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PRESENTACIÓ 2010PRESENTACIÓ 2010PRESENTACIÓ 2010PRESENTACIÓ 2010    
    

 
 
 
La present memòria recull les actuacions i l’activitat portada a terme per l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania al llarg de l’any 2010. En aquest període han actuat 
successivament dos titulars, fins el 10 de maig Joan Collell i a partir d’aquesta data jo 
mateix vaig ser presentat al Ple Municipal i per mitjà d’aquest a tota la ciutadania i a 
l’opinió pública en general. S’ha de fer esment que aquesta figura es presenta també com 
a exigència d’un deure bàsic i fonamental respecte a la ciutadania: l’obligació de servir, 
des de les institucions públiques amb transparència i eficàcia.  
 
Sempre he manifestat a la meva ciutat com a la resta de poblacions, que l’ajuntament que 
té instaurada la figura del Defensor de la Ciutadania, és un ajuntament valent, i ho dic 
amb orgull, que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un d’ells. Cal recordar que a 
Catalunya som uns 45 Síndics, Síndiques, Defensors o Defensores.  
 
La valentia d’aquest consistori no consisteix en suportar a aquest defensor i les seves 
propostes o suggeriments, no es tracta d’això, es tracta d’entendre i considero 
sincerament, que anem per bon camí, que la figura que es va crear en el seu dia, és per 
defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes, en el cas que l’administració municipal 
vulneri alguns dels seus drets que la legislació reconeix com a tal.  
La creació del Defensor de la Ciutadania no pertany a cap obligació legal, tant sols d’una 
marcada voluntat política.  
 
És de justícia que reiteri la meva felicitació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que en el 
seu moment va prendre l’acord que la nostra ciutat disposés de la figura del Defensor de 
la Ciutadania, que té com a principal objectiu la salvaguarda dels drets de la ciutadania i 
de les seves llibertats públiques.  
 
 
 
 
Oleguer Arnau Alemany 
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú  
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ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES     
 
 
Aquest apartat és un recull gràfic de la feina feta durant l’any 2010. Mostra 
quantitativament el volum de persones que han assistit per algun motiu a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania, ja sigui per fer una queixa, consulta o demanar  suport per a la 
realització d’una instància.  
 
Cal dir que aquest any, el Defensor de la Ciutadania ha atès moltes persones, però no tots 
els temes presentats han estat de la seva competència. Moltes de les visites han estat per 
explicar la seva situació actual, persones sense feina, persones amb molts problemes 
econòmics i que el que necessitaven era una persona amb qui poder compartir les seves 
necessitats.  
 
Totes les persones que han passat per l’ODC, amb els seus dubtes, queixes o consultes, 
han estat registrades i és en aquestes estadístiques on es pot veure l’activitat portada a 
terme durant aquest any.  
 
 
Persones ateses Persones ateses Persones ateses Persones ateses     
 
L’any 2010 s’han atès 106 persones, d’aquestes el 51% han estat homes, el 47%  dones i 
el 2% s’han presentat per un col·lectiu.  
 

106 persones ateses l'any 2010
Homes, dones i/o grups

54
51%

50
47%

2
2%

homes

dones

col·lectius

 
 
 
 
Aquesta xifra representa totes les atencions realitzades durant l’any 2010, ja siguin queixa 
o consulta, assessorament, o derivació al servei corresponent.  
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Tipologia atenció: queixa o consultaTipologia atenció: queixa o consultaTipologia atenció: queixa o consultaTipologia atenció: queixa o consulta    
 
 
De totes les peticions que han arribat a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, és a dir, de 
les 106 persones ateses, el 40% ha fet una queixa i el 60% ha fet una consulta.  
 

Consultes i/o queixes

42; 40%

64; 60%

queixes

consultes 

 
 
 
Vies de contacte Vies de contacte Vies de contacte Vies de contacte         
 
 
La manera de posar-se en contacte amb l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, es realitza 
per tres vies, un 5% és via telèfon, un 13% és via correu electrònic i el 82% és presencial, 
tot i que les presencials, prèviament s’atén una trucada telefònica per donar cita.   
 

Com s'adreça la ciutadania a l'ODC

87; 82%

14; 13%
5; 5%

presencials

correu 

telèfon
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Casos estimats i no estimats Casos estimats i no estimats Casos estimats i no estimats Casos estimats i no estimats     
 
 
De les 106 persones ateses a l’oficina aquest darrer any, 49 expedients han estat estimats 
i 57 han estat desestimats.  
 
Dins dels casos no estimats, s’ha de fer esment que en moltes ocasions, el que s’ha 
realitzat són assessoraments o ajudes per fer instàncies.  
 

Tipus d'atencions

49, 46%

57, 54%

no
competència/

no estimats 

si
competència/

estimats 

 

 
 
Casos en tràmit durant l’any Casos en tràmit durant l’any Casos en tràmit durant l’any Casos en tràmit durant l’any     
 
 
De totes les atencions realitzades, és a dir, de les 106 persones ateses, s’han portat a 
tràmit 49 expedients dels quals enguany tots ha estat tancats.    
 

Expedients tramitats  

0; 0%

49; 100%

oberts/ en

tràmit 

tancats
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Tipologia dels expedientsTipologia dels expedientsTipologia dels expedientsTipologia dels expedients    
 
 
Durant l’any 2010, les queixes i consultes que han arribat més al defensor de la ciutadania  
han estat les sancions a vehicles mal estacionats. Aquestes sancions provenen de VNG 
Aparcaments o de la Policia Local, que entre els dos àmbits fan un total de 21 expedients.  
 
Tot i així, a la gràfica surt per separat VNG Aparcaments i Seguretat i Protecció Ciutadana, 
ja que són dos departaments diferents.  
 
Serveis Viaris també ha estat un dels departaments més citats, amb temes com la 
obligatorietat de posar gual en un pàrquing, l’arbrat de la ciutat o l’arranjament de 
voreres.   
 
La Companyia d’Aigües ha estat un altre servei que també ha tingut molta presència a 
l’ODC, amb consultes o queixes referents als comptadors de l’aigua o referents a l’import 
de les factures d’aquest servei.  
 
El departament de Llicències i Disciplina ha estat anomenat amb temes que la ciutadania 
ha fet una queixa arran de la mala actuació d’un ciutadà o ciutadana, com pot ser la 
construcció sense permís d’una pèrgola, la ubicació de tanques publicitàries il·legals o la 
brutícia que s’acumula en un solar.  
 
Els casos referents al departament de Salut han estat majoritàriament el descontentament 
de la ciutadania amb el canvi de metge de capçalera arran de la inauguració del CAPI de 
Baix a Mar.  
 
La resta dels temes tractats a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, són els que es poden 
veure en la següent gràfica.  
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Tipologia dels expedients 
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Casos derivats a altres serveis Casos derivats a altres serveis Casos derivats a altres serveis Casos derivats a altres serveis     
 
 
En aquest 2010, els casos derivats s’han realitzat a dos serveis externs a l’ODC.  
 

� A Serveis Socials se n’han derivat 2, aquests dos casos feien referència a la 
demanda d’un ajut econòmic. Passada la informació a aquest departament, ells 
han estat qui s’han posat en contacte amb la ciutadania i un cop estudiat el cas, 
han valorat si se’ls hi podia concedir o no algun tipus d’ajut.  
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� Els altres 6 temes que s’han derivat al Síndic de Greuges, han estat els referents al 
canvi de metge arran de la construcció del CAPI de Baix a Mar. Al ser un tema que 
depèn de la Generalitat de Catalunya, des de l’ODC no s’hi podia actuar.  

 
Tot i així, aquests casos també s’han portat conjuntament amb el departament de 
Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, posant de manifest el 
descontentament de la ciutadania amb el canvi, i promovent trobades entre 
aquesta ciutadania descontenta i el departament de Salut, per tal d’explicar el 
motiu del canvi.   

 
 

 Casos derivats

Síndic de 

Greuges

6

Serveis 

Socials 

2

 
 
 
AnàlisiAnàlisiAnàlisiAnàlisi    dels casos per mesos dels casos per mesos dels casos per mesos dels casos per mesos     
 
 
Si féssim una mitjana dels 106 casos atesos dividits entre els dotze mesos, sortiria que hi 
ha hagut uns 8,83 casos per mes. Podríem dir que la majoria dels mesos estarien al 
voltant d’aquesta xifra. 
 
Tot i així, a la gràfica es pot veure que hi ha dos mesos que despunten a l’alça més que 
els altres, el mes de setembre i el mes de maig. Això es produeix ja que han estat dos 
mesos en que s’ha fet més publicitat d’aquesta oficina.  
Durant el mes de setembre es va fer una bustiada a la ciutat del díptic informatiu de 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania i durant el mes de maig, es quan es va produir el 
relleu de Defensor, sortint la notícia a molts mitjans de comunicació.  
 
S’ha d’afegir que el mes d’agost l’ODC ha estat tancada per vacances, per això el volum 
dels casos és tant minsa. Cal dir que el cas fet arribar a l’ODC en aquest mes, es va fer via 
correu electrònic.   
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Mesos en què s'han realitzat les 106 
atencions durant l'any 2010
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EXPEDIENTS DE L’ANY 2010EXPEDIENTS DE L’ANY 2010EXPEDIENTS DE L’ANY 2010EXPEDIENTS DE L’ANY 2010    
 
 
 
En aquest apartat de la memòria és on es detallen cada un dels casos atesos a l’oficina.  
 
De les 106 persones ateses, primer analitzarem els expedients que han estat tramitats, els 
que han estat admesos, amb l’ordre de queixes i consultes que ha realitzat la ciutadania.  
 
Després anomenarem els expedients no tramitats, en aquest apartat s’hi contemplen els 
casos que no entren dins dels paràmetres per a que el Defensor de la Ciutadania hi pugui 
actuar i els que han estat un assessorament a la ciutadania.  
 
 
 
 

EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS:     
QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES     
 
 
 

Queixes Queixes Queixes Queixes     
 
ExpedienExpedienExpedienExpedient 2/10t 2/10t 2/10t 2/10    
Data: 9 de gener  
Motiu: queixa  
Àrea/tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: el ciutadà J.L. G. va interposar un recurs a una multa per no respectar la 
prohibició d’estacionament en una zona de càrrega i descàrrega delimitada per plaques 
mòbils. El ciutadà al·lega que quan va aparcar no hi havia les plaques. Es queixa del 
silenci administratiu, de no tenir resposta per part de l’administració. 
 
Tràmits: l’ODC es posa en contacte amb VNG Aparcaments per tal que informin de l’estat 
de l’expedient, ens expliquen que el recurs encara no s’ha resolt. En cas de transcórrer 
tres mesos des de la interposició del recurs si no hi ha resposta, el silenci afavorirà el 
ciutadà. Aquesta informació es comunica al Sr. J.L. G. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
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Expedient 4Expedient 4Expedient 4Expedient 4/10/10/10/10    
Data: 22 de gener de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Esports    
 
Demanda: la ciutadana C. B. es queixa dels sorolls de la piscina del Complex Esportiu del 
Parc del Garraf del carrer de Josep Coroleu, ha entrat instàncies a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú on demana que es revisin aquests sorolls i que es prenguin les 
mesures corresponents.   
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament d’Activitats, on ens 
comenten que s’ha fet una sonometria i efectivament el soroll que s’escolta des de la casa 
de la ciutadana sobrepassa els límits establerts. Per tant des d’aquest departament, es 
requereix a l’empresa gestora del complex esportiu que adoptin les mesures corresponents 
per no molestar als veïns i veïnes, demanant un estudi de les emissions de fums i la 
documentació tècnica sobre les mesures correctores que s’aplicaran per complir amb la 
normativa de soroll. També es demana a l’empresa, que siguin més curosos amb les 
màquines i quan no hi hagi servei, que aquestes estiguin apagades. Al desembre de 2010, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va preparar un requeriment per donar constància del 
seguiment i insistir amb la necessitat d’aplicar les mesures i evitar descuits del tancament 
de la maquinària. La ciutadana C. B. està al corrent del passos realitzats.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 5/10Expedient 5/10Expedient 5/10Expedient 5/10    
Data: 22 de gener de 2010 
Motiu: queixa   
Àrea/ tema: Salut      
 
Demanda: la ciutadana M. D. no vol canviar al nou CAPI de Baix a Mar. Va fer una 
al·legació que li ha estat desestimada, comunicant-li que el canvi s’ha produït per 
qüestions organitzatives i que dins de sis mesos podrà tornar a fer la petició.  
 
