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1.Presentació 

 

Aquesta memòria correspon al primer any de funcionament del servei 

del Defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú.  

 

És un servei nou, molt jove, per tant és aviat per treure conclusions 

definitives, cal madurar i créixer en diferents aspectes, i per fer-ho 

cada any millor. 

 

Tot i així, hi ha aspectes que ja ara es detecten per millorar el servei. 

 

L’Oficina del Defensor de la Ciutadania disposa d’un reglament que 

acota perfectament la seva  jurisdicció, però cal pensar que avui en 

dia poques coses s’escapen al concepte de “convivència ciutadana” i 

és per això que aquesta Oficina ha treballat en tres camps: 

informació, assessorament i mediació. Es tracta d’escoltar, 

convèncer, presentar alternatives i, com es va anunciar en el discurs 

de presentació de la figura del Defensor de la Ciutadania en el mes 

d’abril de 2001, intentar fer veure que a voltes algú no té raó ja sigui 

el ciutadà, ja sigui l’Administració.  

 

La ciutadania sap que hi ha una figura que té capacitat per defensar 

els seus interessos davant l’Administració si creu que aquests han 

estat vulnerats o menystinguts, però caldria una campanya 

d’informació ciutadana respecte al servei. Manca més informació i 

convindria aclarir què és i què representa l’Oficina i quin és el seu 
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camp d’acció. Això es podria fer amb intervencions en mitjans de 

comunicació i altres mètodes de difusió, també seria interessant la 

participació en trobades i reunions i es podria dinamitzar l’Oficina 

oferint propostes variades com conferències, xerrades al voltant de la 

participació, etc. 

 

És molt important la ubicació del Defensor de la Ciutadania, caldria 

no donar impressió de provisionalitat. Convé una indicació clara de la 

ubicació, que els ciutadans i les ciutadanes trobin fàcilment l’Oficina i 

no se sentin desorientats. 

 

El servei disposa d’un bon calaix de consultes i queixes i tot i que hi 

ha poca experiència per extreure conclusions, poden ser per ara una 

mostra per saber com veu la ciutadania l’Oficina. 

 

Finalment, seria interessant mencionar tres aspectes: 

 Les regidories de l’Ajuntament han respost, per escrit, en el 

termini correcte i amb el to d’atenció deguda quan se’ls ha sol�licitat 

informació sobre queixes i consultes. Tot i així, no tots els casos s’han 

resolt, com l’informe especifica. 

 L’escassa activitat de “recomanació” de l’Oficina és 

conseqüència de la poca controvèrsia que les queixes o les consultes 

han ocasionat. 

 En el ple convenciment que aquesta Oficina del Defensor de la 

Ciutadania s’ha d’anar perfilant i polint amb la dinàmica que provoca 

cada cas, s’ha de manifestar que no s’ha fet cap actuació d’ofici i no 

s’ha fet perquè s’ha cregut més important assentar la relació entre 
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oficina i ciutadania que no pas encetar queixes d’ofici. Aquest dret, no 

obstant això, queda obert per aquest segon curs. 

 

A tots els ciutadans i ciutadanes, moltes gràcies.   
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2. Organització interna 

 

El Defensor de la Ciutadania és nomenat en Ple en sessió 

extraordinària el 20 de desembre de 2000 per acord unànime dels 

membres de la corporació. El 5 de març de 2001, el Ple de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el Reglament del Defensor 

de la Ciutadania i el 18 d’abril de 2001 pren possessió del càrrec. 

Finalment, l’Oficina inicia la seva tasca el 8 de maig de 2001.  

 

El Defensor de la Ciutadania està actualment ubicat al Centre Cívic de 

Sant Joan, i utilitza una de les sales del Centre. Inicialment, es 

valorava la possibilitat de poder fer les permanències de manera 

rotativa en els diferents centres cívics municipals, però fins ara ha 

estat únicament al de Sant Joan. 

 

L’horari de visites del Defensor de la Ciutadania és els dimarts d’11 a 

13 h, excepte l’últim dimarts de mes que és de 17 a 19 h. Tot i que 

es manté una certa flexibilitat per poder atendre tothom. El telèfon 

de contacte del Defensor és el mateix que el del Centre Cívic, la 

trucada arriba a la centraleta i es passa a un telèfon que s’instal�la 

provisionalment a la sala on rep les visites. Des del mes de juny, el 

Defensor de la Ciutadania té adreça de correu electrònic però fins ara 

no ha estat un sistema gaire utilitzat pels ciutadans i ciutadanes.    

 

Per connectar  amb el Defensor de la Ciutadania es pot fer de dues 

maneres: adreçant-se personalment al Centre Cívic de Sant Joan o 
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telefonant al mateix telèfon del Centre. La primera demanda, tant 

personal com telefònica, és rebuda per la persona de suport del 

Defensor, que és l’encarregada de recollir les dades personals i el 

tema a tractar donant-los hora de visita.  

 

A la visita, en el cas que sigui únicament una consulta, s’intenta 

respondre al mateix moment, i si no és possible s’intenta respondre 

en el mínim temps. En el cas d’una queixa, el Defensor de la 

Ciutadania s’adreça per correu o telefònicament a qui correspon i en 

el moment en què hi ha resposta, es torna a convocar el ciutadà/na i 

se li exposa la resolució rebuda.  
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3. Activitat duta a terme per  l’Oficina  

 

En aquest primer any de funcionament, un cop valorats el tipus de 

casos que arribaven a l’Oficina, s’ha cregut convenient distribuir els 

expedients en dos grans grups: les consultes i les queixes. 

 

Consultes  

Sistema que el ciutadà té per buscar informació i assessorament 

sobre el  tema que li preocupa 

 

Queixes  

Forma en què el ciutadà es manifesta quan no està conforme 

amb alguna actuació de l’Administració. 

