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L’Oficina de la Defensora de la Ciutadania 

És una institució independent i imparcial, que té per objectiu defensar els drets dels 

ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en relació a totes aquelles 

actuacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels organismes que en 

depenen. El resultat de les actuacions de la Defensora de la Ciutadania no són 

vinculants per cap de les dues parts. Les actuacions i les investigacions es fan amb 

reserva i discreció. Totes les actuacions de l’Oficina de la Defensora de la 

Ciutadania són gratuïtes per a la persona que en sol·licita els serveis. 

En definitiva, la Defensora de la Ciutadania vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir 

d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de 

la ciutadania a l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar el funcionament de 

l’administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes 

formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. 

Marc normatiu de la Defensora de la Ciutadania 

L’àmbit normatiu municipal en el que es basen les accions del Defensor/a de la 

Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és el Reglament del Defensor, aprovat el 5 de 

març de 2001 (https://www.vilanova.cat/doc/doc_23685217.pdf). 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat descriu els drets de 

la ciutadania que estan reconeguts internacionalment. Vilanova i la Geltrú, com a 

ciutat signatària d’aquesta carta i, a través de la Defensora de la Ciutadania com a 

institució independent i imparcial, facilita l’exercici dels drets inclosos en aquesta 

carta. 

Des de l’any 2000, la figura de la Defensora de la Ciutadania treballa com a 

mecanisme de garantia per tal de consolidar el dret a una bona administració. 
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1. Presentació 

Acabem de passar una situació totalment nova que ens ha obligat ha confinar-nos a 

casa per tal de no emmalaltir. Degut a això, algunes persones han quedat en 

situacions molt precàries. Potser us semblarà poc apropiat recordar ara les 

reclamacions que hem rebut a l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania de Vilanova 

i la Geltrú durant l’any passat, però crec que escoltant les problemàtiques dels 

ciutadans i ciutadanes és com podrem fer una ciutat millor; per tant, totes les 

reclamacions són importants. 

 

La majoria de les visites que hem rebut aquest any han estat en relació a consultes 

i queixes sobre temes, malauradament, ja repetits en els meus informes anteriors. 

• Continuen els retards a l’hora de respondre. En tenim alguns de fa massa 

temps. 

 

• Tenim molts punts de la ciutat amb un enllumenat molt deficient des de fa 

anys. Tot i que hi ha petites millores, aquestes són insuficients. 

 

• El tema de la recollida de deixalles és tan o més greu que l’enllumenat. 

Esperem que aviat s’implantin mesures que  ho solucionin. No ens podem 

excusar en l’incivisme, que si bé és cert que en tenim i molt, aquest no és 

motiu per tenir la ciutat tan oblidada. 

 

• Aquest incivisme creixent i preocupant que es reflecteix a les places i carrers, 

on trobem tota mena de desperfectes en fanals, façanes brutes, bancs 

trencats... 

 

Necessitem erradicar-lo, implicar-nos de pler per a revertir-lo. 

 

• El manteniment de la ciutat requereix d’una especial cura, tant en les voreres, 

les calçades, els parcs, les places… El mal estat de tot plegat és causa de força 

accidents i d’una molt mala imatge de la ciutat. 
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• La mobilitat a la ciutat és un altre dels temes que preocupen, i molt. 

Necessitem un millor transport públic, eficient i no contaminant. Espais com 

la rambla Principal han de ser segurs pels vianants. Aquest és un espai 

sobreocupat, on hi ha persones que eviten passar-hi per por als patinets i les 

bicicletes, ja que les normes de circulació no són respectades per aquests 

vehicles.  

 

• La nostra és una ciutat festiva i alegre, però això ho hem de saber combinar 

amb el descans de la ciutadania. Hem de buscar noves ubicacions, repartir 

per la ciutat els actes al carrer, de manera que tant les molèsties com els 

beneficis siguin per a tots i totes. També caldrà modificar horaris i decibels, 

contemplant que en acabar els espectacles no ha acabat el soroll, ja que 

encara quedar recollir. 

     Els ciutadans i les ciutadanes han de gaudir un horari de descans en silenci. 

  

Ens venen temps difícils, hem de treballar tots plegats per fer un canvi global,  

sostenible, més d’acord amb les propostes dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. Treballant plegats podem fer de Vilanova i la Geltrú 

una ciutat cívica, neta i sostenible. 

És cert que venim d’una situació complicada, però això no ens pot servir per excusar-

nos, ans al contrari, ens hem d’esforçar més, sobretot ara, després del que estem 

vivint i de les conseqüències que malauradament arrossegarem durant força temps.  

Per això us demano a totes i a tots vosaltres, com a membres d’aquest Ajuntament, 

el temps, l’esforç i la dedicació que siguin necessaris per tal d’aconseguir que la 

nostra vila hi hagi un canvi que es noti a tots els barris de la ciutat. 

Ara és l’hora que entre totes i tots plegats ens en puguem sortir, i fer-ho d’una 

manera més transparent, més respectuosa amb el medi ambient, més solidària amb 

els desafavorits i, sobretot, més propera als nostres ciutadans i ciutadanes. 

 

   
           Maria Núria Plana Morata 
           Defensora de la Ciutadania 
           Vilanova i la Geltrú, abril 2020 
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2. Recull de dades 

 

L’any 2019 l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania ha gestionat un total de 191 

expedients, distribuïts en 150 consultes i 41 queixes. 

 

Una any més, la majoria de les consultes i les queixes promogudes per la ciutadania 

han estat en relació a l’Espai Públic i la Mobilitat, amb un total de 55 expedients. La 

segona casuística amb més expedients ha estat la relacionada amb les Expedients 

Sancionadors (16), seguida de ben a prop pels casos sobre Convivència (14). Cal 

destacar la important disminució dels expedients sobre el servei de Gestió Tributària 

i Recaptació, sent aquest any la meitat dels de l’anterior. 

 

La majoria dels expedients han estan resolts, és a dir, s’han pogut tancar. Només hi 

han hagut dos expedients (de Secretaria i de Mobilitat) que han quedat pendents de 

resolució per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

Per altra banda, dels dos expedients de l’any 2018 que estaven pendents de resoldre 

encara n’ hi ha un d’obert, del qual s’espera resposta de Secretaria. 

 

Pel que fa a la classificació de les queixes, la major part d’aquestes, un total de 28 

han estat motivades pel retard en la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

a la instància presentada pel ciutadà/na. La resta de les queixes (12) han estat 

causades per la disconformitat de la persona amb la resposta municipal obtinguda. I 

només una queixa ha estat desestimada per la Defensora de la Ciutadania, després 

que el ciutadà no aportés la documentació requerida per a poder continuar tramitant 

l’expedient. 

 

El mitjà preferent en què els ciutadans i ciutadanes s’adrecen a l’Oficina de la 

Defensora de la Ciutadania segueix sent el presencial. Els expedients de queixes 

s’inicien tots amb una entrevista personal entre el ciutadà/na promotor/a del greuge 

i la Defensora de la Ciutadania. Els expedients de consultes, en canvi, sovint es poden 

gestionar mitjançant el telèfon o el correu electrònic, sense ser necessària l’entrevista 

personal. 
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A continuació es mostren els gràfics estadístics que resumeixen les dades exposades 

sobre els expedients de l’any 2019. 

 

Classificació dels expedients 
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Temàtica dels expedients 
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Estat dels expedients 

 

 

Classificació de les queixes 
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Iniciativa de les queixes i consultes 

 

 

Franges d’edat de la ciutadania 
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Mitjà de presentació de les queixes i consultes 

 

 

Distribució mensual dels expedients 
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Evolució anual dels expedients 
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3. Resum dels expedients 
 

Es genera un expedient cada vegada que una persona s’adreça a l’Oficina de la 

Defensora de la Ciutadania i realitza una queixa o una consulta.  

Es produeix una queixa quan el ciutadà/na: 

- exposa un greuge davant una actuació (o una manca d’actuació) 

municipal en resposta a una sol·licitud presentada prèviament pel 

ciutadà/na a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Es produeix una consulta quan el ciutadà/na:  

- exposa un greuge el qual no ha estat presentat prèviament pel 

ciutadà/na a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

- exposa un greuge sobre un tema que no és de competència 

municipal.  

- demana qualsevol tipus d’informació, ja sigui de competència 

municipal o no (interpretar una documentació, realitzar un tràmit, 

funcionament de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, etc.). 
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Queixes 
 

Acció Social  

 

Expedient 35/19  Serveis Socials 

Queixa per la manca de resposta municipal a les instàncies presentades pel ciutadà 

en què sol·licita poder tenir accés a diferents ajudes, tot i no estar empadronat. Un 

cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, el 

servei d’Acció Social envia a l’Oficina una còpia de la resposta adreçada al ciutadà, 

en què se li comunica que mantindran una entrevista presencial amb ell per tractar 

el tema. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 168/19  Acció Social 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada pel ciutadà en 

què exposa que en breu s’executarà el desallotjament de l’habitatge que està ocupant 

al carrer de Santa Magdalena. Un cop formulada la petició de resposta per part de la 

Defensora de la Ciutadania, des del servei de Serveis Socials s’envia a l’Oficina una 

còpia de la resposta adreçada al ciutadà, en què l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

l’informa que és coneixedor de la seva situació, que des del servei de Serveis Socials 

s’han mantingut diverses entrevistes entre el ciutadà i la seva treballadora social, 

que s’ha tramitat la seva sol·licitud a la mesa de valoració de situacions 

d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, i que s’han realitzat diverses 

gestions entre la regidoria i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per traslladar, de 

forma periòdica, la informació actualitzada sobre la seva situació. També se li diu en 

aquesta comunicació que actualment resten a l’espera de la resposta de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya per tal de poder oferir una solució adequada a la seva 

situació. 

· Expedient tancat 
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Companyia d’Aigües 

 

Expedient 12/19  Companyia d’Aigües 

Queixa per haver d’assumir una factura pendent de pagament de l’anterior titular del 

comptador. La Companyia d’Aigües li ha contestat al ciutadà que per poder realitzar 

el canvi de titular del subministrament, la pòlissa o contracte en vigor ha d'estar al 

corrent de pagament. Se li explica al ciutadà que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

li ha contestat correctament, ja que així ho contempla el reglament del Servei 

Municipal d’Aigua de Vilanova i la Geltrú, però que no obstant la Defensora de la 

Ciutadania ha recomanat a la Companyia d’Aigües que estudiï la possibilitat de 

canviar aquest punt del reglament, ja que no és just que el nou titular del comptador 

hagi d’assumir el deute de l’anterior.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 100/19  Companyia d’Aigües 

Queixa per la sanció rebuda per part de la Companyia d’Aigües per haver manipulat 

el comptador. Un cop estudiada la documentació que aporta la ciutadana, la 

Defensora de la Ciutadania adreça un escrit a la Companyia d’Aigües recomanant que 

estudiï la possibilitat d’anul·lar la sanció en cas que no existeixin proves evidents que 

ha estat la ciutadana la persona que ha manipulat la instal·lació. Des de la Companyia 

d’Aigües se’ns comunica que l’abonada ja va ser atesa a les oficines de la Companyia 

d’Aigües, on li van donar les explicacions oportunes, i es va acordar amb ella el 

fraccionament del deute generat arrel de la infracció. També se’ns indica que li van 

traslladar a l’abonada la necessitat de canviar el subministrament d’aforament a 

comptador tal i com estableix l’Ordenança d’estalvi d’aigua. 

· Expedient tancat 
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Expedient 178/19  Companyia d’Aigües 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada pel ciutadà en 

què es demana la revisió d’una factura que reflexa un consum d’aigua excessiu. Un 

cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, la 

Companyia d’Aigües ens fa arribar un resum de les actuacions realitzades en relació 

al cas i també una còpia de la resposta enviada al ciutadà, en què se li comunica que 

la factura ja va ser rectificada a un preu inferior en concepte de fuita interna, i se li 

torna a reclamar el pagament. 