Tràmits: com que és un cas que depèn de Salut, des de l’ODC es deriva al Síndic de 
Greuges.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 6/10Expedient 6/10Expedient 6/10Expedient 6/10    
Data: 22 de gener de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris     
 
Demanda: el ciutadà I. S. es queixa de la desestimació d’un recurs que ha fet a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú arran d’una caiguda que va patir la seva mare al 
carrer.  
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Tràmits: el cas es tanca ja que el ciutadà vol recórrer a la justícia ordinària. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 7/10Expedient 7/10Expedient 7/10Expedient 7/10    
Data: 02 de febrer de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina    
 
Demanda: el ciutadà F. S. es queixa dels sorolls que fa el magatzem d’un supermercat 
que té just sota de casa.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el servei de llicències on ens 
comuniquen que han realitzat una sonometria i com que el soroll sobrepassa els límits 
establerts, inicien un procés per a que l’empresa, en un termini de 15 dies, adopti les 
mesures correctores per evitar els sorolls. Se li comunica al ciutadà i aquest, ens comunica 
que gràcies a la gestió de l’ODC i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els sorolls s’han 
acabat.    
 
Estat de l’expedient: tancat  
    

    

Expedient 9/10Expedient 9/10Expedient 9/10Expedient 9/10    
Data: 6 de febrer de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Cultura      
 
Demanda: el ciutadà manifesta a través d’un correu electrònic el seu desacord pels 
sorolls que fa el festival Faraday.  
 
Tràmits: se li aconsella que faci un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aportant 
les proves que pugui tenir. Se li comunica que el Defensor de la Ciutadania no pot fer la 
queixa en nom seu i que sols pot actuar quan ja hi ha hagut una queixa per escrit i 
aquesta ha estat contestada.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
    

Expedient 11/10Expedient 11/10Expedient 11/10Expedient 11/10    
Data: 19 de febrer de 2010  
Motiu: queixa 
Àrea/ tema: Habitatge     
 
Demanda: el ciutadà J.M. L. es queixa que no li concedeixen un ajut a lloguer tot i ser 
pensionista.  
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Tràmits: se li explica al ciutadà que aquest és un cas que no depèn de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i per tant no és competència del Defensor de la Ciutadania. Se li 
suggereix que el cas es pot derivar al Síndic de Greuges, però el ciutadà no es mostra 
d’acord amb la derivació. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 13/10Expedient 13/10Expedient 13/10Expedient 13/10    
Data: 26 de febrer de 2010   
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina     
 
Demanda: el ciutadà M. M. es queixa que un veí seu ha demanat permís per a realitzar 
unes obres. El permís és d’obres menors però segons el ciutadà s’ha acabant renovant tot 
el pis.  
 
Tràmits: des de l’ODC es parla amb el departament de Llicències on ens comuniquen que 
el permís demanat correspon amb les obres realitzades. Se li comunica al ciutadà.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 16/10Expedient 16/10Expedient 16/10Expedient 16/10    
Data: 26 de febrer de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Educació   
 
Demanda: la ciutadana A. C. es queixa que va apuntar el seu fill a un equip de futbol 
d’un centre educatiu. Un cop pagades les quotes establertes, l’equip de futbol es desfà i 
només se li retorna  una part del que havia pagat.  
 
Tràmits: tot i no ser un tema directe del Defensor de la Ciutadania, ens posem en 
contacte amb Educació on ens comenten que estan al cas del tema i que els problemes i 
les actuacions es van comunicar als pares i mares en reunions varies, i com que és un 
tema privat, des de la Regidoria d’Educació no hi poden fer res. Se li comunica a la 
ciutadana i ens explica que ella no va anar a les reunions i que no n’estava al corrent.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 17/10Expedient 17/10Expedient 17/10Expedient 17/10    
Data: 18 de gener  
Motiu: queixa   
Àrea/ tema: Esports   
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Demanda: el ciutadà M. G. es queixa que al Parc Esportiu del Garraf no deixen entrar els 
infants en segons quins serveis quan sempre hi havien tingut accés.  
 
Tràmits: des de l’ODC es demana al Parc Esportiu del Garraf el motiu del canvi. Ens 
envien el reglament que tenen i aquest es posa en coneixent del ciutadà. Tot i així, també 
es recomana al departament d’atenció a l’usuari del complex esportiu, que quan hi hagi 
d’haver canvis en els diversos serveis, caldria que prèviament s’informi als usuaris i 
usuàries del complex.  
 
Estat de l’expedient: tancat 
 
Expedient 21/10Expedient 21/10Expedient 21/10Expedient 21/10    
Data: 12 de març de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut    
 
Demanda: la ciutadana A. E. es queixa per que l’han canviat el metge de capçalera i el 
centre on es visita. Tot i que ha fet una reclamació al nou CAPI, aquesta li és 
desestimada.  
 
Tràmits: el tema es trasllada al Síndic de Greuges on li comuniquen a la ciutadana que 
passats sis mesos pot fer una nova petició de canvi i que en cap cas hi ha hagut una 
irregularitat per part del departament de Salut.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 23/10Expedient 23/10Expedient 23/10Expedient 23/10    
Data: 16 de març de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Participació       
 
Demanda: el ciutadà J. F. es queixa del tracte rebut en un curs que estava organitzat per 
la Xarxa de Centres Cívics. Aquest era un curs adreçat a adults i el ciutadà assistia a classe 
amb els seus fills.  
 
Tràmits: se li aconsella que faci una queixa per escrit i la presenti a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Un cop tingui la resposta, si aquesta no li és favorable, podrà tornar a 
l’ODC, a l’ espera que el ciutadà entri la queixa tanquem el cas. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 25/10Expedient 25/10Expedient 25/10Expedient 25/10    
Data: 26 de març de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut    
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Demanda: el ciutadà A. G. es queixa que l’han canviat de centre d’assistència primària 
amb el corresponent canvi de metge de capçalera.  
 
Tràmits: el cas és traslladat al Síndic de Greuges, on se li comunica que des de Salut no 
s’ha realitzat cap irregularitat i que després de sis mesos pot fer una reclamació de canvi 
de CAP.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 30/10Expedient 30/10Expedient 30/10Expedient 30/10    
Data: 30 d’abril de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut      
 
Demanda: el ciutadà A. S. es queixa que l’han canviat al nou CAPI de Baix a Mar. Tot i 
que han fet una reclamació, aquesta li ha estat denegada per motius organitzatius.  
 
Tràmits: el cas és derivat al Síndic de Greuges. Aquest servei després d’haver admès a 
tràmit el cas, comunica al ciutadà que no s’ha comès cap irregularitat i que en sis mesos 
podrà fer de nou una altra reclamació.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 36/10Expedient 36/10Expedient 36/10Expedient 36/10    
Data: 20 de maig de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris      
 
Demanda: el ciutadà J. M. es queixa que arran d’unes arrels d’un plataner que està 
plantat a la via pública i davant del seu negoci, amb sis mesos se li han embussat moltes 
vegades les canonades i se li ha inundat el local d’aigües fecals. El ciutadà ha entrat 
instàncies vàries a l’ajuntament aportant fins i tot un vídeo d’una de les càmeres que es 
van passar quan calia desembussar de nou les canonades i on es veu que el problema 
prové d’unes arrels.  En les instàncies demana que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li 
retorni els diners que li han costat les reparacions i les intervencions d’una empresa de 
neteja de canonades.  
 
Tràmits: des de l’ODC, desprès d’haver demanat informes i d’haver fet trobades tant amb 
el responsable de la Companyia d’Aigües com de Via Pública, s’acorda que l’ajuntament li 
retornarà part dels diners, ja que tot i que l’escomesa trencada és propietat de l’usuari a 
qui subministra el servei, el que produeix el dany és un element de la ciutat. Se li 
comunica al ciutadà i aquest hi està d’acord. Tot i això, els diners no es retornaran fins al 
primer trimestre de 2011.   
 
Estat de l’expedient: tancat 
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Expedient 39/10Expedient 39/10Expedient 39/10Expedient 39/10    
Data: 21 de maig de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris   
 
Demanda: el ciutadà J. M. l’any 2004, va demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que arreglessin una vorera que hi ha al costat de casa seva, ja que ell va amb cadira de 
rodes. La resposta de l’administració va ser que procedirien a la seva tramitació. Però 
després de sis anys, la vorera no havia estat arranjada.  
Tràmits: el cas es posa en coneixement de Serveis Viaris, que ens comuniquen que 
després de l’estiu, es vol canviar l’enllumenat de la zona i aprofitant les obres rebaixaran 
les voreres. La vorera ha estat arranjada. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 43/10Expedient 43/10Expedient 43/10Expedient 43/10    
Data: 27 de maig de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut      
 
Demanda: el ciutadà J. M. va a l’ODC ja que li ha arribat una carta del departament de 
Salut, on se li comunica que l’han canviat de CAP. Quan va al centre que tenia fins a la 
data, li reconeixen que ha estat un error, que no caldrà que vagi a visitar-se al CAPI de 
Baix a Mar però que no li poden assignar el metge que tenia.  
 
Tràmits: aquest és un tema que no és competència del Defensor de la Ciutadania i per 
tant es trasllada al Síndic de Greuges. Des d’aquesta oficina, tramiten el cas i el ciutadà, al 
mes de juny, ja es podrà visitar amb el metge que li havien assignat des d’un principi.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 46/10Expedient 46/10Expedient 46/10Expedient 46/10    
Data: 8 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: el ciutadà J. M. va construir una nau industrial, va demanar tots els permisos 
necessaris i va dipositar una aval. Demana que se li torni l’aval, ja que el que li requereix 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no depèn d’ell, si no que és d’una empresa a qui té 
llogada la nau.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens hem posat en contacte amb el departament de Llicències i 
Disciplina per saber com està aquest tema. S’han fet trobades amb el departament, el 
Defensor de la Ciutadania i el ciutadà. En un inici, l’activitat de la nau era d’una empresa 
del Sr. J. M. però finalment aquest la va llogar i el que li demana l’Ajuntament de Vilanova 
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i la Geltrú ho ha de sol·licitar al propietari de l’empresa que té l’activitat a la nau. S’acorda 
que el propietari de la nau, parlarà amb els seus llogaters per a que utilitzin els espais per 
a l’ús correcte, posteriorment es farà una inspecció i si l’informe és correcte, es podrà 
retornar l’aval al Sr. J. M.  
 
Estat de l’expedient: tancat 
 
 
Expedient 51/10Expedient 51/10Expedient 51/10Expedient 51/10    
Data: 22 de juny de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: la ciutadana D. G. es queixa que davant de casa seva té un solar on sempre 
està ple d’escombraries, fa molta pudor i fins i tot hi ha rates. Ha fet instàncies i ha parlat 
amb el departament de Llicències, però ningú fa res per mantenir el solar en condicions.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens hem posat en contacte amb el servei de Llicències, ens han 
comentat que desprès d’haver trobat els propietaris del terreny, els requeriran que tanquin 
el solar i que el netegin. Tot i així, com que aquest tràmit portarà temps, el servei de 
neteja municipal farà una neteja per a que no hi hagi males olors ni rates.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 53/10Expedient 53/10Expedient 53/10Expedient 53/10    
Data: 1 de juliol de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: la ciutadana V. R. es queixa que li han posat una multa quan ella portava a la 
guantera del cotxe la cartilla de mobilitat reduïda. Tot i que ha reclamat no li retiren la 
sanció.  
 
Tràmits: ens posem en contacte amb VNG Aparcaments i ens comenten que era cert que 
el vehicle portava la targeta de mobilitat reduïda, però era una fotocòpia i no la original. 
La normativa en aquest cas és clara, on diu que la tarja ha de ser original, si no la 
ciutadania en fa un mal ús. Es comunica a la ciutadana que en aquest cas, VNG 
Aparcaments ha actuat correctament.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 54/10Expedient 54/10Expedient 54/10Expedient 54/10    
Data: 1 de juliol de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
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Demanda: el ciutadà A. C. es queixa que va estacionar el cotxe a la zona blava, com que 
no tenia canvi per pagar el tiquet va entrar en una botiga per demanar-ne. Quan va sortir 
l’havien sancionat.  
 
