que la molèstia hauria de ser mínima, però com que els interessats 
encara la qualifiquen d’insuportable, el tècnic municipal s’ofereix a tornar-hi (a requeriment seu) 
quan tingui lloc un dels episodis més molestos. El 2016, però, s’acaba sense que això hagi 
passat i l’expedient continua obert. 

Expedient 36/16 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

L’OMIC ens deriva un cas en què XXX es queixa del soroll que fa una tapa de claveguera, molt 
propera a casa seva, quan els cotxes hi passen per sobre. D’acord amb les seves explicacions, 
Aigües ja hi ha intervingut algunes vegades, però les solucions no han resultat definitives. 

Parlo amb el tècnic d’Aigües i em confirma que encara no han tancat la incidència. Tot sembla 
indicar que el tipus de tapa no és l’adequat per les circumstàncies de trànsit d’aquell tram de 
carrer. Uns dies després, em comunica que el problema és que les tapes, del model estàndard 
que s’utilitza a Vilafranca, es deformen. La solució és demanar-ne unes de més resistents, cosa 
que ja s’ha fet, però a la fàbrica no les tenen en estoc i trigaran a servir-les per causa de les 
vacances d’estiu. Informo d’aquesta circumstància a XXX i accepta esperar-se. 

A primers d’octubre el tècnic d’Aigües ens comunica que la substitució de les tapes de registre 
fa dies que es va dur a terme. L’interessat confirma que és correcte i que, de moment, tot va 
bé. L’expedient es pot tancar com a mediació. 

Expedient 37/16 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones 

A mitjan juliol es presenta XXX i es queixa que se li hagin denegat els ajuts per l’IBI, la brossa i 
l’aigua. El motiu és haver presentat la sol·licitud fora de termini, cosa que reconeix que és certa, 
però al·lega que els motius van ser de força major. Com que ja els va exposar quan va 
presentar la sol·licitud i no se li han tingut en compte, em demana que hi intervingui. 

Explica unes circumstàncies personals emocionalment molt intenses, ja que després d’alguns 
mesos de lluita, intervencions quirúrgiques i constants entrades i sortides de l’hospital, el seu 
marit va morir a finals de gener. Després, el seu germà va morir a finals de febrer. Reconeix 
que ni tan sols va pensar que havia de presentar la sol·licitud per a aquests ajuts i demana que 
se li tingui en compte l’especial situació que ha viscut. Presenta documentació que certifica els 
respectius historials mèdics i hospitalaris, així com les defuncions. 

Parlo amb la cap administrativa del servei i amb el regidor de Benestar Social, i els plantejo la 
conveniència de fer una excepció i admetre la sol·licitud de la interessada. 
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Després d’estudiar amb detall el cas i de comprovar tant la documentació presentada com la 
situació econòmica de XXX, el regidor em confirma que, de manera excepcional, es concediran 
les bonificacions a la interessada, tot i que és possible que la tramitació administrativa no sigui 
immediata per motiu de les vacances d’estiu. 

Ho comunico a la interessada i mantinc l’expedient obert fins que em confirma que tot ha 
quedat corregit i resolt. En aquest moment, tanco el cas com a mediació. 

Expedient 38/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa que ha rebut una multa que considera injusta. Explica que és 
conductor d’autocar i que, pel que sembla, el dia dels fets la cua del vehicle que conduïa va 
tocar un dels cotxes que hi havia estacionats en una rotonda. Afirma que l’autocar és llarg i 
antic, i que sempre vibra molt, de manera que no va notar res. El cas és que algú va veure 
l’incident i ho va denunciar, així que ell va ser sancionat per haver fugit de l’escenari d’un 
accident. Assegura que si ho hagués notat hauria deixat una nota al vehicle afectat. 

Diu que així ho va declarar a la Policia i a la seva empresa, que va presentar recurs. El text 
presentat per l’empresa, però, diu que ell sí que va ser conscient del cop, tot i que no es va 
parar perquè realitzava un servei regular i els danys ocasionats eren lleus. 

Faig notar a l’interessat que la resposta de l’Ajuntament s’ajusta a aquesta informació i que, si 
el problema és que l’empresa ha distorsionat la veritat per fer-li assumir la culpa a ell, en aquest 
aspecte no hi puc intervenir. Per altra banda, li observo que la seva manca d’intencionalitat no 
el deslliura d’assumir les seves responsabilitats; i que el fet de no haver-se adonat de la topada 
indica, com a mínim i a la vista dels considerables desperfectes ocasionats, manca de l’atenció 
necessària durant la conducció. 

A partir d’aquest punt, doncs, em limito a constatar que la investigació (declaració del testimoni, 
informe dels agents, disposició dels vehicles, magnitud dels desperfectes, etc.) i la tramitació 
de l’expedient s’han fet correctament, cosa que comunico a l’interessat abans de tancar 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 39/16 

ALCALDIA – Policia Local 

A mitjan juliol de 2016, i després d’haver concertat entrevista per telèfon, es presenta XXX i es 
queixa de les conseqüències d’un incident que va patir amb un agent de la Policia local. Explica 
que ella tenia el vehicle estacionat en un carrer on també hi ha una escola, i que quan va haver 
de marxar ja faltava poc perquè fos l’hora de sortir la canalla, de tal manera que ja hi havia una 
colla de vehicles mal aparcats en el seu carril de circulació –abans de l’hora autoritzada– que 
van fer que ella provoqués un embús important. 

Un dels agents que estava regulant la circulació hi va anar per intentar desfer l’embús, però es 
va iniciar una discussió que va acabar amb la imposició de tres multes a la interessada: per 
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estacionar a cantó contrari del sentit de la marxa, per manca de respecte a l’autoritat i per 
desobediència a les indicacions dels agents. XXX reconeix que es va alterar molt, però no es 
reconeix culpable de res. Més aviat al contrari: afirma que l’actitud de l’agent no va ser correcta. 

Va presentar recurs, va publicar l’incident a la premsa i a les xarxes socials, i va demanar 
entrevista amb el regidor de Seguretat Ciutadana, que li va ser concedida. 

Quan parlo del cas amb l’Inspector en cap de la Policia local m’explica que, precisament arran 
de la publicitat feta per la interessada, alguns testimonis s’hi han posat en contacte per posar 
en valor la serenitat de l’agent actuant, que va mantenir la calma quan la interessada va perdre 
els nervis. També queda clar què XXX no només va provocar l’embús, sinó que no va ser 
capaç de col·laborar a desfer-lo. 

Pocs dies després l’Inspector em confirma que s’anul·larà la multa per estacionament a cantó 
contrari, com a mostra de bona voluntat i perquè –tot i que és correcta– és una infracció que 
normalment no se sanciona. Les altres dues, en canvi, seguiran els seu curs. 

Ho trasllado a la interessada i, tot i que admet que es va alterar, no reconeix cap culpa: la van 
tenir tota els vehicles que estaven mal aparcats abans de l’hora establerta. Li observo que 
haver sortit circulant en sentit contrari i sense garanties de poder-se apartar no havia estat 
gaire bona idea, i que tampoc pot culpar ningú de la seva reacció davant del conflicte, així que 
sembla raonable que hagi d’assumir la responsabilitat dels seus actes. 

Ella, però, no hi està d’acord i presenta recurs de reposició, el qual encara no ha estat respost 
a finals de 2016. L’expedient resta, doncs, obert. 

Expedient 40/16 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

Es presenten XXX i YYY i exposen que la factura d’aigua d’un pis de la seva propietat, que està 
buit des de fa un any, cada mes puja més diners. Van demanar que Aigües anés a veure si hi 
havia algun problema, però no n’han rebut cap informe. Després d’una estona de conversa 
circular, arribem al fons de la qüestió: el problema és que el pis del costat està ocupat i els han 
punxat la seva aigua. Es queixen que la persona que passa a llegir els comptadors ho havia de 
veure i Aigües ho havia de solucionar. Els acusa de poca diligència i abús de posició dominant. 

Tot i que m’ofereixo a fer la consulta a Aigües, els informo que tinc entès que la responsabilitat 
d’EMAVSA només arriba fins a la façana de l’edifici, i que tot el que passi a l’interior (on hi ha 
els comptadors) és responsabilitat dels propietaris. Qui en fa lectura, doncs, segurament no té 
l’obligació de revisar la instal·lació ni de denunciar possibles irregularitats. En qualsevol cas, 
miraré d’aclarir aquest punt i demanaré que Aigües respongui les seves peticions escrites. 
Respecte del problema de fons, els okupes, els recomano que presentin denúncia per via 
judicial, però diuen que –tot i que els Mossos ja els ho han recomanat– no ho volen fer per 
evitar enfrontaments. Els observo que no poden esperar que l’administració ho faci per ells. 

Quan consulto l’assumpte a Aigües, em demostren que els interessats sí que han rebut 
resposta a les seves instàncies, i també em confirmen que l’ordenança diu clarament que 
“l’abonat és el responsable de la custòdia del comptador”, així que la manipulació no es pot 
considerar responsabilitat d’EMAVSA. Queda confirmat que el conflicte de fons és particular. 
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Considero, doncs, que no hi ha cap greuge que calgui corregir. Trasllado les explicacions 
necessàries als interessats i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 41/16 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 

XXX m’informa, per correu-e, que ell i altres veïns van demanar, fa cinc mesos i per escrit, que 
s’anul·lés la zona d’esbarjo per a gossos que s’havia habilitat davant del seu immoble. El motiu 
era l’excessiva proximitat amb els habitatges, que combinada amb l’ús intensiu que se’n fa, fins 
i tot de matinada, els provoca moltes molèsties per soroll i pudor. Consideren que es vulnera el 
seu dret al descans i que també contravé les indicacions del planejament urbanístic vigent. 

Com que el greuge per manca de resposta, com a mínim, és evident, em poso en contacte amb 
l’Alcaldia i els pregunto pel cas. Resulta que a la darrera reunió amb l’Associació de Veïns, 
l’alcalde ja s’havia compromès verbalment a desplaçar aquell espai per a gossos, així que no 
es va respondre per escrit perquè l’assumpte es va entendre en vies de solució. Es reconeix, 
però, que calia haver-ho fet o bé haver mantingut els interessats més ben informats dels tràmits 
que s’estaven fent per dur a terme la modificació. 

Informo de tot això a l’interessat i em comprometo a anar fent seguiment del cas –i informar-lo 
de les novetats– fins que la intervenció es dugui a terme. Alcaldia també li respon i, per atenuar 
les molèsties, demana que s’augmenti l’actuació de neteja a l’espai actual. 

La fase de seguiment s’allarga durant tres mesos, però finalment puc tancar l’expedient, amb 
les obres ja iniciades, abans d’acabar l’any. Queda com a mediació. 

Expedient 42/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que se li va imposar per estacionar el vehicle en 
un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Diu que quan va aparcar allà, 
dies enrere, no hi havia cap senyal, així que suposa que l’hi van posar mentre ella ja hi era i la 
multa, per tant, és del tot injusta. També explica que quan va veure l’arribada del motorista i de 
la grua va baixar a veure què passava i es va oferir a treure el cotxe de seguida, però que 
mentre el seu fill era a buscar les claus, la grua el va enganxar i se’l va endur. 

Li observo que aquesta manera de procedir hauria estat molt estranya, però em comprometo a 
demanar informes de tot plegat. Ella diu que pot aportar testimonis. 

Via Pública acredita que va posar el senyal de reserva per a PMR abans que la interessada hi 
estacionés, tot i que no va poder pintar la calçada perquè hi havia un altre vehicle aparcat. 

Comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia local i li plantejo la possibilitat que l’actuació 
policial fos desproporcionada, especialment atenent que la senyalització era molt nova i encara 
incompleta i que potser s’havia enganxat el cotxes sabent que la interessada l’anava a treure. 
Es compromet a demanar l’informe de l’actuació i a estudiar el cas. 
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Pocs dies després l’Inspector m’informa que es va actuar a requeriment d’una persona que 
havia de fer ús de la plaça. A més, l’agent afirma que quan la interessada es va presentar, la 
grua ja se li havia endut el cotxe. 