· Expedient tancat 

 

Convivència 

 

Expedient 89/19 Convivència 

Queixa per les respostes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les instàncies en 

què es demana una actuació en relació a les molèsties per actes incívics a la plaça 

de l’Associació dels Alumnes Obrers. El ciutadà es queixa sobretot dels cops de pilota 

contra el mur. Un cop estudiada la documentació aportada pel ciutadà, la Defensora 

de la Ciutadana adreça un escrit al servei de Convivència i Civisme demanant que se 

li faci arribar el conjunt de les actuacions realitzades per part de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en relació a aquest tema. També en aquest escrit, la Defensora 

de la Ciutadania recomana que s’estudiï la possibilitat de modificar l’ordenança de 

Convivència per poder recollir la necessitat d’utilitzar pilotes d’escuma en algunes 

places i per poder sancionar a qui no ho compleixi. Des del servei de Convivència 

s’indica que no són partidaris de modificar l’ordenança, però que persistiran en la 

realització de campanyes de sensibilització per tal de poder minimitzar aquestes 

molèsties, com ara la de seguir repartint pilotes d’escuma entre la canalla que juga 

a futbol a diferents espais de les ciutat. També informen que la plaça de l’Associació 

dels Alumnes Obrers no és un dels espais de la ciutat on hi ha més problemes de 

convivència. 

· Expedient tancat 
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Espai Públic 

 

Expedient 147/19 Espai Públic 

Queixa per la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la instància en què 

el ciutadà demana que es repari l’arqueta ubicada al carrer del Prat, al Prat de 

Vilanova. El ciutadà mostra el seu desacord amb la resposta obtinguda en què es diu 

que la incidència ja ha estat resolta. Un cop estudiada la documentació aportada pel 

ciutadà, la Defensora de la Ciutadania recomana a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú que faci les gestions necessàries per tal de reparar l’arqueta el més aviat 

possible. Des del servei d’Espai Públic se’ns comunica que s’han posat en contacte 

amb el tècnic de Sorea, que és l’empresa responsable de les obres i el manteniment 

de la xarxa d’abastament d’aigua del barri del Prat de Vilanova, i que aquest els ha 

informat que la incidència ja ha estat solucionada. 

· Expedient tancat 

 

Expedients Sancionadors 

 

Expedient 37/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per haver rebut sancions per excés de velocitat realitzades pel sistema de 

captació d’imatges, sense anar aquestes acompanyades de les fotografies 

corresponents. Un cop estudiada la documentació aportada pel ciutadà, la Defensora 

de la Ciutadania recomana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que prengui les 

mesures necessàries per tal de fer efectiva l’actuació d’ofici presentada per aquesta 

Oficina l’any 2014 en relació a aquest tema, en què es recomanava la inclusió de les 

fotografies. Des del servei de Seguretat i Protecció Ciutadana es respon que s’ha 

procedit a instar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a 

que adjunti les fotografies de les sancions realitzades pel sistema de captació 

d’imatges junt amb la sanció. I que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona ha informat que no s’adjunten les fotografies ja que segons l’article 87 

de la Llei de Seguretat Vial, en el que s’indica quines són les dades que han de constar 

a la notificació de la denúncia, en cap lloc estableix que s’hagi d’incorporar la imatge 

que genera la denúncia en cas de tenir-la. 

· Expedient tancat 
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Expedient 44/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada pel ciutadà en 

què exposa al·legacions a una sanció imposada al seu fill per haver infringit 

l’Ordenança de mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 

Geltrú, per satisfer les seves necessitats fisiològiques a la via pública. El ciutadà posa 

de manifest que el seu fill pateix problemes de salut mental que fan que no sigui 

conscient dels seus actes, el que acredita amb la documentació mèdica pertinent. Un 

cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, des 

de la Unitat d’expedients sancionadors se’ns informa que les al·legacions han estat 

estimades i que el ciutadà rebrà una carta al respecte en breu.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 109/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per la manca de resposta municipal a l’escrit d’al·legacions presentat pel 

ciutadà sobre la sanció i retirada del vehicle per abandonament. Formulada la petició 

de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, des del servei de Seguretat i 

Protecció Ciutadana se’ns envia una còpia de la resposta donada al ciutadà i se’ns 

informa que s’estudiarà la revisió de la quantia del deute acumulat en relació a la 

Taxa per retirada i custòdia de vehicles, donat que ja fa més de dos anys que el 

vehicle va ser retirat. 

 · Expedient tancat 

 

Expedient 138/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per la manca de resposta municipal a l’escrit d’al·legacions presentat pel 

ciutadà sobre una sanció per haver infringit l’Ordenança de mesures per a fomentar 

el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, per molèsties causades als veïns i 

les veïnes per vessaments d’aigua procedents del reg de les plantes. Un cop 

formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, des de la 

Unitat d’expedients sancionadors se’ns fa arribar una còpia de la resolució enviada al 

ciutadà en què es desestimen les al·legacions.  

· Expedient tancat 
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Expedient 150/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per la resposta municipal a l’escrit d’al·legacions presentat pel ciutadà sobre 

una sanció imposada per circular darrere d’un altre vehicle sense deixar un espai 

lliure que permeti parar-se sense col·lidir en cas de frenada brusca. El ciutadà al·lega 

que hi ha un error en la denúncia, ja que en el moment dels fets, el seu vehicle es 

trobava aturat a una plaça i ell estava realitzant treballs de càrrega i descàrrega. Un 

cop estudiada la documentació, la Defensora de la Ciutadania recomana a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que arxivi l’expedient i anul·li la sanció, degut a 

l’error existent en el procediment. La Unitat d’expedients sancionadors ens envia una 

còpia de l’escrit enviat al ciutadà en què s’estimen les al·legacions presentades. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 167/19  Expedients Sancionadors 

Queixa per la resposta municipal a l’escrit d’al·legacions presentat per la ciutadana 

sobre una sanció imposada per estacionar en zona blava sense exhibir document de 

control horari. La ciutadana al·lega que té mobilitat reduïda i que va col·locar la 

corresponent targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en un lloc visible 

del vehicle, però que aquesta va caure. Un cop estudiada la documentació, la 

Defensora de la Ciutadania recomana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que arxivi 

l’expedient i anul·li la sanció, ja que la ciutadana ha demostrat que és posseïdora de 

la targeta. La Unitat d’expedients sancionadors ens fa arribar una còpia de l’escrit 

enviat a la ciutadana en què es desestimen les al·legacions presentades perquè el fet 

de no exhibir la targeta en el moment d’estacionar es troba tipificat com una infracció 

lleu, i el fet que posteriorment, en les al·legacions, adjunti la targeta, no és motiu 

jurídic per estimar el recurs i anul·lar la sanció. 

· Expedient tancat 
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Gestió Tributària i Recaptació 

 

Expedient 21/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a una instància en què 

es demana que es revisi la quantia del deute originat per l’impagament de la taxa 

d’Escombraries d’un comerç que només ha estat donat d’alta durant sis mesos. La 

Defensora de la Ciutadania adreça un escrit al servei de Gestió Tributària i Recaptació 

demanant informació sobre el cas. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú respon que 

no procedeix cap revisió de la situació ja que, precisament en atenció a les condicions 

personals de la interessada, ja es va formular un pla de pagament fraccionat del 

deute. Després d’aquesta resposta, i donada la precària situació de la ciutadana, la 

Defensora de la Ciutadana recomana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 

estableixi un nou pla de pagament fraccionat del deute que la ciutadana pugui 

assumir. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú respon que ho valorarà i es reunirà 

amb la ciutadana. 

· Expedient tancat 
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Expedient 80/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la resposta municipal a l’escrit d’al·legacions en relació a la desestimació 

de la bonificació per estalvi energètic de l’Impost sobre Béns Immobles de la finca. 

Un cop estudiada la documentació que ens aporta el ciutadà, la Defensora de la 

Ciutadania demana més informació sobre l’expedient a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. Des del servei de Gestió Tributària i Recaptació se’ns indica que el motiu de 

la desestimació és que el ciutadà ha instal·lat les plaques solars sense haver demanat 

prèviament la llicència d’obres, contravenint així l’Ordenança d’aplicació. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 88/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la resposta donada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la sol·licitud 

de no haver d’estar subjecte la venda d’una finca a l’impost sobre l’Increment del 

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.  Un cop estudiada la documentació que 

ens aporta el ciutadà, la Defensora de la Ciutadana demana a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú un aclariment sobre la mateixa. Des del servei de Gestió Tributària 

i Recaptació se’ns contesta que el ciutadà, en la seva sol·licitud, no ha aportat 

documentació en relació al valor que tenia el terreny en el moment de realitzar-se la 

compra, ni tampoc el de la venda. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 144/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la instància 

presentada pel ciutadà en relació a les incongruències sobre la quantia de l’Impost 

sobre Bens Immobles que ha de pagar. El ciutadà creu que, degut a la resolució 

estimatòria de la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona, l’import hauria de 

ser menor. La Defensora de la Ciutadania recomana a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú que concerti una entrevista entre el cap de Servei de Gestió Tributària i 

Recaptació i el ciutadà, a fi de poder-li aclarir el càlcul de l’import.  

· Expedient tancat 
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Expedient 151/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la instància 

presentada pel ciutadà en què manifesta estar en desacord amb la resolució 

desestimatòria sobre la sol·licitud d’exempció de la Taxa d’escombraries de l’exercici 

2019. Un cop estudiada la documentació aportada pel ciutadà, i havent comprovat 

que el total d’ingressos bruts anuals de la unitat familiar de l’any 2019 no superen el 

límit requerit, la Defensora de la Ciutadania recomana a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú que revisi el cas. Des del servei de Gestió Tributària se’ns informa que s’han 

posat en contacte amb l’interessat perquè aporti la informació sobre el total dels 

ingressos anuals, i una vegada verificat que l’import no supera el límit anual, s’ha 

estimat la sol·licitud d’exempció de la Taxa d’escombraries i s’ha iniciat la tramitació 

de la devolució de l’import.  

· Expedient tancat 

 

Llicències i Disciplina 

 

Expedient 81/19  Llicències i Disciplina 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada pel ciutadà en 

què sol·licita una inspecció i un informe tècnic d’un habitatge. Un cop formulada la 

petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, el servei de Llicències 

i Disciplina ens informa que la inspecció ja va ser realitzada, i que, en un primer 

moment, aquesta va comportar l’aturada de les obres que s’estaven fent a la finca, i 

l’obertura del corresponent expedient de protecció de legalitat urbanística. També 

se’ns indica que les obres es van reiniciar un cop es va informar favorablement la 

llicència d’obres. El motiu pel qual el ciutadà promotor de la queixa no ha rebut 

comunicació d’aquestes tramitacions és que en la instància presentada, aquesta 

persona no va demanar formar part de l’expedient.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 105/19  Llicències i Disciplina 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada per la ciutadana 

en què sol·licita un certificat de qualificació urbanística. Després de ser formulada la 

petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, la ciutadana ens 

informa que ha rebut la informació. 

· Expedient tancat 
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Medi Ambient 

 

Expedient 51/19  Medi Ambient 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada per la ciutadana 

en què exposa les molèsties generades de forma reiterada pels gossos d’un veí del 

seu edifici. Un cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la 

Ciutadania, el servei de Medi Ambient ens fa arribar un resum de les actuacions 

realitzades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’última de les quals ha estat una 

reunió mantinguda fa pocs dies entre el servei de Mediació i la ciutadana. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 55/19  Medi Ambient 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada en què es 

demana una resposta en relació a la contaminació, tant atmosfèrica com acústica, 

produïda per l’activitat d’una empresa. Finalment el ciutadà no ens aporta la instància 

presentada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tant no es pot fer des d’aquesta 

Oficina cap actuació al respecte. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 71/19  Medi Ambient 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància en què la ciutadana es 

queixa sobre l’estat d’abandonament d’una parcel·la propera al seu habitatge al barri 

del Tacó. Un cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la 

Ciutadania, el servei de Medi Ambient ens fa arribar un resum de les actuacions 

realitzades, i també previstes, per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ens 

comunica que ha enviat la resposta a la ciutadana. 