Tràmits: l’ODC es posa en contacte amb VNG Aparcaments, ens informen que quan va 
passar la controladora, el vehicle no tenia tiquet i que per tant és correcta la sanció que li 
van posar.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 70/10Expedient 70/10Expedient 70/10Expedient 70/10    
Data: 16 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: la senyora C. R. ens explica que els veïns de sota casa seva han posat una 
pèrgola de fusta amb un tendal. Aquesta estructura es pot escalar fàcilment i té pot que li 
entrin a casa seva. Tot i que ha fet instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja que 
l’estructura no té els permisos corresponents, veu que els temps passa i ningú fa cap tipus 
d’actuació i ella segueix tement per la seva seguretat.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de Llicències, ens 
expliquen que s’ha fet una inspecció i que han demanat als propietaris que la retirin o 
demanin els permisos corresponents. Els propietaris treballen per legalitzar l’estructura 
dins dels paràmetres que marca la normativa. Se li comunica a la senyora C. R. dels 
passos que estan fent tant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com els que fan els 
propietaris de la pèrgola.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 72/10Expedient 72/10Expedient 72/10Expedient 72/10    
Data: 16 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: el senyor J. R. es queixa que li han posat una multa. El seu vehicle estava 
estacionat sobre la vorera al costat de Can Pahissa. Segons el ciutadà, els dies que hi 
havia assaig de la coral de l’Orfeó Vilanoví, hi havia un pacte oral amb la policia local, en 
el que s’havia acordat que els cantaires podien deixar el vehicle sobre la vorera si no hi 
havia més lloc, sempre hi quan posessin al vidre un paper de l’Orfeó Vilanoví. Un cop es 
va reurbanitzar tota la zona, el cotxe del ciutadà va ser sancionat, i el ciutadà es queixa 
que en cap moment se’ls ha comunicat que el pacte s’havia trencat.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el Cap de la Policia Local que ens 
comenta que el vehicle en qüestió no deixava passar el camió de les escombraries i per 
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tant entorpia el pas. Per aquest motiu se’l va sancionar. Se li comunica al ciutadà i se li 
aconsella que pagui la sanció econòmica que se li ha posat.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 77/10Expedient 77/10Expedient 77/10Expedient 77/10    
Data: 23 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: el senyor M.P. representant d’una empresa de la ciutat, ha denunciat vàries 
vegades a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que al solar que hi ha al costat de la seva 
empresa, hi ha unes tanques publicitàries no legals i demana que es retirin. Aquest 
ciutadà va iniciar els tràmits amb l’Ajtunament de Vilanova i la Geltrú l’any 2006, i es 
queixa de la tardança en els tràmits i actuacions municipals.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de Llicències i 
Disciplina. Aquests ens envien un informe detallant totes les actuacions i requeriments que 
hi ha hagut durant tot aquest temps. Aquesta informació se li trasllada al ciutadà que va 
fer la queixa.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 79/10Expedient 79/10Expedient 79/10Expedient 79/10    
Data: 23 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: el senyor A. P. es queixa que la Policia Local li ha posat una multa. Tot i que 
l’ha pagat, ha al·legat que no és correcte i ha demostrat que el dia i la hora de la sanció, 
ell estava treballant, les al·legacions li han estat desestimades.   
 
Tràmits: es fa una reunió amb el cap de la Policia Local, ens comenta que aquests tipus 
de temes s’han de gestionar a Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Aquesta 
informació se li comunica al ciutadà.   
 
Estat de l’expedient: el ciutadà no ens aporta més documentació i es tanca l’expedient.   
 
 
Expedient 81/10Expedient 81/10Expedient 81/10Expedient 81/10    
Data: 28 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Mobilitat  
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Demanda: la senyora M. A. juntament amb les seves veïnes que viuen a la urbanització 
Corral d’en Roc, es queixen que els han denegat la beca de menjador. No tenen cotxe 
particular i l’autobús no arriba on elles viuen. El fet que no els hi donin la beca de 
menjador, vol dir que han de fer 4 viatges amb un bon tros caminant per la carretera. Sols 
demanen que l’autobús que va fins al càmping s’allargui una mica més i arribi a la seva 
urbanització.  
Tràmits: des de l’ODC hem demanat un informe a la Regidoria de Mobilitat, a primers de 
maig rebem un informe on es diu que la petició de la ciutadana no es pot portar a terme 
ja que el paviment per on hauria de passar l’autobús no és l’adequat, que hi hauria 
dificultat per donar la volta corresponent i que sempre que hi hagués un vehicle estacionat 
a la zona, deixaria atrapats els autobusos deixant sense servei la resta de la ciutat. També 
s’informa que es preveu aquest servei amb vehicles més petits, de manera que arribi el 
transport urbà a les zones de la ciutat que estan més aïllades i que es portarà a terme 
quan s’hi puguin destinar els recursos econòmics necessaris. Se li trasllada aquesta 
informació a la ciutadana. 
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 82/10Expedient 82/10Expedient 82/10Expedient 82/10    
Data: 28 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: la ciutadana P. G. ve a l’ODC ja que a 10 metres de casa seva hi ha 
instal·lades dues antenes de telefonia. Segons la ciutadana, aquestes no estan dins la 
normativa i tot i que ha fet queixes per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no li 
han contestat mai.  
 
Tràmits: ens posem en contacte amb el servei de Llicències i Disciplina i ens comuniquen 
que efectivament hi ha dues antenes, una és d’una companyia espanyola, aquesta és legal 
i està dins la normativa vigent; però l’altra, que és d’una companyia francesa, no és legal. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja ha iniciat el procés per a la seva retirada ja que no 
pot ser legalitzada. També ens comenten, que a la ciutadana se li ha dit en quin punt es 
trobava aquest procés. Des de l’ODC també se li comunica a la ciutadana aquesta 
informació.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 83/10Expedient 83/10Expedient 83/10Expedient 83/10    
Data: 14 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
 
Demanda: la senyora L. C. s’ha queixat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la seva 
veïna que no compleix amb la normativa de tinença d’animals domèstics. Aquesta 
ciutadana també va anar al Servei de Mediació però la veïna no s’hi va presentar.  
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Tràmits: des de l’ODC s’aconsella a la ciutadana que aquestes queixes les ha de fer per 
escrit.  
 
Estat de l’expedient: tancat 
 
 
Expedient 85/10Expedient 85/10Expedient 85/10Expedient 85/10    
Data: 30 de setembre de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: la senyora M. F. viu a Vilanova i la Geltrú des de fa 6 anys, des d’en fa tres, 
sempre que plou molt, se li inunda un dels lavabos que té a casa i li surten aigües fecals 
per totes les sortides dels sanitaris. Ella havia demanat per escrit que la Companyia 
d’Aigües fes una neteja del clavegueram per evitar trobar-se en situacions similars. Es 
queixa a l’ODC ja que segons la ciutadana, des de l’any 2007, no li han contestat les 
instàncies presentades.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb la Companyia d’Aigües, aquest servei 
ens facilita dues cartes (amb data de 2007 i de 2008) que van enviar a la ciutadana on 
demanaven una autorització per escrit per a poder intervenir dins el clavegueram (on hi 
ha el problema depèn de l’abonada). L’any 2010, encara s’estava a l’espera que la 
ciutadana donés la seva conformitat. Des d’aquest servei, també ens comuniquen que la 
ciutadana ha portat el cas al jutjat, fent la corresponent denúncia. Es truca a la senyora M. 
F. explicant que sols calia que ella hagués donat la seva conformitat per escrit en el seu 
moment i també se li comunica que com que el cas ja està al jutjat, des de l’ODC no hi 
podem actuar.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 87/10Expedient 87/10Expedient 87/10Expedient 87/10    
Data: 7 d’octubre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
 
Demanda: el senyor M. G. gerent d’una empresa, ens explica que fa anys va cedir el seu 
vehicle en mal estat a un ciutadà que és professor de l’IMET, de manera que els alumnes 
del centre podrien fer pràctiques. Van acordar que el nou propietari donaria de baixa el 
vehicle però per descuit no es va tramitar la corresponent documentació. Aquest fet, 
provoca que el sr. M. G., sense ser-ne coneixedor,  tingui un deute amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú sobre l’impost de circulació. Tot això provoca que no pugui obtenir la 
bonificació sobre la taxa d’escombraries industrials tot hi haver pagat aquests rebuts i 
haver fet els corresponents viatges a la deixalleria, ja que segons l’Ajuntament, té un 
deute amb l’administració.  
El senyor M. G. es queixa que en aquest cas, hauria de ser l’IMET qui es faci càrrec del 
deute, ja que és aquest estament qui n’està traient un profit.  
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Tràmits: un cop mirada tota la documentació que aporta el ciutadà a l’ODC, se li 
comunica que caldria tenir un document que verifiqui la cessió del vehicle i l’ús posterior, 
de manera que es pugui demostrar com ha anat el procés. Aquest document se li demana 
al ciutadà en diverses vegades però no la pogut facilitar.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
    

    

Expedient 88/10Expedient 88/10Expedient 88/10Expedient 88/10    
Data: 14 d’octubre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: la Sra. I. L. es queixa d’una sanció que li han posat quan estava descarregant 
material per al negoci que regenta, també es queixa de l’actitud del policia que la va 
sancionar. La ciutadana ha fet vàries al·legacions i recursos però li han estat desestimats.   
 
Tràmits: des de l’ODC es fa una consulta a la Policia Local i ens comenten que en aquest 
cas, el vehicle estava estacionat en una plaça, quan aquesta zona no és de càrrega i 
descàrrega. I que el tema de les actituds és molt suggestiu i delicat. Des de l’ODC es 
comprova que l’agent no ha actuat de forma incorrecte.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
    

EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS: EXPEDIENTS TRAMITATS:     
QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES QUEIXES I/O CONSULTES     
    

 
Consultes Consultes Consultes Consultes     
 
Expedient 14/10Expedient 14/10Expedient 14/10Expedient 14/10    
Data: 26 de febrer de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües    
 
Demanda: el ciutadà F.J. G. compra una casa on el comptador de l’aigua és per a comerç 
i no d’habitatge i no li faciliten el permís per a canviar-lo. 
 
Tràmits: des de l’ODC s’ha realitzat una reunió amb el servei de la companyia d’Aigües on 
ens informen que en aquest cas, el ciutadà ha de presentar la cèdula d’habitabilitat i la 
llicència de primera ocupació i que ambdós documents li seran facilitats a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Se li comunica al ciutadà.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
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Expedient 15/10Expedient 15/10Expedient 15/10Expedient 15/10    
Data: 26 de febrer de 2010 
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: la ciutadana M. O. es queixa d’una multa que li han posat quan tenia el seu 
vehicle estacionat en una zona blava. Ella treu el tiquet però per descuit se l’emporta i per 
tant no està visible dins el cotxe. 
 
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que en aquest cas no té raó de queixa ja que el 
tiquet sempre ha d’estar visible dins el vehicle. Si no és com si no hagués pagat per 
estacionar a la zona blava.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 22/10Expedient 22/10Expedient 22/10Expedient 22/10    
Data: 12 de març de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema:  Companyia d’Aigües    
 
Demanda: la ciutadana A. J. es queixa que amb el nou comptador d’aigua paga tres 
vegades més de consum que abans. Es queixa que possiblement el comptador hagi sortit 
defectuós.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb la Companyia d’Aigües i ens 
comuniquen que la ciutadana pot fer revisar el comptador per verificar si el funcionament 
és o no correcte. Que haurà d’abonar un import per aquesta gestió, i que en el cas que el 
comptador sigui defectuós, els diners li seran retornats. Se li comunica a la ciutadana que 
pot realitzar aquest procés.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 26/10Expedient 26/10Expedient 26/10Expedient 26/10    
Data: 9 d’abril de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris     
 
Demanda: el ciutadà J. D. pregunta si és possible que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú l’obligui a posar gual en un carrer on en un principi no s’hi pot estacionar.  
 
Tràmits: des de l’ODC se’ls hi comunica que estan obligats a fer-ho.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
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Expedient 31/10Expedient 31/10Expedient 31/10Expedient 31/10    
Data: 30 d’abril de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema:  Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: la ciutadana O. A. pregunta si és lògic que li hagin posat multa i retirat el 
vehicle quan el tenia ben estacionat al carrer. Ella va marxar de vacances i no va poder 
veure les plaques mòbils que s’havien posat comunicant que a partir de tal data no s’hi 
podrien estacionar vehicles per motius d’obres.  
 
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que en aquest cas l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú té la raó ja que no ha comès cap irregularitat i se li aconsella que pagui la multa.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 32/10Expedient 32/10Expedient 32/10Expedient 32/10    
Data: 30 d’abril de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema:  Seguretat i Protecció Ciutadana   
 
Demanda: el ciutadà E. B. es queixa que va estacionar el cotxe al carrer i la grua se’l va 
emportar. No està d’acord amb la sanció que li han posat. Ha fet una instància comunicant 
la seva disconformitat i on a més comunica que la senyal de prohibit estacionar quan ell 
va aparcar no hi era.  
 
Tràmits: des de l’ODc se li recomana al ciutadà que pagui la sanció de grua i multa i que 
en tot cas pot sol·licitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’ordre de col·locació 
d’aquesta senyal.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 33/10Expedient 33/10Expedient 33/10Expedient 33/10    
Data: 5 de maig de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema:  Esports    
 
Demanda: la ciutadana M. M. pregunta si és normal que no la deixin apuntar-se al Parc 
Esportiu del Garraf tenint unes quotes pendent de pagar.  
Tràmits: des de l’ODC se li aconsella que si vol seguir fent ús d’aquest servei, cal que es 
posi al dia dels pagaments.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
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Expedient 34/10Expedient 34/10Expedient 34/10Expedient 34/10    
Data: 13 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: la ciutadana A. R. es dirigeix a l’ODC per preguntar si és normal que des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desestimin un recurs quan arran d’un fort vent, va 
caure una palmera del Passeig Marítim sobre la seva motocicleta, vehicle que va haver de 
reparar. Ha fet instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú però li han estat 
desestimades.  
Tràmits: desprès d’haver fet consultes se li comunica a la ciutadana que les causes de 
força major degudes a fets naturals d’afectació imprevisibles, eximeixen que l’Ajuntament 
es faci responsable dels danys produïts.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 37/10Expedient 37/10Expedient 37/10Expedient 37/10    
Data: 20 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació    
 
Demanda: el ciutadà J. S. rep a casa seva el rebut de les escombraries però de taxa 
industrial. Ell paga l’import però no sap el motiu d’aquesta confusió.  
 