Davant d’aquesta versió, informo a la interessada que només podré continuar defensant la 
seva postura si em presenta els testimonis que em va anunciar, cosa que després de diverses 
setmanes em diu que no ha aconseguit. No tinc altre remei, doncs, que donar credibilitat a la 
versió de l’agent actuant i tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 43/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX i es queixa d’una multa que li va ser imposada per no haver recollit els 
excrements de la seva gossa. Explica que l’agent actuant, que ho va veure d’un tros lluny, no 
va poder apreciar que la gossa només havia fet pipí. Assegura que li ho va intentar explicar, 
però que ell va veure uns altres excrements que hi havia a prop i els hi va fer recollir. Ella, que 
tenia pressa i no volia discutir, ho va fer, i fins i tot li va signar l’acta de denúncia. Afirma que va 
pensar que només es tractava d’una amonestació que no tindria conseqüències. Com que 
considera que l’agent no va estar correcte, ni en la sanció ni en les explicacions, va presentar 
recurs, però se li ha desestimat. 

Observo que la descripció dels fets de l’agent actuant, que consta a l’escrit de desestimació del 
recurs, és força diferent de la versió de la interessada. També hi detecto que XXX reconeix que 
no portava cap bossa, cosa que sembla que demostri que no tenia intenció de recollir res. 

Malgrat això, consulto el cas amb l’Inspector i ell parla amb l’agent actuant. Pocs dies després 
em facilita còpia de l’informe de l’agent, que presenta una versió molt coherent i sense cap 
indici de dubte, de manera que no tinc arguments per continuar defensant la postura de la 
interessada i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 44/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i es queixa contra una multa de zona blava. Explica que va aparcar i va anar a 
un estanc proper a buscar canvi per pagar el parquímetre. Reconeix que ho va aprofitar per 
comprar tabac, però assegura que no va trigar gaire. Quan va arribar amb el tiquet, però, ja 
tenia la multa, posada tres minuts abans. Es queixa de la poca paciència dels vigilants i del fet 
que no se li acceptés el tiquet d’anul·lació que va treure després. 

Li observo que a la resolució desestimatòria del seu recurs ja se li explica que el vigilant no el 
va sancionar de seguida, sinó que es va esperar una mica per si veia venir el propietari amb el 
tiquet. També se li aclareix que l’anul·lació no és possible perquè la multa no va ser per excés 
de temps, sinó per manca de tiquet; i se li explica com pot recuperar els diners que va pagar 
indegudament en intentar l’anul·lació. 
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Quan estudio la documentació i les còpies dels tiquets presentades, m’estranya que el tiquet 
inicial fos adquirit per molt poca estona, però XXX al·lega que només tenia intenció de fer un 
cafè i marxar. També em sobta que XXX no va treure el tiquet d’anul·lació fins al cap de mitja 
hora d’haver-se esgotat el temps autoritzat per aquell tiquet inicial. Segurament el cafè es va 
allargar, però és clar que XXX podia haver rebut una altra multa (ara sí, per excés de temps). 

Tot i que comento el cas amb l’Inspector, coincidim a pensar que l’actuació del vigilant va ser 
correcta, així que no considero que hi hagi greuge i tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 45/16 

ALCALDIA – Policia Local 

Es presenta XXX perquè considera que ha estat multat injustament. Ha recorregut dos cops 
però se li han desestimat els arguments. Explica que utilitza el cotxe relativament poc i que 
sovint el deixa estacionat diversos dies al mateix lloc. En aquella ocasió, l’havia deixat al mig de 
la calçada, arran de la tanca que tallava un carrer en obres. Afirma que feia temps que allò 
estava així i que tothom hi aparcava. El problema va arribar quan es van acabar les obres i es 
va reobrir el carrer, ja que el seu vehicle va quedar obstruint la circulació i la grua se’l va endur. 
Ho troba injust perquè diu que s’hauria pogut avisar amb temps. 

Comento a l’interessat que puc entendre que es deixessin els cotxes allà, i fins i tot que la 
Policia ho consentís, perquè possiblement era cert que no molestaven a ningú, però li faig notar 
que aquell espai mai no havia estat assenyalat com a aparcament, de manera que tampoc calia 
que l’Ajuntament avisés que quedaria inhabilitat. A més, veig que ell va trigar uns quants dies a 
trobar a faltar el cotxe i anar-lo a recollir al dipòsit, així que segurament tampoc hauria vist 
qualsevol avís que se li hagués pogut deixar. 

Presento el cas a l’Inspector i defenso la manca de mala fe de l’interessat, però ell de seguida 
em fa notar que fins i tot amb el carrer tallat no s’hauria d’haver estacionat allà, perquè podia 
obstruir el pas dels vehicles de l’obra. A més, veiem que la fotografia de la grua demostra que 
el cotxe de l’interessat, tal i com va quedar amb el carrer obert, era fins i tot perillós. 

La conclusió és que potser XXX va tenir mala sort, però l’aparcament era irregular i l’actuació 
de la Policia va ser correcta i necessària, així que tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 46/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i explica que va anar a l’hospital, d’urgència, un dilluns a la tarda. A la nit, uns 
familiars la van anar a recollir i ningú es va adonar que el seu cotxe havia quedat aparcat al 
carrer on els dimarts s’instal·la el mercat, així que l’endemà la grua se’l va endur. Reconeix que 
ella ho sabia i que la senyalització és clara, però al·lega que se’n va distreure. 

Tot i que comento el cas a l’Inspector, coincidim que el cotxe de la interessada va quedar fent 
nosa al mercat, així que calia actuar. Per altra banda, a la rodalia de l’hospital –o dins el mateix 
recinte– hi ha diferents alternatives d’aparcament menys arriscades, de tal manera que XXX, 
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que en tot moment ha admès que coneixia les particularitats de la zona, ha d’assumir la 
responsabilitat de la seva tria i del seu oblit. 

Com que no veig que la Policia actués de manera agreujant, ho explico a la interessada i he de 
tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 47/16 

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA 

Es presenta XXX i exposa que té un conflicte amb l’empresa d’Aigües arran d’una connexió al 
clavegueram mal feta, per culpa de la qual la seva botiga ja s’ha inundat un parell de cops. 
Després del primer embús ell va contractar una empresa que hi va fer una inspecció amb 
càmera, i que va certificar que la connexió de la canonada de l’immoble a la canonada general, 
de diàmetres diferents, no havia quedat prou ben feta quan s’havia reurbanitzat el carrer temps 
enrere, cosa que feia que s’hi acumulés porqueria i, ocasionalment, s’obstruís el conducte. 

Amb aquest d’informe a la mà, va presentar diverses reclamacions escrites a Aigües, però la 
resposta no va ser ni ràpida ni satisfactòria, perquè li van dir que ja havia passat el període de 
garantia des de la finalització de les obres. XXX es va queixar a l’Oficina del Consumidor i, com 
que tampoc van arribar a una entesa, es va celebrar un Arbitratge de Consum. El resultat va 
ser favorable a l’interessat, i el laude donava tres mesos a Aigües per solucionar el problema i 
indemnitzar-lo. Com que aquests tres mesos ja fa temps que s’han esgotat i Aigües continua 
sense actuar, demana la intervenció de la Sindicatura. 

Com que la documentació que presenta no deixa lloc a dubte, de seguida em poso en contacte 
amb Aigües i pregunto pel cas. El seu tècnic es disculpa (un malentès intern ha fet que tot 
plegat s’endarrerís més del previst) i em diu que l’execució de les obres és imminent. Ho 
comunico a l’interessat i quedem que mantindré l’expedient obert fins que estigui tot resolt. 

Dues setmanes més tard XXX m’informa que ja ha cobrat la indemnització i que les obres ja 
estan en marxa, de manera que ja puc tancar l’expedient. Queda com a mediació. 

Expedient 48/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i explica que se li acaba de notificar l’obertura d’un expedient sancionador per 
causa dels lladrucs del seu gos. Sap que un veí del bloc del costat fa temps que se’n queixa, 
però assegura que ells no tenen ni han tingut mai cap gos. A més, la Policia ja li ha fet diverses 
visites i ho han comprovat repetidament. El dia dels fets, però, la patrulla es va tornar a 
presentar a casa seva i aquest cop no hi havia ningú per obrir-los la porta, així que –sense 
haver-ho pogut comprovar– van redactar un informe que certificava les molèsties del gos i ara li 
ha arribat la multa. 

Arran de la seva publicació dels fets a les xarxes socials, els agents actuants el van visitar i van 
reconèixer el malentès. Li van demanar 24 h per solucionar-ho, però no ha rebut resposta. Així 
doncs, ja ha presentat recurs –amb tot de signatures de veïns del seu immoble que confirmen 
que ells no han tingut mai gos– i em demana que hi intervingui. 
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Quan parlo amb l’Inspector de seguida reconeix l’error dels agents. Ell mateix parlarà amb 
l’interessat per disculpar-se, donar-li les explicacions necessàries i confirmar-li que la multa 
serà anul·lada. Fet això, tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 49/16 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

Es presenta XXX per veure si el podem ajudar a aclarir una multa de zona blava. Explica que 
gaudeix d’una targeta d’aparcament per a PMR no conductor. El dia dels fets, però, ell tenia la 
targeta a renovar, de tal manera que la persona que el portava va deixar el vehicle en una zona 
blava i, en lloc de la targeta, hi van deixar el seu carnet de discapacitat. El vigilant ho va 
considerar irregular i va sancionar el vehicle. Ha recorregut però se li ha desestimat. 

Parlo amb la tècnica de Benestar Social que s’ocupa de les targetes d’aparcament i trobem una 
discrepància significativa entre la data de la multa i la de renovació de targeta, ja que la 
renovació es va tramitar tres dies després. També observa que normalment no deixa mai als 
usuaris sense targeta, perquè és molt conscient que la poden haver d’utilitzar cada dia: el canvi 
de targeta sol ser instantani. 

També comento el cas amb l’Inspector cap de la Policia local, però ratifica que el carnet que hi 
havia al cotxe no era equivalent a la targeta d’aparcament (que tampoc li hauria permès estar-
s’hi gaire estona). El conductor del vehicle hauria d’haver obtingut el tiquet corresponent. 

Tots dos coincideixen a observar que s’han detectat prou casos de picaresca com per ser 
rigorosos en aquest sentit, de tal manera que si un usuari no posa la targeta reglamentària, pel 
motiu que sigui, ha d’assumir que no pot exercir els drets que li dóna aquesta targeta. 

Arribo a la conclusió que, a part dels indicis d’ús inadequat de la targeta d’aparcament, 
l’actuació del vigilant va ser correcta i ajustada a dret, així que ho comunico a l’interessat i 
tanco l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 50/16 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

A primers d’agost, XXX es presenta i demana ajut per resoldre un conflicte que manté amb 
l’ORGT arran del pagament de l’IBI de 2016. Explica que, d’acord amb diverses sentències 
judicials emeses des de la seva separació, aquest impost ha de ser assumit al 50% per 
ambdós excònjuges, independentment que sigui ella qui resideix a l’immoble. Fa poc, però, el 
seu ex va passar per l’ORGT a comunicar que, arran d’una llei que havia entrat en vigor feia 
poc, ell ja no havia de pagar la seva meitat de l’impost, de manera que se li hauria de repercutir 
el 100% a ella. XXX es queixa que aquest canvi es va fer sense el seu consentiment. 

Després d’haver-se queixat per escrit, no està d’acord amb la resposta de l’Organisme, que no 
resol ni el problema actual ni el fons de la qüestió. 

Parlo amb la responsable de l’ORGT i em demostra que ells sempre han girat un sol rebut de 
l’IBI, que estava domiciliat en un únic compte corrent –de titularitat compartida entre la 
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interessada i el seu ex–. Sembla, doncs, que l’Organisme no ha intervingut mai directament en 
el fet que cadascú assumís, d’acord amb la sentència judicial, el 50% de l’impost. Per altra 
banda, el seu ex només va acreditar el canvi legislatiu, sense esmentar que les condicions 
econòmiques de la separació estaven establertes per sentència judicial, així que el personal de 
l’Organisme va donar per bo el canvi de domiciliació. 

Com que la resolució del problema de fons està pendent d’una nova sentència judicial, entenc 
que l’ORGT ha actuat correctament d’acord amb la informació que tenia, així que no descarto 
que l’IBI 2016 se li cobri inicialment tot a ella. En tot cas, i segons quina sigui la sentència, el 
seu ex n’hi haurà de pagar el 50%, però ja sense la intervenció ni de l’ORGT ni de l’Ajuntament. 

Per atenuar el trasbals econòmic d’aquest pagament inesperat, pregunto a l’Organisme si es 
podria concedir a la interessada un fraccionament / ajornament, cosa que em diuen que 
s’acceptarà sempre que ella presenti la documentació necessària. XXX ho fa i se li concedeix. 