· Expedient tancat 
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Mobilitat 

 

Expedient 39/19, Expedient 46/19, Expedient 53/19, Expedient 54/19, 

Expedient 58/19, Expedient 62/19, Expedient 68/19 Mobilitat 

Queixes per la manca de resposta a les instàncies presentades a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en què es demana la retirada de la senyalització col·locada al 

carrer de Gaspar d’Avinyó. El motiu de la sol·licitud és que el nou senyal prohibeix la 

parada i l’estacionament al costat dret del carrer. Els ciutadans i ciutadanes creuen 

que aquest senyal s’ha instal·lat de forma precipitada i discriminatòria, sense cap 

estudi d’afectació, després de 25 anys de convivència totalment tranquil·la en aquest 

carrer. Després que la Defensora de la Ciutadania formuli la petició de resposta a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el servei de Mobilitat ens fa arribar una còpia de 

la resposta enviada a les persones promotores de la queixa, en què se’ls comunica 

que, donada l’amplada del carrer de Gaspar d’Avinyó, la parada o l’estacionament no 

es poden permetre alhora als dos marges del carrer, ja que, del contrari, l’espai de 

calçada que quedaria lliure no permetria la circulació de vehicles. Respecte la 

discriminació d’un marge del carrer envers l’altre, accepten que la senyalització entre 

els dos marges ha provocat un greuge, el qual es resoldrà alternant la prohibició 

entre els dos marges del carrer, per períodes anuals, el que serà senyalitzat 

properament. Els ciutadans i ciutadanes es mostren disconformes amb aquesta 

resposta i tornen a presentar una segona queixa per escrit tornant a demanar la 

retirada del senyal. Degut a la nova manca de resposta a aquesta segona sol·licitud, 

la Defensora de la Ciutadania torna a formular la petició de resposta a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. Després que els ciutadans/es ens informen que han adreçat 

la mateixa queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, i també que s’ha realitzat una 

reunió entre els veïns i veïnes afectats i el regidor, en què s’ha arribat a una solució 

definitiva al problema, la Defensora de la Ciutadania dona l’expedient per tancat.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 61/19 Mobilitat 

Queixa per la manca de resposta a la instància presentada a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú en què es demana una còpia de l’informe pericial realitzat per una empresa 

en relació al Projecte Integral del Nucli Antic. Un cop formulada la petició de resposta 

per part de la Defensora de la Ciutadania, el servei de Mobilitat informa que se li ha 

enviat a la ciutadana el document sol·licitat per correu electrònic. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 64/19 Mobilitat 
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Queixa per la manca de resposta a la instància presentada a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú en què es demanen mesures per augmentar la seguretat vial pels vianants 

a la cruïlla de baixada de la rambla Sant Jordi amb la continuació del passatge dels 

Germans Rosell. Un cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de 

la Ciutadania, el servei Mobilitat ens envia una còpia de la resposta adreçada al 

ciutadà, en què se l’informa que d’acord amb les dades de la Policia Local, des de l’1 

de gener de 2011 fins al mes de maig d’enguany no s’ha produït cap sinistre en 

aquesta cruïlla. Però que no obstant, s’intervindrà en la zona arbustiva del voral, la 

qual es retallarà més baixa i en més llargària, per tal d’ampliar la visibilitat de les 

persones que creuen el pas de vianants. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 67/19 Mobilitat 

Queixa per la manca de resposta a la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en què la ciutadana demana una zona reservada d’estacionament 

per a persones amb discapacitat al carrer de Gaspar d’Avinyó. Després de ser 

formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, el servei 

de Mobilitat ens informa que ha donat resposta a la ciutadana indicant-li que després 

d’haver estudiat detalladament la zona, s’ha decidit senyalitzar una plaça 

d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer de la Torre d’Enveja, 

cantonada amb el carrer de Gaspar d’Avinyó. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 78/19 Mobilitat 

Queixa per la manca de resposta a la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en què la ciutadana demana la creació d’una rampa d’accés al 

carrer davant dels habitatges situats al carrer de l’Havana, XX. Un cop formulada la 

petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, el servei Mobilitat ens 

fa arribar una còpia de la resposta donada a la ciutadana, en què se l’informa que no 

es pot estimar la seva demanda, donat que els recursos escassos dels que disposa 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han d’anar necessàriament destinats als béns i 

els espais de titularitat municipal, no sent així en aquest cas. 

· Expedient tancat 
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Expedient 84/19 Mobilitat 

Queixa per la manca de resposta a la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en què el ciutadà demana la instal·lació d’unes bandes reductores 

de velocitat al pg. dels Salzes. Un cop formulada la petició de resposta per part de la 

Defensora de la Ciutadania, el servei de Mobilitat ens fa arribar una còpia de la 

resposta donada al ciutadà, en què se l’informa que els serveis tècnics municipals 

desaconsellen la instal·lació de les bandes reductores en aquest carrer. No obstant 

això, se l’indica que s’estudiarà efectuar canvis en la senyalització encaminats a la 

millora de la seguretat dels vianants i dels vehicles que hi circulin. Davant la resposta 

donada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Defensora de la Ciutadana demana 

més concreció pel que fa a l’estudi d’aquests canvis. Queda pendent que des de 

Mobilitat s’atengui aquest demanda. 

· Expedient obert 

 

Oficina Local d’Habitatge 

 

Expedient 79/19  Oficina Local d’Habitatge 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància en què la ciutadana exposa 

problemes de salut pública i de convivència veïnal a un edifici ocupat al carrer de 

Barcelona. Un cop formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la 

Ciutadania, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens fa arribar un escrit amb les 

actuacions realitzades, i també previstes, i ens comunica que ja s’ha enviat la 

resposta a la ciutadana. 

· Expedient tancat 

 

  



 

Defensora de la Ciutadania                                    -28-                              Memòria 2019 

 

Padró Municipal 

 

Expedient 158/19 Padró Municipal 

Queixa per la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la instància 

presentada pel ciutadà en què sol·licita la revisió de l’empadronament dels seus fills. 

El ciutadà al·lega que aquest canvi al padró es va realitzar sense el seu consentiment, 

tot i tenir amb la mare la custòdia compartida dels menors. Un cop estudiada la 

documentació aportada pel ciutadà, i havent comprovat que la resolució judicial 

mostrada per la progenitora dels menors en el moment de sol·licitar el tràmit del 

canvi de padró no era la que estava vigent, la Defensora de la Ciutadania recomana 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es revisi l’actuació duta a terme en aquest 

cas, i també que es donin les instruccions als tècnics municipals de requerir sempre, 

en els canvis de padró de menors, com a regla general, el consentiment i, per tant, 

la signatura dels dos progenitors. Des del servei d’Estadística se’ns informa que es 

tindrà en compte la recomanació per a casos futurs. 

· Expedient tancat 

 

Responsabilitat Patrimonial 

 

Expedient 69/19 Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada referent a 

l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda de la 

ciutadana a l’ensopegar amb les fustes d’un dels estands de la Fira de Novembre. 

Després de ser formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la 

Ciutadania, des de Secretaria se’ns comunica que s’ha enviat la resposta amb la 

resolució de l’expedient a la ciutadania, en què es desestima la reclamació per falta 

de proves documentals 

· Expedient tancat 
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Expedient 103/19 Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada referent a 

l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al 

vehicle del ciutadà, al caure-li un arbre. Després de ser formulada la petició de 

resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, des de Secretaria se’ns comunica 

que, un cop l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut l’informe meteorològic 

que indiqui si el dia de l’incident hi va haver un episodi climàtic valorat com a força 

major, s’enviarà la resposta al ciutadà amb la resolució corresponent. 

· Expedient tancat 

 

Secretaria 

 

Expedient 149/19  Secretaria 

Queixa per la manca de resposta municipal a l’escrit d’al·legacions presentat pel 

ciutadà sobre una sanció imposada per no obeir les ordres dels agents de l’autoritat 

en servei de regulació del trànsit. Un cop formulada la petició de resposta per part 

de la Defensora de la Ciutadania, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens fa arribar 

una còpia de la resolució enviada al ciutadà en què es desestimen les al·legacions. 

Mesos després el ciutadà presenta una nova queixa a l’Oficina per la manca de 

resposta per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al recurs de reposició. La 

Defensora de la Ciutadania formula una nova petició de resposta, encara pendent de 

contesta per part de Secretaria. 

· Expedient obert 

 

Seguretat i Protecció Ciutadana 

 

Expedient 137/19  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per la manca de resposta municipal a la instància presentada pel ciutadà en 

què es queixa de la presència d’acampades lliures de caravanes a l’aparcament, i 

també a la zona verda, del carrer de les Ones, al Prat de Vilanova. Després de ser 

formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, des del 

servei de Seguretat i Protecció Ciutadana se’ns envia una còpia de la resposta donada 

al ciutadà en què s’indica que es procedirà a fer un major seguiment de la zona per 

part dels agents de la Policia Local. 

· Expedient tancat 
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Consultes 

Acció Social 

 

Expedient 8/19 Acció Social 

Consulta per no rebre ajuda en el pagament de l’IBI tot i tenir un fill amb discapacitat 

derivada d’un trastorn mental al seu càrrec. El ciutadà ho ha sol·licitat per escrit i 

reiteradament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i sempre se li ha respost que 

aquest supòsit no està contemplat en les ordenances fiscals i que, per tant, no pot 

rebre aquesta ajuda. Se li explica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha 

contestat correctament a les instàncies que ha presentat i se li recomana que exposi 

el cas al servei de Serveis Socials per tal que li informin si pot rebre algun altre tipus 

d’ajuda. 

 

Expedient 26/19   Acció Social 

La ciutadana té una filla amb mobilitat reduïda i vol saber quines ajudes pot rebre de 

l’administració. Se li recomana que s'adreci a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú on 

li podran informar al respecte. 

 

Expedient 140/19   Acció Social 

Consulta per haver de pagar la taxa d’escombraries. La ciutadana explica que l’any 

passat li van bonificar aquesta taxa i no entén perquè aquest any no. Degut a que és 

una senyora molt gran i està desorientada ens adrecem a Serveis Socials per 

demanar-los que l’acompanyin a realitzar el tràmit per a sol·licitar la bonificació 

d’enguany. 

 

Expedient 172/19   Acció Social 

Consulta pel tracte rebut per una treballadora de Serveis Socials. Se li recomana que 

ho posi en coneixement de Vilanova i la Geltrú. 
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Companyia d’Aigües 

 

Expedient 17/19  Companyia d’Aigües 

Consulta per sanció per haver manipulat el comptador de l’aigua. La ciutadana explica 

que ha presentat una instància amb les al·legacions. Se li recomana que esperi la 

resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la instància, i que si en un mes 

encara no l’ha rebuda que ens ho comuniqui. La ciutadana no torna a contactar amb 

l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 

 

Expedient 77/19  Companyia d’Aigües 

Consulta per l’acumulació d’aigua just davant de l’entrada al seu comerç els dies que 

plou molt. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Expedient 127/19  Companyia d’Aigües 

Consulta per la resposta rebuda de la Companyia d’Aigües, en la que se li reclama el 

pagament d’una factura. El ciutadà explica que ell ja no viu a l’habitatge, i per tant, 

no fa ús d’aquest subministrament, però encara hi figura com a titular del servei. Se 

li recomana que es doni de baixa del servei però que, no obstant, adreci la queixa a 

la Companyia d’Aigües. 

 

Expedient 142/19  Companyia d’Aigües 

Consulta sobre una factura molt elevada d'aigua del comptador de la comunitat de 

propietaris de l’edifici. El ciutadà creu que existeix una fuga o pèrdua d'aigua en el 

tram comprés entre els comptadors individuals de cada propietari i el comptador 

general, però ell no pot detectar la fuga ni tampoc reparar-la. Se li recomana que ho 

posi en coneixement, i per escrit, a la Companyia d’Aigües.  

 

Expedient 152/19  Companyia d’Aigües 

Consulta perquè la Companyia d’Aigües li ha tallat el subministrament degut a una 

factura impagada. El ciutadà comenta que no va ser notificat prèviament. Se li 

recomana que presenti un escrit a la Companyia d’Aigües exposant els fets. 
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Expedient 191/19  Companyia d’Aigües 

Consulta per haver d’assumir el pagament de les factures pendents de l’anterior 

abonat. La ciutadana explica que la Companyia d’Aigües li ha dit que no podrà 

formalitzar el canvi de nom del comptador fins que aquestes factures no estiguin 

pagades. Se li explica que el reglament del servei municipal d’abastament d’aigua de 

Vilanova i la Geltrú així ho determina. 

 

 

Convivència 

 

Expedient 20/19  Convivència 

Consulta per les molèsties del gos d'un veí. La ciutadana comenta que no para de 

bordar i que està cansada de trucar a la Policia Local. Se li suggereix que presenti 

una instància i, a poder ser, acompanyada de signatures d'altres veïns i veïnes que 

també estiguin afectats. 