Tràmits: se li aconsella que faci un escrit a l’Ajuntament aportant la màxima 
documentació que acrediti que a casa seva no hi ha cap empresa.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 40/10Expedient 40/10Expedient 40/10Expedient 40/10    
Data: 21 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema:  Seguretat i Protecció Ciutadana      
 
Demanda: el ciutadà R. C. pregunta si és correcte la sanció que li han posat. Tenia el 
cotxe ben estacionat al carrer, durant uns dies no l’utilitza, però en el tram de carrer es 
fan obres, de manera que s’havien col·locat plaques mòbils i com que el cotxe no va ser 
retirat, la grua se’l va emportar.  
 
Tràmits: se li comenta al ciutadà que les plaques mòbils cal posar-les amb 24h 
d’antelació. En aquest cas, s’ha actuat correctament.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
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Expedient 41/10Expedient 41/10Expedient 41/10Expedient 41/10    
Data: 27 de maig de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Educació    
 
Demanda: el ciutadà O. F. ha hagut de fer la preinscripció escolar del seu fill. En les tres 
primeres opcions demana escoles religioses i li han assignat una escola pública. Es queixa 
a l’Imet però abans que li contestin és quan va a l’ODC. Vol saber el criteri que s’utilitza 
per entrar en una escola o no.  
Tràmits: tot i no ser un tema del Defensor de la Ciutadania, ens posem en contacte amb 
l’IMET on ens acaben dient que el fill d’aquest ciutadà ha entrat a l’escola que volia i que 
la queixa que va presentar li va ser contestada.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 47/10Expedient 47/10Expedient 47/10Expedient 47/10    
Data: 8 de juny de 2006  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Salut  
 
Demanda: la ciutadana MC.O. ve a l’ODC ja que a ella i al seu marit els han canviat al 
nou CAPI de Baix a Mar. Pregunta què pot fer per tornar al centre i metge anterior.  
 
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que facin un escrit demanant el canvi al mateix centre 
de salut, i que possiblement, si li deneguen el nou canvi, al cap de sis mesos podrà fer de 
nou la petició on segurament se l’hi concedirà.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 56/10Expedient 56/10Expedient 56/10Expedient 56/10    
Data: 6 de juliol de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: la ciutadana MI. A. és propietària d’una vivenda que està deshabitada, la vol 
reformar i ha començat per posar comptadors d’aigua. El primer rebut que paga és de 
30,90€, però el segon li puja més de 1.200€. La ciutadana fa una queixa per escrit a la 
Companyia d’Aigües explicant la seva disconformitat en el preu del rebut; des d’aquest 
servei se li comunica que si el rebut és tant alt, és possible que hi hagi una fuga d’aigua. 
La ciutadana fa verificar les aixetes per un professional que diu que dins la casa no hi ha 
cap anomalia i que tot és correcte.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb la Companyia d’Aigües. Ens 
comuniquen que si la senyora MI. A. porta la factura del lampista verificant que la 
instal·lació és correcte i no hi ha cap fuga d’aigua, es pot arribar a un acord amb el rebut 
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tant alt: si es comprova que hi ha hagut un consum d’aigua que no ha estat utilitzat i que 
s’ha perdut per la claveguera, es pot corregir del rebut la part del cànon de la Generalitat 
de Catalunya. Se li comunica a la ciutadana aquesta proposta.  Al desembre, des de la 
Companyia d’Aigües ens comuniquen que la ciutadana ja ha abonat la part que tenia 
pendent un cop el rebut es va corregir.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 59/10Expedient 59/10Expedient 59/10Expedient 59/10    
Data: 13 de juliol de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris   
 
Demanda: la ciutadana MJ. G. viu en una casa al Fondo Somella. Quan es va urbanitzar 
la zona, va demanar que la vorera la rebaixessin per facilitar l’accés de vehicles quan es 
fes el pàrquing. Amb el temps, la situació econòmica de la ciutadana ha canviat, no s’ha 
pogut fer les obres esperades a casa i ara l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li demana 
que reposi la vorera.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb Serveis Socials i amb Via Pública els 
quals ens comuniquen que la situació econòmica de la ciutadana és molt complicada i que 
han acordat amb la ciutadana, que quan pugui assumir una despesa com aquesta, farà 
arranjar la vorera.   
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedient 78/10Expedient 78/10Expedient 78/10Expedient 78/10    
Data: 23 de setembre de 2010  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: el senyor JA. R. es queixa que al seu pare li han posat una sanció per tenir el 
vehicle estacionat en zona de càrrega i descàrrega. Segons el ciutadà, el seu pare viu a 
l’Hospitalet de Llobregat i fa un any que està postrat en un llit, amb la qual cosa el vehicle 
fa un any que no ha sortit del pàrquing.  Tot i que han fet al·legacions, li han estat 
desestimades.  
 
Tràmits: es fa una consulta a la Policia Local i ens comuniquen que seria interessant fer 
de nou una altra al·legació adjuntant un informe mèdic del senyor propietari del vehicle. 
Es comunica al ciutadà que faci aquest nou tràmit.  
 
Estat de l’expedient: tancat ja que el ciutadà no ha aportat la documentació necessària.   
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Expedient 80/10Expedient 80/10Expedient 80/10Expedient 80/10    
Data: 23 de setembre de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic  
 
Demanda: el senyor J. C. tenia un restaurant al carrer Sant Francesc, ha fet queixes a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja que tota la zona del seu voltant ha estat 
urbanitzada menys aquest carrer, a més l’enllumenat és molt pobre i finalment ha tancat 
el negoci per aquests motius. L’Ajuntament li ha contestat les instàncies entrades, però 
segons el ciutadà la resposta no li contesta el que ell demana.  
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb l’Oficina del PINA, ens comuniquen 
que els carrers urbanitzats els han pogut fer gràcies a la llei de barris 2006-2010 i que la 
intenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és actuar-hi quan sigui possible 
econòmicament. Se li comunica al ciutadà aquesta resposta.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
Expedient 84/10Expedient 84/10Expedient 84/10Expedient 84/10    
Data: 30 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: el ciutadà J. P. vol saber el criteri d’instal·lar el comptador d’aigua a la façana 
o a la vorera. Ell viu en una casa amb pati a la part del davant, i li interessaria posar-se’l a 
la vorera però des de la Companyia d’Aigües li diuen que s’ha de posar a la paret.   
 
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb la Companyia d’Aigües i ens informen 
que a la vorera sols es posen en aquells casos en que la façana d’un edifici és de catàleg i 
que en el cas del ciutadà, la seva vivenda no entra en cap dels casos degudament 
justificats com per posar-lo a la vorera. La normativa se li explica i facilitada al ciutadà.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
 
Expedient 90/10Expedient 90/10Expedient 90/10Expedient 90/10    
Data: 21 d’octubre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
 
Demanda: la ciutadana I. M. fa una consulta. L’any 2006 va construir una nau, des de 
llavors no havia pagat mai l’IBI i ara li ha arribat una notificació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú reclamant-li tots els rebuts pendents que té d’aquest impost. Ella es 
queixa que l’administració sols li pot reclamar el rebut de quatre anys enrere i no de cinc.  
 
Tràmits: es fa una consulta al departament de Gestió Tributària i finalment l’expedient és 
tancat a favor de la ciutadana.  
 
Estat de l’expedient: tancat  
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EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS:     
NO ADMESOS O ASSESSORAMENTS NO ADMESOS O ASSESSORAMENTS NO ADMESOS O ASSESSORAMENTS NO ADMESOS O ASSESSORAMENTS     
 
 
Queixes Queixes Queixes Queixes     
 
Expedient 1/10Expedient 1/10Expedient 1/10Expedient 1/10    
Data: 3 de gener  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: el ciutadà J.M. L. es queixa que a la platja del Prat de Vilanova, arran dels 
temporals de mar i les llevantades que hi ha hagut, ja no és el que era antigament. El 
ciutadà creu que això ha passat per una mala gestió municipal.  
 
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci una reclamació per escrit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. També se li informa que el Defensor de la Ciutadania sols pot actuar 
quan la ciutadania ha fet una queixa per escrit a l’administració local i se n’hagi obtingut 
resposta. Si la resposta no li és favorable, és quan es pot adreçar a l’ODC.  
 
 
Expedient 12/10Expedient 12/10Expedient 12/10Expedient 12/10    
Data: 25 de febrer de 2010  
Motiu: queixa 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana      
 
Demanda: la ciutadana D. L. és acusada de robar en una botiga.   
 
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que aquest no és un cas que es porti des de l’ODC 
i se li aconsella que ho posi en coneixement d’un advocat.  
 
 
Expedient 27/10Expedient 27/10Expedient 27/10Expedient 27/10    
Data: 15 d’abril de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: el ciutadà es queixa dels orins que té cada cap de setmana a la porta de casa 
seva. Els orins provenen de la clientela del bar del costat de casa.  
 
Tràmits: se li aconsella al ciutadà que en faci una queixa per escrit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, demanant més vigilància per aquests temes i més neteja. S’ajuda al 
ciutadà a fer la instància.  
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Expedient 29/10Expedient 29/10Expedient 29/10Expedient 29/10    
Data: 20 d’abril de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana     
 
Demanda: la ciutadana truca a l’ODC queixant-se de la quantitat de robatoris de 
bicicletes que hi ha al municipi. 
 
Tràmits: se li aconsella que si li han robat una bicicleta ho denunciï per escrit a la Policia 
Local. D’aquesta manera es pot fer un registre de les denúncies per robatoris de bicicletes 
que hi ha a la ciutat.  
 
 
Expedient 55/10Expedient 55/10Expedient 55/10Expedient 55/10    
Data: 5 de juliol de 2010 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: el ciutadà, que és de Sabadell, li han posat una multa per estacionar a la zona 
blava del passeig i no posar tiquet de control horari. Es queixa ja que no entén com és 
que al centre de la ciutat, un diumenge la zona blava és gratuïta i al passeig cal pagar.   
 
Tràmits: se li comunica al ciutadà que aquesta mesura no sols afecta a la gent de fora de 
Vilanova i la Geltrú, si no que afecta a tothom que vol estacionar en diumenge i/o festiu al 
passeig, i que aquesta mesura, queda ben clara en els cartells indicadors de zona blava.  
 
 
Expedient 69/10Expedient 69/10Expedient 69/10Expedient 69/10    
Data: 14 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: el ciutadà A. F. es queixa del soroll que fa el camió de les escombraries quan 
passa, del soroll que fa el camió que fa la neteja amb aigua, de l’incivisme de la ciutadania 
i del trànsit del carrer.  
 
Tràmits: se li comunica al ciutadà que en faci una queixa per escrit i que la presenti a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
Expedient 73/10Expedient 73/10Expedient 73/10Expedient 73/10    
Data: 16 de setembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Mobilitat  
 
Demanda: el sr. B. M. es queixa que a l’institut on estudia la seva filla no hi ha accés per 
a persones amb mobilitat reduïda. També es queixa que la placa de mobilitat reduïda que 
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té prop de casa, sempre està ocupada per altres vehicles i vol que a la placa hi consti la 
matrícula del cotxe adaptat. Es queixa que tot hi que ha fet tràmits a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de moment no se li ha fet cas en cap de les dues peticions.  
 
Tràmits: se li demana al ciutadà que aporti tota la documentació que tingui per veure 
què s’ha realitzat fins ara. El ciutadà no aporta la documentació.  
 
 
Expedient 96/10Expedient 96/10Expedient 96/10Expedient 96/10    
Data: 9 de novembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Joventut  
 
Demanda: la ciutadana J. A. es queixa dels sorolls que se senten cada cap de setmana 
provinents de l’envelat. Ha trucat diverses vegades a la Policia Local i han anat a casa 
seva a fer medicions de sorolls. També ens comenta que ja ha parlat diverses vegades 
amb tècnics municipals.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li aconsella a la ciutadana que faci instància i que la registri a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja que les queixes sempre les ha fet oralment i no per 
escrit.  
 
 
Expedient 97/10Expedient 97/10Expedient 97/10Expedient 97/10    
Data: 24 de novembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris  
 
Demanda: el ciutadà A.A. que no és veí de Vilanova i la Geltrú, ens envia un correu 
explicant que un dia que va venir a la ciutat, va veure que els senyals de trànsit no estan 
en castellà i català i que va fer una instància a l’Ajuntament, a través de la finestreta única 
del seu municipi.  
 
Tràmits: se li va comunicar al ciutadà que aquest tipus de tema no es portaven des de 
l’ODC i que abans de fer qualsevol actuació, seria interessant poder tenir la resposta de la 
instància.  
 