Malgrat això, a finals d’any XXX encara ha de rebre la resposta a l’últim recurs presentat a 
l’ORGT, així que l’expedient resta obert. 

Expedient 51/16 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Mercats 

Es presenta XXX, en nom propi i de l’Associació de Firaires de Nadal de Vilafranca, per 
queixar-se de les noves condicions que han de complir les seves parades si volen poder venir a 
la Fira de Santa Llúcia. Les consideren discriminatòries –perquè no afecten a tots els 
paradistes per igual– i denuncien que se’ls han notificat massa a darrera hora, sense marge per 
adaptar-se o buscar alternatives. S’han queixat presencialment, per instància i per correu-e; 
fins i tot han demanat entrevistar-se amb el regidor, però també em demanen ajut perquè els 
terminis són molt curts. La seva petició seria que s’estableixi una moratòria per a la normativa, 
de manera que per al 2016 sigui només una recomanació i que no sigui obligació fins al 2017, 
així tothom tindria temps per adaptar-se o buscar-se altres fires on anar. 

Parlo amb el regidor per informar-lo del conflicte abans que es reuneixi amb els paradistes. Li 
proposo que estudiï la possibilitat de la moratòria. El regidor es compromet a buscar solucions. 

Pocs dies després el regidor m’informa que la reunió amb els paradistes va anar prou bé. Es va 
assumir que les coses es podien haver fet millor i es van proposar solucions –via subvencions 
per al lloguer de les casetes– per tal que ningú quedés fora. De cara al 2017 es treballarà per 
millorar la informació, els terminis i els criteris. 

La interessada confirma l’entesa i tanco l’expedient com a mediació. 

Expedient 52/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i exposa que la relació amb els veïns del costat fa temps que està molt 
deteriorada. Diu que es queixen per tot, però especialment pels lladrucs del seu gos. Afirma 
que borda molt poc, però que cada vegada que ho fa, aquests veïns reclamen la presència de 
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la Policia. Els acusa de tenir molt poca paciència. El cas concret que voldria resoldre és el 
d’una visita de la Policia que va acabar amb la imposició d’una sanció: el dia dels fets el gos 
bordava i la Policia, a requeriment d’aquests veïns, es va presentar a casa seva i va trucar 
repetidament. El problema va ser que ells no van sentir el timbre (diu que no va gaire bé) i no 
van contestar. Els agents van accedir a casa dels veïns i, des d’allà, van poder confirmar que el 
gos que bordava era el seu, i també que ells eren a casa. A més, des de la central se’ls va 
confirmar que ja hi havia hagut altres queixes contra ells, així que els van haver de sancionar. 

A la resposta del seu recurs ja se’ls explica tot això, i també que la multa no inclou cap recàrrec 
per reincidència, de manera que es considera justa. XXX no ho veu així. 

Després d’estudiar el cas, li observo que –a la vista dels fets– l’actuació de la Policia i la 
imposició de la multa són ajustades a la legalitat i no constitutives de greuge, així que he de 
tancar l’expedient a favor de l’Ajuntament. La interessada no hi està d’acord i demana més 
tolerància, però li faig notar que el problema de fons no és la multa d’aquell dia, sinó la mala 
relació amb els veïns. Li proposo que demani ajut al servei de Mediació, però diu que ja ho van 
intentar i que no va anar gaire bé. També li recomano que facin arreglar el timbre. 

Expedient 53/16 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 

Es presenta XXX perquè no està d’acord amb la resolució negativa d’una reclamació de 
responsabilitat patrimonial. Explica que va caure a la via pública perquè unes rajoles de la 
vorera estaven aixecades, i que va ser atesa per uns veïns, per la Policia i per una ambulància. 
Poc després, Via Pública va reparar la vorera. Malgrat totes aquestes evidències, però, se li ha 
denegat la indemnització que va demanar en concepte de pèrdua laboral (300 € per un dia que 
no va poder treballar) i de reparació de les ulleres que se li van trencar (214 €). 

Comprovo la documentació presentada i observo que aquestes despeses no han estat 
convenientment acreditades. Tampoc va presentar la declaració de cap dels testimonis. I 
l’informe policial tampoc l’afavoreix gens: confirma que el terra és irregular però a les 
fotografies no es veu cap desperfecte significatiu, i especifica que la interessada no va patir 
danys sobre els seus béns (no esmenta en cap moment que se li haguessin trencat les ulleres). 

A la vista de tots aquests factors i de la molta jurisprudència existent, considero que no tinc 
arguments prou sòlids com per defensar la petició de la interessada, així que he de tancar 
l’expedient a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 54/16 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A mitjan octubre de 2016 XXX es presenta i exposa diversos problemes de convivència que 
pateix amb els veïns d’un costat i els okupes de l’altre. Es queixa de la brossa que acumulen, 
de la poca cura que tenen del pati i dels problemes greus de seguretat i de salut que això 
suposa. Assegura que els ho ha intentat fer entendre però que li han contestat amb amenaces. 
Arran d’això, ella i el seu marit viuen en una angoixa constant, així que ja han presentat 
diverses instàncies a l’Ajuntament per demanar solucions, però diu que no s’hi ha fet res. 
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Em poso en contacte amb l’Inspector cap de la Policia local i m’informa que s’ha anat al domicili 
de la interessada diverses vegades, però que és cert que no se li ha concedit l’entrevista que 
demanava, així que concertem una reunió de manera immediata. Durant la trobada, l’Inspector 
es compromet a coordinar l’actuació de la Policia, de Salut, de Convivència i Ciutadania i 
d’Urbanisme, tot i que la solució es preveu que no sigui fàcil ni definitiva. La interessada, però, 
se sent més ben atesa i alleujada. 

Després de diverses visites a la finca de la interessada, la valoració objectiva és que el 
problema no és tan greu com relata XXX, però se’n farà un seguiment més o menys intens i 
s’intentarà corregir algun aspecte. Per part meva, recomano a la interessada que intenti viure 
més tranquil·la i que no es preocupi per posar ordre a casa dels altres, perquè això potser 
millorarà la relació veïnal. L’any s’acaba amb l’expedient encara obert. 

Expedient 55/16 

Expedient de resolució TRANSVERSAL 

A finals d’octubre es presenta XXX i es queixa que els conductors no respecten el gual de casa 
seva. Explica que és un carrer amb poc aparcament i creu que els causants del problema són 
els clients d’un supermercat proper. Afirma que sovint truquen a la Policia, però que de 
vegades arriben que els infractors ja han marxat, perquè fan parades curtes. Via Pública ha 
reforçat les zones de càrrega i descàrrega properes, però ho considera insuficient. A més, ha 
demanat solucions per escrit i no se li ha contestat. 

Li comento que estudiaré les condicions urbanístiques de la zona i que parlaré amb la Policia, 
però també li observo que el problema de fons és l’incivisme de la gent, i contra això és difícil 
lluitar-hi. Diu que no és el seu problema, sinó el de l’Ajuntament, perquè ells paguen el gual i 
tenen dret a entrar i sortir de casa quan vulguin, sense haver de discutir amb ningú. 

Parlo amb Via Pública i m’informen que ja s’hi ha fet tot el que es podia. La senyalització és 
clara i correcta, i els espais de càrrega i descàrrega propers, més que suficients. Es descarta la 
instal·lació de pilones, que és el que voldria XXX.

També parlo amb la Policia i m’expliquen que ja han visitat el domicili de la interessada per 
parlar-hi i veure el problema sobre el terreny. No hi van veure cap vehicle estacionat, però es 
van comprometre a intentar actuar amb la màxima celeritat quan se’ls requereixi. També li van 
demanar, però, que només truqués quan veritablement hagués d’utilitzar el gual. 

Amb el pas de les setmanes comprovo, i XXX ho reconeix, que la resposta de la Policia a les 
seves trucades és ràpida i eficient, que les incidències s’han reduït i que el supermercat ha 
penjat un rètol a la porta en què demana als seus clients que respectin els guals dels veïns, així 
que considero que el funcionament de l’administració ja és correcte i ajustat a normativa. 
Malgrat això, com que la interessada encara no ha rebut resposta escrita a la seva instància, 
mantinc l’expedient obert. 

Expedient 56/16 

ALCALDIA – Policia Local 
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Es presenta XXX per queixar-se contra una actuació policial que considera injusta. Explica que 
volia anar a un establiment de la vila i que per allà a prop no hi havia aparcament, així que va 
deixar el cotxe ocupant un tros de pas de vianants. Assegura que només hi va estar 15 minuts, 
però que quan va anar-lo a buscar, la grua ja se l’havia endut. Ho troba excessiu. 

D’acord amb les fotografies que ella mateixa presenta, li observo que el vehicle ocupava la 
meitat del pas de vianants i també trepitjava la vorera, de manera que l’actuació de la Policia 
sembla correcta. Al·lega que va deixar prou lloc per passar, que és una persona molt gran i que 
va deixar posada la targeta d’aparcament de PMR. 

Li explico que aquesta targeta no l’habilita per estacionar en espais reservats per a vianants. 
També li faig veure que el motiu de la infracció no va ser cap urgència de primera necessitat. A 
més, em consta que la interessada és reincident, així que no considero que la Policia hagi 
actuat de manera agreujant i, per tant, tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 57/16 

ALCALDIA – Policia Local 

XXX es presenta i demana ajut per resoldre una multa que considera que no mereix. Explica 
que el dia dels fets tota la família va marxar de casa durant poc més de mitja hora, de tal 
manera que el gos del seu fill va quedar sol i li van deixar la porta de la terrassa oberta perquè 
pogués entrar i sortir lliurement. L’endemà, la Policia va passar pel seu domicili a donar-li una 
sanció per les molèsties que havia provocat el gos el dia anterior. Els agents li van explicar que 
algú havia trucat la Policia per queixar-se dels seus lladrucs, que la patrulla s’hi va presentar i 
va trucar, però que no va contestar ningú, de manera que –com que van constatar que al seu 
domicili hi havia un gos que abordava– l’havien de sancionar. 

Va al·legar que era el primer cop que passava, que devia ser poca estona (perquè assegura 
que van tornar a casa aviat) i que un gos té dret a bordar, però se li ha desestimat el recurs. 

Consulto l’ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana i la de Protecció dels Animals i 
comprovo que l’actuació de la Policia va ser ajustada a l’ordenament vigent. Malgrat això, em 
reuneixo amb l’Inspector i defenso la manca d’antecedents de la interessada i el fet que els 
lladrucs d’un gos, a les vuit del vespre, potser no són una molèstia gaire greu. 

L’endemà mateix l’Inspector m’ensenya l’informe de l’actuació, on consta que les molèsties 
eren evidents i la identificació, inequívoca. També admet que la primera vegada només se sol 
avisar, però que en aquest cas no hi havia ningú a casa i no ho van poder fer. Així, com que 
s’hi havien presentat a requeriment veïnal, van haver de sancionar. 

Trasllado aquestes explicacions a XXX i li observo que potser les circumstàncies van ser 
desafortunades, però que la sanció va ser ajustada a reglament. Tot i que ella continua pensant 
que la multa és immerescuda i massa rigorosa, tanco el cas a favor de l’Ajuntament. 

Expedient 58/16 

ALCALDIA – Policia Local 
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A mitjan novembre de 2016 es presenta XXX per explicar que és discapacitat i que gaudeix 
d’una targeta d’aparcament per a PMR. El problema és que el sol l’hi havia descolorit la 
caducitat i el número de referència, així que va ser sancionat per estacionar en una plaça 
reservada amb una targeta irregular, en què no es veien les dades necessàries. 

Reconeix que és cert i admet la seva responsabilitat, però al·lega que no se n’havia adonat i 
que de seguida va anar als Serveis Socials a demanar-ne un duplicat. Va presentar recurs, 
però se li ha desestimat. Demana que defensem la seva honorabilitat. 

Observo que la targeta que presenta és realment un duplicat, que demostra que el dia de la 
sanció estava perfectament dintre del seu període de validesa, així que presento el cas a 
l’Inspector cap de la Policia local i li demano que valori la possibilitat d’anul·lar la multa. 

Al cap de poc, l’Inspector em comunica que s’acceptarà el recurs de reposició de l’interessat, 
però l’any s’acaba amb la resolució encara pendent i l’expedient, per tant, obert. 

Expedient 59/16 

ALCALDIA – Policia Local 

A mig desembre es presenta XXX i explica que va ser sancionada per haver estacionat el seu 
vehicle a la zona reservada per a PMR de la zona esportiva sense haver-hi posat la targeta 
d’aparcament corresponent. Demostra que la té, però se’n va distreure. 