 

Per tramitar les consultes, el Defensor es posa en contacte amb 

l’Administració, per correu o telefònicament, sempre que el tema és 

del seu àmbit o amb altres estaments quan és necessari poder donar 

un millor assessorament al ciutadà/na, com serien el Síndic de 

Greuges, el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 

Catalunya o El Defensor del Pueblo. Per tant, l’activitat de l’Oficina té 

un paper important d’assessorament i intenta en tot moment donar 

resposta als dubtes dels ciutadans i ciutadanes que volen utilitzar 

aquest servei.  

 

Per tramitar les queixes, els passos a realitzar poden ser dos 

depenent de l’actuació prèvia del ciutadà/na. Si la persona que fa la 
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queixa no l’ha tramitat en primera instància a l’Administració, des de 

l’Oficina se li comunica que cal que faci aquest pas previ abans que el 

Defensor pugui fer una actuació directa, tal com marca el Reglament 

del Defensor de la Ciutadania. D’altra banda, si la persona que fa la 

queixa ja ha fet aquest pas per l’Administració i no ha rebut resposta 

o aquesta no ha estat del seu convenciment, és quan el Defensor fa 

una actuació adient al cas en què demana informació a la Regidoria a 

la qual pertany la queixa. 

 

A part dels expedients oberts també s’han atès trucades de petites 

consultes per les quals no ha calgut la presència personal de 

l’interessat, ja que s’han pogut resoldre directament per telèfon. 

 

S’han donat casos de persones no residents a Vilanova i la Geltrú que 

han fet ús del servei perquè esporàdicament han passat per la ciutat i 

han tingut algun problema puntual. En aquests casos s’han seguit els 

mateixos tràmits que amb un ciutadà o ciutadana de Vilanova i la 

Geltrú. Alhora, s’han donat casos de persones de ciutats properes que 

erròniament han demanat l’actuació del Defensor per temes sorgits a 

les seves poblacions. Davant aquesta situació, el Defensor de la 

Ciutadania ha fet algun contacte amb un responsable de la població 

en concret. 

 

És important comentar que, quan es va començar a difondre pels 

mitjans de comunicació la notícia que a Vilanova i la Geltrú hi hauria 

un Defensor de la Ciutadania, molts ciutadans i ciutadanes es van 

adreçar a l’Ajuntament per ser atesos per ell, tot i que el servei 
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encara no s’oferia. A partir de la presa de possessió del càrrec es van 

iniciar els tràmits de resolució d’aquests casos però, després d’un 

temps, alguns ja havien estat solucionats per altres mitjans, per 

aquest motiu alguns dels primers expedients oberts no han arribat a 

tancar-se.   

 

 

 3.1 Dades estadístiques  

 

Des que  el servei del Defensor de la Ciutadania es va iniciar el 8 de 

maig de 2001 i fins al 31 de  desembre de 2001 s’han obert un total 

de 65 expedients, els quals estan dividits en els dos grups esmentats 

anteriorment, consultes i queixes.  En nombre real s’han atès 32 

consultes i 33 queixes.  

 

 

 

queixes i consultes 

51%

49%
queixes 

consultes
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Mitjà utilitzat per adreçar-se al Defensor

48%

52%

Per telèfon

Personalment

Tipus de demanda

6%

94%

Col·lectius

Persones
individuals

Estat dels expedients 

20

38

7 Casos oberts

Casos tancats

Casos derivats
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Les consultes han estat bàsicament de tres tipus: al voltant de temes 

relacionats amb l’Administració, consultes que en realitat anaven 

adreçades a altres estaments, i algunes consultes de temes 

personals. Totes elles han estat respostes en alguns casos i 

adreçades correctament en altres.  

 

 

 

 

Les queixes han estat bàsicament dirigides a l’Administració, a 

diferents regidories, tot i que algunes anaven adreçades a altres 

estaments.  

 

Tipologia de les consultes

28%

56%

13% 3%
Administració Local

Derivats

Temes personals

Mediador
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Queixes derivades a altres 

estaments 

58%

14% 14%

14%

Síndic de
Greuges 

Defensor del
Pueblo

Funeraria
V ilanova S.A.

Departament de
Benestar Social
de la  G eneralita t 

Queixes a l'Administració 

local

25%

21%
29%

13%

4% 4% 4%

Reg. de Serveis Viaris i

Habitatge

Reg. de Seguretat i

Protecció Ciutadana

Reg. d'Acció Territorial 

Reg. d'Hisenda i

Organització i Sistemes 

Alcaldia 

Reg.de Cultura i Plans

d'Acció Ciutadana

Servei Municipal

d'Abastament d'Aigua
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 3.2 Altres activitats realitzades pel Defensor de la      

Ciutadania 

 

Durant l’any 2001, el Defensor de la Ciutadania ha assistit a diversos 

actes en relació amb el càrrec. 

 

� III Trobada de Síndics i Defensors dels Ciutadans locals, el 

20 d’abril de 2001 a Lleida. 

Trobada de dinou síndics de greuges i defensors de la ciutadania 

amb la intenció d’unificar criteris i intercanviar experiències. 

 

� II Fòrum de debat sobre el Desenvolupament de la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, el 5 

de maig de 2001 a Barcelona. 

Jornada de treball amb l’objectiu de reunir totes aquelles persones 

i associacions que volen debatre i reflexionar els possibles models 

d’auditories de Drets Humans a la ciutat. 

 

� Reunió amb les associacions de veïns de Vilanova i la 

Geltrú, 19 de setembre de 2001.  