 
Expedient 98/10Expedient 98/10Expedient 98/10Expedient 98/10    
Data: 29 de novembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments 
 
Demanda: la ciutadana M. P. demana hora a l’ODC per presentar la seva queixa. Ens 
comunica que li ha arribat una sanció de la zona blava tot i que comunica que aquesta la 
va anul·lar.  
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Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb VNG Aparcaments i ens expliquen que 
aquesta ciutadana va estacionar el cotxe a les 9 del matí i l’anul·lació la va fer quasi a les 
6 de la tarda, que el tiquet d’anul·lació té validesa en un màxim d’1h després d’haver 
posat la sanció per no portar el tiquet del control horari i que en cap cas, es pot deixar un 
vehicle estacionat més de 6 hores en una zona blava i no pagar.   
 
 
Expedient 99/10Expedient 99/10Expedient 99/10Expedient 99/10    
Data: 30 de novembre de 2010  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Joventut   
 
Demanda: el ciutadà C. C. es queixa que viu a l’avinguda Eduard Toldrà i els caps de 
setmana no pot dormir pels sorolls de l’envelat. N’ha parlat amb tècnics municipals però 
no ha fet cap queixa per escrit.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li aconsella que faci una instància per escrit exposant el cas.  
 
 
    

EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS: EXPEDIENTS NO TRAMITATS:     
NO ADMESOS O ASSESSORAMENTSNO ADMESOS O ASSESSORAMENTSNO ADMESOS O ASSESSORAMENTSNO ADMESOS O ASSESSORAMENTS    
        
 
 
Consultes Consultes Consultes Consultes     
 
Expedient 3/10Expedient 3/10Expedient 3/10Expedient 3/10    
Data: 22 de gener  
Motiu: consulta    
Àrea/ tema: Gas Natural    
 
Demanda: el ciutadà I. R. vol fer una consulta sobre el subministrament de gas natural.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li suggereix que s’adreci a l’oficina d’aquest subministrament on 
li aclariran qualsevol dubte que pugui tenir i se li explica que el Defensor de la Ciutadania 
sols porta temes que tinguin relació directa amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
Expedient 8/10Expedient 8/10Expedient 8/10Expedient 8/10    
Data: 2 de febrer de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Comunitat de propietaris     
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Demanda: la ciutadana D. M. té problemes de mobilitat i a vegades ha d’utilitzar una 
cadira de rodes. Ella voldria posar una rampa a l’entrada del bloc, però sembla ser que la 
resta dels veïns no hi estan d’acord.  
 
Tràmits: se li suggereix que vagi al servei de mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i exposi el seu cas, ja que aquests tipus de casos no es tramiten des de l’ODC.   
 
 
Expedient 10/10Expedient 10/10Expedient 10/10Expedient 10/10    
Data: 17 de febrer de 2010  
Motiu: consulta 
Àrea/ tema:  Seguretat i Protecció Ciutadana   
 
Demanda: el ciutadà J.J. M. pregunta si és correcte la sanció que li han posat, quan li 
han retirat el vehicle del carrer on estava estacionat. El cotxe estava estacionat en una 
zona que hi havia plaques mòbils i com que no es va retirar a temps, la grua municipal se’l 
va emportar ja que pel carrer hi havia de passar l’arrivo.  
 
Tràmits: se li comunica al ciutadà que la sanció està ben posada, ja que al carrer hi havia 
senyalitzat la prohibició d’estacionar per un acte cultural. La senyalització era amb plaques 
mòbils.   
 
 
Expedient 18/10Expedient 18/10Expedient 18/10Expedient 18/10    
Data: 5 de març de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Registre Civil    
 
Demanda: la ciutadana V. R. es queixa de la tardança del registre civil. Fa cinc anys que 
està casada i no ha pogut regularitzar la seva situació.  
 
Tràmits: se li recomana a la ciutadana que porti el cas al Síndic de Greuges ja que no és 
competència del Defensor de la Ciutadania.  
 
 
Expedient 19/10Expedient 19/10Expedient 19/10Expedient 19/10    
Data: 5 de març de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Habitatge    
 
Demanda: la ciutadana AM. G. porta més de trenta anys vivint en un pis. El pis no té 
escriptura ja que els papers es van cremar en un incendi al registre civil i ara la ciutadana 
vol legalitzar la seva situació.  
 
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que es posi en mans d’un advocat ja que aquest 
no és un tema del Defensor de la Ciutadania.  
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Expedient 20/10Expedient 20/10Expedient 20/10Expedient 20/10    
Data: 12 de març de 2010  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Habitatge    
 
Demanda: la ciutadana M. L. ens explica que per un problema d’un d’habitatge, té 
conflictes amb els seus germans.  
 
Tràmits: tant la ciutadana com l’habitatge no són del municipi de Vilanova i la Geltrú i se 
li aconsella que faci la consulta a un advocat.  
 
 
Expedient 24/10Expedient 24/10Expedient 24/10Expedient 24/10    
Data: 25 de març de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris       
 
Demanda: al ciutadà X. P. li ha arribat una notificació per sol·licitar una llicència de gual 
tot i que el ciutadà ja té el gual col·locat.  
 
Tràmits: se li aconsella que faci un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dient que 
ell ja té instal·lat el gual que li pertoca.  
 
 
Expedient 28/10Expedient 28/10Expedient 28/10Expedient 28/10    
Data: 20 d’abril de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris     
 
Demanda: un col·lectiu de restauradors de la rambla de la Pau pregunten què poden fer, 
se senten vexats per l’actitud de la propietària d’una granja. Els problemes vénen per 
l’incompliment  en la utilització de l’espai públic. 
 
Tràmits: tot i que han tingut converses amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se’ls hi 
aconsella que facin les queixes i peticions per escrit. 
 
 
Expedient 35/10Expedient 35/10Expedient 35/10Expedient 35/10    
Data: 13 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Immobiliària     
 
Demanda: la ciutadana M. P. vol saber si el Defensor de la Ciutadania pot intervenir en 
un cas de compra venda d’un negoci que fa cinc anys que està en tràmits i a més també 
està en via judicial.  
 



 35 

Tràmits: se li comunica a la ciutadana que aquests tipus de temes no es porten des de 
l’ODC però també se li diu que el Defensor no pot actuar quan un cas està immers en un 
procés judicial.  
 
 
Expedient 38/10Expedient 38/10Expedient 38/10Expedient 38/10    
Data: 21 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Socials    
 
Demanda: el ciutadà A. V. té problemes amb el seu pare, no té feina i necessita estar 
ocupat i ajuda econòmica.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li aconsella que vagi a Serveis Socials o a l’Oficina d’Acció 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i que expliqui el seu cas. En aquestes 
dependències l’assessoraran correctament.  
 
 
Expedient 42/10Expedient 42/10Expedient 42/10Expedient 42/10    
Data: 27 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Centre de dia  
 
Demanda: la ciutadana N. C. no està contenta del servei que es dóna en un centre de dia 
privat on havia portat la seva mare. Vol que el Defensor de la Ciutadania faci una queixa.  
 
Tràmits: se li explica que aquests temes no són competència del Defensor de la 
Ciutadania, que ella és qui ha de fer una queixa o reclamació al centre, o ha de fer una 
denúncia si el tracte que s’ofereix no és correcte.   
 
 
Expedient 4Expedient 4Expedient 4Expedient 44/104/104/104/10    
Data: 27 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana     
 
Demanda: el senyor J. G. fa una consulta a l’ODC. Vol saber què ha de fer per a que 
unes multes d’un vehicle que no és seu, no li arribin.  
 
Tràmits: s’acordà amb el ciutadà que ens farà arribar la documentació dels diversos 
tràmits que ha fet, per veure cap a on es pot adreçar el tema. El ciutadà no aporta la 
documentació.  
 
 
Expedient 45/10Expedient 45/10Expedient 45/10Expedient 45/10    
Data: 27 de maig de 2010  
Motiu: consulta  
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Àrea/ tema: Habitatge  
 
Demanda: la ciutadana vol saber què ha de fer per empadronar-se quan no té contracte 
de lloguer.  
 
Tràmits: se l’adreça que vagi a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ja que allà la informaran dels 
passos que haurà de fer.  
 
 
Expedient 48/10Expedient 48/10Expedient 48/10Expedient 48/10    
Data: 14 de juny  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: la ciutadana AM. S. pregunta quin criteri utilitza l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú alhora de donar permisos per a la instal·lació de bars, quan aquests poden molestar 
als veïns i veïnes del voltant, sense tenir en compte el descans de la ciutadania.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que si el propietari del negoci té tots els papers en 
regla i les llicències corresponents, l’Ajuntamaent de Vilanova i la Geltrú, no hi pot fer res.  
 
 
ExpediExpediExpediExpedient 49/10ent 49/10ent 49/10ent 49/10    
Data: 14 de juny de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Policia Nacional  
 
Demanda: la ciutadana A. L. ens comunica que té problemes per renovar el DNI.  
 
Tràmits: se li comunica que aquest no és un tema del Defensor de la Ciutadania i que 
torni a fer els passos corresponents per a la tramitació d’aquest document.  
 
 
Expedient 50/10Expedient 50/10Expedient 50/10Expedient 50/10    
Data: 14 de juny de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: la ciutadana C. P. viu en un pis de renda baixa i per problemes econòmics, 
durant dos mesos no va poder pagar el rebut de l’aigua. Arran d’això des de la Companyia 
d'Aigües li van dir que li tallarien el servei si no es tornava a donar d’alta. Per donar-se 
d’alta necessita el document de contracte de lloguer que ha perdut i que el propietari de la 
vivenda no li vol facilitar.  
 
Tràmits: el cas està en via judici ja que la ciutadana se sent assetjada per mobing 
immobiliari.  Tot i així, se li aconsella que vagi a parlar amb el director de la Companyia 
d'Aigües per tal que no li tallin el servei de l’aigua. 
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Expedient 52/10Expedient 52/10Expedient 52/10Expedient 52/10    
Data: 1 de juliol de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris   
 
Demanda: la ciutadana RM. I. ve a l’ODC ja que no sap què ha de fer per posar una 
rampa que vagi de l’entrada de casa al carrer. El seu marit va amb cadira de rodes i el 
graó que hi ha per entrar al bloc és molt alt. Segons ens comenta, els veïns i veïnes del 
bloc hi estan d’acord però l’ajuntament no.  
 
Tràmits: se li aconsella a la ciutadana que faci per escrit una queixa i la presenti a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de manera que s’ajuda a aquesta senyora a fer la 
instància.  
 
 
Expedient 57/10Expedient 57/10Expedient 57/10Expedient 57/10    
Data: 8 de juliol de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Comunitat de veïns  
 
Demanda: la senyora C. A. que viu sola paga uns rebuts de la llum molt elevats, ella està 
convençuda que els seus veïns li roben la llum directament del comptador.  
 
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que a l’ODC no portem aquests tipus de casos, 
però que tot i així, hi faci anar un lampista per tal de verificar la instal·lació. Si 
efectivament hi ha un problema d’aquestes característiques, seria interessant que denunciï 
als veïns.  
 
 
Expedient 58/10Expedient 58/10Expedient 58/10Expedient 58/10    
Data: 12 de juliol de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris   
 
Demanda: la ciutadana I. C. treballa en una empresa ubicada a La Plana. A través de 
correu electrònic ens posa en coneixement que aquesta cruïlla està en molt mal estat i 
que hi ha herbes que dificulten la visibilitat.  
 
Tràmits: tot i no ser un tema del Defensor de la Ciutadania, ho comuniquem als serveis 
corresponents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des de l’Ajuntament ens 
comuniquen que aquesta carretera depèn de la Generalitat de Catalunya, però tot i així 
s’actuarà fent neteja de les plantes i matolls existents.  
 
 
Expedient 60/10Expedient 60/10Expedient 60/10Expedient 60/10    
Data: 19 de juliol de 2010  
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Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: la ciutadana MC. B, envia per correu electrònic a l’ODC un estudi que han fet 
a la comunitat de veïns, on d’utilitzar entre 20 o 25 m3 d’aigua al mes, han passat a 
triplicar el consum. Que tot hi haver fet una queixa per escrit a la Companyia d’Aigües, 
aquests no els han dit res.  
 
Tràmits: a l’ODC ens posem en contacte amb la Companyia d’Aigües, i ens comuniquen 
que l’estudi que han fet, s’ha realitzat amb unes dades que no són les  correctes i que així 
els hi ho diran. A la ciutadana se li comunica que en breu, la Companyia d’Aigües els 
donarà una resposta.  
 
 
Expedient 61/10Expedient 61/10Expedient 61/10Expedient 61/10    
Data: 22 de juliol de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Salut  
 
Demanda: la ciutadana ML. M. ha de prendre una medicació crònica que és molt cara. 
Cada vegada que va a la farmàcia a buscar el medicament amb la recepta corresponent, li 
posen problemes i no li volen servir amb normalitat. Està cansada que cada mes es trobi 
amb la mateixa situació.  
 
Tràmits: tot i no ser un tema del Defensor de la Ciutadania, es fa una consulta al 
departament de Salut, on ens diuen que és cert que aquest medicament és molt car, que 
no s’expedeix a la farmàcia de l’hospital, que si mai hi ha una farmàcia que es nega a 
facilitar-li la pot denunciar al Col·legi de Farmacèutics i que en tot cas, el que podria fer és 
pactar amb tres farmàcies de confiança de la ciutat per a que li puguin subministrar el 
medicament sense problemes. Se li comunica tot això a la ciutadana.  
 
