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NOM DE LA PROPOSTA: ELECCIÓ DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA MITJANÇANT VOTACIÓ 

DIRECTA 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

Ricard Llenas 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Participació Ciutadana 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

El Ple municipal celebrat el passat 2 de maig de 2016, va aprovar la creació d’una Comissió de 
revisió dels reglaments de participació ciutadana. La comissió està formada per un regidor/a de 
cada grup municipal i regidora no adscrita, el secretaria de la comissió informativa de l’àrea i el/la 
cap de servei de Participació Ciutadana.  
 
El primer reglament que s’ha treballat en el marc d’aquesta Comissió ha estat el del Defensor de 
la Ciutadania.  La nova proposta de reglament parteix d’una trobada amb l’actual Defensor on es 
van escoltar les seves necessitats, demandes i  propostes. També es van estudiar i debatre 3 
documents: aquesta proposta de l’AMO referent al Defensor, el document elaborat pel Fòrum de 
Síndics i Sindiques i Defensors i Defensores locals on és proposa un reglament genèric i el 
Reglament del Síndic/a de Catalunya.  
 
En data 23 de gener de 2017, el nou Reglament del Defensor de la Ciutadania ha estat aprovat 
inicialment al Ple de l'Ajuntament celebrat el 23 de gener de 2017. El document es sotmet a 
informació pública, per un termini de 30 dies, per a la presentació de suggeriments i al·legacions. 
Si en el termini esmentat no es presenta cap suggeriment ni al·legació, l'aprovació inicial tindrà 
caràcter de definitiva.  
 
En el nou reglament s’ha modificat el sistema d’elecció i qualsevol persona que compleixi les 
condicions podrà optar al càrrec. Podeu consultar el contingut del Reglament del Defensor de la 
Ciutadania en aquest ENLLAÇ 
 
També es revisarà el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament i el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM).  

 

 

Vilanova i la Geltrú, gener de 2017 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=95412&idens=830730008