La reunió va ser un punt de trobada amb les associacions de veïns 

de la ciutat per intercanviar opinions i oferir els serveis del 

Defensor de la Ciutadania davant qualsevol problema. D’aquesta 

reunió en va sortir una proposta de trobada cada sis mesos 

aproximadament.  
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� Moderador en la taula rodona “L’Associacionisme veïnal 

avui” en commemoració del 25è aniversari de l’Associació 

de Veïns de Sant Joan, el 16 de juny de 2001 al Centre Cívic de 

Sant Joan  
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4.Sinopsi dels expedients oberts durant l’any 

2001 

 

 

4.1.Queixes  

 

Queixa 001/01 

 

Demanda: la senyora L.R.R. es queixa de la inseguretat que troba 

quan fa servir l’escala del cementiri i presenta una proposta de canvi. 

Tràmit: el Defensor es posa en contacte amb l’empresa que gestiona 

el cementiri i  per correu responen que no hi ha cap tipus de perill. 

Notifiquem la resposta a la ciutadana. 

Estat de l’expedient: tancat 

 

Queixa 002/01 

 

Demanda: el senyor A.C.C. es queixa per la incorrecta instal�lació de 

la calefacció al seu domicili. Presenta documents dels llocs on s’ha 

dirigit a fer la reclamació.  

Tràmit: el ciutadà ja s’ha adreçat a l’Oficina Municipal del 

Consumidor que és el lloc adient per les queixes a oficines privades. 

Estat de l’expedient: tancat 
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Queixa 003/01 

 

Demanda: el senyor S.R.A. s’adreça per queixar-se  sobre els 

problemes que té per poder retirar el seu vehicle del dipòsit 

municipal, ja que ha de pagar un import força elevat pel temps que fa 

que el és cotxe allà. També reclama que li paguin les destrosses que 

ha patit el vehicle.  

Tràmit: després d’haver rebut informació i informes del cas de la 

regidoria, el ciutadà encara no ha tornat.  

Estat de l’expedient: obert.    

 

Queixa 006/01 

 

Demanda: un col�lectiu de veïns del carrer de l’Hospital, s’adreça al 

Defensor de la Ciutadania per queixar-se sobre la possible rasa que 

caldria obrir per a la connexió del clavegueram del nou sector 

residencial FISA amb la resta del clavegueram de la ciutat. 

Comuniquen els passos que estan seguint i demanen que el Defensor 

estigui al corrent d’aquest tema i els assessori puntualment.  

Tràmit: el Defensor demana informe a l’Àrea d’Acció Territorial. Un 

cop rebuda la informació acorden que els veïns seguiran negociant 

directament amb l’Ajuntament.  

Estat de l’expedient: obert 
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 Queixa 009/01 

 

Demanda: el ciutadà J.R.C. s’adreça com a representant d’un 

col�lectiu de veïns de la zona del parc  Gumà i Ferran per presentar 

una queixa sobre el mal estat del parc, l’augment  del vandalisme i la 

inseguretat de la zona. Demanen una reestructuració de la zona.  

Tràmit: presenten carta enviada a Alcaldia. 

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 013/01 

 

Demanda: el ciutadà J.A.C.C. resident a Canyelles, formula una 

queixa.  

Tràmit: malgrat que el tema no és del nostre municipi, l’Ajuntament 

de Canyelles té l’amabilitat d’atendre el Defensor.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

 Queixa 014/01 

 

Demanda: el ciutadà F.J.R. presenta una queixa per telèfon sobre un 

problema amb la grua municipal. El dia que tenia visita no es va 

presentar a l’Oficina.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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Queixa 015/01 

 

Demanda: la senyora M.S. presenta una queixa sobre un llibre, 

editat per l’Agrupació de Balls Populars amb el suport de 

l’Ajuntament, que fa referència a un familiar seu i que considera 

blasmat pels comentaris que apareixen en aquest text.  

Tràmit: un cop exposat el cas a l’Ajuntament, es rep resposta tant 

d’aquest com de l’autor del llibre i de l’Agrupació de Balls Populars. Es 

notifica a la ciutadana i se li fa arribar un informe amb les respostes 

rebudes.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 017/01 

 

Demanda: el senyor N.J.A. presenta una queixa com a president 

d’una comunitat de veïns pel cobrament d’uns impostos de béns 

immobles que creuen incorrectes.  

Tràmit: un cop fets els tràmits pertinents amb la Regidoria d’Hisenda 

i Organització i Sistemes i, un cop rebudes les respostes demanades, 

el cas es soluciona favorablement per al ciutadà.  

Estat de l’expedient:  tancat. 

 

Queixa 018/01 

 

Demanda: la ciutadana M.D.R. presenta una queixa pel soroll d’unes 

connexions elèctriques adossades al seu immoble.  
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Tràmit: després d’haver rebut l’informe sol�licitat a l’Ajuntament 

sobre aquesta queixa on es comenten les diferents revisions a dites 

connexions, es comunica a la ciutadana. Davant el seu desacord es 

tanca el cas sense que s’hagi solucionat el problema. 

Estat de l’expedient: tancat 

 

Queixa 019/01 

 

Demanda: el ciutadà V.F.B. s’adreça al Defensor per queixar-se de la 

manca de cartells de nomenclatura dels carrers de la ciutat ja que 

opina que no estan ben senyalitzats.  

Tràmit: se li demana que porti per escrit la sol�licitud i, si pot ser, 

amb el suport en signatures de diferents veïns.  

Estat de l’expedient: obert en espera que el ciutadà presenti la 

sol�licitud. 

Nota: aquesta Oficina es reserva el dret d’actuar d’ofici. 

 

Queixa 021/01 

 

Demanda: el senyor J.A.C.S. s’adreça al Defensor per queixar-se 

davant l’assignació d’escola del seu fill, ja que no és una de les 

opcions demanades en la preinscripció.  