Va presentar al·legacions però se li han desestimat perquè en aquell moment no havia deixat la 
targeta en lloc visible, i perquè la matrícula que hi consta no coincideix amb la del vehicle 
sancionat. Explica que això és perquè es va canviar el cotxe fa poc i no es va adonar que 
també s’havia de canviar la targeta. Li recomano que se la renovi de seguida per evitar noves 
sancions i em comprometo a parlar del cas amb la Policia, però també li observo que no estem 
davant d’una actuació agreujant dels agents, sinó davant d’un oblit propi, perquè la 
responsabilitat de deixar la targeta en un lloc visible, és exclusivament seva. XXX ho admet. 

Presento el cas a l’Inspector i, a la vista de la targeta ja renovada, no descarta acceptar el 
recurs de reposició de la interessada. Amb tot, s’acaba l’any amb l’expedient encara obert i 
pendents de la resolució definitiva. 
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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 16001 

XXX exposa, per correu-e, que l’Ajuntament li vol cobrar l’impost d’unes obres en funció de 
l’informe tècnic que ha elaborat en lloc de fer-ho d’acord amb el pressupost presentat, i la 
diferència és molt elevada. Se li ha dit que s’ha calculat seguint els barems i que, si no hi està 
d'acord, després de pagar podrà presentar recurs. Ho troba molt poc lògic. 

Se li proposa que es queixi i presenti tota la documentació per via administrativa. Si la resposta 
no és satisfactòria, obrirem expedient. Pocs dies després de fer-ho, ens informa que els càlculs 
s’han refet d’acord amb la realitat. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16002 

Telefona XXX i exposa que té un problema amb el canvi de nom d’un vehicle que la seva mare 
ha comprat, de segona mà, a la Diputació. Pregunta si tenim competències per ajudar-lo. 

Se li confirma que no hi podem intervenir i se li recomana parlar directament amb la Diputació. 
Si no se’n surt, atès que la Diputació és administració estatal, la competència seria del 
Defensor del Pueblo. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16003 

Es presenten XXX i YYY per queixar-se contra el tracte rebut a l’Hospital de Vilafranca, tant des 
d’un punt de vista mèdic com humà. Creuen que es va actuar amb negligència. 

Se’ls explica que no tenim capacitat per intervenir-hi, perquè la Salut depèn de la Generalitat. 
Els proposem que es queixin per escrit davant del mateix hospital o que, en darrera instància, 
s’adrecin al Síndic de Greuges de Catalunya. Agraeixen l’orientació i es tanca la consulta. 

Consulta sense expedient 16004 

Es presenten XXX i YYY i exposen un problema amb l’Oficina Liquidadora arran de la compra 
d’un pis. Consideren que ni aquesta oficina ni la Notaria han actuat correctament. 

Se’ls explica que aquesta oficina no depèn de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat, així que el 
Síndic competent seria el de Catalunya. Abans, però, se’ls recomana queixar-se per escrit 
davant de la mateixa Oficina Liquidadora i de la Notaria. Consulta orientada i tancada. 
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Consulta sense expedient 16005 

Telefona XXX i exposa que pateix importants problemes de convivència per causa dels seus 
veïns. Demana el telèfon del propietari del pis perquè li vol demanar que els faci fora. 

Se li explica que l’Ajuntament no li pot facilitar aquesta informació i se li recomana demanar ajut 
al Servei de Convivència i Ciutadania, però ella ho desestima perquè no vol tenir tracte directe 
amb aquests veïns. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16006 

Es presenta XXX i es queixa contra una multa que li va ser imposada, fa més de sis mesos, per 
conduir sense portar el cinturó la seguretat cordat. Assegura que sí que el portava i es queixa 
que l’agent actuant no l’aturés. Malgrat això, no va presentar recurs i va pagar amb bonificació. 

Se li explica que la sanció ja no es pot recórrer i que, segons consta, l’agent prestava servei a 
peu. Comento el cas amb l’Inspector, però tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16007 

Es presenten XXX i YYY per queixar-se d’una operació comercial fallida. Expliquen que van 
emparaular un producte i que després no responia les expectatives, així que van voler desfer 
l’acord i recuperar els diners avançats. L’empresa, però, es fa el distret. 

Se’ls explica que la Sindicatura no té competències en aquest camp, però que poden demanar 
ajut a l’OMIC. Se’ls indica com han de demanar hora i tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16008 

XXX es presenta per queixar-se contra la noia que està de cara al públic a l’oficina del SOC. 
Diu que l’ha tractat de manera discriminatòria. Ha protestat però no n’ha tret res. 

Se li explica que aquest servei no depèn de l’Ajuntament de Vilafranca, així que no hi podem 
intervenir, però se li recomana que ompli el full de reclamacions que li han ofert i, si cal, podrà 
acudir al Síndic de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta queda orientada. 

Consulta sense expedient 16009 

Es presenta XXX i diu que el seu establiment ha estat denunciat per excedir l’horari de 
tancament. Al·lega que va ser per poc i que gairebé ja ho tenia tot recollit. 

Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Síndica ha de presentar al·legacions 
per via administrativa. Se li indica com ho ha de fer i es tanca la consulta com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 16010 

XXX es presenta i exposa un conflicte familiar per causa d’un immoble que, arran d’una 
herència, és de titularitat compartida amb uns cosins. Els acusa d’intentar robar-li la seva part. 

Com que es tracta d’un assumpte de propietat horitzontal que ja es troba en mans de la justícia 
(i del Síndic de Greuges de Catalunya), s’informa a l’interessat que aquesta Sindicatura no hi 
pot intervenir, però que ja ho té ben enfocat. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 16011 

XXX es presenta i es queixa que ha estat sancionat per haver deixat el vehicle, només un 
moment, en un lloc on estan explícitament prohibits tant la parada com l’estacionament. Admet 
que els agents li van indicar que circulés i que no ho va fer. 

Tenint en compte que també hauria pogut ser sancionat per desobediència a l’autoritat, se li 
recomana no recórrer la multa i pagar-la amb bonificació. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16012 

Es presenta XXX, discapacitat, i reclama una reserva d’estacionament, amb matrícula, davant 
de casa seva. A Serveis Urbans li han explicat que no compleix els requisits, però ell considera 
que els criteris establerts són massa rigorosos. 

Se li proposa que presenti la seva petició per via administrativa i, en funció de la resposta, 
obrirem expedient. De moment, però, la consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16013 

Telefona XXX, de Torrelles de Foix, i pregunta si la podem ajudar en un conflicte urbanístic que 
manté amb el seu ajuntament. 

Se li explica que no, però que pot demanar l’empara del Síndic de Catalunya. Se n’hi faciliten 
les dades de contacte i la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16014 

XXX es presenta i exposa que mentre estava intentant traspassar el negoci, per jubilació, algú 
es va apropiar del seu logotip i de la seva marca comercial, que no tenia registrats. Ho 
considera un perjudici greu per a la seva imatge i el seu patrimoni, i demana ajut. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no la podrà ajudar, perquè el Registre de marques no és 
competència municipal. Se li proposa que busqui assessorament legal i defensi els seus 
interessos per via judicial. Consulta orientada i tancada. 
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Consulta sense expedient 16015 

Es presenten XXX i YYY, propietaris d’un local comercial, i em demanen que eviti que es posi 
un ascensor a l’immoble. Tot i que la Junta de Veïns ho va aprovar, consideren que posaria en 
risc l’estructura de l’edifici i que suposaria un cost inassumible per a molts dels inquilins. 

Se’ls proposa que demanin un estudi a Serveis Tècnics, però se’ls avisa que les competències 
municipals a l’interior dels edificis privats són mínimes. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16016 

Es presenta XXX, discapacitat però menor de 65 anys, i es queixa que no se li ha renovat el 
carnet gratuït per a l’autobús urbà. 

Comprovo que els criteris de concessió han canviat i ara no els compleix, però li proposo que 
presenti sol·licitud escrita, amb tota la documentació, per veure quines possibilitats té. De 
moment, però, la consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16017 

XXX es presenta i exposa que té tota mena de problemes de convivència amb uns veïns. El 
president de la comunitat no hi fa res perquè els té por. 

Se li explica que no podem intervenir en conflictes entre particulars. Pot trucar a la Policia si 
veu algun indici de delicte o pot demanar ajut al Servei de Mediació, però la seva actuació 
implica parlar amb aquests veïns cara a cara. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16018 

Es presenta XXX i exposa que, arran d’un accident en què no va tenir culpa, l’asseguradora li 
vol declarar el cotxe sinistre total. No hi està d’acord i demana ajut. 

Se li explica que no tenim competències en el cas i que és la seva asseguradora qui hauria de 
defensar la seva postura, però resulta que és la mateixa companyia que la del vehicle contrari i 
sembla que hi ha conflicte d’interessos. Ho consultem a l’OMIC i diuen que ells se’n poden fer 
càrrec, així que els derivem el cas i tanquem la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16019 

XXX es presenta i exposa que ha calgut reparar el terrat del seu immoble. El problema és que, 
malgrat la possibilitat de pagar-ho a terminis, no en pot assumir la part proporcional. 

Observo que la quantitat en qüestió no és gaire elevada i li pregunto si en podria pagar uns 
terminis més assequibles. Com que ho veu possible, li recomano que ho negociï amb 
l’administrador i tanco la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 16020 

Telefona XXX i explica que la seva sogra, arran d’una sentència judicial, havia de rebre una 
indemnització important, però que només se n’hi va oferir la meitat. Van tornar al jutjat, però fa 
dos anys que no en saben res. Es queixa de la lentitud i la possible complicitat de la Justícia. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té capacitat per intervenir en l’àmbit de la Justícia, 
però li facilitem les dades del Defensor del Pueblo. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16021 

XXX es presenta i es queixa que la Generalitat li ha denegat la RMI per no haver presentat la 
documentació requerida dintre de termini. Ell assegura que ho va fer bé. La seva economia és 
molt precària i creu que els Serveis Socials municipals tampoc l’ajuden prou. 

Diu que ha parlat amb el regidor i que s’ha compromès a intercedir per ell a tots els nivells, de 
manera que acordem donar-li un cert marge. També se li recomana aprofitar el canvi 
d’assistenta per reconduir la relació. De moment, la consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 16022 

Es presenta XXX per queixar-se del soroll que fan els joves que juguen a bàsquet a la pista del 
Tívoli més enllà de les 22.00 h. Demana que la Policia hi intervingui amb una certa intensitat 
per garantir el descans dels veïns. 

Com que fins ara no ho ha fet, se li proposa que presenti aquesta sol·licitud per escrit, si pot ser 
amb la signatura d’altres veïns. La consulta queda, de moment, assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16023 

Telefona XXX, de Sant Sadurní d’Anoia, per queixar-se de les assistentes socials del Consell 
Comarcal. Considera que no l’atenen correctament. 

Se li explica que no tenim competències per intervenir-hi, perquè depenen de la Generalitat, 
però que sí que es pot adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, qui precisament té un 
conveni signat amb el seu ajuntament. Tanquem la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 16024 

Telefona XXX i exposa un conflicte que manté amb una empresa de telefonia arran d’una oferta 
que va acceptar quan encara no havia vençut el seu compromís de permanència. Va intentar 
desfer el tracte però la documentació ja s’havia tramitat i hi està tenint molts problemes. 

Se li explica que la Sindicatura no la pot ajudar, però que segurament a l’OMIC sí que podran 
orientar-la. Se li indica com s’hi ha d’adreçar i la consulta queda assessorada i tancada. 



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

77

Consulta sense expedient 16025 

Es presenta XXX i explica que a l’Hospital de Bellvitge no li volen fer una intervenció que creu 
que necessita. Tampoc la deriven a cap altre centre. Els va demanar explicacions per escrit i 
les hi han donat, però no hi està d’acord. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en matèria de Sanitat, però l’adrecem 
al Síndic de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16026 

XXX es presenta per queixar-se contra el Síndic de Greuges de Catalunya. Diu que fa temps 
que va posar a les seves mans un conflicte arran d’un camí d’accés a unes finques de la seva 
propietat (situades en altres municipis) i que no actua amb prou celeritat. 

Se li explica que el Síndic ha de demanar documentació als municipis afectats i que no pot 
resoldre res fins que ho hagi rebut tot, cosa que possiblement encara no hagi passat. En tot 
cas, no podem recollir la seva queixa i s’ha d’adreçar a ell per aclarir-ho. Consulta orientada i 
tancada. 