 

Expedient 22/19  Convivència 

Consulta per les molèsties de varis gossos d’una parcel·la. Se li suggereix que presenti 

la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 27/19  Convivència 

Consulta per la quantitat de gossos que van deslligats al Parc de la Torre d'Enveja. 

Se li suggereix que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 47/19  Convivència 

Consulta per les molèsties ocasionades per un bar al carrer Francesc Macià. La 

ciutadana exposa que pateix males olors, forts sorolls, i fins i tot, amenaces del 

propietari de l’establiment. Se li recomana que ho posi en coneixement de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presentant una instància. 

 

Expedient 76/19  Convivència 

Consulta per la quantitat de deposicions de gossos que hi ha als carrers de tota la 

ciutat i en concret a la plaça Cristòfol Raventós. Se li recomana que ho posi en 

coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presentant una instància. 
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Expedient 90/19  Convivència 

Consulta per l’augment de l’incivisme i la disminució de presència policial. Se li 

recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant 

aquesta problemàtica. 

 

Expedient 91/19  Convivència 

Consulta perquè el parc infantil del Portal de Sitges no disposa de tanques i això fa 

que els gossos l’envaeixin i l’embrutin amb orins i defecacions. La ciutadana comenta 

que a més la majoria d’aquests gossos no van lligats. Se li recomana que presenti 

una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 96/19  Convivència 

Consulta per la quantitat de gossos que no van lligats. Se li recomana que presenti 

una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 116/19  Convivència 

Consulta per les molèsties per soroll ocasionades per un grup de motoristes que 

circulen a molta velocitat i fins la matinada al barri de La Collada. Se li recomana que 

presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 118/19  Convivència 

Consulta per la quantitat de brossa que hi ha sempre al costat dels contenidors. Se li 

recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 126/19  Convivència 

Consulta per les molèsties ocasionades pel festival El Tingladu. La ciutadana es queixa 

dels decibels utilitzats i també de la presència de menors fent xivarri fins a altes 

hores de la matinada. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 157/19  Convivència 

Consulta per l’incivisme d’un grup de joves que es reuneix a la plaça de la Fàbrica 

Nova. El ciutadà explica que moltes nits ha de suportar sorolls fins a altes hores de 

la nit. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 
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Expedient 160/19  Convivència 

Consulta per la circulació imprudent de moltes persones amb patinets, tant elèctrics 

com no elèctrics. El ciutadà comenta que van massa ràpids i sense tenir en compte 

la seguretat dels vianants. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Espai Públic 

 

Expedient 13/19 Espai Públic 

Consulta per la brossa acumulada a la carretera de la Plana. Se li suggereix que 

presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 15/19 Espai Públic 

Consulta per l’estat del paviment a l’inici del carrer Aneto. El ciutadà comenta que 

actualment aquest tram és molt perillós per a la circulació de motos i bicicletes. Se li 

suggereix que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Pocs dies després el ciutadà ens comunica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

ha realitzat la reparació. 

 

Expedient 29/19 Espai Públic 

Consulta pel mal estat de la vorera del carrer Menéndez i Pelayo a l’alçada de la plaça 

de Beatriu de Claramunt. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 30/19 Espai Públic 

Consulta per l’escassa il·luminació que hi ha al carrer Joan de Llaverias, en el tram 

comprés entre el carrer Sant Onofre i la Torre d’Enveja. Se li recomana que presenti 

la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 93/19 Espai Públic 

Consulta per l’estat en el que estan moltes voreres de la ciutat. El ciutadà comenta 

que la seva mare va estar a punt de caure degut a una rajola aixecada a prop de 

l’estació de tren. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 94/19 Espai Públic 

Consulta per l’augment de brutícia als carrers i places de la ciutat. La ciutadana creu 

que és una llàstima que s’inverteixi més en neteja que no pas en conscienciar a la 

ciutadania que s’ha d’embrutar el mínim possible. Se li recomana que presenti una 

instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 95/19 Espai Públic 

Consulta per l’augment de bosses de la brossa al voltant dels contenidors arreu de la 

ciutat. El ciutadà comenta que ha comprovat que moltes vegades els contenidors no 

estan plens. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. 

 

Expedient 106/19 Espai Públic 

Consulta sobre la recollida de voluminosos. El ciutadà comenta que a vegades no es 

recullen el dia que indica a l’adhesiu que hi ha enganxat al contenidor. Se li recomana 

que ho posi en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 113/19 Espai Públic 

Consulta per la quantitat de matalassos i altres objectes que s’acumulen al costat de 

molts contenidors. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 117/19 Espai Públic 

Consulta per l’estat en la que es troba una parcel·la al carrer Garbell. La ciutadana 

comenta que aquest espai sembla abandonat. Se li recomana que ho posi en 

coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 119/19 Espai Públic 

Consulta per la gran quantitat de terrenys abandonats que hi ha al barri del Fondo 

Somella. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Expedient 120/19 Espai Públic 

Consulta pel contenidor d’obra que està ubicat al final de l’avinguda de Somella. El 

ciutadà no entén què fa allà aquest contenidor, i comenta que sempre està ple i amb 

deixalles de tot tipus al voltant. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 131/19 Espai Públic 

Consulta per la manca de manteniment als parcs infantils que hi ha al barri de La 

Collada. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Expedient 132/19 Espai Públic 

Consulta per les voreres del barri de Santa Maria. El ciutadà comenta que la majoria 

són molt estretes. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 133/19 Espai Públic 

Consulta per la maca de neteja al carrer Arquitecte Gaudí, concretament a la vorera 

que hi ha més propera a la via del tren. Se li recomana que presenti la queixa per 

escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 139/19 Espai Públic 

Consulta per l’abandonament en el que es troba el barri del Prat de Vilanova. El 

ciutadà comenta que hi manca molta neteja i que mai hi veu cap agent de policia. Se 

li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 156/19 Espai Públic 

Consulta per la brutícia al carrer i de la quantitat de mobles que hi ha sempre al costat 

dels contenidors, concretament al carrer de l’Església. Se li recomana que presenti la 

queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 159/19 Espai Públic 

Consulta pel volum de música a les festes que s’organitzen a la plaça de l’Anxaneta. 

Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 165/19 Espai Públic 

Consulta per la maca d’il·luminació a la plaça Armand Cardona Torrandell i també als 

voltants. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 
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Expedient 166/19 Espai Públic 

Consulta per la manca d’arbrat a la ciutat. El ciutadà voldria més zones verdes i menys 

asfalt. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. 

 

Expedient 171/19 Espai Públic 

Consulta perquè fa dies que han deixat de funcionar dos fanals al carrer de Francesc 

Puig i Figueres. Se li facilita a la ciutadana el número de telèfon d’avaries de l’empresa 

de manteniment de la llum. 

 

Expedient 181/19 Espai Públic 

Consulta per la quantitat d’escombraries que s’acumulen al voltant de molts 

contenidors de la ciutat. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 189/19 Espai Públic 

Consulta per l’estat de la calçada del carrer Eugeni d’Ors. La ciutadana explica que hi 

ha un clot enorme a l’inici del carrer. Se li recomana que presenti la queixa per escrit 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedients Sancionadors 

 

Expedient 16/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per sanció per haver estacionat la furgoneta on estava prohibit fer-ho. El 

ciutadà encara no ha presentat al·legacions. Se li explica que te dret a presentar-les. 

 

Expedient 25/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per a la sanció per estacionar el cotxe al camí de sant Gervasi. El ciutadà ha 

presentat al·legacions que han estat desestimades. Se li explica que la queixa no es 

pot admetre a tràmit donat que va cometre la infracció: no es pot aparcar el cotxe 

en un camí que no disposi de cap zona senyalitzada per a fer-ho. 

 

Expedient 32/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per no estar conforme amb una sanció de trànsit. La ciutadana ens comenta 

que encara no ha presentat al·legacions. Se li recomana que les presenti, i que si 

considera que la resposta que rep no és la correcta ens ho comuniqui. 

 

Expedient 52/19 Expedients Sancionadors 
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Consulta per ser reiteradament sancionat per estacionar el vehicle en zona de càrrega 

i descàrrega. El ciutadà, que és propietari d’un comerç, comenta que tant ell com 

clients seus han rebut moltes sancions pel mateix fet. També es queixa del tracte 

rebut per algun dels agents de la Policia Local. Se li recomana que presenti la queixa 

per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

Expedient 57/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per haver rebut vàries sancions per circular a una velocitat de més de 30 

km/h pel carrer dels Navegants. El ciutadà comenta que el senyal és difícil de veure, 

i que caldria canviar la seva ubicació. També comenta que les últimes dues sancions 

rebudes són del mateix dia i de només un minut de diferència entre elles. Se li 

recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

Expedient 85/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per sanció per haver estacionat el vehicle a la zona blava. La ciutadana 

comenta que a la notificació de la sanció hi posa que a la tarja per a persones de 

mobilitat reduïda no està visible la data de caducitat. Se li suggereix que presenti 

al·legacions. 

  

Expedient 107/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per sanció de trànsit. Se li recomana que presenti al·legacions a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 148/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per haver rebut una carta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la que 

se li informa que ha deixat una caixa de cartró fora del contenidor i se l’adverteix que 

si ho torna a fer podria ser sancionada. La ciutadana nega el fet. Se li suggereix que 

presenti al·legacions a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 153/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per la retirada del vehicle per part de la grua municipal. La ciutadana explica 

que en el dia que el va estacionar no hi havia cap senyalització d’estacionament 

excepcional en relació a que no es podia aparcar. Tampoc va rebre cap trucada al 

respecte. Se li recomana que presenti al·legacions. 
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Expedient 188/19 Expedients Sancionadors 

Consulta per la resposta a les al·legacions presentades a una sanció de trànsit. El 

ciutadà voldria mantenir una reunió amb el cap de servei de l’Ajuntament. Se li facilita 

el contacte. 

 

Gent Gran 

 

Expedient 134/19  Gent Gran 

Consulta perquè al mes d’agost es tanca l'Esplai i també el Casal Municipal de Gent 

Gran. Se li recomana que pel que fa a l'Esplai "La Caixa" s’adreci a la propietat del 

local, i en relació al Casal Municipal de Gent Gran, al tractar-se d’un equipament 

municipal, presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Gestió Tributària i Recaptació 

 

Expedient 48/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Consulta per la desestimació de la sol·licitud de bonificació de l’IBI per la instal·lació 

de plaques solars a l’edifici per no haver sol·licitat la llicència d’obra abans de la 

instal·lació. La ciutadana comenta que desconeixia que havia de sol·licitar la llicència, 

i que el tècnic de l’empresa instal·ladora no li va dir. Se li recomana que presenti una 

instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant la voluntat de legalitzar la 

instal·lació. 

 

Expedient 60/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Consulta per l’insuficient disminució de l’import a pagar d’IBI un cop resolta la 

modificació per la gerència del Cadastre de Barcelona. El ciutadà creu que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no ha aplicat correctament la reducció. Se li 

recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 65/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Consulta per la desestimació de la sol·licitud de bonificació de l’IBI per la instal·lació 

de plaques solars a l’edifici per no haver sol·licitat la llicència d’obra abans de la 

instal·lació. Se li recomana que presenti un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú exposant la voluntat de legalitzar la instal·lació. 
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Expedient 176/19  Gestió Tributària i Recaptació 

Consulta per no estar d’acord amb l’import del rebut de l’IBI. Se li recomana que 

presenti un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Llicències i Disciplina 

 

Expedient 75/19 LLicències i Disciplina 

Consulta per l’alt volum de la música de les activitats de tot tipus que es fan al centre 

de la ciutat. El ciutadà creu que s’hauria de fer un control estricte dels decibels 

utilitzats. Se li recomana que ho posi en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú presentant una instància. 

 

Medi Ambient 

 

Expedient 2/19 Medi Ambient 

Consulta pel tancament del jardí de Can Pahissa. La ciutadana comenta que està 

recollint signatures perquè reobrin aquest jardí al públic. Explica que des que s’hi han 

traspassat les oficines del departament de Medi Ambient la porta d’accés al jardí està 

tancada. Es va adreçar a Can Pahissa per exposar la queixa i allà li van recomanar 

que presentés una instància. Se li explica que haurà d’esperar a rebre la resposta de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la seva instància. 

 

Expedient 83/19  Medi Ambient 

Consulta perquè ha rebut denúncia perquè els seus gossos van atacar a un altre gos. 