Tràmit: es deriva al Síndic de Greuges. 

Estat de l’expedient: tancat  
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 Queixa 022/01 

 

A) Demanda: veïns dels habitatges situats a la rambla de la 

Pau, 95, s’adrecen al Defensor de la Ciutadania per formular 

unes queixes per la desigualtat de les quotes que se’ls 

cobren per les places de pàrquing.  

Tràmit: aquesta Oficina sol�licita que es faci una reunió de 

veïns per arribar a un acord per rectificar aquestes decisions 

administratives.  

Estat de l’expedient: obert  

B) Demanda: un altre ciutadà de l’immoble situat a la rambla 

de la Pau, 99, formula una queixa per la sortida d’un 

escalfador situat a l’habitatge que està sota del seu que li 

provoca molèsties.  

Tràmit: l’Ajuntament respon que el tema que planteja el 

ciutadà no està previst per LIIA 3/1998, per la qual cosa 

l’Administració no té competència en aquesta qüestió. 

S’informa al ciutadà.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Queixa 023/01 

 

Demanda: la ciutadana A.P.G. s’adreça al Defensor per fer una 

queixa per un problema en el cobrament de la pensió de jubilació.  

Tràmit: el cas no era competència del Defensor, per tant, després 

d’un assessorament previ es va demanar a la ciutadana que s’adrecés 
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al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya on 

tramitarien el seu cas.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 025/01 

 

Demanda: el col�lectiu APMA, Associació per a la Protecció del Medi 

Ambient, es queixa per la negativa oral de l’Ajuntament per penjar 

una pancarta, pregunten per què no hi ha notificació escrita.  

Tràmit: es demana informació a la Regidoria de Serveis Viaris i 

Habitatge. Un cop rebuda la resposta el Defensor retorna un informe 

per escrit a l’APMA amb totes les dades.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 026/01 

 

Demanda: la senyora LL.O.V. presenta una queixa per un conflicte 

immobiliari.  

Tràmit: el Defensor de la Ciutadania, després de diverses visites, 

demana informació del cas a Secretaria. La ciutadana continua sense 

estar d’acord i demana hora periòdicament per anar fent queixes al 

voltant del mateix tema.  

Estat de l’expedient: obert.  
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Queixa 029/01 

 

Demanda: la ciutadana E.G.L. s’adreça al Defensor de la Ciutadania 

per presentar una queixa per la construcció d’un pou sense 

autorització.  

Tràmit: la senyora no ha fet cap escrit a l’Ajuntament per aquest 

cas, per tant se li comunica que primer ha de presentar la queixa a 

l’Administració, i si no rep cap notificació o no està d’acord amb la 

resposta pot adreçar-se al Defensor.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

 Queixa 034/01 

 

Demanda: la senyora S.C.M. presenta queixa per l’estat de 

l’immoble on viu.  

Tràmit: fets els tràmits oportuns a la Regidoria de Serveis Viaris i 

Habitatge i a la Regidoria de Serveis Socials i Salut, es considera 

necessària “la implicació de la senyora en la resolució del seu 

problema i per tant, continuarem orientant-la i oferint-li els ajuts 

institucionals disponibles a tal efecte ja mencionats”.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 036/01 

 

Tràmit: el senyor F.Z., veí de les Roquetes, presenta queixa per 

problemes amb la seva partida de naixement.  
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Tràmit: el Defensor prepara una carta per al Síndic de Greuges i 

comenta al ciutadà que és un tema de competència del Síndic.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 037/01  

 

Demanda: la ciutadana P.C.B. sol�licita visita amb el Defensor de la 

Ciutadania per presentar una queixa pel pagament d’un impost.  

Tràmit: la senyora encara no ha presentat cap recurs a l’Ajuntament, 

per tant li demana que ho faci i si després té qualsevol problema que 

es torni a adreçar al Defensor.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 039/01 

 

Demanda: la senyora N.P. truca per demanar visita amb el Defensor 

de la Ciutadania per una queixa sobre l’impost de la contribució. El 

dia abans de la visita comunica que el tema es pot solucionar sense el 

suport del Defensor.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 041/01 

 

Demanda: el ciutadà X.V.T. sol�licita visita amb el Defensor de la 

Ciutadania per queixar-se d’uns maltractaments verbals per part de 

la Policia Local.  
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Tràmit: un cop demanat l’informe pertinent, la resposta de la policia 

manifesta l’alteració de l’ordre públic del ciutadà. La por del ciutadà 

és que la Policia Municipal havia traslladat l’expedient a la 

Subdelegació del Govern per si es derivaven sancions. La 

Subdelegació del Govern no s’ha manifestat .  

Estat de l’expedient: tancat.  

 

Queixa 046/01 

 

Demanda: el senyor J.T.C. presenta una queixa al Defensor de la 

Ciutadania per un problema amb la grua municipal, ja que considera 

que no van seguir els passos adequats en la retirada del seu vehicle. 

Tràmit: un cop rebut l’informe de la Regidoria de Seguretat i 

Protecció Ciutadana es comunica al senyor la resolució.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 048/01 

 

Demanda: el ciutadà E.A.R. presenta una queixa sobre els impostos 

de les escombraries, que en el seu cas troba desproporcionats.  

Tràmit: se li comunica que presenti recurs a l’Ajuntament. 

Transcorregut un termini en què el ciutadà no rep resposta de 

l’Administració, aquesta oficina sol�licita informació.  

Estat de l’expedient: obert. 
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Queixa 049/01 

 

Demanda: la ciutadana L.C.V. expressa la seva queixa al Defensor 

de la Ciutadania sobre les incorreccions, fetes per un treballador 

d’Hisenda, en la declaració de la renda. Aquest error li suposa una 

despesa econòmica que ella no ha d’assumir.  