 
Expedient 62/Expedient 62/Expedient 62/Expedient 62/10101010    
Data: 29 de juliol de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat bancària   
 
Demanda: el ciutadà vol saber si se li pot portar el seu cas, té problemes amb la 
financera del cotxe, li reclamen el darrer rebut i ell diu que els ha pagat tots.  
 
Tràmits: se li comunica que no és un tema del Defensor de la Ciutadania però que en tot 
cas, ha de presentar tots els papers que tingui on consti que tots els rebuts han estat 
abonats.  
 
 
Expedient 63/10Expedient 63/10Expedient 63/10Expedient 63/10    
Data: 2 d’agost de 2010  
Motiu: consulta  
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Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
Demanda: el sr. L. S. ens pregunta si és correcte que en tres dies se li hagin posat 
multes per valor de 2500€.  
 
Tràmits: se li comunica al ciutadà que faci les queixes per escrit per tal que se li pugui 
donar una resposta.   
 
 
Expedient 64/10Expedient 64/10Expedient 64/10Expedient 64/10    
Data: 6 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: el ciutadà B. H. no està d’acord en que si poses comptador d’aigua a casa, 
t’hagis de pagar una bomba de pressió per a poder tenir més pressió d’aigua.   
 
Tràmits: se li comunica al ciutadà que ho consulti primerament a la Companyia d’Aigües, 
on l’assessoraran correctament.  
 
 
EEEExpedient 65/10xpedient 65/10xpedient 65/10xpedient 65/10    
Data: 13 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: la senyora D. P. es queixa que tenint dos pisos de la seva propietat a la ciutat, 
on en un hi viu ella i en l’altre el seu fill, i pagant els dos rebuts de les escombraries, no es 
pot beneficiar dels descomptes quan va a la deixalleria.  
 
Tràmits: com que la ciutadana no ha fet cap tràmit, se l’ajuda a fer una instància 
explicant els fets. Dos dies més tard, la ciutadana ens truca i ens comunica que la 
instància ha estat estimada al seu favor.   
 
 
Expedient 66/10Expedient 66/10Expedient 66/10Expedient 66/10    
Data: 13 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viairs  
 
Demanda: la ciutadana M. A. pregunta què pot fer amb un arbre que té davant de casa 
seva, les arrels han fet que la vorera sempre estigui aixecada i a més les branques li 
entren dins del balcó de casa seva. Ella se sent insegura ja que pensa que poden escalar 
l’arbre i entrar-li a robar a casa.  
 
Tràmits: se li aconsella que faci una instància per escrit, adjuntant fotografies, demanant 
que es podi l’arbre i que s’arrangi la vorera.  
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Expedient 67/10Expedient 67/10Expedient 67/10Expedient 67/10    
Data: 14 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Mobilitat  
 
Demanda: el ciutadà JM. B. ens envia un correu per saber a qui es pot adreçar per fer 
una queixa a l’empresa concessionària de l’autobús que va a Barcelona. Just aquell dia, 
l’autobús de les 7.30h no va passar, causant greuges amb usuaris i usuàries d’aquesta 
línia.  
 
Tràmits: se li comunica per escrit que pot fer una queixa formal a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor. Posteriorment ens comunica que l’empresa ja els ha donat 
explicacions i els ha demanat disculpes.  
 
 
Expedient 68/10Expedient 68/10Expedient 68/10Expedient 68/10    
Data: 14 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris     
 
Demanda: la ciutadana P. E. ens pregunta on es pot dirigir pel seu problema. Ella té un 
restaurant a Cubelles, al costat de la tèrmica i li han tancat tots els accessos directes per 
arribar al restaurant. Vol posar indicadors a la carretera per a que la ciutadania pugui 
saber que hi ha un restaurant a pocs metres. 
 
Tràmits: se li aconsella que faci un escrit explicant el cas i que l’entri a l’Ajuntament de 
Cubelles.  
 
 
Expedient 71/10Expedient 71/10Expedient 71/10Expedient 71/10    
Data: 16 de setembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
 
Demanda: la ciutadana N. P. vol saber si des de l’ODC es pot fer alguna cosa. El seu fill 
ha estat acusat de fer actes vandàlics a la via pública i se l’ha sancionat amb una multa 
econòmica o amb la prestació de mesures alternatives. Han presentat a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú tot tipus de reclamacions.  
 
Tràmits: des de l’ODC, ens posem en contacte amb la Policia Local i amb la Unitat 
Administrativa i Jurídica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que ens comuniquen que 
el 18 de setembre es van estimar les al·legacions realitzades per la ciutadana N. P.. Es 
truca a la ciutadana per comunicar el que ens diuen des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i ens comenta que és cert, però que no es va recordar de comunicar-ho al Defensor 
de la Ciutadania.  
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Expedient 7Expedient 7Expedient 7Expedient 74/104/104/104/10    
Data: 21 de setembre de 2010  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Hisenda  
 
Demanda: el ciutadà F. F. té pendents de pagar cinc rebuts de les escombraries 
industrials. Aquests rebuts no li van arribar per una errada d’Hisenda. Aquesta 
administració per error va donar de baixa el seu negoci, quan en cap moment el negoci va 
tancar. El ciutadà vol saber què pot fer per saber què ha passat.   
 
Tràmits: se li aconsella que faci una queixa per escrit a Hisenda, demanant explicacions 
del per què van donar de baixa el negoci. S’ajuda al ciutadà a fer la instància. Cada 
vegada que el ciutadà ha hagut de fer alguna al·legació, ha vingut a l’ODC per redactar la 
queixa.  
 
 
Expedient 75/10Expedient 75/10Expedient 75/10Expedient 75/10    
Data: 21 de setembre de 2010  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina 
 
Demanda: la senyora R. R. comenta que està cansada d’anar a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i denunciar al seu veí, que segons ella, ha construït sobre la seva paret mitgera.  
 
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que faci les queixes per escrit i que quan n’hagi 
obtingut resposta torni a l’ODC. En aquest cas, la ciutadana no ens ha aportat cap 
documentació.  
 
 
Expedient 76/10Expedient 76/10Expedient 76/10Expedient 76/10    
Data: 21 de setembre de 2010  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
 
Demanda: a la ciutadana C. M. li ha sortit una taca d’humitat a la façana. Ella ha trucat a 
la Companyia d’Aigües i aquests li diuen que és un problema seu i que per tant li toca a 
ella arreglar-ho. Ens pregunta com ho pot verificar.  
 
Tràmits: se li aconsella que hi faci anar un lampista per a que miri d’on prové. Des de 
l’ODC fem una consulta a la Companyia d’Aigües i ens comuniquen que si el problema és 
fora de l’edifici, és de l’abonat. Se li comunica a la ciutadana i ens comenta que el lampista 
li ha dit el mateix.  
 
 
Expedient 86/10Expedient 86/10Expedient 86/10Expedient 86/10    
Data: 7 d’octubre de 2010  
Motiu: consulta  
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Àrea/ tema: Habitatge 
 
Demanda: el ciutadà A. P. fa una consulta, segons ens explica, el seu veí ha fet obres a 
casa i se li ha ensorrat el sostre de part de casa seva i vol denunciar-lo.  
 
Tràmits: se li aconsella que vagi al jutjat i faci una consulta.  
 
 
Expedient 89/10Expedient 89/10Expedient 89/10Expedient 89/10    
Data: 14 d’octubre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris    
 
Demanda: el ciutadà J. C. fa una consulta a l’ODC. Vol saber si cal abonar els dos rebuts 
d’escombraries (particulars i industrials) quan aquests tenen la mateixa adreça.  
 
Tràmits: desprès de fer consultes, se li comunica al ciutadà que ha de fer una instància, 
explicant el cas i presentar-la al departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Quan passen aquests casos es resolen abonant sempre el rebut 
d’escombraries industrials i anul·lant l’altra.  
 
 
Expedient 91/10Expedient 91/10Expedient 91/10Expedient 91/10    
Data: 2 de novembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
 
Demanda: el ciutadà M. P. es queixa que després d’haver fet obres per insonoritzar el 
seu bar, la veïna no el deixa entrar a casa per fer una sonometria i que sense aquest 
document, no li concedeixen el permís d’obertura.  
 
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que vagi al Servei de Mediació.  
 
 
Expedient 92/10Expedient 92/10Expedient 92/10Expedient 92/10    
Data: 2 de novembre de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
 
Demanda: el ciutadà Ll. G. va a l’ODC per comunicar la seva situació. Té 82 anys, cobra 
una pensió d’autònom i té el seu fill de 50 anys a casa seva, sense feina i sense cap tipus 
de retribució.  
 
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que vagi a explicar la seva situació a Serveis Socials. Des 
del l’ODC, també ens posem en contacte amb aquest servei per comunicar la situació 
d’aquest ciutadà.  
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Expedient 93/10Expedient 93/10Expedient 93/10Expedient 93/10    
Data: 2 de novembre de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
 
Demanda: el ciutadà Y. C. ens explica que fa dos anys que està a l’atur i no cobra cap 
prestació. Demana menjar i algun tipus de retribució.  
 
Tràmits: se li aconsella que vagi a Serveis Socials. El Defensor de la Ciutadania trasllada 
el cas a aquest departament.  
 
 
Expedient 94/10Expedient 94/10Expedient 94/10Expedient 94/10    
Data: 4 de novembre de 2010 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Hisenda  
 
Demanda: la ciutadana J. I. demana hora a l’ODC per explicar que ella i els seus tres 
germans han heretat una casa de la seva mare. La volen vendre i ja tenen comprador, 
però no ho poden fer ja que un germà té deutes amb hisenda.   
 
Tràmits: des de l’ODC se li recomana que parlin amb l’oficina d’hisenda per intentar 
arribar a un acord.  
 
 
Expedient 95/10Expedient 95/10Expedient 95/10Expedient 95/10    
Data: 4 de novembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris   
 
Demanda: el ciutadà J. S. que viu al Fondo Somella, davant de casa seva té una rampa a 
la vorera per poder entrar els cotxes, tot i que el pàrquing de casa no el fa servir per 
aquest ús. Amb això ha rebut una notificació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú on li 
diuen que ha de posar i pagar un gual o restaurar la vorera i vol saber si des de 
l’ajuntament li poden demanar el que diu la carta.  En aquest cas, la normativa és clara, si 
la vorera està rebaixada, cal posar gual o restaurar la vorera. 
 
 
Expedient 100/10Expedient 100/10Expedient 100/10Expedient 100/10    
Data: 30 de novembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: el ciutadà T. Q. demana hora al Defensor de la Ciutadania per consultar si hi 
ha alguna cosa a fer amb el seu tema. Li han embargat una part del compte corrent per 
tenir una multa no pagada de fa un any, el ciutadà no tenia coneixement de la sanció ja 
que l’adreça on li enviaven la multa és incorrecte.   
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Tràmits: se li recomana al ciutadà que faci una queixa per escrit a VNG Aparcaments 
explicant tots els fets i que esperi resposta.  
 
 
Expedient 101/10Expedient 101/10Expedient 101/10Expedient 101/10    
Data: 2 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Educació  
 
Demanda: el ciutadà J. A. ens comenta per telèfon que li han arribat unes multes de 
l’Escola de Música Mestre Montserrat, on ell estava apuntat per fer un curs. Quan va veure 
com eren les classes, segons el ciutadà, que va dir que el professorat no estava a l’alçada i 
no sabia ensenyar, va decidir plegar i no assistir més a l’aula. Aquest fet no ho va 
comunicar a la direcció de l’escola i com que no va pagar els rebuts corresponents del 
trimestre, aquests li van ser reclamats via correu certificat.  
 
Tràmits: des de l’ODC, ens posem en contacte amb la direcció de l’escola de música, ens 
corroboren que aquest alumne ja no assisteix a les classes, però que té pendent de 
pagament el primer trimestre del curs. Se li comunica al ciutadà el que ens han dit des de 
l’escola de música i se li aconsella que si vol fer alguna reclamació, primer l’ha de portar a 
terme ell mateix, i que en cap cas el Defensor de la Ciutadania pot fer-la per ell.  
 
 
Expedient 102/10Expedient 102/10Expedient 102/10Expedient 102/10    
Data: 2 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Mobilitat  
 
Demanda: el ciutadà M. C. demana cita a l’ODC per exposar que fa temps està treballant 
per a que la línia d’autobús que va de Vilanova als Camils sigui gratuïta per a la gent gran, 
ja que el pàrquing de l’hospital és de pagament.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que al ser un tema de mobilitat entre diferents 
municipis, el Defensor de la Ciutadania no hi té competència i que si vol es pot dirigir al 
Síndic de Greuges.  
 
 
Expedient 103/10Expedient 103/10Expedient 103/10Expedient 103/10    
Data: 9 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Immobiliària  
 
Demanda: la ciutadana M.C. S. ens explica que la seva mare ha venut una casa de tres 
plantes per un preu irrisori a una immobiliària. La Sra. M.C. té por que hagin enganyat a la 
seva mare i vol saber què pot fer.  
 