Consulta sense expedient 16027 

Telefona XXX per informar-nos de l’evolució d’un conflicte que manté amb l’Ajuntament per 
causa d’una actuació policial. Considera que la darrera resposta rebuda arran dels seus escrits 
és del tot insuficient, però diu que no cal que hi intervingui perquè l’assumpte ja està en mans 
de la Generalitat i del Síndic de Greuges de Catalunya. 

Malgrat aquesta petició explícita, parlo amb Alcaldia i m’informen que ja estan en marxa una 
resposta i un informe més detallats. Ho trasllado a XXX i tanco la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 16028 

Es presenta XXX i afirma que recentment se li ha denegat la RMI perquè la seva assistenta 
social no va enviar, intencionadament, tota la documentació a la Generalitat. Arran de la 
intervenció de l’Alcaldia, el cap de servei s’ha compromès a estudiar el cas. 

Pocs dies després el cap de servei m’informa que l’interessat i la seva família incompleixen 
diversos requisits, amaguen dades i tampoc mantenen l’actitud de col·laboració necessària per 
a la seva reinserció laboral. Malgrat això, gaudeixen d’habitatge social, beques i altres ajuts. 
Com que veig que es treballa adequadament en el cas, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16029 

Es presenta XXX i es queixa contra una taxa que l’Ajuntament li vol cobrar per obrir un negoci. 
La troba excessiva i tampoc té constància que ningú hagi inspeccionat el local. 
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Com que tot just acaba de presentar la seva queixa per escrit, quedem que s’esperarà a rebre 
la resposta, perquè si fos satisfactòria (li aclarís els dubtes i/o corregís els possibles errors), ja 
no caldria que hi intervinguéssim. Així, de moment la consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16030 

XXX es presenta i es queixa contra les factures de la companyia d’Aigües. Diu que al seu bloc 
encara paguen per mínims i reclama comptadors individuals per tal de pagar segons consum. 

Se li explica que abans d’acudir a la Sindicatura cal que presenti la seva petició, per escrit, 
directament a Aigües. Reconeix que ha vingut aquí per estalviar-se burocràcia. Se li explica 
quin és el nostre funcionament i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16031 

Es presenta XXX i es queixa que una inspecció de Sanitat li ha fet modificar una instal·lació al 
seu bar. Pregunta si és legal i si es demana a tots els establiments. 

Ho consulto al departament de Salut i m’informen que l’Ajuntament no fa aquestes inspeccions, 
sinó la Mancomunitat. També em confirmen que la instal·lació que se li ha requerit és correcta. 
Trasllado aquesta informació a l’interessat i la consulta es pot tancar com a orientada. 

Consulta sense expedient 16032 

Es presenta XXX i exposa un conflicte amb una entitat bancària arran de la compra de 
productes subordinats. Ho té en via judicial i fa temps que està encallat. 

Se li explica que no tenim competències davant de l’administració de Justícia, però se li faciliten 
les dades del Defensor del Pueblo. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16033 

XXX es presenta i diu que un regidor es va comprometre a fer un informe perquè la Generalitat 
revisés la denegació de la RMI. Demana que la Síndica vetlli que es faci de seguida. 

Parlo amb el regidor i em diu que la conversa amb l’interessat va ser fa tot just una setmana, 
però que l’escrit ja està fet i signat. Informo d’aquest fet a XXX i, com que no veig motiu per 
obrir expedient, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16034 

Es presenta XXX i demana ajut per aclarir un malentès en la contractació d’un servei de 
televisió de pagament. No era el que volia i se’n va donar de baixa de seguida, però ara li volen 
cobrar la instal·lació. Ell assegura que no va arribar a signar cap contracte. 
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Se li explica que la Sindicatura no pot intervenir en temes de consum, però li expliquem com ha 
de demanar hora per a l’Oficina del Consumidor. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16035 

Es presenten XXX i YYY per queixar-se que el consum d’aigua d’un pis que tenen buit s’ha 
disparat. Saben que uns okupes els han punxat el comptador i volen que Aigües ho arregli. El 
problema de fons, però, és que volen que algú denunciï els okupes. 

Se’ls informa que qui ha de denunciar els okupes són els propietaris, i que les instal·lacions a 
l’interior dels edificis també són responsabilitat seva. Com que resulta que això Aigües ja els ho 
ha dit, els adreço al jutjat i tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16036 

Telefona XXX i pregunta si la Sindicatura és un instrument vàlid per impugnar el laude d’un 
arbitratge de consum. Denuncia corporativisme entre els pèrits del Tribunal. 

Se li explica que els laudes arbitrals només es poden recórrer en via judicial i exclusivament per 
motius de forma, no de fons. La consulta, doncs, s’ha de tancar com a orientada. 

Consulta sense expedient 16037 

Es presenta XXX i explica que té un pis llogat a YYY, que el té rellogat a dues més. Li consta 
que YYY en cobra el lloguer puntualment, però es queixa que ell fa mesos que no cobra. 

És evident que la Sindicatura no hi pot intervenir, però consultem el cas a l’OMIC i expliquem a 
l’interessat que aquest conflicte s’ha de resoldre per via judicial. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16038 

Es presenta XXX i exposa que els llogaters d’un local comercial de la seva propietat no han 
pagat la brossa. L’ORGT la hi reclama a ell i no ho troba just. 

Li pregunto qui és el titular de la taxa i reconeix que fa anys que va a nom seu. Admet que 
l’Ajuntament està actuant correctament i que el problema és entre ell i els seus llogaters. 
L’adrecem a la via judicial i la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16039 

XXX es presenta i diu que troba excessiva la quota de brossa que se li demana per un local 
comercial que pràcticament no en genera. Se n’ha queixat a l’ORGT però no recorda quan. 

Se li explica que l’ordenança que regula aquesta taxa ja té en compte la superfície del local i el 
tipus d’activitat. Se li recomana que pagui la taxa sense esperar la resposta de l’ORGT, per 
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evitar recàrrecs, i després, si hi ha hagut algun error, se li tornaran els diners. I si la resposta no 
li agrada, ens la pot portar i obrirem expedient. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16040 

Es presenta XXX i explica que una parcel·la que té en un altre municipi es veu perjudicada per 
l'estat d'abandonament de les finques veïnes. L’Ajuntament ha enviat requeriments i multes 
coercitives als propietaris, però el problema persisteix. 

Se li comenta que des d'aquí no el podem ajudar, però se li recomana que reclami, amb l’ajut 
de la seva asseguradora, que se li restitueixin els desperfectes; si convé, per via judicial. Amb 
aquesta orientació, la consulta es considera tancada. 

Consulta sense expedient 16041 

Telefona XXX, com a propietària d’un pis, i exposa una sèrie de problemes que està tenint amb 
el seu llogater i altres persones que viuen al pis. Els ha proposat regularitzar la situació, però 
no sembla que hi tinguin gaire interès. Demana ajut perquè voldria evitar acudir a la via judicial. 

Se li explica que la Sindicatura no pot intervenir en conflictes entre particulars, però que si creu 
que els ocupants del pis poden estar disposats a col·laborar mínimament, pot demanar l’ajut del 
Servei de Mediació. Se li explica com ho ha de fer i la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 16042 

Es presenta XXX i es queixa que no ha rebut els diners acordats fa temps arran de l’aplicació 
de la Llei de Dependència. Fa anys que es queixa però ara li diuen que ha prescrit. 

Se li explica que no tenim competències sobre la Generalitat, però li facilitem les dades del 
Síndic de Greuges de Catalunya, que segurament la podrà ajudar. Tanquem la consulta com a 
orientada. Poc després XXX ens informa que s’havia confós i que ja està tot aclarit. 

Consulta sense expedient 16043 

Telefona XXX per queixar-se, de manera genèrica, contra la Policia. Afirma que apliquen 
diferents graus de tolerància en funció de qui és l’infractor. Parla d’horaris de bars, d’espais on 
està prohibit jugar a pilota, de la campanya de recollida d’excrements de gossos, etc. 

Se li explica que pot presentar totes les queixes que vulgui, però que han de ser concretes i per 
escrit, i que la Sindicatura només actuarà si la resposta no arriba o no li sembla satisfactòria. La 
consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16044 

Es presenta XXX i es queixa que el seu vehicle va ser sancionat i retirat per la grua perquè es 
va modificar la senyalització de la zona quan el cotxe ja hi era. 
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Com que tot just acaba de presentar recurs per via administrativa, se li proposa esperar a rebre 
la resposta de la Policia. Si no se li estima el recurs, obrirem expedient. Consulta assessorada. 

Consulta sense expedient 16045 

Es presenta XXX per queixar-se contra l’oficina del Cadastre. Fa gairebé un any que va 
presentar a l’ORGT la documentació d’una divisió horitzontal feta al seu immoble, a fi d’obtenir 
una nova referència cadastral; es va enviar a Barcelona i sembla que l’han perdut. 

Com que sembla clar que on s’ha produït el problema és a l’oficina del Cadastre de Barcelona, 
que és administració estatal, se li explica que no tenim competències per intervenir-hi i se li 
faciliten les dades del Defensor del Pueblo. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16046 

XXX, que té un establiment a l’illa de vianants del centre, es presenta i es queixa contra el 
perjudici econòmic que li suposa el fet d’haver de tapar els aparadors cada vegada que hi ha 
un correfoc o similar. Sap que polítics i comerciants busquen solucions, però demana celeritat. 

Se li recomana que presenti la seva queixa per escrit, de manera individual o col·lectiva, per tal 
de saber quina és la postura oficial al respecte. Fins que no ho faci, la consulta queda tancada 
com a assessorada. Pocs dies després, l’Ajuntament proposa una solució subvencionada. 

Consulta sense expedient 16047 

Es presenta XXX i explica que té un problema amb la companyia d’electricitat arran del deute 
acumulat per un establiment que havia tingut, en un altre municipi, que fa anys que va tancar. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en el cas i que, com que llavors era 
empresària, segurament s’haurà de buscar assessorament legal. Pot consultar-ho a l’Oficina 
del Consumidor del Consell Comarcal, però aquesta consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16048 

Es presenta XXX i exposa que un amic seu, després d’haver rebut una herència força 
important, ha estat assetjat i estafat per un cosí. Pregunta com pot recuperar aquells diners. 

Se li explica que no tenim capacitat per ajudar-lo, que hauria de buscar assessorament legal i 
reclamar, si fos possible, per via judicial. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16049 

XXX es presenta i exposa que un amic seu, de 70 anys, viu en una situació de salut, familiar i 
econòmica força precària. La família i els professionals que el tracten recomanen l’ingrés en 
una residència, però ell té por de no poder entrar i sortir quan vulgui. 
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Se li explica que des de la Sindicatura no podem fer un diagnòstic ni opinar al respecte, però 
que hi ha residències que sí que donen certa llibertat, i allà tindrà l’atenció que necessita. Se li 
recomana que segueixi els consells dels professionals de la regidoria de la Gent Gran i la 
consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16050 

Telefona XXX, des d’un altre municipi, i explica que té problemes amb el seu ajuntament arran 
de la concessió del bar municipal. Denuncia tracte discriminatori i demana mediació. 

Se li recomana parlar amb l’Ajuntament i, si no ho aconsegueix aclarir, demanar l’ajut del Síndic 
de Greuges de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16051 

Es presenta XXX i exposa un conflicte amb un agent de la Policia local per no haver recollit les 
deposicions del seu gos. Afirma que l’agent li va dir que si ho netejava no el sancionaria, però 
ell ho va fer i la multa li va arribar igualment. Va presentar recurs i se li va estimar, però es vol 
queixar de l’arbitrarietat de l’agent. 

Se li explica que ho pot fer per escrit, però diu que tan sols demana que la Síndica ho comenti 
verbalment a l’Inspector. Ho faig l’endemà mateix i la consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16052 

Es presenta XXX i es queixa que la Policia se li ha endut el cotxe per haver-lo abandonat a la 
via pública. Afirma que això no és cert i que, tot i que sí que passa dies sense tocar-lo, tampoc 
va veure que li haguessin deixat cap avís. Suposa que hi ha hagut alguna irregularitat. 

Se li explica com ho ha de fer per presentar recurs per via administrativa i per demanar 
entrevista amb l’Inspector, així que de moment es tanca la consulta com a assessorada. Pocs 
dies després ens informa que el cas ja ha estat resolt. 