Tràmit: aquest tema és de competència estatal, per tant es deriva al 

Defensor del Pueblo.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Queixa 051/01 

 

Demanda: la senyora D.B.M. presenta una queixa per unes 

molèsties que pateix del seu veí.  

Tràmit: el tema és d’un altre àmbit, per tant se l’assessora a on s’ha 

de dirigir.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Queixa 053/01 

 

Demanda: el ciutadà F.R.M. s’adreça al Defensor per queixar-se pel 

nou pla urbanístic al voltant de les seves parcel�les situades al Fondo 

de Somella.  

Tràmit: el Defensor proposa al ciutadà que presenti al�legacions a 

l’Ajuntament dins els terminis establerts per fer-ho. S’espera 

resposta.  

Estat de l’expedient: obert. 
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Queixa 057/01 

 

Demanda: el senyor S.T.C. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

queixar-se de no haver rebut resposta de l’Ajuntament sobre l’import 

de l’impost d’escombriaires.  

Tràmit: el Defensor de la Ciutadania demana informació a la 

Regidoria de Serveis Viaris i Habitatge. Un cop rebuda la informació li 

comunica al ciutadà.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 058/01 

 

Demanda: el ciutadà A.V.F. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

queixar-se pels problemes d’ordre públic en un immoble.  

Tràmit: el Defensor trasllada les queixes a la Regidoria de Protecció i 

Seguretat Ciutadana i actualment espera resposta.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 059/01 

 

Demanda: el senyor J.A.LL. es queixa de la possibilitat que hi ha que 

tallin un pi del seu immoble que toca amb la finca del costat.  

Tràmit: després de demanar la informació pertinent, l’Administració 

local comunica que en no ser un arbre catalogat no hi ha cap 

impediment per no tallar-lo.  

Estat de l’expedient: tancat.   
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Queixa 063/01 

 

Demanda: el ciutadà J.V.C. s’adreça al Defensor de la Ciutadania i 

presenta una queixa sobre les inundacions que té en la seva finca 

cada vegada que plou per culpa d’una modificació viària.  

Tràmit: el Defensor posa en contacte el ciutadà amb la Regidoria 

d’Acció Territorial.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 064/01 

 

Demanda: el senyor E.M.A. es posa en contacte telefònic per un 

tema urbanístic.  

Tràmit: el Defensor de la Ciutadania els comunica que si no poden 

venir personalment haurien de presentar la queixa per escrit. 

Actualment s’està pendent de rebre-la.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Queixa 065/01 

 

Demanda: el senyor F.N.G. es queixa de no poder estacionar on viu. 

Comunica que treballa de nit i quan arribar al matí no troba cap lloc 

on estacionar.  

Tràmit: el Defensor, després d’un contacte telefònic amb la Regidoria 

de Serveis Viaris i Habitage, adreça al ciutadà directament a 

l’Ajuntament.  

Estat de l’expedient: tancat 
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4.2.Consultes 

 

Consulta 004/01 

 

Demanda: la ciutadana M.M.G. es dirigeix al Defensor perquè 

l’assessori sobre els passos a seguir amb l’Ajuntament, davant una 

caiguda soferta al carrer.  

Tràmit: el Defensor de la Ciutadania l’informa que ha de presentar 

una instància si vol indemnització. Adjunten l’informe de la policia, el 

comunicat mèdic i les conseqüències que se’n deriven.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Consulta 005/01 

 

Demanda: el ciutadà J.F. s’adreça al Defensor de la Ciutadania, quan 

encara no s’oferia el servei per fer una consulta. En el moment que el 

servei ja està en funcionament el ciutadà comunica que el problema 

ja s’ha solucionat.  

Estat de l’expedient: tancat.  

 

Consulta 007/01 

 

Demanda: el ciutadà J. S. consulta sobre un accident laboral.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 008/01 

 

Demanda: la ciutadana L.G. s’adreça al Defensor per fer una consulta 

sobre un accident de cotxe quan encara no s’oferia el servei.  

Tràmit: quan el Defensor es posa en contacte amb la ciutadana per 

parlar del tema, no dóna cap resposta. 

Estat de l’expedient: tancat  

 

Consulta 010/01 

 

Demanda: el ciutadà J.P. va demanar poder tenir una visita amb el 

Defensor de la Ciutadania per poder fer una consulta d’informació 

personal.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

 Consulta 011/01 

 

Demanda: la ciutadana M.D.E. demana per telèfon visita amb el 

Defensor. En la data de la visita, la ciutadana no es presenta. 

Estat de l’expedient: tancat. 

 

 Consulta 012/01 

 

Demanda: la ciutadana M.G. demana visita el Defensor abans que el 

seu servei estigui en funcionament per un problema amb un casal 

d’avis.  
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Tràmit: un cop s’inicia el servei, se l’avisa, però la senyora ja no vol 

tirar endavant el cas.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 016/01 

 

Demanda: una associació de familiars i amics de malalts mentals 

consulten qüestions al voltant de temes associatius.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Consulta 020/01 

 

Demanda: el ciutadà J.R.J. consulta com a president d’una 

comunitat de veïns sobre un problema que han tingut entre els veïns 

amb la instal�lació d’unes antenes.  

Tràmit: en aquest cas el Defensor de la Ciutadania actua com a 

mediador entre el president i dos veïns més de l’escala en una reunió 

conciliadora. 

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 024/01 

 

Demanda: el senyor J.O. fa una consulta personal al Defensor.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 027/01 

 

Demanda: el senyor V.L.M. consulta per què les factures de l’aigua 

arriben a les cases un cop aquestes ja han estat cobrades pel banc. 