Tràmits: des de l’ODC, se li aconsella que parli amb un advocat i que li exposi tot el cas.  
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Expedient 104Expedient 104Expedient 104Expedient 104/10/10/10/10    
Data: 9 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Hisenda  
 
Demanda: a la ciutadana P. M. li ha arribat un impost que ha de pagar d’una compra 
venda d’un pis que es va fer al 2007, segons la ciutadana, la seva entitat bancària li va dir 
que aquest impost no calia pagar-lo, però l’Agència Tributària li reclamen.  
 
Tràmits: des de l’ODC es fan consultes però finament se li diu a la ciutadana que és 
millor que faci la consulta a un advocat.  
 
 
Expedient 105/10Expedient 105/10Expedient 105/10Expedient 105/10    
Data: 14 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
 
Demanda: el ciutadà E. G. demana hora a l’ODC ja que li han posat una multa a la zona 
blava. El ciutadà tot i que va anul·lar la sanció, a l’hora d’introduir a la màquina el 
resguard, no ho va fer correctament i per tant no consta l’anul·lació.  
 
Tràmits: des de l’ODC se li comunica al ciutadà que en aquest cas, VNG Aparcaments ha 
actuat correctament ja que no els consta cap anul·lació d’una sanció en aquell dia i hora i 
per tant el cotxe havia de ser sancionat.  
 
 
ExpExpExpExpedient 106/10edient 106/10edient 106/10edient 106/10    
Data: 14 de desembre de 2010  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat bancària  
 
Demanda: la ciutadana B. G. vol saber a qui es pot dirigir per arreglar un problema que 
té amb el pis i la seva entitat bancària.  
 
Tràmits: se li a consella que busqui un advocat per fer la consulta.  
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RECOMANACIONS RECOMANACIONS RECOMANACIONS RECOMANACIONS     
    

 
 
 
En aquest període que he estat exercint de Defensor de la Ciutadania, s’han atès moltes 
persones, algunes d’aquestes han vingut amb temes que són de la nostra competència, 
però també hi ha hagut moltes persones que ens han vingut a mostrar la seva complicada 
situació personal, persones sense feina, persones que no cobren cap tipus de retribució, 
persones amb problemes familiars, ... 
 
Aquest any 2010 ha estat un any molt dur, sobretot econòmicament parlant. La crisis està 
afectant a tothom i a tots els nivells, i aquesta situació s’ha fet palesa en les queixes de la 
ciutadania, sobretot pel que fa referència a sancions econòmiques.  
 
Molts dels temes que s’han atès fan referència a les sancions posades en els 
estacionaments de vehicles a la zona blava.   
 
A Vilanova i la Geltrú és complicat poder estacionar el cotxe al centre de la ciutat. Molta 
gent utilitza la zona blava, i aquí hi ha qui paga el tiquet del control horari i hi ha qui no ho 
fa. Evidentment, si els controladors/es veuen que un vehicle no té el tiquet dins el cotxe, 
se li posa una multa, que molta gent l’anul·la al moment a la mateixa màquina 
expenedora del tiquet.  
 
Tot i així, hi ha moltes persones que per desconeixement, paguen els diners de la multa i 
quan han d’introduir els tiquets, no ho fan correctament. Fet que provoca que amb el 
temps els arribi una sanció per no haver-la anul·lat (correctament).  
 
Recomano a VNG Aparcaments que incrementi i clarifiqui en la mesura del possible la 
forma correcte d’anul·lar les denúncies, augmentant la informació i la mida de la font 
tipogràfica utilitzada en les terminals de pagament de zona blava.  
 
Tanmateix també recomanem que es  mostri una actitud flexible davant de les 
reclamacions dels ciutadans i ciutadanes que havent pagat l’import corresponent a 
l’anul·lació de la denúncia, no ho han fet de la forma correcte, ja que tenint coneixement 
que hi ha moltes persones que es poden haver equivocat tramitant l’anul·lació, i tenint en 
compte que la intenció del ciutadà o ciutadana és pagar la multa, i que ho poden 
demostrar, se’ls hi retiri la sanció posada de 90€.  
 
També recomano a la ciutadania, que sigui més curosa, que cal actuar en funció de la 
normativa i respectar les ordenances vigents.  
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ACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIAACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIAACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIAACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIA I RECULL DE PREMSA I RECULL DE PREMSA I RECULL DE PREMSA I RECULL DE PREMSA    

        
 
    

Nomenament nou DefensorNomenament nou DefensorNomenament nou DefensorNomenament nou Defensor de la Ciutadania  de la Ciutadania  de la Ciutadania  de la Ciutadania     
 
 
El passat 10 de maig de 2010, a les 18h, s’acomiadava, després de deu anys, Joan Collell, 
qui va ser Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Aquest acte es va portar a 
terme en el Ple Municipal extraordinari on a més es va presentar la memòria del Defensor 
de la Ciutadania de l’exercici 2009.  
 
Joan Collell, va fer un repàs d’aquests deu anys en que va ocupar el càrrec i va agrair als 
presents al Ple i als funcionaris/es de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la feina feta i el 
recolzament obtingut, tenint en compte que l’Oficina del Defensor de la Ciutadania era una 
institució de nova creació.  
 
Un cop acabada la intervenció de Joan Collell, cada un dels representants dels grups 
polítics amb representació a municipal van agrair la tasca feta durant tot aquest temps.  
 
A les 19h del 10 de maig de 2010, s’iniciava el Ple Municipal amb el primer punt de l’ordre 
del dia, el nomenament d’Oleguer Arnau com a nou Defensor de la Ciutadania de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
Arran del nomenament del nou Defensor de la Ciutadania, l’11 de maig de 2010, Joan 
Collell i Oleguer Arnau van visitar plegats els platós de Canal Blau, tant de ràdio com de 
televisió. En ambdós programes es va fer una tertúlia sobre la figura del Defensor de la 
Ciutadania.  
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Jornada de convivència Jornada de convivència Jornada de convivència Jornada de convivència     
 
El passat 3 de juny de 2010, es va dur a terme a Tossa de Mar, una trobada de defensors 
i exdefensors de Catalunya, aquesta trobada va ser el primer contacte que el Defensor de 
la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú va mantenir amb la resta de defensors i síndics 
d’arreu de Catalunya. La jornada va comptar amb un esmorzar, una excursió en barca, un 
dinar i una visita a la vila de Tossa de Mar.  
 

 
 
 
 
V Taller de Formació. La mediació V Taller de Formació. La mediació V Taller de Formació. La mediació V Taller de Formació. La mediació i trobada sindicatures territori i trobada sindicatures territori i trobada sindicatures territori i trobada sindicatures territori 

de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona    

    
El Fòrum de Síndics i Defensors va organitzar el passat 3 de juny de 2010 a la sala d’actes 
de Can Batlló de Barcelona, el cinquè taller de formació. En aquesta edició la formació va 
estar dirigida cap a la mediació.  
 
Es van dur a terme dues sessions, la primera va tractar sobre l’experiència pròpia de les 
sindicatures i la segona va abordar el tema sobre el contrast amb el treball dels mediadors 
professionals.  
 
La jornada va comptar amb Gabriela Rodríguez, mediadora i advocada, cap de l’àrea de 
Resolució de Conflictes i Sistema Penals de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans de la Universitat de Barcelona i Josep Armengol, pedagog i mediador comunitari i 
familiar, coordinador i mediador del Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària de 
l’Ajuntament de Vic.  
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El mateix dia es va aprofitar l’assistència dels síndics i defensors del territori de Barcelona 
per a la trobada que se celebra anual, on es posen sobre la taula aspectes interns del 
Fòrum de Síndics i Defensors.  
 
 
Díptic Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú Díptic Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú Díptic Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú Díptic Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú     

    
Durant el mes de setembre es va portar a terme una nova bustiada dels díptics del 
Defensor de la Ciutadania. A partir d’aquest mes, han estat moltes les persones que han 
vingut a l’oficina amb el díptic en mà. Moltes d’elles desconeixien que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú havia creat la figura del Defensor de la Ciutadania  
 
 
Trobades amb els portaveus dels partits políticsTrobades amb els portaveus dels partits políticsTrobades amb els portaveus dels partits políticsTrobades amb els portaveus dels partits polítics    
 
A partir del mes de setembre, Oleguer Arnau ha realitzat trobades amb els diferents caps 
de llistat dels partits polítics amb representació municipal. Aquestes han estat trobades  
disteses, on s’ha parlat de la figura del defensor i del què suposa que ha de fer aquesta 
figura i el mateix ajuntament. En totes les trobades, la cordialitat ha estat present així com 
també la col·laboració mútua sempre i quan faci falta.  
 
 
El Síndic de Greuges El Síndic de Greuges El Síndic de Greuges El Síndic de Greuges de Catalunya visita Vilanova i la Geltrú de Catalunya visita Vilanova i la Geltrú de Catalunya visita Vilanova i la Geltrú de Catalunya visita Vilanova i la Geltrú         

    
El passat 18 de novembre de 2010, va venir a Vilanova i la Geltrú el Síndic de Greuges de 
Catalunya, el Sr. Rafael Ribó i un equip tècnic per atendre les demandes de la ciutadania 
vilanovina. La jornada es va realitzar al Centre Cívic La Sardana, on es van atendre en un 
dia una cinquantena de casos. També es van visitar diferents organismes de la ciutat i el 
síndic Rafael Ribó, va ser rebut per l’alcalde de la ciutat a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú on va signar el llibre d’honor.  
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11/05/2010 , www.vilanova.cat 
 
EL CONSISTORI VILANOVÍ AGRAEIX A JOAN COLLELL LA SEVA TASCA EL CONSISTORI VILANOVÍ AGRAEIX A JOAN COLLELL LA SEVA TASCA EL CONSISTORI VILANOVÍ AGRAEIX A JOAN COLLELL LA SEVA TASCA EL CONSISTORI VILANOVÍ AGRAEIX A JOAN COLLELL LA SEVA TASCA 

COM A DEFENSOR DE LA CIUTADANIA COM A DEFENSOR DE LA CIUTADANIA COM A DEFENSOR DE LA CIUTADANIA COM A DEFENSOR DE LA CIUTADANIA     
 

 

 
 
Joan Collell va acomiadar-se ahir com a Defensor de la Ciutadania  
Tots els grups van valorar la dedicació i el rigor d’aquesta institució 
El Ple de l'Ajuntament de VNG va escollir ahir Oleguer Arnau com a nou Defensor de la 
Ciutadania, després que Joan Collell, presentés la Memòria de 2009 i s’acomiadés del 
càrrec que ha exercit des de la posada en marxa d’aquesta figura, ara fa deu anys. Joan 
Collell va destacar que "és a través de la resolució de conflictes com avança la 
societat". En aquest sentit, va voler remarcar que el diàleg és una eina que cal utilitzar.  
 

 
 
 
Els grups municipals del Consistori vilanoví van agrair la feina realitzada per l'exdefensor i 
sobretot la seva contribució a millorar la relació de la ciutadania amb l’administració local. 
Quim Arrufat, portaveu del grup municipal de la CUP va dir que "ara cal engegar una 
segona fase que aprofundeixi en la tasca del defensor i s’acosti aquesta figura a 
la totalitat de la població". Per la seva banda, el portaveu del grup municipal d'ERC, 
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Tomàs Álvaro va destacar el fet que "fa 10 anys VNG va apostar per crear aquesta 
figura i ara caldrà treballar per fer possible que s’arribi a més persones".  
 
La portaveu del grup municipal d'IC, Iolanda Sánchez, va posar de manifest que 
"l’objectiu de la figura del defensor és que faci de pont entre la ciutadania i 
l’administració". Sánchez va agrair la dedicació i feina realitzada per Joan Collell i va 
destacar l’entusiasme i rigor del seu treball.  
 
Per la seva part el portaveu del grup municipal del PP, Santi Rodríguez, va posar de 
manifest la necessitat que "el govern municipal tingui en compte les 
recomanacions del defensor i va remarcar que potser per una part de la 
ciutadania no acaba de ser una institució eficaç". Neus Lloveras, portaveu del grup 
municipal de CiU, va destacar que "s’ha aconseguit que la ciutadania conegui el 
personatge i sàpiguen que tenen un lloc on adreçar les seves reclamacions en 
relació a l’administració".  
 
Juan Luís Ruiz, portaveu del grup municipal del PSC va posar de manifest "l’encert del 
govern municipal al crear aquesta institució, que amb els anys ha estat 
consolidada i reconeguda per la ciutadania". Segons Ruiz, mitjançant aquesta figura 
les persones se senten escoltades i ateses i ha servit per canviar alguns procediments 
seguint les recomanacions del defensor.  
 
El torn d’intervencions el va cloure l’alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena, qui va dir "que 
esperonats per la mateixa voluntat de proximitat a la ciutadania després del 
Defensor de la Ciutadania el govern ha creat altres figures com l'Oficina de 
Drets Civils, l'Ajuntament t’escolta o bé el Servei de Mediació". Joan Ignasi Elena 
creu que gràcies als organismes de participació ciutadana han disminuït les queixes sobre 
l’administració.  
 