Consulta sense expedient 16053 

XXX es presenta i exposa diversos problemes relacionats amb la manca de manteniment del 
seu pis de lloguer i la mala relació amb el propietari. Quan es va ensorrar una part del sostre es 
van denunciar mútuament i ara té por de ser desnonat. Demana un pis de protecció oficial. 

Comprovo que tot just s’acaba d’inscriure en el registre de sol·licitants d’habitatge, que la seva 
economia no és precària i que encara està pendent de sentència judicial, així que li recomano 
paciènca. En el pitjor dels casos podrà acudir a Serveis Socials, però de moment ha de deixar 
actuar la via judicial. La consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16054 



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

83

XXX es presenta i es queixa que el servei de Salut triga massa a tramitar la documentació d’un 
gos de raça perillosa que ha adoptat. Li han dit que està encallada perquè encara no ha arribat 
el seu certificat de penals. 

Se li explica que aquest certificat no depèn de l’Ajuntament i se li recomana que s’esperi una 
mica més. Amb tot, si quan fa tres mesos de la seva sol·licitud encara no ha rebut res, ja 
podrem obrir expedient. De moment la consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16055 

Poc abans de Sant Joan es presenta XXX per queixar-se que cada any hi ha més activitat dels 
Diables. Té un establiment comercial i la molèstia de tapar els aparadors cada vegada, tant en 
temps com en diners, comença a ser excessiva. 

Se li recomana que presenti la seva queixa per escrit, però també ho comento al regidor de 
Comerç. Ell m’informa que ja s’està treballant en una solució que serà presentada aviat a tots 
els comerciants. Ho trasllado a XXX i tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16056 

Telefona XXX i es queixa que l’Ajuntament s’endarrereix en pagar la subvenció al Casal de la 
Gent Gran. S’està acabant el curs i no tenen diners per pagar als monitors. 

Tot i que li proposo que presenti reclamació escrita, consulto el cas a la regidoria de la Gent 
Gran i m’informen que la signatura del conveni s’ha endarrerit, precisament, per un augment de 
partida demanat a darrera hora. Recomano paciència a XXX i la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 16057 

Es presenta XXX i explica que el seu fill manté un conflicte amb la Generalitat per haver 
continuat cobrant, quan ja no li corresponia, la renda bàsica d’emancipació durant uns quants 
mesos. Accepta que hagi de retornar els diners, però no que hagi de pagar interessos. 

Se li explica que no tenim competències en assumptes que depenen de la Generalitat, però 
que poden acudir al Síndic de Greuges de Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta 
queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16058 

Es presenta XXX i exposa un conflicte que va tenir amb una treballadora municipal a l’hora de 
constituir les meses electorals del dia 26 de juny. Assegura que es va excedir en les seves 
atribucions, que es va equivocar i que això el va perjudicar greument. 

Com que ja ha presentat queixa escrita, tant al Jutjat com a l’Ajuntament, li explico que tan sols 
puc intentar, atesa l’aparent gravetat del cas, agilitar la resposta, sense intervenir-hi 
directament, així que la consulta queda, de moment, assessorada i tancada. 



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

84

Consulta sense expedient 16059 

XXX es presenta i es queixa que, malgrat tenir el dret reconegut des de fa un any, encara no ha 
rebut cap ajut econòmic en concepte de la Llei de Dependència. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències en el cas, però se l’adreça al Síndic 
de Greuges de Catalunya. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16060 

Es presenta XXX i es queixa que la Policia li retirés el vehicle que tenia estacionat en el gual 
del veí. Diu que aquest veí permet que altres cotxes hi aparquin, però que quan ho va fer ell, va 
trucar a la Policia. Té pocs recursos econòmics i li suposa un problema. 

Se li explica que, malgrat el possible criteri discriminatori del veí, l’actuació policial va ser 
correcta i no agreujant. Se li proposa que intenti millorar la relació veïnal. També pot demanar 
si pot pagar la multa de manera fraccionada. La consulta es considera assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 16061 

XXX, d’un altre municipi, es presenta i exposa el conflicte que manté amb Fecsa arran del 
pagament d’un deute. Assegura que ja l’ha eixugat, però que l’empresa li demana més diners. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no la pot ajudar en el cas, però l’adrecem a l’Oficina del 
Consumidor del Consell Comarcal. Amb aquesta orientació, la consulta queda tancada. 

Consulta sense expedient 16062 

Es presenta XXX per queixar-se de les molèsties que li provoquen els aparells d’aire 
condicionat de l’oficina que hi ha als baixos del seu immoble. 

Com que aquesta oficina no pertany a cap servei municipal, sinó a una altra administració, se li 
explica que no hi podem intervenir. Se li recomana que els exposi el problema i els demani 
solucions, per escrit, directament a ells. Per part nostra, la consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16063 

Telefona XXX i es queixa que, després de molts anys de prestar un servei, s’ha tret a concurs 
públic i no se li ha adjudicat, cosa que la deixa sense feina. 

Com que el concurs havia estat convocat i resolt per la Generalitat, se li explica que aquesta 
Sindicatura no té competències per intervenir-hi. Li facilitem les dades del Síndic de Catalunya i 
la consulta es tanca com a orientada. 
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Consulta sense expedient 16064 

Es presenta XXX i exposa una situació personal, familiar i econòmica molt complicada. Es 
queixa que a Serveis Socials no li donen pis i no l’ajuden prou. 

Finalment reconeix que cobra una RMI i que està aconseguint reconduir la seva vida, així que 
la situació ha començat a millorar. Com que aviat torna a tenir visita amb la seva assistenta, 
quedem que de moment no cal intervenir. La consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16065 

XXX es presenta i exposa que la taxa de brossa comercial d’un local de la seva propietat se li 
cobra per la superfície total, quan en realitat l’activitat només ocupa mig local. Ho va recórrer 
davant l’ORGT i ara n’ha rebut la resposta, però no l’entén. 

Se li explica que la notificació li dóna la raó, de manera que la taxa es recalcularà en funció de 
la superfície real de l’activitat. La consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16066 

XXX es presenta i explica que la seva germana, gran dependent, està ingressada en una 
residència. Demana una plaça concertada perquè no poden assumir-ne el cost gaire temps 
més i perquè creu que el tracte no és adequat. A Serveis Socials ja li han tramitat la sol·licitud, 
però la llista d’espera és llarga i des d’aquí no hi poden fer més. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no pot intercedir per ella, però se li faciliten les dades del 
Síndic de Catalunya. La consulta es considera orientada i es tanca. 

Consulta sense expedient 16067 

Es presenta XXX i es queixa que un taller mecànic utilitza la vorera com a aparcament privat. 
També diu que maten les plantes i demana que la situació es corregeixi. 

Se li explica que la Sindicatura de Greuges no és una oficina de queixes i que, si vol que 
l’Ajuntament actuï, ho haurà de demanar per escrit. Malgrat això, ho consulto a la Policia i em 
diuen que ja s’ha fet seguiment del taller, però que no s’ha detectat cap irregularitat greu. Es 
comunica a l’interessat i es tanca la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16068 

XXX es presenta i exposa els problemes que té amb una multa de Trànsit, que s’ha agreujat 
per no haver identificat el conductor. Afirma que no va rebre cap requeriment. 

Se li explica que el Servei de Trànsit de Catalunya depèn de la Generalitat i que no hi podem 
intervenir. Li facilitem les dades del Síndic de Catalunya i la consulta queda orientada. 
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Consulta sense expedient 16069 

Es presenta XXX i explica que la comunitat de propietaris del seu immoble ha decidit instal·lar 
comptadors d’aigua perquè cadascú pagui pel seu consum real. Pregunta si les canonades es 
poden fer passar per fora, per evitar que debilitin l’estructura i puguin provocar algun accident. 

Se li explica que aquestes consultes s’han de fer a Serveis Tècnics, no pas a la Sindicatura. 
També pregunta si es pot negar a la reforma esmentada, però l’informem que tampoc podem 
intervenir en la relació entre particulars. La consulta queda assessorada i es tanca. 

Consulta sense expedient 16070 

Es presenta XXX i qüestiona la manera d’actuar de l’ORGT, que ha notificat l’embargament del 
seu pis a la seva filla, que és menor. La seva economia és precària i té molts deutes. 

Després de consultar-ho, se la informa que aquesta notificació és només informativa, i que la 
llei els obliga a fer-la. XXX reconeix que ja li ho havien dit. També comprovo la seva relació 
amb els Serveis Socials i veig que és bona, així que tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16071 

Es presenta XXX per informar-nos de com van les gestions, relacionades amb un cas que 
havíem atès temps enrere, que ha fet davant de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra, del 
Síndic de Greuges de Catalunya i del Col·legi d’Advocats. 

Se li agraeix l’atenció i se li reconeix el mèrit de defensar la seva postura amb tanta fermesa, 
però també se li recomana prudència. La visita es registra com a consulta orientada. 

Consulta sense expedient 16072 

XXX es presenta i es queixa d’una multa de zona blava imposada per excés de temps. Havia 
comprat mitja hora i s’hi va estar tota la tarda. Es queixa que no la va poder anul·lar perquè la 
màquina no admet bitllets ni torna canvi. Admet targeta de crèdit, però afirma que ella no en té. 

Se li explica que abans de demanar la intervenció de la Sindicatura, ha de presentar recurs per 
via administrativa. Malgrat això, i atès que la distracció va ser evident (o fins i tot intencionada), 
se li recomana pagar la multa sense perdre-hi més temps. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16073 

Es presenta XXX i es queixa que l’ORGT, possiblement arran d’una maniobra del seu exmarit, 
ha comès una error en cobrar-li a ella el 100% de l’IBI del seu pis. 

Com que la interessada encara no ha presentat recurs per escrit, se li explica com ho ha de fer 
i que, fins que en tingui la resposta o no la rebi dintre de termini, no hi podrem intervenir. De 
moment, doncs, la consulta es considera assessorada i es tanca. 
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Consulta sense expedient 16074 

XXX es presenta i es queixa contra una de les monitores de menjador del centre l’Espiga. 
L’acusa de tracte discriminatori contra el seu fill i demana que se li cridi l’atenció. 

Li expliquem que aquesta Sindicatura no té competències sobre l’Espiga, perquè depèn de la 
Generalitat. Malgrat això, li suggerim que intenti parlar-ne amb la directora o presentar una 
queixa escrita. En darrera instància podrà acudir al Síndic de Catalunya. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 16075 

Es presenta XXX per queixar-se d’un comentari que s’ha fet en un programa de Penedès TV, 
que feia referència a casa seva. Denuncia que és fals i humiliant, i demana que no es repeteixi. 

Se li parla de la llibertat de premsa i de la llibertat d’expressió, però com que XXX insisteix se li 
explica com ho ha de fer per presentar la seva petició per via administrativa. De moment, la 
consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16076 

XXX es presenta i exposa que té problemes amb el banc, arran d’un deute que fa temps que 
arrossega. Diu que el vol pagar, però per causa de les fusions del sector, no sap a qui, i això 
ara li dificulta la possibilitat d’obtenir un crèdit que necessita. 

Se li explica que la Sindicatura no el podrà ajudar en el cas, però que pot demanar orientació a 
l’Oficina del Consumidor. Li expliquem com ha de demanar hora i la consulta es tanca com a 
assessorada. 

Consulta sense expedient 16077 

Es presenta XXX i exposa que ha anat a Hisenda a cobrar un ajut, però que li han descomptat 
l’import d’una multa de Trànsit, imposada pels Mossos. Es queixa que no se li va notificar. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències sobre els Mossos d’Esquadra, però 
que pot anar a la seva comissaria a informar-se sobre la infracció i la notificació. Per part 
nostra, la consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16078 

Es presenta XXX, d’un altre municipi, i demana les dades de contacte del Síndic de Greuges de 
Catalunya. Li vol sol·licitar que intervingui en un conflicte veïnal en què el seu ajuntament no 
actua amb prou fermesa. 

Se li facilita la informació que demana i es tanca la consulta com a orientada. 
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Consulta sense expedient 16079 

XXX es queixa, per correu-e, de la manca de manteniment d’un edifici patrimonial de la vila. Se 
n’ha queixat de paraula i per correu-e a Alcaldia i a Cultura, però considera que les actuacions i 
les respostes rebudes no són suficients. 

Comprovo que s’han estudiat les mancances denunciades i que no s’han considerat urgents. 
Trasllado aquesta informació a XXX i li proposo que, si vol una resposta més precisa, presenti 
les seves peticions per escrit al registre d’entrada. De moment la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 16080 

XXX em posa en còpia d’un correu-e adreçat a l’Alcaldia en què es queixa del canvi d’ubicació 
d’uns contenidors de recollida selectiva. També denuncia que al seu voltant s’hi acumula 
brossa i que l’Ajuntament no ha respost les instàncies que s’han presentat. 