La ciutadana ens comenta que se li ha requerit documentació que acrediti que els 

seus gossos no són perillosos i no sap com fer-ho. Se li recomana que vagi al 

veterinari, i també que cal que censi els animals. 

 

Expedient 111/19  Medi Ambient 

Consulta per l’al·lèrgia que li provoquen els plataners. La ciutadania voldria que es 

plantés un altre tipus d’arbre. Se li suggereix que presenti una queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 123/19  Medi Ambient 

Consulta per la presència de grans paneroles pel carrer, i també d’alguna rata. La 

ciutadana comenta que això passa normalment a les nits. Se li suggereix que presenti 

una queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 135/19  Medi Ambient 

Consulta  per la fumigació que es realitza als arbres de l’avinguda de Cubelles. La 

ciutadana comenta que entren bitxos al seu habitatge degut a la malaltia d’un arbre 

ubicat just davant del seu balcó. Se li recomana que presenti una queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Mobilitat 

 

Expedient 6/19 Mobilitat 

Consulta per la velocitat a la que van molts vehicles al passar pel passeig dels Salzes. 

Se li suggereix que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 28/19 Mobilitat 

Consulta pel volum de cotxes que cada dia aparquen en doble fila i també sobre les 

voreres a la zona propera a l’escola Sant Bonaventura. Se li recomana que presenti 

la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 45/19 Mobilitat 

Consulta per haver de pagar gual quan l’aparcament el fa servir de magatzem. Se li 

recomana que ho exposi per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 49/19 Mobilitat 

Consulta per la ubicació del cartell del parc infantil de Joan Papiol. El ciutadà explica 

que està instal·lat en un espai molt estret i a l’alçada de la cara, i que degut això hi 

ha xocat i ha sofert un tall al front. Se li recomana que exposi el fet per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 72/19 Mobilitat 

Consulta per la implementació de la zona verda d’estacionament al barri de Baix a 

Mar. Se li recomana que exposi el fet per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 
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Expedient 92/19 Mobilitat 

Consulta per la pols que li entra a l’habitatge degut al trànsit de cotxes que estacionen 

a una parcel·la que hi ha al costat del seu edifici. La ciutadana comenta que aquest 

solar és de propietat privada i que han exposat el problema al responsable i fins i tot 

li han proposat mesures per a solucionar-lo, però aquest els ignora. Se’ls recomana 

que presentin una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant la 

problemàtica de la pols i que també hi afegeixin que en aquesta parcel·la s’hi està 

aparcant sense haver-hi gual, tot i que els vehicles han de passar per sobre la vorera 

per accedir-hi. 

 

Expedient 97/19 Mobilitat 

Consulta perquè als carrers Agricultura, Rampí i Ronda Amèrica els autobusos que 

estan aturats esperant el seu torn ho fan amb el motor engegat, provocant soroll i 

dificultant la circulació, ja que, a més, envaeixen els carrils de pas. Se li recomana 

que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 98/19 Mobilitat 

Consulta pel tracte rebut pel conductor d’un autobús. Se li recomana que adreci la 

queixa a l’empresa propietària de l’autobús. 

 

Expedient 101/19 Mobilitat 

Consulta per l’excés de trànsit que hi ha a la rambla Sant Jordi. El ciutadà comenta 

que caldria posar un semàfor prop d’on està situada l’Escola Sant Jordi. Se li 

recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 110/19 Mobilitat 

Consulta per la velocitat a la que circulen molt cotxes a l’ avinguda de la Torre del 

Vallès. La ciutadana voldria algun tipus de mesura correctora al respecte. Se li 

recomana que ho posi en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 115/19 Mobilitat 

Consulta per la velocitat a la que circulen els autobusos pel carrer de la Falç. Se li 

recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

  



 

Defensora de la Ciutadania                                    -43-                              Memòria 2019 

 

Expedient 136/19 Mobilitat 

Consulta pels problemes de mobilitat als carrers del barri del Prat de Vilanova durant 

la temporada d’estiu. El ciutadà voldria que s’implementés una zona blava i/o verda 

en algunes zones del barri. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 161/19 Mobilitat 

Consulta pels vehicles de transportistes que aparquen al carrer de Sant Pere i deixen 

el motor encès. La ciutadana explica que molts d’ells estacionen en zones en les que 

no està permès realitzar carrega i descàrrega. Se li recomana que presenti la queixa 

per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

Expedient 162/19 Mobilitat 

Consulta per la disminució de places d’aparcament al carrer Castellet. La ciutadana 

explica que degut a l’ampliació de la vorera ara hi ha menys espai per aparcar. Se li 

recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 169/19 Mobilitat 

Consulta per la disminució de places d’estacionament de zona verda degut a la 

implementació de les zones d’aturada curta per a vehicles anomenades “petó i adéu”. 

Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 175/19 Mobilitat 

Queixa per l’estat d’abandonament en que es troben els parcs infantils al barri del 

Tacó. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

 

Expedient 184/19 Mobilitat 

Queixa per les aturades que fan els vehicles de càrrega i descàrrega a la rambla de 

La Pau. El ciutadà explica que sovint s’aturen més de 45 minuts i amb el motor encès. 

Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 185/19 Mobilitat 

Consulta per la manca d’una marquesina a la parada del bus que hi ha al passeig 

Marítim, 94. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 186/19 Mobilitat 
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Consulta per la circulació de bicicletes i patinets per la rambla. El ciutadà es queixa 

que molts usuaris d’aquests vehicles no respecten els vianants. Se li recomana que 

presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Ocupació 

 

Expedient 11/19  Ocupació 

Consulta per com l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha gestionat un Pla d’Ocupació. 

La ciutadana explica que s’ha sentit perjudicada. Se li recomana que presenti la 

queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Oficina Local d’Habitatge 

 

Expedient 24/19  Oficina Local d’Habitatge 

Consulta sobre on pot aconseguir els plànols d’un habitatge construït fa més de 

quaranta anys. Se l’adreça a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 50/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta pels problemes de salubritat degut a les actuacions de persones que ocupen 

pisos del seu edifici. La ciutadana comenta que l’espai està cada cop més brut i hi ha 

rates. Se li recomana que presenti una instància a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

exposant la problemàtica. 

 

Expedient 59/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta perquè des del mes juliol no disposa d’aigua calenta. El ciutadà comenta que 

viu a un habitatge de protecció oficial. Se li recomana s’adreci a l’Oficina Local 

d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 63/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta per l’estat en el que es troba l’edifici on viu. El ciutadà comenta que la finca 

“cau a trossos” i que molts dels propietaris no paguen el rebut de la comunitat. Se li 

recomana que exposi a l’Oficina Local d’Habitatge les deficiències que té l’edifici. 
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Expedient 86/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta  per no poder instal·lar un ascensor a l’edifici. El ciutadà comenta que un 

tècnic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha informat verbalment que no es pot 

dur a terme aquesta obra fins que la propietat no presenti el projecte corresponent. 

Se li recomana que presenti la sol·licitud per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú per tal de poder obtenir una resposta que es pugui valorar. 

 

Expedient 87/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta si una comunitat de propietaris està obligada a fer una rampa que accedeixi 

a la piscina de l’edifici. El ciutadà comenta que a la finca hi ha veïns i veïnes amb 

mobilitat reduïda que la necessiten, però que alguns dels propietaris no volen assumir 

el cost de l’obra de la rampa. Se li recomana que realitzi la consulta a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 174/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta per l’estat en que es troba els seu edifici. La ciutadana explica que el bloc 

on viu presenta greus problemes estructurals. Se li recomana que presenti la queixa 

per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 180/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta pel retard en el desnonament de les persones que ocupen un pis del seu 

bloc. La ciutadana explica que ella i la resta de veïns i veïnes porten anys suportant 

moltes molèsties i problemes de salut i inseguretat. Se li recomana ho exposi a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   

 

Expedient 183/19   Oficina Local d’Habitatge 

Consulta pel soroll i les vibracions de les màquines d’aire condicionat del Centre Cívic 

La Geltrú. Se li recomana ho exposi a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   

 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

 

Expedient 4/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per la manca de resposta de la companyia del gas en informar-li sobre quan 

realitzaran la inspecció periòdica al seu domicili. Se li recomana al ciutadà que 

presenti una instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 
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Expedient 9/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre la factura de telefonia. La ciutadana comenta que li han cobrat més 

import del que és habitual degut a que se li han carregat uns serveis que ella no 

havia sol·licitat. Se li recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 18/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa pel no retorn de la fiança del contracte de lloguer del pis que acaba de deixar. 

La ciutadana comenta que la immobiliària menteix en relació a l’estat d’alguns dels 

mobles de l’habitatge. Se li recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 19/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per una estafa d’una empresa de publicitat. La ciutadana explica que li han 

cobrat per un servei que s’oferia gratuïtament. Se li recomana que presenti una 

instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 23/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per l’import de la factura del gas. La ciutadana diu que mai abans havia 

pagat tants diners. Comenta que és pràcticament el doble del que va pagar l’any 

passat en el mateix període. S’ha queixat formalment a la companyia i aquesta no li 

dona cap resposta. Se li recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 42/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per la resposta de l’operadora de telefonia a una reclamació sobre l’import 

d’una factura. Se li recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 43/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per la lentitud de resposta de la companyia subministradora de la llum en 

relació a una reclamació. El ciutadà comenta que l’Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor li està gestionant la queixa. Se li recomana que ho consulti a aquella 

Oficina. 
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Expedient 74/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta pel tracte rebut per la direcció d’un hotel de la ciutat. El ciutadà comenta 

que l’habitació tenia moltes mancances, que es va queixar als responsables i que 

aquests no li han fet arribar una resposta correcta. Se li recomana que presenti una 

instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 99/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per un rebut de l’operadora de telefonia. Se li recomana que presenti una 

instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 104/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta pel tracte rebut per una companyia aèria. Se li recomana que presenti una 

instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 108/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre l’import de la factura de telefonia. La ciutadana explica que ha 

presentat queixa a la companyia operadora, però no ha rebut resposta. Se li 

recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor. 

 

Expedient 121/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per una intervenció mèdica mal realitzada. La ciutadana explica que va anar 

a un dentista privat i està dolguda pel tracte rebut. Se li recomana que presenti una 

instància adreçada a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 122/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta per la lentitud alhora d’instal·lar fibra al seu domicili. El ciutadà comenta que 

la companyia instal·ladora li ha dit que necessita que l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú l’autoritzi. Se li recomana que presenti una instància adreçada a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 125/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre el servei de taxi que s’ofereix a la ciutat durant el mes d’agost, tant 

per l'escassedat d'efectius, com també per la lentitud i el tracte rebut per part del 

personal de la centraleta. Se li recomana que presenti una instància adreçada a 

l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 
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Expedient 170/19  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta si és obligació de l’empresa instal·ladora de la fibra òptica, la retirada dels 

cables de fibra de l’antiga operadora. Se li recomana que faci la consulta a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Padró Municipal 

 

Expedient 10/19  Padró Municipal 

Consulta en relació al tràmit del padró. El ciutadà comenta que està ocupant un 

habitatge i que vol empadronar-se però que encara no ha realitzat cap tràmit al 

respecte. Se li explica al ciutadà que el primer que ha de fer és adreçar-se a l’OAC i 

explicar la seva situació. 

 

Expedient 70/19  Padró Municipal 

Consulta perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha donat un termini de 10 dies 

per marxar de l’habitatge i entregar-ne les claus. La ciutadana explica que resideix a 

un pis de protecció oficial que va ser adjudicat a la seva mare, que ja va morir. Se li 

recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjuntant 

còpia del contracte de lloguer, donat que aquesta documentació és la que li va ser 

requerida a la seva mare fa anys i aquesta no la va aportar. 

 

Patrimoni 

 

Expedient 173/19  Patrimoni 

Consulta per haver rebut en herència una parcel·la de la plaça Xoriguer. La ciutadana 

comenta que ja fa molts anys que aquesta part de la plaça està ocupada per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que la família no en pot fer cap ús. De fet, 

desconeixia que seguia escripturada a nom de la família. Se li recomana que ho posi 

en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Responsabilitat Patrimonial 

 

Expedient 33/19  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta sobre com presentar una reclamació de Responsabilitat Patrimonial. Se li 

explica al ciutadà com realitzar aquest tràmit. 
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Expedient 40/19  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta a quin servei de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cal adreçar-se per a 

demanar informació sobre el pla de seguretat d’una obra realitzada al carrer per part 

de la Companyia d’Aigües. El ciutadà vol aquesta informació en relació a un expedient 

de reclamació de Responsabilitat Patrimonial, el qual ha estat desestimat per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se li explica al ciutadà que donat que l’incident 

va ocórrer en el marc d’una actuació de la Companyia d’Aigües, haurà d’adreçar-se 

a les oficines d’aquesta Companyia.  