Des de l’any 2000, quan es va crear la figura del Defensor de la Ciutadania, els casos van 
anar creixent fins l’any 2005. A partir d’aquí es van atendre una mitjana d'entre 70 i 90 
casos anuals. 
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12/05/2010 Vilanova Digital  
 
EL CONSISTORI AGRAEIX A JOAN COLLELL LA TASCA COM A EL CONSISTORI AGRAEIX A JOAN COLLELL LA TASCA COM A EL CONSISTORI AGRAEIX A JOAN COLLELL LA TASCA COM A EL CONSISTORI AGRAEIX A JOAN COLLELL LA TASCA COM A 

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA     
Tots els grups va valorar la dedicació i el rigor d’aquesta institució  
 
Joan Collell va destacar que "és a través de la resolució de conflictes com avança la 
societat" 

 

 

 

 

 

 

El Ple de l'Ajuntament de VNG va escollir ahir Oleguer Arnau com a nou Defensor de la 
Ciutadania, després que Joan Collell, presentés la Memòria de 2009 i s’acomiadés del 
càrrec que ha exercit des de la posada en marxa d’aquesta figura, ara fa deu anys. Joan 
Collell va destacar que "és a través de la resolució de conflictes com avança la societat". En 
aquest sentit, va voler remarcar que el diàleg és una eina que cal utilitzar. 

Els grups municipals del Consistori vilanoví van agrair la feina realitzada per l'exdefensor i 
sobretot la seva contribució a millorar la relació de la ciutadania amb l’administració local. 
Quim Arrufat, portaveu del grup municipal de la CUP va dir que "ara cal engegar una 
segona fase que aprofundeixi en la tasca del defensor i s’acosti aquesta figura a la totalitat 
de la població". Per la seva banda, el portaveu del grup municipal d'ERC, Tomàs Álvaro va 
destacar el fet que "fa 10 anys VNG va apostar per crear aquesta figura i ara caldrà 
treballar per fer possible que s’arribi a més persones". 

 
La portaveu del grup municipal d'IC, Iolanda Sánchez, va posar de manifest que "l’objectiu 
de la figura del defensor és que faci de pont entre la ciutadania i l’administració". Sánchez 
va agrair la dedicació i feina realitzada per Joan Collell i va destacar l’entusiasme i rigor del 
seu treball.  

Per la seva part el portaveu del grup municipal del PP, Santi Rodríguez, va posar de 
manifest la necessitat que "el govern municipal tingui en compte les recomanacions del 
defensor i va remarcar que potser per una part de la ciutadania no acaba de ser una 
institució eficaç". Neus Lloveras, portaveu del grup municipal de CiU, va destacar que "s’ha 
aconseguit que la ciutadania conegui el personatge i sàpiguen que tenen un lloc on 
adreçar les seves reclamacions en relació a l’administració". 

 
Vilanova.cat | Comiat de Joan Collell com a Defensor de la Ciutadania  
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Juan Luís Ruiz, portaveu del grup municipal del PSC va posar de manifest "l’encert del 
govern municipal al crear aquesta institució, que amb els anys ha estat consolidada i 
reconeguda per la ciutadania". Segons Ruiz, mitjançant aquesta figura les persones se 
senten escoltades i ateses i ha servit per canviar alguns procediments seguint les 
recomanacions del defensor. 

El torn d’intervencions el va cloure l’alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena, qui va dir "que 
esperonats per la mateixa voluntat de proximitat a la ciutadania després del Defensor de la 
Ciutadania el govern ha creat altres figures com l'Oficina de Drets Civils, l'Ajuntament 
t'escolta o bé el Servei de Mediació". Joan Ignasi Elena creu que gràcies als organismes de 
participació ciutadana han disminuït les queixes sobre l’administració. 

Des de l’any 2000, quan es va crear la figura del Defensor de la Ciutadania, els casos van 
anar creixent fins l’any 2005. A partir d’aquí es van atendre una mitjana d'entre 70 i 90 
casos anuals. 
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13/05/2010 Diari de Vilanova  
   

 Vilanova canvia el defensor de la ciutVilanova canvia el defensor de la ciutVilanova canvia el defensor de la ciutVilanova canvia el defensor de la ciutadaniaadaniaadaniaadania  
   

 

Oleguer Arnau va substituir dil luns Joan Col lel l  com a Defensor 
de la Ciutadania. En la presentació del seu últ im informe anual 
davant el ple, Col lel l  va assenyalar que en els 10 anys de 
funcionament de la institució del Defensor la ciutadania ha 
entès, després d’un temps d’adaptació, el que signif ica la f igura 
del Defensor. Va dir haver intentat combinar amb més o menys 
encert la justíc ia amb la ref lexió i  sobretot la moderació, i  
exercir el càrrec amb prudència, a més d’usar un l lenguatge que 
no enganyi ningú. 
Tots els grups municipals van agrair a Joan Col lel l la tasca feta. 
Quim Arrufat, de la CUP, va dir que demanaran a Oleguer Arnau 
que aprofundeixi i multipl iqui les demandes que l i  arriben. 
Josep-Tomàs Álvaro, d’ERC, va recordar que la c iutat va ser 
pionera en la creac ió de la f igura del Defensor, mentre que 
Iolanda Sánchez, d’ICV.EuiA, va destacar l ’entusiasme, la 
vital i tat i  la humi li tat de Joan Col lel l . Per al regidor del  PP Santi 
Rodríguez el govern no està tenint en compte les recomanacions 
del Defensor, com ara la redacció d’una ordenança que regul i 
els horaris d’establ iments com els locutoris de telefonia i 
Internet. I Neus Lloveras, de CiU, va destacar el nombre de 
queixes per multes i  va demanar al Defensor que aprofundeixi 
una mica més en determinats temes. 
La memòria del Defensor corresponent al 2009 inclou 65 
expedients queden l luny dels 129 del 2005, quan el Defensor 
s’ocupava també de confl ictes veïnals. De l ’ultima memòria de 
Joan Col lel l  destaca el  cas d’un ciutadà a qui se l i  va cobrar 
dues vegades una sanció per aparcar indegudament a la zona 
blava, i  a qui no s’han retornat els diners. Entre les 
recomanacions, el Defensor demana a l ’Ajuntament que revisi 
els cobraments de l ’ impost de vehicles real i tzats indegudament i 
que s’apl iqui amb la màxima rigidesa la normativa sobre gossos 
peri l losos. També recomana a l ’Ajuntament una cura especial 
cap a les persones que tenen dif icultat per escriure o entendre 
certs documents administratius.  
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14/05/2010 Diari de Vilanova i la Geltrú 
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21/05/2010 El Punt  
 
OLEGUER ARNAU DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
«La resposta no pot trigar tres mesos»  

 
Oleguer Arnau, a l'Oficina del Defensor de la Ciutadania, situada al centre cívic La Geltrú. 
Foto: L.M. 

 
Arnau, de 74 anys, va ser fundador d’una de les primeres cooperatives de la 
ciutat, Tiplay, i té un currículum estretament vinculat al teixit associatiu local. 
Ha format part durant divuit anys de l’associació de veïns de Mar, és el més 
veterà de l'Orfeó Vilanoví i ha participat activament en les lligues de futbol 
locals. 
Oleguer Arnau va atendre ahir a la tarda els seus tres primers casos com a 
defensor de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Pren el relleu a Joan Collell, 
que va posar en marxa l’oficina municipal ara fa deu anys. Quan li van proposar 
assumir aquest càrrec? 
 
–«Fa més d’un any que n'estàvem parlant i al principi veia que era una cosa molt grossa, 
perquè he estat divuit anys a l’associació de veïns de Mar, on també recollia les queixes de 
la gent, però això és diferent. Em van convèncer perquè tinc un bon equip amb tots els 
coneixements i perquè puc fer un servei al poble.» 
–Quines seran les directrius que prendrà a partir d’ara l'Oficina del Defensor de 
la Ciutadania? 
 
–«S’ha replantejat tot el servei, s’ha fet un protocol nou. S’ha creat una línia de treball 
concreta que estableix, per exemple, que quan jo rebi una visita ja tingui un mínim 
informe del cas per poder atendre millor l’usuari i saber si s’ha de derivar el tema cap a un 
altre departament o si es necessita assessorament jurídic. De moment, hi serem dos dies 
a la setmana, els dimarts de 10 a 12 i els dijous de 17 a 19 hores, i si més endavant veiem 
que calen més dies, ja ampliarem l’horari.» 
–I els protocols de resposta al ciutadà també s’han canviat? 
 
–«Intentarem que les respostes siguin bastant ràpides, enviarem de seguida la consulta al 
departament de l'Ajuntament que correspongui per donar-hi resposta. El termini que 
s’estableix és de tres mesos, però volem que sigui més ràpid, perquè tres mesos per a una 
queixa és massa i sovint la persona ja ni recorda quin era el problema. A veure si podem 
fer que el límit sigui entre els quinze dies i un mes, com a màxim.» 
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–Les multes són un dels temes que generen més queixes a l’oficina, es planteja 
algun tipus d’actuació més global, com ara sol·licitar una comissió específica? 
 
–«És un tema difícil (zones blaves, multes vàries...) i estarem a l’expectativa de com 
evoluciona. Però això de les multes és complicat: tots les hem patit i justifiquem temes 
que de vegades són injustificables.» 
–Creu que el ciutadà és massa exigent amb l’administració local? 
 
–«No, però de vegades el que és complicat és que el ciutadà sàpiga com s’ha de moure i 
quins mecanismes ha d’articular per fer arribar una queixa. Hi ha massa papers per omplir 
i hi ha gent que és gran i li costa expressar-se per fer una petició a serveis socials... El que 
sí que és veritat, i ara ho dic com a expresident d’associació de veïns, és que la gent es 
mou per sensacions; per exemple, que el barri de Mar està abandonat. I és cert en molts 
aspectes, però a mitges, perquè també s’han fet moltes coses. El que passa és que 
l’administració és lenta i tots voldríem que les obres que s’anuncien avui estiguessin fetes 
d’aquí a tres mesos.» 
–Què podrà aprofitar de la seva llarga experiència a l’associació de veïns per a 
aquest nou càrrec? 
 
–«Moltes coses, crec que m’han triat per això i per un tarannà dialogant, perquè hi ha 
temes que s’han de demanar quatre vegades perquè s’acabin fent i a l’associació de veïns 
s’aprèn a tenir paciència. El que tinc clar és que això no és l’associació i no es pot atendre 
la gent pel carrer i anotar la seva queixa a la cartera.» 
–Es planteja les actuacions d’ofici? 
 
–«Sí, aquesta és la voluntat. Hem de mirar quina és la fórmula, perquè en aquests deu 
anys només s’ha fet un o dos cops.» 
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Rafael Ribó ha signat el llibre d'honor de la ciutat  
 
Rafael Ribó ha estat rebut a l'Ajuntament de VNG. L’equip del Síndic de Greuges ha visitat 
diversos equipaments i ha atès consultes i queixes de la ciutadania al Centre Cívic La 
Sardana  
 
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha estat rebut aquesta tarda a l'Ajuntament de VNG per 
l’alcalde de la ciutat, Joan Ignasi Elena, i diversos representats de la Corporació municipal. 
El síndic, que s’ha entrevistat amb l’alcalde, ha deixat constància de la seva visita signant 
el llibre d’honor de la ciutat.  
 
Després de la recepció, Ribó s’ha desplaçat fins al Centre Cívic La Sardana, on durant tot 
el dia el seu equip ha atès més d’una cinquantena de consultes i queixes de la ciutadania, 
mentre que en els deu mesos anteriors s’havien registrat 146, de les quals 52 eren 
queixes i 94 consultes. En aquest sentit, Ribó ha fet una valoració molt positiva de la 
visita, ja que com mostren les xifres aquestes visites "ens serveixen per donar 
conèixer a tots els ciutadans què és el Síndic de Greuges".  
 
La majoria de les queixes i consultes registrades estan relacionades amb temàtiques de 
serveis socials, com la Llei de Dependència, consum, urbanisme i soroll, entre d’altres. 
Segons el síndic, aquestes temàtiques "són molt similars a les que registrem a 
d’altres ciutats amb característiques similars a Vilanova i la Geltrú".  
 
Els membres de l’equip del Síndic de Greuges han visitat també durant el dia d’avui 
diversos equipaments de la ciutat com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
(OMIC), el CEIP l'Arjau i Margalló, les dependències de la Policia Local i dels Mossos 
d'Esquadra, el CAP Baix a Mar, Can Pahissa i el Centre Ocupacional TEGAR.  
 
L’objectiu d’aquest desplaçament és divulgar i apropar la institució a les persones i, a la 
vegada, oferir-los la possibilitat de presentar queixes o fer consultes amb més facilitat. En 
aquest sentit, a dia d’avui ja s’han igualat les 200 actuacions que el Síndic de Greuges va 
registrar l’any passat a la ciutat, 52 de les quals van ser queixes i 152 consultes.  
 
 
 