Truco a l’interessat i li confirmo que s’està estudiant la queixa. Les instàncies es respondran 
dintre de termini, ja que encara no s’ha esgotat. També li observo que són els veïns incívics els 
que deixen la brossa fora dels contenidors. De moment, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16081 

Es presenta XXX i explica que pateix una malaltia que l’obliga a estar de baixa contínuament. 
Les feines no li duren, però no se li concedeix la invalidesa per manca de proves mèdiques. 

Se li explica que no tenim competències en matèria de Sanitat, però l’adrecem al Síndic de 
Greuges de Catalunya. També se li suggereix que demani ajut als Serveis Socials municipals, 
però resulta que ja l’atenen i que n’està content, així que tanco la consulta com a orientada. 

Consulta sense expedient 16082 

Una companya de l’OMIC explica que li ha arribat una queixa contra la poca professionalitat 
d’una treballadora d’una fundació privada i el tracte rebut quan se’n va voler queixar a les seves 
oficines. Pregunta si és competència de la Sindicatura. 

Veiem que l’Ajuntament té representació al Consell de la fundació, així que abans d’obrir 
expedient, es deriva el cas al regidor de Serveis Socials. Com que es mostra interessat a 
gestionar i resoldre el conflicte, considero la consulta assessorada i la tanco. 

Consulta sense expedient 16083 

Parlo amb una representació de l’Associació de Veïns del Centre que es queixen contra les 
moltes i variades molèsties que els produeixen els actes festius que tot sovint es duen a terme 
als espais públics de la vila. Volen que l’Ajuntament elabori un protocol que ho reguli. 

Els animo a presentar aquesta petició per escrit per forçar una resposta de l’administració i per 
fer-ne seguiment. Mentre no ho facin, he de considerar la consulta assessorada i tancada. 
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Consulta sense expedient 16084 

Es presenta XXX per informar d’una possible xarxa de tràfic de persones. Ho ha deduït a partir 
d’una coneixença personal i de diversos anuncis de regularització del Padró. 

Se li comenta que aquest assumpte és competència dels Mossos d’Esquadra o de la Policia 
Nacional, però no pas de la Sindicatura. Li recomano que parli amb els Mossos i tanco la 
consulta com a orientada. Malgrat això, jo també els faig el trasllat corresponent. 

Consulta sense expedient 16085 

Es presenta XXX i es mostra preocupat pel correu postal que s’acumula a la casa veïna, 
actualment desocupada. Per evitar-ho, ell mateix ho recull, però no sap què fer-ne. Afirma que 
principalment prové d’una mateixa entitat bancària, però a nom de diferents persones. 

Se li explica que ni ell ni aquesta Sindicatura podem intervenir en el correu de tercers. En tot 
cas, pot tornar el correu a l’entitat bancària emissora i informar-los que allà ja no hi viu ningú. 
XXX agraeix l’orientació i la consulta queda tancada. 

Consulta sense expedient 16086 

Telefona XXX per queixar-se contra els Mossos d’Esquadra. Explica que un amic seu de 
Martorell els ha trucat per presentar una denúncia i li han demanat que vagi a comissaria. Creu 
que no fan bé la seva feina, són uns corruptes i són els principals distribuïdors de droga. 

Se li explica que cal que es queixin, per escrit, a la mateixa comissaria, i que –si no estan 
d’acord amb la resposta– el Síndic competent és el de Catalunya. N’hi facilito les dades i la 
consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16087 

Es presenten XXX i YYY i exposen un conflicte amb un concessionari de cotxes. Van avançar 
uns diners com a reserva que després, en no consolidar la compra, no se’ls han tornat. 

Se’ls explica que la Sindicatura no pot atendre assumptes comercials, però que a l’OMIC les 
podran ajudar. Els indico com han de demanar hora i la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 16088 

Telefona XXX, d’un altre municipi, i exposa que el seu marit va ser multat per viatjar en tren 
sense bitllet. Ha presentat al·legacions però se li han desestimat. 

Se li explica que no tenim competències per ajudar-los, però –com que els seus recursos s’han 
contestat des de la Generalitat– els adrecem al Síndic de Catalunya. Consulta orientada. 
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Consulta sense expedient 16089 

Telefona XXX i es queixa amargament de la seva solitud, de la seva poca salut i de la seva 
precarietat econòmica. L’assistència que rep de l’Ajuntament i de la Creu Roja és insuficient. 

Tot i que no ha presentat queixa escrita, demano informes a la regidoria de la Gent Gran, on 
m’expliquen que XXX gaudeix de l’ajut que necessita, però que pateix una malaltia mental que 
fa que demani molt i col·labori molt poc. Hauria d’estar ingressada i la família hi està d’acord, 
però ella no vol. Com que en fan el seguiment adequat, tanco la consulta com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16090 

Telefona XXX i es queixa d’una multa que li va ser imposada, fa quatre anys, per alterar l’ordre 
públic. Explica que pateix una malaltia mental que fa que no en sigui responsable. 

Se li explica que després de tant de temps ja no es pot recórrer, però demana si pot portar la 
documentació perquè ens la mirem. Hi accedim, però XXX no es presenta. Tanco la consulta 
com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16091 

Telefona XXX i es queixa que una entitat bancària li reclama uns diners que no sap d’on surten. 
Diu que fa anys que no hi té tractes i demana ajut per aclarir-ho. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir, però que potser a l’OMIC la 
podran ajudar. Se li indica com ha de demanar hora i la consulta queda assessorada. 

Consulta sense expedient 16092 

Es presenten XXX i YYY i es queixen que Estrangeria denega la nacionalitat espanyola a la 
seva néta, que fa dos anys que viu aquí i de la qual tenen la custòdia. S’han gastat molts diners 
en advocats i també han demanat ajut al Síndic de Catalunya i a la Defensora del Pueblo. 

Se li explica que Estrangeria és competència estatal, així que no els podem ni sabem ajudar. Si 
la via judicial no funciona, hauran d’insistir amb la Defensora del Pueblo. Consulta orientada. 

Consulta sense expedient 16093 

Es presenta XXX i exposa que fa anys que viu a Vilafranca, però que la seva sogra no la deixa 
empadronar a casa seva, que és on viu. Demana poder-se empadronar a qualsevol altre lloc 
per poder demanar ajut als Serveis Socials de la vila. Tot just ha iniciat la via administrativa. 

Poques setmanes després, sense necessitat d’una intervenció directa, XXX ens informa que ja 
està empadronada. La consulta, doncs, es pot tancar com a assessorada. 
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Consulta sense expedient 16094 

XXX es queixa perquè l’acaben de multar per haver estacionat en un lloc on la senyalització ho 
prohibeix clarament. Al·lega que abans s’hi podia aparcar i que s’hauria d’haver avisat. 

Consulto el cas a la Policia i m’informen que el canvi s’ha fet a petició dels veïns, que s’han 
passat fulls informatius i que s’han esperat deu dies abans de començar a sancionar. 
Recomano a XXX que aprofiti la bonificació del 50% i pagui la multa sense presentar recurs, 
perquè difícilment se li acceptarà. La consulta queda assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16095 

Telefona XXX i es queixa que ha rebut la notificació d’una multa amb només dos dies per pagar 
amb bonificació. Reconeix la infracció però es queixa del procediment de notificació, tot i que 
admet que no recull el correu cada dia. 

Se li proposa que parli amb l’ORGT, perquè si realment el termini ha quedat molt curt, ho solen 
arreglar. Si no fos el cas, hauria de presentar queixa escrita. Consulta assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16096 

Es presenta XXX i es queixa d’una multa imposada per desobeir les ordres dels agents de 
l’autoritat. Reconeix que no es va voler identificar fins que el van amenaçar amb detenir-lo. Se li 
explica que no ens podem negar a identificar-nos, però es queixa d’abús d’autoritat. 

Diu que el recurs se li ha desestimat i que voldria pagar fent treballs a la comunitat, així que se 
li indica com ho ha de demanar. Poc després, però, diu que no ho pensa fer i que ha denunciat 
els fets al Jutjat, així que aquesta consulta es tanca com a assessorada. 

Consulta sense expedient 16097 

XXX es presenta i exposa una mala relació amb el propietari del pis on viu. Va deixar de pagar 
el lloguer perquè ell no hi feia manteniment i va ser denunciat. El desnonaran aviat. 

Se li explica que la borsa d’Habitatge està pràcticament buida, i que amb els seus ingressos 
difícilment se li concedirà un habitatge social. Se li proposa que busqui un altre pis de lloguer o 
que presenti recurs per via judicial. La consulta es considera assessorada i tancada. 

Consulta sense expedient 16098 

Es presenta XXX i explica que un amic seu, que va rebre una herència, possiblement va ser 
estafat pel notari. Els fets van passar al 2006. 

Se li explica que no tenim competències per ajudar-lo i que, possiblement, ja sigui massa tard 
per reclamar. Amb tot, si vol sortir de dubtes, hauria de buscar-se assessorament legal. Per 
part nostra, la consulta es tanca com a orientada. 
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Consulta sense expedient 16099 

XXX explica, per correu postal, que l’any passat va posar a la venda el seu pis i va marxar a 
viure a l’estranger. L’advocat que se n’havia d’ocupar no ha fet res i no li contesta les trucades. 

Se li explica que la Sindicatura no té competències per intervenir en el cas. Se li recomana que 
algun amic de confiança vagi a parlar amb l’advocat. Consulta orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16100 

XXX i YYY exposen que viuen rellogats i que, tot i pagar religiosament, el llogater oficial no li 
pagava al propietari, de tal manera que properament seran desnonats. Se senten estafats. 

Se’ls observa que es tracta d’un problema entre particulars que no està emparat per cap 
contracte, de manera que ni aquesta Sindicatura ni l’OMIC els podem ajudar directament. Se’ls 
recomana que es busquin un altre pis de lloguer i abandonin l’actual. En el pitjor dels casos, 
poden demanar ajut als Serveis Socials. Agraeixen l’orientació i la consulta queda tancada. 

Consulta sense expedient 16101 

Es presenta XXX i exposa diferents queixes relatives als professionals mèdics que s’ocupen de 
la seva salut. També té problemes amb la recepta de medicaments crònics. 

Se li explica que aquesta Sindicatura no té competències per intervenir en el cas, però com que 
sembla que tot podria ser un senzill malentès, li recomano que miri d’aclarir-ho amb la seva 
nova doctora de capçalera. De moment, la consulta queda orientada i tancada. 

Consulta sense expedient 16102 

XXX es presenta i exposa una sèrie de problemes que li han aparegut en una casa que va 
comprar fa 11 anys, de particular a particular, en un altre municipi. La companyia asseguradora 
no ho cobreix perquè ha detectat problemes d’assentament. Vol demanar responsabilitats. 

Se li explica que no tenim competències per intervenir-hi, però se li recomana que consulti les 
possibilitats amb un advocat o un arquitecte. La consulta es tanca com a orientada. 

Consulta sense expedient 16103 

Es presenta XXX i exposa diverses queixes relatives a un altre municipi: serveis anunciats i no 
realitzats, tala d’arbres centenaris, colònies de gats incontrolades, etc. 

Se li explica que aquesta Sindicatura és únicament municipal i no la podem atendre, però que 
si ja se n’ha queixat al seu l’Ajuntament i no n’ha quedat satisfeta, es pot adreçar al Síndic de 
Catalunya. N’hi facilitem les dades i la consulta es considera orientada i tancada. 
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Consulta sense expedient 16104 

Es presenta XXX i exposa una situació complicada, agreujada per la seva relació de parella, ja 
que el seu company té un trastorn mental i és violent. Demana orientació. 