 

Expedient 56/19  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta per caiguda de la seva mare al carrer dies després d’haver finalitzat el 

Carnaval. La ciutadana comenta que el motiu de la caiguda és que molts carrers 

encara estan plens de restes de caramels que dificulten la mobilitat, sobretot de les 

persones grans. Consulta sobre com presentar una reclamació a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. Se li explica com presentar-la. 

 

Expedient 128/19  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta en relació a un expedient de Responsabilitat Patrimonial. La ciutadana 

pregunta si pot afegir documentació a l’expedient mesos després d’haver iniciat el 

tràmit. Se li explica que sí, i se li recomana que, en tot cas, la presenti sempre per 

escrit mitjançant una instància. 

 

Expedient 130/19  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta per la desestimació d’una reclamació de Responsabilitat Patrimonial. Se li 

explica a la ciutadana que la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 

correcta ja que no es va atendre al requeriment en què se l’informava que tenia 10 

dies per presentar la documentació que mancava, ni tampoc va acudir al tràmit 

d'audiència. 

 

Expedient 155/19  Responsabilitat Patrimonial 

La ciutadana ha rebut una carta conforme li manca informar la quantitat de diners 

que demana en concepte d’indemnització en un expedient de reclamació de 

Responsabilitat Patrimonial. En el seu cas no sap com valorar aquest concepte perquè 

diu que no ha sofert danys materials sinó morals. Se li recomana que faci la consulta 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Responsabilitat Social Corporativa 

 

Expedient 41/19  Responsabilitat Social Corporativa 

Consulta per com va respondre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al tràmit de 

sol·licitud d’intervenció al ple per part d’una entitat amb seu a Vilanova i la Geltrú. 

La ciutadana explica que el reglament de Participació Ciutadana no és prou entenedor 

al respecte d’aquest tràmit. Donat que la ciutadana ha presentat la queixa per escrit 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa menys d’un mes, se li recomana que esperi 

la resposta. 

 

Seguretat i Protecció Ciutadana 

 

Expedient 7/19  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Consulta per la inseguretat que pateix ella i altres veïns i veïnes del carrer Canigó. La 

ciutadana comenta que han sofert fins a cinc robatoris en tres setmanes. Creu que, 

en part, són deguts a que aquest carrer no està prou il·luminat. Demana més 

vigilància policial. Encara no fa un mes que ha presentat la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se li recomana que es torni a posar en contacte 

amb la nostra Oficina si un cop es compleixi el mes encara no hagués rebut resposta, 

i també en cas que havent rebut resposta no estigués d’acord amb el contingut 

d’aquesta. 

 

Expedient 112/19  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Consulta per la manca de presència policial. El ciutadà comenta que tot i que cada 

vegada hi ha més incivisme, ell veu menys policies al carrer. Se li recomana que 

presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 114/19  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Consulta per la manca de presència policial. La ciutadana, que resideix al barri de La 

Collada, comenta que fa molt temps que no veu cap policia a la zona on viu. Se li 

recomana que faci arribar la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 164/19  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Consulta pel tràfic de drogues a la plaça Beatriu de Claramunt. La ciutadana explica 

que constantment veu a persones que viuen a un dels edificis de la plaça que venen 

aquestes substàncies. Se li recomana que ho posi en coneixement de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 
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Servei de Mediació 

 

Expedient 1/19  Servei de Mediació 

El ciutadà comenta que té problemes en el cobrament d’una venda que ha fet a un 

familiar. Se li comenta que la Defensora de la Ciutadania no pot actuar en relació a 

greuges sorgits entre particulars i se li explica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

disposa del Servei de Mediació. 

 

Expedient 3/19  Servei de Mediació 

Consulta per les molèsties ocasionades per goteres al seu habitatge. El ciutadà 

comenta que són degudes a una fuita d’aigua al pis del seu veí, i que aquest no té la 

voluntat de resoldre l’avaria. Se l'adreça al Servei de Mediació de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 14/19  Servei de Mediació 

Consulta per la manca d’un ascensor al seu bloc. El ciutadà comenta que hi ha veïns 

i veïnes que no estan disposats a assumir el cost de la instal·lació i hi estan en contra. 

Se li comenta que la Defensora de la Ciutadania no pot actuar en relació a greuges 

sorgits entre particulars i se li explica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa 

del Servei de Mediació. 

 

Expedient 31/19  Servei de Mediació 

Consulta per no poder disposar d’una herència familiar degut a que els seus béns 

estan en règim de curatela, exercida aquesta pel seu germà. El ciutadà ens comenta 

que s’ha adreçat al servei de Mediació i està a l’espera de rebre comunicació per part 

d’aquest servei. Se li explica que aquesta Oficina no té competència sobre conflictes 

entre particulars i se li recomana que esperi la resposta dels servei de Mediació. 

 

Expedient 34/19  Servei de Mediació 

Consulta per les molèsties ocasionades pel gos d'un veí. Se l'adreça al Servei de 

Mediació. 

 

Expedient 66/19  Servei de Mediació 

Queixa per problemes amb familiars derivats del cobrament de part d’una herència 

familiar. Se l'adreça al Servei de Mediació. 
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Expedient 124/19  Servei de Mediació 

Consulta per la impossibilitat d’instal·lar un ascensor al seu habitatge. La ciutadana 

explica que la majoria del veïnat no està disposat a assumir-ne el cost.  Se l'adreça 

al Servei de Mediació. 

 

Expedient 163/19  Servei de Mediació 

Consulta per l’actitud incívica del seus veïns i veïnes. La ciutadana comenta que hi ha 

moltes nits que la desperten els crits i les discussions pujades de to d’aquestes 

persones. Se l'adreça al Servei de Mediació. 

 

Síndic de Greuges de Catalunya 

 

Expedient 5/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta pel tracte rebut per una treballadora al CAPI Baix-a-Mar. Comenta que van 

discutir i que la treballadora va acabar avisant als Mossos d’Esquadra, que s’hi van 

presentar i la van expulsar del centre mèdic. També es queixa de l’actuació dels 

agents per considerar-la desproporcionada. Se l'adreça al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

 

Expedient 36/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per la resposta de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona a una instància en què es demanava el retorn de l’import de les 

bonificacions de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica no aplicades entre els anys 

2011 i 2018. El ciutadà va rebre una resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona concedint-li una bonificació de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per a l’exercici 2010. Aquest any, el ciutadà ha comprovat que des 

del 2010 no se li ha tornat a aplicar la bonificació. A petició del ciutadà es deriva la 

queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 73/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per una carta d’Hisenda en relació a la declaració de la renda. Se l'adreça al 

Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Expedient 102/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per la manca de resposta a la sol·licitud presentada al Servei d’Ocupació de 

Catalunya en què el ciutadà es queixa del deute per ingressos indeguts, originat per 

una gestió errònia de l’Administració en el moment de tramitar la sol·licitud de la 

prestació d’atur. Donat que la Defensora de la Ciutadania no té competència en 

aquest àmbit, i, a petició del ciutadà, es deriva la queixa al Síndic de Greuges de 

Catalunya. 

 

Expedient 143/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per no poder demostrar que té incapacitat permanent. El ciutadà es queixa 

que no té recursos econòmics per poder pagar un advocat i que al jutjat li han 

denegat l’opció de ser assistit per un advocat d’ofici. Se l’adreça al Síndic de Greuges 

de Catalunya per no tenir aquesta Oficina competència en aquest àmbit. 

 

Expedient 145/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

La ciutadana ens informa que té un expedient obert amb l’Oficina del Síndic de 

Greuges de Catalunya i ens demana que li escanegem la documentació que ens 

aporta i que la hi fem arribar. 

 

Expedient 146/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta pel tracte mèdic rebut per part del servei d’oftalmologia a l’Hospital de Sant 

Antoni Abat. El ciutadà comenta que no se li fan els controls amb la freqüència 

necessària. Se l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya per no tenir aquesta Oficina 

competència en aquest àmbit. 

 

Expedient 154/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per les molèsties per soroll dels clients d’un bar a la plaça de les Cols. La 

ciutadana explica que fins les 04h de la matinada ha de suportar crits de la gent que 

hi ha a la terrassa de l’establiment. També comenta que alguns d’aquests clients 

porten gossos, que també fan soroll. I que sovint hi ha baralles. Com que la ciutadana 

comenta que ja ha exposat la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya se li explica 

que les dues oficines no poden intervenir en un mateix expedient, i, per tant, se li 

recomana que se segueixi adreçant al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 177/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per sanció de trànsit quan circulava per una localitat d’Astúries. Se li explica 

que la Defensora de la Ciutadania no hi té competència, i se l’adreça al Síndic de 

Greuges de Catalunya. 
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Expedient 182/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta per una notificació que ha rebut d’Hisenda en relació a la declaració de la 

renda. Se l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 190/19  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta sobre un tema laboral per part d’una ciutadana que treballa a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. Se li explica a la ciutadana que la Defensora de la Ciutadana 

no té competència en aquest àmbit i se l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Urbanisme 

 

Expedient 187/19  Urbanisme 

Consulta per la nau de Dradisa, ubicada ala Plaça del Port. El ciutadà explica que fa 

temps que aquesta s’hauria d’haver enderrocat. Se li recomana que presenti la queixa 

per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Varis 

 

Expedient 38/19  Varis 

Consulta de dos treballadors/es municipals sobre les condicions laborals al seu lloc 

de feina. Se li explica als ciutadans/es que la Defensora de la Ciutadana no té 

competència en aquest àmbit i se’ls adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 82/19  Varis 

Consulta per una carta de la Diputació de Barcelona que desestima la reclamació 

prèvia de terceria de domini en procediment administratiu de constrenyiment seguit 

contra la promotora amb la que la seva mare va fer permuta de finca per obra futura. 

Se li recomana s’adreci a un advocat 

 

Expedient 129/19  Varis 

Consulta laboral d’una treballadora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se 

l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya perquè la Defensora de la Ciutadania no 

pot actuar davant un greuge d’aquest tipus. 
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Expedient 141/19  Varis 

Una entitat demana conèixer dades sobre el número de persones grans que viuen 

soles a la ciutat. Se’ls recomana que demanin aquesta informació a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

 
Expedient 179/19  Varis 

Consulta per no poder realitzar la instal·lació de calefacció al seu habitatge. La 

ciutadana explica que l’empresa instal·ladora li ha dit que està esperant obtenir un 

permís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se li recomana ho posi en 

coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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4. Activitats de la Defensora de 

la Ciutadania 

Durant l’any 2019 la Defensora de la Ciutadania de la Ciutadania ha mantingut 

trobades amb l’Alcaldessa, l’equip de Govern i la Junta de Portaveus Municipal. També 

ha realitzat reunions de treball amb diversos serveis, departaments i empreses 

municipals.  

 

Per altra banda, ha continuat participant a les reunions periòdiques de la Comissió 

d’Ètica i Bon Govern i de la Comissió de Seguiment del Pla Local d’Habitatge. 

 

 

Formació: 

La Defensora de la Ciutadania ha assistit a diverses jornades de formació. 

 

El 27 de març de 2019 la Defensora de la Ciutadania ha participat al taller de formació 

“Les noves tecnologies i les Sindicatures Locals: l’administració electrònica 

i les xarxes socials”, organitzat pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya (Fòrum SD) a Igualada. 

 

El 19 de juny de 2019 ha assistit al taller de formació sobre “La llei de la segona 

Oportunitat”, organitzat pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 

Locals de Catalunya (Fòrum SD) a Rubí. 

 

El 25 de juny de 2019 ha participat a la jornada de formació sobre la Gestió dels 

serveis d’aigua, organitzat per Aigües de Barcelona, a Barcelona. 