Tràmit: el Defensor demana informació al Servei Municipal 

d’Abastament d’Aigües i encara no s’ha rebut resposta.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Consulta 028/01 

 

Demanda: el senyor J.S.L. fa una consulta sobre una comunitat de 

veïns que no és competència del Defensor.  

Tràmit: se l’assessora sobre on ha de dirigir-se.  

Estat de l’expedient: tancat.  

 

Consulta 030/01 

 

Demanda: la ciutadana  N.S.F. es presenta a l’Oficina per demanar 

ajuda sobre un tema que no és competència del Defensor perquè està 

per via judicial (Fiscalia de Menors, Tarragona).  

Tràmit: el Defensor li comunica que es dirigeixi a l’Oficina de Drets 

Civils de l’Ajuntament perquè allà la podran atendre degudament. 

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 031/01 

 

Demanda: el senyor F. S. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

fer una consulta sobre els espais o llocs d’atenció psiquiàtrica que hi 

ha a Vilanova i la Geltrú.  

Tràmit: adreça el ciutadà a l’Hospital Sant Antoni Abat.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 032/01 

 

Demanda: La ciutadana M.LL. fa una consulta sobre una qüestió de 

veïnat en l’immoble on viu.  

Tràmit: el tema no pertany a la competència del Defensor de la 

Ciutadania. L’assessora a on s’ha de dirigir.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 033/01 

 

Demanda: la senyora G.F.S. s’adreça al Defensor de la Ciutadania 

per fer una consulta immobiliària.  

Tràmit: aconsella la ciutadana que s’assessori per un advocat, el 

tema és de jurisdicció civil.  

Estat de l’expedient: tancat.  
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Consulta 035/01 

 

Demanda: el ciutadà P.F.P. consulta sobre un tema de la bandera de 

Vilanova. 

Tràmit: el Defensor li suggereix que ho proposi a l’Ajuntament 

perquè el tema sigui tractat en un ple.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 038/01  

 

Demanda: el ciutadà C.F.LL consulta al voltant d’un tema 

d’adopcions internacionals.  

Tràmit: no és un tema de l’àmbit del Defensor. Se li comunica que 

vagi al Síndic de Greuges a exposar el tema i s’adjunta una carta 

perquè la presenti a la Sindicatura.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Consulta 040/01 

 

Demanda: el senyor J.A. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

consultar un tema de Correus.  

Tràmit: no és un cas de l’àmbit de l’Administració local. 

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 042/01 

 

Demanda: el ciutadà J.A.S. sol�licita consulta amb el Defensor de la 

Ciutadania per veure si el pot ajudar a aclarir un tema d’un immoble 

de la seva propietat que ha de rectificar a càrrec seu, la seva 

disconformitat es basa en el fet que la rectificació a d’anar a càrrec de 

l’empresa que li va vendre l’immoble.  

Tràmit: el Defensor demana informació a la Regidoria d’Acció 

Territorial i a l’empresa constructora. 

Estat de l’expedient: obert. 

 

Consulta 043/01 

 

Demanda: el ciutadà B.F.S. demana trobar-se amb el Defensor per 

poder consultar l’estat actual del servei de Correus. 

Tràmit: el cas no és competència del Defensor de la Ciutadania. 

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 044/01 

 

Demanda: la senyora M.C.O. s’adreça al Defensor per consultar uns 

problemes que té en el pis de lloguer.  

Tràmit: no és un tema de la competència del Defensor, per tant se 

l’assessora d’on s’ha de dirigir.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 045/01 

 

Demanda: el ciutadà J.F.M., treballador de l’ONCE, consulta al 

Defensor de la Ciutadania els problemes que té per trobar un pis de 

lloguer.  

Tràmit: vistes les seves necessitats, se l’adreça a Serveis Socials. 

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Consulta 047/01 

 

Demanda: el senyor J.C.C. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

consultar un problema amb una mútua mèdica que ha fet fallida i de 

la qual es deriva la no-obligació de les prestacions al ciutadà.  

Tràmit: no és un cas d’àmbit local.  

Estat de l’expedient: tancat.   

 

Consulta 050/01 

 

Demanda: la ciutadana M.D.S. fa consulta telefònica per saber els 

passos que ha de seguir amb l’Ajuntament per la caiguda que va patir 

en un carrer de Vilanova.  

Tràmit: és assessorada i està esperant algun comunicat.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

 

 



Defensor de la Ciutadania 

Centre Cívic de Sant Joan. Jardins Francesc Macià, s/n. Tel. 938158042. 08800 Vilanova i la Geltrú. 
defensor@vilanova.org 

36

Consulta 052/01 

 

Demanda: el senyor C.D.G. consulta al Defensor de la Ciutadania per 

un tema personal.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 054/01 

 

Demanda: el ciutadà J.N.B. consulta sobre una possible reducció del 

pagament de l’ITV donada la seva condició de jubilat.  

Tràmit: el Defensor aconsella la possibilitat d’aconseguir uns 

pagaments a terminis, però el ciutadà sembla que no vol pagar i 

aquesta oficina demostra la seva disconformitat.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Consulta 055/01 

 

Demanda: el senyor J.I.P.P. consulta al Defensor de la Ciutadania els 

problemes que té per al cobrament de la seva pensió.  

Tràmits: el ciutadà ja ha fet tràmits per via judicial i no és 

competència del Defensor.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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Consulta 056/01 

 

Demanda: la senyora G.P., ciutadana de Canyelles, pregunta al 

voltant d’un tema urbanístic.  

Tràmit: el cas no és de competència territorial però es fa un contacte 

amb l’Ajuntament de Canyelles.  

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 060/01 

 

Demanda: el ciutadà L.T.C. truca al Defensor de la Ciutadania per 

sol�licitar visita per fer una consulta. El senyor no es presenta a 

l’Oficina. 

Estat de l’expedient: tancat. 