Està molt contenta de l’ajut i suport que rep de Serveis Socials i del Servei de Convivència. Ens 
explica les alternatives que li han ofert i semblen molt adequades, així que li recomanem que 
segueixi el seus consells. No cal obrir expedient i la consulta queda assessorada. 
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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 
la Sindicatura Municipal de Greuges durant el 2016. 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 2009 1

Expedients pendents 2015 3

Expedients oberts 2016 59

Consultes 2016 104

TOTAL 167

Cal esmentar que tres dels expedients tractats al llarg de 2016 no es van iniciar a instància de 
part, sinó que corresponen a actuacions iniciades d'ofici. 
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5.2.2. Classificació de les consultes 

Les 104 consultes sense expedient registrades el 2016 s'han classificat com a orientades o 
assessorades d’acord amb el criteri següent: 

 - Consultes orientades (46): 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 (58): reben aquesta classificació les consultes sobre 
assumptes que impliquen la manca d'actuació o la presumpta actuació irregular de 
l'Ajuntament, però que encara resten fora de la competència de la Sindicatura per no estar 
esgotada (en algun cas ni tan sols iniciada) la via administrativa. En aquests casos, el/la 
consultant és informat/da al respecte i se l’adreça al servei corresponent. 
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5.2.3. Resolució dels casos estudiats 

Els 63 expedients estudiats (el pendent de 2009, els 3 pendents de 2015 i els 59 casos nous de 
2016) han estat resolts de diferents maneres. 

En alguns d'ells, s'ha entès que la queixa del ciutadà o de la ciutadana era motivada i s'ha 
procedit a negociar amb l’Ajuntament una resolució del conflicte. Quan ha estat possible 
acostar les posicions i assolir un acord satisfactori per a ambdues parts, sense que hagi calgut 
adreçar cap recomanació escrita a l’Ajuntament, l’expedient ha estat tancat com a Mediació. 

En altres ocasions aquest acord no s’ha pogut assolir per la via de la mediació i he hagut de 
recórrer, per defensar la postura de l’interessat davant d’un greuge que he considerat 
demostrat, a recomanar a l'Ajuntament –verbalment o per escrit– la rectificació de la situació 
agreujant. Aquests expedients han estat resolts A favor de l'interessat/la interessada o bé A 
favor de l’interès general en els casos dels expedients d’ofici (3). 

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 a les persones interessades i els expedients s'han 
tancat i classificat A favor de l'Ajuntament. 

Tres dels expedients tractats va veure’s Desistits pels interessats, ja que el/la promotor/a de 
l’expedient no va arribar a presentar la documentació necessària, va resoldre el conflicte per 
altres vies o, senzillament, va decidir que no calia dedicar-hi més temps. 

Com en anys anteriors, les particularitats d'alguns dels expedients i/o la data tardana en què es 
van obrir han fet que a 31 de desembre encara no s’haguessin tancat. Aquests casos s'han 
classificat com a Oberts o Pendents de resolució. 

Mediació (solució de consens) 19

A favor de l'interessat/de l'interès general 3

A favor de l'Ajuntament 30

Desistits pels interessats 3

Oberts i pendents de resolució 8

TOTAL 63



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

97

5.2.4. Expedients per Àrees i Serveis 

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

Com és habitual, durant el 2016 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. 

ALCALDIA – Gabinet d’Alcaldia 2

ALCALDIA – Policia Local 30

SERVEIS CENTRALS I HISENDA – Secretaria Governació 5

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Benestar Social 1

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Ensenyament 1

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Gent Gran 1

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Salut i Consum 1

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL – Serveis a les Persones 2

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Habitatge 1

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbanístics 1

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS – Serveis Urbans 3

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR – Mercats 2

Empresa Municipal AIGÜES DE VILAFRANCA 5

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2

Expedients de resolució TRANSVERSAL 6

TOTAL 63
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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 greuges 

1. El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes 
parts, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en primera votació; si no s’assoleix 
aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. El seu mandat és de cinc 
anys, però una vegada esgotat pot continuar exercint les funcions del seu càrrec fins al 
nomenament del seu successor. 

2. Per poder ser elegit com a síndic o síndica, la persona escollida ha de ser major d'edat, tenir la 
condició política de català i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. La condició de síndic de 
greuges és incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb qualsevol càrrec polític o 
funció administrativa al servei de l'Ajuntament. 

3. L'acord de nomenament del síndic o síndica determina el nivell de dedicació exigible a la seva 
tasca, els mitjans que li assignin i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. El 
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síndic només pot cessar per alguna de les causes següents: renúncia expressa, finalització del 
mandat de cinc anys, mort, incapacitat sobrevinguda o condemna ferma per delicte dolós. 

4. El síndic de greuges de Vilafranca no és subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions 
de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 

 Art. 106. Procediment i actuació del síndic de greuges 

1. Pot adreçar-se al síndic sol·licitant-li que actuï qualsevol persona física o jurídica que invoqui un 
interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena. Les queixes s’han de 
presentar per escrit i s'hi han d’acompanyar els documents que puguin servir per aclarir el cas. 

2. Totes les actuacions del síndic de greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i no és 
necessària l'assistència d'un advocat ni d'un procurador. 

3. El síndic de greuges ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que li formulin, que 
pot tramitar o rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat mitjançant un escrit 
motivat. El síndic no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui 
pendent d'una resolució judicial. 

4. El síndic de greuges ha de vetllar perquè l'administració municipal resolgui en temps i en forma 
adequats les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat. 

5. Les decisions i les resolucions del síndic de greuges no poden ser objecte de recurs de cap 
mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que convingui fer contra l'acte, 
la resolució o l’actuació que n’hagi motivat la intervenció. 

6. Havent estat admesa la queixa a tràmit o havent iniciat l'expedient d'ofici, el síndic ha de prendre 
les mesures d'investigació que consideri oportunes i pot donar-ne compte al departament o 
dependència afectat per tal que dins de quinze dies el cap li'n trameti un informe escrit. 

7. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el síndic de greuges ho ha 
de comunicar al cap del servei i al regidor delegat corresponent, i ha de sol·licitar a l’afectat que li 
trameti l'informe i la documentació que necessiti. 

8. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal dependent de l'Ajuntament o afecte a 
un servei públic ha de facilitar al síndic de greuges la informació, l'assistència i l'entrada a totes les 
dependències que sol·liciti, i també les dades, els expedients i els altres documents que el síndic 
cregui que són necessaris per dur a terme les seves investigacions. 

Les actuacions que s'hagin de practicar s'hauran de dur amb la reserva i la discreció més absoluta. 

9. El síndic de greuges pot fer públic el nom de les persones i el departament o òrgans que 
obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en l'informe anual 
al Ple municipal. 

10. Si durant les investigacions s'observen indicis que s'han comès infraccions disciplinàries o 
s’han produït conductes delictuoses, el síndic ho ha de comunicar a l'òrgan competent o ho ha de 
fer avinent al ministeri fiscal. 
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11. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i de resolució d'una queixa, el síndic de 
greuges pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament les advertències, les 
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris convenients, si bé no pot modificar o anul·lar 
actes o resolucions administratius. Igualment, el síndic de greuges pot proposar fórmules de 
conciliació o d’acord amb els interessats. 

12. El síndic de greuges ha d'informar del resultat de les investigacions l'autor de la queixa, la 
persona al servei de l'administració afectada i l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la 
queixa o iniciat l'expedient d'ofici. 

 Art. 107. Relacions amb el Ple municipal 

1. Anualment, i amb caràcter general abans del dia 30 d’abril, el síndic de greuges ha de presentar 
al Ple municipal un informe de les actuacions que hagi dut a terme durant l'any complet anterior. 
En aquest informe, si més no, hi ha de constar: 

a) El nombre i la mena de queixes formulades o dels expedients iniciats d'ofici. 

b) Les queixes que hagi rebutjat, les que es trobin en tràmit i les que ja hagi investigat i el resultat 
que n'hagi obtingut, i també les causes que van donar lloc a la seva intervenció. 

D'altra banda, el síndic pot formular en el seu informe els suggeriments que estimi convenients. 

2. El síndic pot presentar també informes extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la 
importància dels fets que motiven la seva intervenció. 
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ANNEX 1 
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DECLARACIÓ DE GIRONA 

DECLARACIÓN DE GIRONA 

DECLARATION OF GIRONA 
DÉCLARATION DE GIRONA 
 
 

Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de compartir 
reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés, 
volem fer constar la següent: 
 

DECLARACIÓ 
 
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts de 
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de 18 
de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant que avui tenen les ciutats 
en la garantia del projecte de vida i de benestar de les persones fonamentat en el 
respecte dels seus drets. 
 
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots 
els poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i 
els mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, especialment aquells 
que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals. 
 
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives 
internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en els habitants de les 
ciutats l’expressió més propera i directa. 
 
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia 
dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors 
de cohesió social i de protecció dels més vulnerables. 
 
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia local 
i el dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la 
persona, de comú acord i com a defensors locals assumim els següents compromisos 
que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: pensem globalment, defensem 
localment.  
 
I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT 
 
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit on 
essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de 
solucions per a la convivència social. També són els primers que constaten els efectes 
que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des d’aquesta 
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proximitat que gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la 
crisi entre la ciutadania i, especialment, la més vulnerable.   
 
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de 
resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i  
renovar un nou contracte social que pugui reconciliar les nostres societats amb 
els valors de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I en el procés per 
aconseguir aquest objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una 
de les institucions bàsiques per a promoure els drets que s’han  vulnerat, amb la 
voluntat de fer que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i 
compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana. 
 
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder 
actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important 
retallada dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que 
pateixen especialment les persones més vulnerables. Des de l’evidència que totes 
aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc 
jurídic i del paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem 
que treballem per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un 
espai de respecte i compliment efectiu de tots aquests drets. 
 
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER 
 
Les funcions de les defensories locals són: 
 
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i l’administració 
municipal amb resiliència. 
 
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels 
serveis públics en l'àmbit de les seves competències. 
 
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos. 
 
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i 
protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de col·laboració i 
responsabilitat cívica. 
 
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una 
institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la 
transparència i la bona administració des de la proximitat.  
 
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un 
mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord amb unes 
condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la legitimitat de les 
persones que n’ostenten la representació i que són:  
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1.- Mandat democràtic. 
2.- Independència, objectivitat i equitat. 
3.- Mitjans suficients. 
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en  
l'exercici de les seves funcions. 

 
Entenem la defensoria local com:  

- una institució fonamental del sistema democràtic. 

- un vincle d'unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania diversa, 
que millori els serveis i la qualitat de vida de les persones. 

- una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de 
decisions des de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat democràtica.  

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin 
la implicació de les entitats i de la ciutadania. 

La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les polítiques 
de benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de les 
persones des d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i culturals 
així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i 
l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit 
local.  
 
III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA 
 
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental 
implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de 
subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes,  
reclamacions i suggeriments a  l’administració. 
 
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre 
administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de 
corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels 
ombudsman, per facilitar la vida de les persones. 
 
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar d’un 
marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la institució,  la capacitat 
d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament. 
 
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un 
compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de 
promoure el seu desenvolupament i generalització. 
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IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT: 
COMPROMISOS POST-CONGRÉS  
 
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals ens 
ha permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar informació,  
conèixer realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que desenvolupen les 
defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès constatar 
com aquest marc de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i 
realitats diverses, pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i 
ciutats. 
 
Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major 
suport institucional per part de les administracions que faciliti a les defensories (poder)  
assolir una millor capacitat de protecció i defensa dels Drets Humans, promocionar la 
implantació i extensió de la institució als municipis que encara no l’han creat i donar 
major visibilitat pública a la seva tasca. 
 
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem 
començat a Girona concretem els següents compromisos:  
 
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un 
grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec d’elaborar una 
proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu. 
 
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació 
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudsman (IEO) la 
reactivació i promoció de l’espai propi de les defensories locals. Amb aquest 
objectiu deleguem a aquest mateix grup de treball per que assumeixin la 
representació i interlocució dels defensors locals davant d’aquestes organitzacions  
 
3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat sigui  per les defensories un instrument útil 
i un eix bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment dels Drets Humans 
cal treballar per l’evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma 
que s’adeqüi a la realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats i 
desafiaments dels drets emergents amb una visió global i universal del que ha de ser 
el reconeixement dels drets.  
 
En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i 
institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial 
de Ciutats i Governs Locals i Regionals1 i, especialment la Comissió d’Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i Drets Humans2. 
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1 https://www.uclg.org/es/home  
2 http://www.uclg-cisdp.org/es/home  
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4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, 
creixement i treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar 
i a participar en futures convocatòries que donin continuïtat a aquest Congrés 
Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís 
amb la ciutadania i la institució:  
 
 

Drets Humans 
pensem globalment, defensem localment 

 
Derechos Humanos 

pensamos globalmente, defendemos localmente 
 

Human Rights 
think globally, defend locally 

 
Droits de l’Homme 

pensons globalement, défendons localement 
 
 
 
 
 
Girona, 25 de novembre de 2016 

 
 