 

El 19 de juliol de 2019 va assistir a la Presentació dels resultats de l’Enquesta 

d’opinió sobre els hàbits de consum de la ciutadania de Catalunya, i de 

l’Estudi sobre els canvis en el comportament de les persones consumidores 

i les noves formes de consum, organitzada per l’Agència Catalana de Consum, a 

Barcelona. 
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Els dies 22 i 29 de novembre de 2019 ha participat a la Segona Acció formativa 

Antirumors (Participació, Diversitat i Comunicació Intercultural), organitzada 

pel servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Els dies 26 i 27 de novembre de 2019 ha participat a les XII Jornades de formació 

del Fòrum SD, a Santa Coloma de Gramenet. Els temes tractats enguany van ser Els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eina per a les 

sindicatures de greuges locals per vetllar pels Drets Humans a la ciutat, La Mediació 

a les sindicatures locals, el Dret a ser empadronat i la bona administració, 

legalitat, polítiques públiques i bones pràctiques, i El futur de les 

sindicatures locals a Catalunya. Presentació de la proposta i debat obert. 

 

 

 

Relació amb escoles i instituts: 

Cada cop són més les persones que coneixen la institució de la Defensora de la 

Ciutadania, tot i així és sempre necessari difondre la figura de la defensoria local. Un 

any més, durant el 2019, a través del Programa d'Animació Educativa (PAE) de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’ha ofert des de l’Oficina de la Defensora de la 

Ciutadania, la possibilitat de fer xerrades a escoles i instituts, amb l’objectiu de donar 

a conèixer la institució al jovent.  
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Comunicació: 

Pel que fa a la relació de la institució amb els mitjans de comunicació audiovisuals 

locals, la Defensora de la Ciutadania ha participat cada primer dilluns de mes a la 

secció Tertúlia amb la Defensora de la Ciutadania de Canal Blau Ràdio. També ha 

mantingut una entrevista a Onda Cero Ràdio. En quant a les notícies publicades on 

apareix la figura de la Defensora de la Ciutadania, veure l’apartat 6. Recull de 

notícies. 

 

Assistència a actes: 

La Defensora de la Ciutadania assisteix cada any a diferents actes institucionals, i 

també a altres activitats, com col·loquis, xerrades o debats. Del 2019, en destaquen, 

per ordre cronològic, els següents: 

-Xerrada per explicar el funcionament de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 

27 de gener de 2019, a la rectoria de l’església de Santa Maria de la Geltrú. 

-Acte d’obertura del Projecte  Ciutats Defensores dels Drets Humans. 31 de març de 

2019, a Rubí. 

-Dinar amb representants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Associació Acció 

Solidària amb el Sàhara, Mah Iahdih (representant del Front Polisario a Catalunya). 

1 d’abril de 2019, a Vilanova i la Geltrú. 

-Acte institucional del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Sud. 9 

d'abril, a Sitges. 

-Presentació de la Memòria de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania de l’any 2018 

en un Ple Extraordinari. 6 de maig de 2019, al Saló de Plens de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. (veure l’apartat 6. Recull de notícies) 

-Roda de premsa sobre la Memòria de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania de 

l’any 2018. 7 de maig de 2019, a la sala de premsa de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

-Sessió de treball sobre la necessitat de les persones grans que viuen soles. 15 de 

maig de 2019, a la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

-Assemblea extraordinària del Fòrum SD. 19 de juny de 2019, a Rubí 

-Col·loqui sobre el resultat de les eleccions municipals, organitzat per la plataforma 

Alcaldes.eu. 20 de juny de 2019, a Barcelona.  

-Reunió de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 8 de juliol de 

2019, a Barcelona. 

-Convit a la Festa Major. 4 d’agost 2019, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 
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-IX Jornada de la Inclusió Social (“Qui ets sense els teus privilegis? La trampa de la 

inclusió en un món excloent”). 13 de novembre de 2019, a la Regidoria d’Educació, 

dependència, VNG Inclusió i Ocupació de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Visites als barris: 

Per segon any consecutiu, la Defensora de la Ciutadania ha realitzat un cicle de visites 

als barris. En aquestes entrevistes, de la mateixa manera que es pot fer durant la 

resta de l’any a l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, els veïns i veïnes de cada 

barri poden presentar les seves queixes en relació a les actuacions de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. Gràcies a aquest apropament de la institució a la ciutadania, 

la Defensora de la Ciutadania pot percebre millor quina és la realitat concreta de cada 

barri, i quines són les inquietuds i els neguits que tenen les persones que hi viuen.  

 

La majoria de les queixes han estat relacionades amb l’espai públic, la mobilitat i 

també la convivència. Temes com l’enllumenat, el manteniment de voreres i 

calçades, i l’estat dels contenidors han estat els protagonistes.  

 

Per tal d’informar a la ciutadania sobre aquestes visites que la Defensora de la 

Ciutadania ha fet a cada un dels barris, s’ha realitzat una bustiada prèvia a cada 

domicili. En aquesta difusió s’indicava que calia demanar cita prèvia, trucant o 

enviant un correu electrònic a l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 

 

A continuació es mostra el resum de les queixes expressades per la ciutadania en les 

visites a cada un dels barris. 

 

Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Molí de Vent i Aragai. 

Dimarts 26 de febrer del 2019, al Centre Cívic Molí de Vent- Joanot Martorell. 

 

Hi han assistit 4 persones, que han exposat les següents queixes: 

 

1. Gossos deslligats al parc de la Torre d’Enveja. 

 

2. Forats sense arbres plantats al carrer de l’Aigua i també al carrer Zamenhof 

(al costat del camp de futbol Cruyff Court).  

 

3. Aparcament en doble fila, i també sobre les voreres, als carrers al voltant de 

l’escola Sant Bonaventura, a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat a 

l’escola. 
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4. Fanal destrossat al passatge de la Carrerada (i no degudament protegit). 

 

5. Manca de rampes per accedir als passos de vianants situats entre la rambla 

Arnau de Vilanova i el passatge de la Carrerada. 

 

6. Estat de la vorera al costat de la plaça Beatriu de Claramunt, entre el carrer 

de Menéndez Pelayo i el parc de la Torre d’Enveja. 

 

7. Manca d’il·luminació al carrer Joan Llaveries, en el tram comprés entre el 

carrer de Sant Onofre i el parc de la Torre d’Enveja. 

 

A banda, també s’han presentat les següents propostes per tal de millorar la mobilitat 

al carrer de Zamenhof: 

 

- Posar aparcaments per a motos davant dels passos vianants, per augmentar 

la visibilitat.  

 

- Apropar al màxim que es pugui les parades del bus urbà als passos de 

vianants. 

 

- Posar dos carrils de pujada: un en direcció al barri de la Collada i l’altre en 

direcció al barri de Sant Joan. 

 

I aquesta altra proposta per a millorar la seguretat viària a tota la ciutat: 

 

- Senyalitzar horitzontalment els “Stops”, uns tres metres abans de la senyal 

vertical. 
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Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Can Marquès i Nucli Antic. 

Dimarts 28 de maig, al Casal Municipal de Gent Gran 

 

Hi han assistit 5 persones, que han exposat les següents queixes: 

 

1. Alt volum de la música a les activitats que es programen a la plaça del Mercat 

i a la carrer d’Enric Cristòfol Ricart. El ciutadà dubta que s’estigui complint la 

normativa en quant al nivell de decibels permès. 

 

2. Incivisme de joves que fan botellot i criden fins a altes hores de la nit a la 

plaça del Mercat i a la plaça d’Enric Cristòfol Ricart. 

 

3. Defecacions de gossos per tot el barri. 

 

4. Manca de neteja. Comenten que les voreres no s’escombren. 

 

5. Manca la construcció d’una rampa d’accés a l’espai existent entre la vorera 

del carrer i la porta d’accés dels habitatges, en el tram comprès entre els 

números 14 i 16 del carrer de l’Havana. 

 

6. Problemes de salubritat i de convivència veïnal a un edifici ocupat, situat a la 

confluència del carrer de Barcelona amb el carrer de les Sogues.  

 

Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Masia Nova, Casernes i 
Geltrú. Dimecres 26 de juny, al Centre Cívic La Geltrú- Salvador Masana. 
 
Hi han assistit 9 persones, que han exposat les següents queixes: 
 

1. Incivisme a la plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers: cops de pilota a les 

parets, botellot, gossos deslligats i que borden constantment. 

 

2. Mal estat de les voreres i de les calçades de tot el barri en general. 

 

3. Manca de vigilància policial. 

 

4. Augment de l’incivisme a la ciutat en general.  

 

5. Manca tancar (protegir) el parc infantil que hi ha a la plaça del Portal de Sitges 

per evitar que els gossos l’envaeixin i l’embrutin amb orins i defecacions. 
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6. Molèsties ocasionades per la polseguera que s’aixeca a la parcel·la situada a 

la rbla. de Sant Jordi amb el carrer de Teresa Mañé, que funciona com a 

aparcament. 

 

7. Estat d’abandonament de la parcel·la situada al costat del carrer de les 

Casernes, XX: presència de rates, escarabats i molta brossa acumulada.  

 

8. Manca de neteja al barri i a tota la ciutat en general. 

 

9. Orins de gossos al parc infantil que hi ha a la rbla. de Sant Jordi. 

 

10. Molèsties pel soroll de la banda sonora situada a la calçada de la rbla. de Sant 

Jordi, en sentit mar, poc abans del creuament amb el carrer de Cristòfol 

Raventós.  

 

11. Excrements de gossos. I també que molts d’ells no van lligats. 

 

12. Manca una senyalització viària que sigui més entenedora, per tal de disminuir 

possibles conflictes entre conductors de cotxes, i usuaris/es de bicicletes i 

patinets. També lamenta que el carril bici no tingui continuïtat en tot el seu 

tram, que alguns dels trams estiguin deformats degut a les arrels dels arbres, 

i que molts cotxes hi aparquin a sobre. 

 

13. Acumulació de brossa al voltant de la majoria dels contenidors del barri. 

 

14. Manca d’instal·lacions perquè la gent gran faci exercici físic, com ara les que 

hi ha al pg. Marítim. També comenta que falten lavabos públics. 
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Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Collada, Fondo Somella i 

Santa Maria. Dimarts 30 de juliol, al Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els 

Sis Camins- Xavier García. 

 

Hi han assistit 11 persones, que han exposat les següents queixes: 

 

1. Cotxes que circulen a gran velocitat per l’avinguda de la Torre del Vallès. 

 

2. Brossa acumulada al voltant dels contenidors de tot el barri en general. 

 

3. Manca de presència policial. 

 

4. L’enllumenat falla sovint, sobretot quan plou. 

 

5. Mal estat de les voreres. Concretament la del carrer de les Mèlies (algun veí 

ja hi ha caigut) 

 

6. Voreres massa estretes. 

 

7. Manca de poda dels plataners. Hi ha veïns i veïnes que tenen al·lèrgia. 

 

8. Es fa servir d’abocador la zona compresa entre el c. del Riu Segura i c. Aneto. 

 

9. Molèsties pel so i els horaris del festival Vida. 

 

10. Excés de decibels utilitzats a la festa major del barri de La Collada. 

 

11. Manca de neteja dels carrers en general. No s’escombra ni tampoc s’utilitza la 

mànega d’aigua. 

 

12. Manca de neteja dels parcs infantils. 
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13. Incivisme d’un grup de joves que, des de fa aproximadament un any, circulen 

fins a altes hores de la nit amb motos molt sorolloses. 

  

14. Presència de forats per a arbres que no s’han arribat a plantar. 

 

15. Cotxes estacionats al carrer de la Dalla, a sobre de les voreres. 

 

16. Falten reposar contenidors a l’ avinguda de Somella. 

 

17. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hauria de destinar més recursos a la via 

pública, al civisme, i a la policia local, i menys a les festes majors i al carnaval. 

 

18. Els autobusos de l’empresa La Plana circulen a massa velocitat pel carrer de 

la Falç. 

 

19. Incivisme d’algunes de les persones que ocupen habitatges. 

 

20. Moltes parcel·les abandonades al barri del Fondo Somella. 

 

21. Mal estat del contenidor d’obra ubicat al final de l’ avinguda de Somella.  

 

22. Percepció que la zona propera al Club Tennis Vilanova està més ben atesa per 

part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que la del barri del Fondo Somella. 
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Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris de La Sardana i Prat de 

Vilanova. Dimarts 24 de setembre, al Centre Cívic La Sardana- Teresa 

Basora. 

 

Hi han assistit 5 persones, que han presentat les següents queixes: 

 

1. Males olors pels orins de gossos sobre les fustes que sempre hi ha acumulades 

al voltant dels contenidors situats al carrer de l’Arquitecte Gaudí. 