 

Consulta 061/01 

 

Demanda: el senyor A.C.S. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per 

consultar al voltant del tema del Pla Parcial Fondo de Somella i 

presenta una còpia del plec d’al�legacions que ha presentat a 

l’Ajuntament.  

Estat de l’expedient: obert. 

 

Consulta 062/01 

 

Demanda: el ciutadà J.A.P. consulta el Defensor de la Ciutadania per 

un tema de consum.  
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Tràmit: aquest tema no pertoca a l’Oficina i se l’adreça a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor.  

Estat de l’expedient: tancat. 
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ANNEX 

 

Reglament del Defensor de la Ciutadania  

 

INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el Reglament de 

participació ciutadana amb la voluntat i l’objectiu de fer públic el seu 

compromís amb la participació de la ciutadania en tot allò que és 

públic i que afecta la ciutat. 

Aquest compromís no solament fa referència als temes que des de 

l’Administració afecten la ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes, sinó 

que també implica la pròpia institució municipal i el seu 

funcionament.  

En una realitat cada cop més complexa, els ciutadans i les ciutadanes 

es dirigeixen a l’Administració amb desconfiança i un dels objectius 

de la figura del defensor/a de la ciutadania és restablir aquesta 

possible pèrdua de confiança. Per aquest motiu, la figura del 

defensor/a de la ciutadania té una rellevància especial, perquè 

investiga els assumptes que se li presenten de l’actuació de 

l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El dia 5 de març de 

2001, el Ple d'aquest Ajuntament ha aprovat el Reglament del 

Defensor de la Ciutadania, que podeu consultar a continuació.  
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NORMATIVA LEGAL 

Art. 1. D’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent i en 

l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia, l’Ajuntament té la facultat de 

crear la figura del defensor/a de la ciutadania. 

Art. 2. Aquest reglament del defensor/a de la ciutadania desenvolupa 

el títol VI del Reglament de participació ciutadana. 

 

Art. 3. Definició del defensor/a de la ciutadania 

3.1. El defensor/a de la ciutadania és una institució que té per 

objectiu defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 

Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 

dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, investiga els 

assumptes que se li presenten de l’actuació de l’Administració 

municipal, dels seus organismes dependents. També podrà actuar, si 

ho creu convenient, d’ofici. 

3.2. El defensor/a de la ciutadania compleix les seves funcions amb 

independència, objectivitat, tot garantint la confidencialitat i la 

qualitat de la seva tasca. Investiga i resol els expedients iniciats 

d’ofici i les queixes formulades a petició de part. 

3.3. L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i les 

empreses que depenen de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tenen 

l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el defensor/a de 

la ciutadania en les investigacions que aquest dugui a terme. 
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3.4. El defensor/a de la ciutadania informa anualment el Ple municipal 

de les actuacions que hagi portat a terme i en presenta la memòria 

corresponent. 

 

Art. 4 Nomenament 

4.1. El defensor/a de la ciutadania és elegit pel Ple municipal i com a 

mínim per les 2/3 parts del nombre legal dels membres de la 

Corporació.  

4.2. El seu mandat serà de cinc anys, però podrà seguir exercint les 

seves funcions del càrrec fins al nomenament del successor/a. El 

defensor/a de la ciutadania podrà exercir com a màxim el seu càrrec 

al llarg de dos mandats. 

4.3. Per poder ser elegit defensor/a de la ciutadania cal ser major 

d’edat i tenir el ple ús dels drets civils i polítics. 

4.4. És incompatible ser defensor/a de la ciutadania amb qualsevol 

mandat representatiu, càrrec polític, funció administrativa a 

l’Ajuntament, estar relacionat amb qualsevol organisme en el qual 

l’Ajuntament participi, o amb qualsevol activitat professional, 

mercantil, laboral que comporti relació amb l’Ajuntament. 

 

Art. 5. Cessament 

Art. 5.1. El defensor/a de la ciutadania podrà cessar del càrrec per 

alguna de les causes següents: 
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a. Mort  

b. Transcorregut el temps pel qual fou elegit.  

c. Renúncia  

d. Pèrdua de la condició política de català  

e. Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici dels drets 

polítics declarada per decisió judicial ferma.  

f. Condemna a causa de delicte dolós i per sentència ferma.  

g. Incompatibilitat sobrevinguda.  

h. Negligència notòria en el compliment de les obligacions i 

dels deures del càrrec.  

i. Pèrdua de confiança  

5.2. En els casos de a) a f) el cessament es produirà de forma 

automàtica. En els casos g), h) i i) el cessament serà acordat pel Ple 

municipal i per acord de les 2/3 parts dels seus membres i amb una 

audiència prèvia de la persona interessada. 

 

Art. 6. Exercici del mandat 

6.1. El defensor/a de la ciutadania no està subjecte a cap mandat 

imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les funcions 

que té assignades amb autonomia i segons el seu criteri, tot 

respectant la legalitat vigent. 
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6.2. L’acord de nomenament del defensor/a de la ciutadania 

determinarà el nivell de dedicació exigible a la tasca i les 

compensacions econòmiques que puguin correspondre-li. 

6.3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà en el pressupost 

municipal una partida per tal de fer front a les despeses que comporti 

l’oficina del defensor/a de la ciutadania i el desenvolupament de la 

seva tasca. L’interventor municipal en farà el control. 

 

Art. 7. Competències del defensor/a de la ciutadania 

Són competències del defensor/a de la ciutadania 

a. Qualsevol assumpte relacionat amb l’Administració 

municipal.  

b. Qualsevol assumpte relacionat amb el tracte rebut en 

organismes municipals o que siguin de competència 

municipal.  

c. Qualsevol problema que la ciutadania tingui i faci 

referència a temes de competència municipal.  

d. Si algun tema no fos de competència municipal, el 

defensor/a de la ciutadania informarà i assessorarà sobre 

quin és l’organisme competent. Per tal de facilitar aquesta 

tasca el defensor/a de la ciutadania establirà relacions 

amb el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo.  
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Art. 8. Procediment i actuació del defensor/a de la ciutadania 

8.1. Pot adreçar-se al defensor/a de la ciutadania per demanar-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.  

8.2. Totes les actuacions del defensor/a de la ciutadania són gratuïtes 

per a la persona interessada, i no és necessària l’assistència d’un 

advocat ni d’un procurador. 

8.3. Els assumptes es presentaran per escrit i s’hi adjuntaran els 

documents que puguin servir per resoldre el cas. A tal efecte es 

crearà un registre independent del municipal per tal de registrar i 

acusar recepció de tots els assumptes que se li formulin.  

8.4. El defensor/a de la ciutadania pot tramitar o rebutjar l’assumpte 

plantejat. En cas de rebutjar un assumpte s’ha de comunicar a la 

persona interessada mitjançant un escrit motivat. 

8.5. Entre la producció del fet plantejat al defensor/a de la ciutadania 

i la seva presentació al registre no pot passar més d’un any. El 

defensor/a de la ciutadania podrà actuar d’ofici en qualsevol moment. 

8.6. En cas que un assumpte també es trobi en tramitació en via 

judicial, el defensor/a de la ciutadania continuarà el seu procediment 

fins que aquest es trobi pendent de sentència. 

8.7. El defensor/a de la ciutadania ha de vetllar perquè 

l’Administració municipal resolgui en un temps i en una forma legal 

les peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats. 
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8.8. Les decisions i les resolucions del defensor/a de la ciutadania no 

poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels 

recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra 

l’acte, resolució o l’actuació que hagi motivat la seva intervenció. 

8.9. Després d’admetre l’assumpte a tràmit o que s’hagi iniciat 

expedient d’ofici, el defensor/a de la ciutadania prendrà les mesures 

d’investigació que consideri oportunes i podrà informar el 

departament o la dependència afectada perquè en el termini de 

quinze dies el cap trameti un informe escrit que exposi les dades que 

li hagi demanat. 

8.10. Si la queixa afecta la conducta de persones que estiguin al 

servei de l’Ajuntament, el defensor/a de la ciutadania ho comunicarà 

al cap del servei i al regidor que correspongui, segons l’organigrama 

municipal. Es sol�licitarà a la persona afectada que trameti l’informe i 

la documentació que es necessiti per tal d’acomplir el que s’estableix 

en l’art. 8.9. 

8.11. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal que 

depengui de l’Ajuntament o estigui adscrit a un servei públic ha de 

facilitar al defensor/a de la ciutadania la informació, l’assistència i 

l’entrada a totes les dependències que se sol�licitin, i també les 

dades, els expedients i els altres documents que cregui que són 

necessaris per seguir les seves investigacions. Aquestes actuacions 

s’han de dur a terme amb la reserva i la discreció més absoluta. 
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8.12. El defensor/a de la ciutadania podrà fer públic el nom dels 

departaments o òrgans que obstaculitzin l’exercici de les seves 

funcions i se’n podrà exigir responsabilitats administratives. 

8.13. Si durant les investigacions s’observen indicis que s’han comès 

infraccions disciplinàries o que s’han produït conductes delictives, el 

defensor/a de la ciutadania ho comunicarà a l’òrgan competent. 

8.14. En l’exercici de les seves funcions d’investigació i resolució d’un 

assumpte, el defensor/a de la ciutadania pot formular a les autoritats 

i al personal de l’Ajuntament les advertències, les recomanacions, els 

suggeriments i els recordatoris que correspongui, si bé no pot 

modificar o anul�lar actes o resolucions administratius.  

8.15. El defensor/a de la ciutadania ha d’informar del resultat de les 

investigacions a l’autor de l’assumpte, la persona al servei de 

l’administració afectada i a l’organisme en relació amb el qual s’ha 

formulat la queixa o s’ha iniciat l’expedient d’ofici. 

8.16. Un cop finalitzada la tramitació i investigació de l’assumpte el 

defensor/a de la ciutadania podrà emetre resolucions, recomanacions, 

advertències, suggeriments, peticions, reconeixements, mediacions. 

8.17. El defensor/a de la ciutadania podrà exercir la funció mediadora 

i d’intermediació per tal d’aconseguir un espai de trobada entre les 

parts en conflicte. Defugirà de la capacitat de proposar acords o 

conciliar interessos. 
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Art. 9. Relacions amb el Ple municipal 

9.1. El defensor/a de la ciutadania abans del dia 31 de març 

presentarà en un Ple municipal extraordinari una memòria en la qual 

s’exposin les actuacions que s’han dut a terme al llarg de l’any 

anterior. Haurà de constar-hi: 

a. El nombre i la mena d’assumptes o dels expedients 

iniciats d’ofici.  

b. El nombre d’assumptes rebutjats, els que es troben en 

tràmit i els que s’hagin investigat amb el resultat obtingut 

i també les causes que hi van donar lloc.  

c. Podrà formular els suggeriments que cregui adequats.  

9.2. El defensor/a de la ciutadania podrà fer constar en la seva 

memòria anual resolucions, recomanacions, advertències, 

suggeriments, peticions, reconeixements i propostes de mediació. 

9.3. El defensor/a de la ciutadania també pot presentar informes 

extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la importància dels 

fets que motivin la seva intervenció. Aquests informes i per petició 

del defensor/a de la ciutadania es tractaran en el Ple municipal 

extraordinari en un termini màxim d’un mes des de la data de petició. 

 

 

 