 

2. Manca de neteja a tot el barri en general. 

 

3. Les voreres del carrer d’Ans Clavé estan sempre brutes. I també les voreres 

del costat de la via del c. de l’Arquitecte Gaudí. 

 

4. Gossos deslligats al Parc Gumà i Ferran. 

 

5. Molèsties per sorolls a les nits provocats per uns veïns i veïnes que estan 

ocupant un habitatge al carrer de l’Arquitecte Gaudí, XX.  

 

6. Mal estat de les voreres en general. 

 

7. L’accés a la vorera que hi ha a la cantonada entre el carrer de Cuba i el c 

carrer e Matanzas és difícil de transitar per part de les persones grans, perquè 

la zona no està ben anivellada. 

 

8. Manca de fumigació d’un arbre situat a l’ avinguda de Cubelles, XX. Degut a 

això entren insectes als habitatges. 

 

9. Manca de neteja al barri en general: només es buiden les papereres. Ni 

s’escombra ni es passa la mànega. Els veïns i veïnes es veuen obligats a 

netejar els embornals, quan aquests s’omplen de fulles. 

 

10. Estat de les voreres en general. I en concret, són massa estretes les dels 

carrers on estan ubicades les dues residències per a gent gran al barri del 

Prat. Això dificulta molt la mobilitat d’aquestes persones, que sovint es 

desplacen en cadira de rodes. 
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11. Manca de recollida dels voluminosos que la gent deixa al costat dels 

contenidors. 

 

12. Hi ha una plaga de gats al barri del Prat. 

 

13. El parc situat al costat de la riera de Santa Maria està molt abandonat. 

 

14. Manquen aparcaments per a bicicletes. 

 

15. Els contenidors estan molt vells. 

 

16. Molt poca presència policial. 

 

17. Cada estiu la mobilitat és un caos, ja que el barri s'omple de cotxes de 

banyistes. Li agradaria que la zona verda d’estacionament regulat també 

s’implantés al barri del Prat. 

 

18. Està ple d'autocaravanes de gent que acampa amb tendals, taules, cadires, 

etc. 

 

19. Les calçades estan plenes de forats. 

 

20. La il·luminació és precària. 

 

21. L'espai natural protegit de la desembocadura del Foix s’ha convertit en un niu 

de brutícia. 

 

22. És necessari podar més els arbres: les branques d’algunes moreres arriben al 

terra. 

 

23. Manca de neteja de la platja. 
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Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Sant Joan i Centre Vila. 

Dimarts 29 d’octubre de 2019, al Centre Cívic Sant Joan- Josep Carner. 

 

Hi han assistit 7 persones. 

 

1. Incivisme d’un grup de joves que fan soroll fins a altes hores de la nit a la 

Fàbrica Nova. 

 

2.  Festes a la plaça de l’Enxaneta amb la música molt alta. 

 

3. Patinets i bicicletes circulant a massa velocitat i sense respectar l’espai pels 

vianants. 

 

4. Molèsties que des de fa molts anys ocasionen uns veïns i veïnes d’un edifici 

del carrer Jardí, XX. 

 

5. Estacionament constant de vehicles de transport al carrer de Sant Pere. 

 

6. Desacord amb els canvis viaris realitzats al carrer de Castellet, ja que ha 

comportat la pèrdua de places d’aparcament i també de contenidors. 

 

7. Lentitud en la reparació d’algunes de les destrosses ocasionades per l’esclafit 

que ha patit la ciutat aquest estiu, com ara les goteres al pavelló de les 

Casernes o el terra malmès de les Pistes d’atletisme. 

 

8. Augment de la presència de coloms i cotorres. 

 

9. Tràfic de drogues a la plaça de Beatriu de Claramunt. 

 
10. Presència constant de rates a la plaça del Cubilot. 

 

11. Manca d’il·luminació a la plaça Armand Cardona Torrandell. 

 

12. Manca d’arbres al barri. Comenta que no s’han reposat els que han caigut a 

la plaça Catalunya. 

 

13. Manca de mesures reductores de velocitat abans dels passos de vianants. 
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Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris Tacó i Armanyà. Dilluns 25 

de novembre, al Centre Cívic Tacó- Munda Terraire 

 

Hi han assistit 2 persones, que han presentat les següents queixes: 

 

1. Estat de conservació de l’edifici on resideix, situat al barri de l’Armanyà. A 

banda, existeixen problemes de convivència amb les persones que estan 

ocupant alguns dels habitatges del bloc. 

 

2. Manca de neteja del barri, en general. 

 

3. Deixadesa dels parcs infantils. 

 

Visita de la Defensora de la Ciutadania als barris de Ribes Roges i Mar. 

Dimarts 17 de desembre, al Centre Cívic Mar- Joan Lloveras 

 

Hi han assistit 8 persones, que han exposat les següents queixes: 

 

1. Soroll i contaminació dels vehicles comercials que fan càrrega i descàrrega a 

la rambla de la Pau.  

 

2. Soroll que fa la màquina de neteja  a la rbla. de la Pau, des de les 05.30 h. 

 

3. Manquen marquesines a algunes de les parades de bus del pg. Marítim. 

 

4. Presència de rates al carrer. 

 

5. Nau Dradisa: volen que s’enderroqui, tant per l’impacte visual que provoca, 

com també perquè el sostre conté amiant. 

 

6. Manca de visibilitat abans del pas de vianants que hi ha al final del carrer de 

la Fassina. 

 

7. El passeig Marítim hauria d’estar tot pavimentat. 

 

8. Presència de la caseta de la llum que hi ha a la rotonda de pg. Marítim amb 

la ronda d’Europa. Dona mala imatge. 
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9. Sobra la rampa que hi ha al final del carrer de Martí Torrents, ja que allà ja 

no hi ha cap pas de vianants, i es tracta d’una vorera molt estreta. 

 

10. Caldria obligar al propietari de la parcel·la (edifici enderrocat) situada al carrer 

de les Canàries a tancar i protegir aquesta correctament. 

 

11. A prop de la llar d’infants el Gavot va caure una palmera i es va tapar amb 

ciment. S’hauria de reposar amb un altre arbre. 

 

12. Voldria que es prohibís la circulació de bicicletes i patinets per la Rambla. 

 

13. Al final de la rbla. de Pirelli hi aparquen, sobre de les voreres, vehicles de 

transport. 

 

14. Botellot que es forma els divendres i els dissabtes a la zones properes a la 

Daurada, i de retruc, al tot al pg. Marítim. Hi ha baralles, persones amb un alt 

consum d’alcohol, cotxes travessats al mig de la calçada, i deixalles 

acumulades. 

 

15. Presència d’un gran bony a la calçada, entre la pujada de Sant Cristòfol i l’inici 

del carrer d’Eugeni d’Ors (just davant de l’ermita). 

 

16. Hi ha massa distància entre els habitatges de la pujada de Sant Cristòfol i els 

contenidors més propers. 
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5. Recull de recomanacions 

 
Durant el 2019 destaquem les següents Recomanacions presentades per la Defensora 

de la Ciutadana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

 

• Que s’estudiï la possibilitat de canviar part de l‘articulat del reglament de la 

Companyia d’Aigües, per tal que el nou titular del contracte del comptador 

d’aigua no hagi d’assumir el deute deixat per l’anterior titular. 

 

• Que s’estudiï la possibilitat de modificar l’ordenança de Convivència per poder 

recollir la necessitat d’utilitzar pilotes d’escuma en algunes places i per poder 

sancionar a qui no ho compleixi. 

 

• Que es prenguin les mesures necessàries per tal de fer efectiva l’actuació 

d’ofici presentada per aquesta Oficina l’any 2014, en què es recomanava la 

inclusió de les fotografies en les notificacions de sancions per excés de 

velocitat realitzades pel sistema de captació d’imatges. 

 

• Que s’estudiï la possibilitat d’estimar els recursos i anul·lar les sancions per 

no exhibir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en el 

moment d’estacionar el vehicle, en aquells casos en què el ciutadà\na 

demostri que és posseïdor\a de la targeta.  

 

• Que es redueixi el temps de resolució dels expedients sobre reclamacions de 

Responsabilitat Patrimonial.  

 

• Que es revisin els casos, i si cal, s’estimin els recursos en relació a les 

sol·licituds d’exempció de la Taxa d’escombraries, quan l’interessat\da hagi 

aportat la informació sobre el total dels ingressos anuals, una vegada verificat 

que l’import no supera el límit anual d’ingressos permès. 

 

• Que en els canvis de padró de menors es requereixi sempre el consentiment 

i, per tant, l’autorització dels dos progenitors.  
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6. Recull de notícies 

7 de maig de 2019 
www.lafurapenedes.cat 
 

La Defensora de la Ciutadania de 

Vilanova posa l’accent en els 

problemes de la via pública 
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La Defensora de la Ciutadania Núria Plana va presentar dilluns la memòria d’activitat de 

2018 al ple de la Corporació i, més enllà de citar els quasi 200 expedients que va tenir oberts, 

va alertar que els carrers de Vilanova són plens de perills per a les persones més vulnerables. 

Sense ser gens exhaustiva en la seva explicació, la síndica va exposar alguns exemples dels 

problemes de la via pública, a voltes per deixadesa municipal, en altres ocasions per 

incivisme. 

La síndica vilanovina va començar dient que la rambla Principal té molts espais ocupats, ja 

sigui per terrasses, per anuncis de restaurants, per mainada que hi circula en patinet, 

bicicletes… i que “la majoria de la gent gran té dificultats per moure’s pels llocs més 

concorreguts”. També va parlar del “mal estat de la via pública”, en el sentit de voreres 

“rebentades” per les arrels dels arbres, manca d’il· luminació suficient en molts barris, 

incivisme als contenidors de les escombraries o també les caques de gos deixades al carrer. 

També afectant la mobilitat de la gent hi ha les deficiències del transport públic urbà, 

“dominat per unes empreses refractàries a canviar i que no serveix pels que viuen als afores” 

ja que no van directe al centre sinó que poden arribar a fer “una ruta turística de tres quarts 

d’hora” i als caps de setmana s’acaba molt d’hora. A més, l’existència d’uns autobusos “molt 

voluminosos” impedeix arribar per determinats carrers. 

Això a banda, la Defensora de la Ciutadania també va treure al problemàtica de l’habitatge: 

gent gran que busca un pis de dimensions reduïdes, a un preu de lloguer “assequible” i que 

els és molt difícil de trobar-lo. O els problemes de l’excés de soroll a la nit quan hi ha concerts, 

que per solucionar-ho proposa “repartit més per la ciutat” els llocs on es fan els concerts i 

“controlar més els horaris”. Finalment, Plana va demanar a l’Ajuntament que apaivagués 

“l’angoixa” de la gent que presenta reclamacions almenys donant-los resposta, encara que 

sigui sense la solució definitiva, en el termini preceptiu d’un mes. 
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En el torn de paraula dels regidors, Carlos Remacha (PP) va reclamar més inversió en voreres 

i calçades, així com adoptar mesures “contra qui embruta espais públics o destrossa mobiliari 

urbà”. Enver Aznar (Som VNG) creu que cal “reconvertir la ciutat en un espai més amable”. 

Olga Arnau (ERC) va dir que el segon motiu amb major nombre de queixes és per qüestions 

tributàries i de recaptació. Josep M. Domènech (CUP) creu que “si tothom que tingués un 

problema d’habitatge s’adrecés a la Defensora, el seu informe tindria moltes més pàgines”. 

Teresa Llorens (PSC) va posar l’accent en les “situacions caòtiques” que es donen a les 

entrades i sortides de les escoles, la “sobreocupació” de la rambla i els dèficits del transport 

urbà i interurbà. I Blanca Albà (JxC) va dir que si no es tenien busos urbans elèctrics i més 

petits era per problemes econòmics, va admetre que calen més agents cívics i va anunciar, 

entre les solucions, l’obertura d’un nou aparcament a la ronda Ibèrica, el nou contracte de 

l’enllumenat públic que suposarà la renovació de totes les lluminàries i fer més segurs els 

camins escolars 

7 de maig de 2019 
www.vilanova.cat 
 

La mobilitat i l'incivisme, temes que 

preocupen la ciutadania a VNG 

La Defensora de la Ciutadania presenta la seva memòria anual, i destaca la preocupació 

per aquests temes que afecten la convivència a la ciutat 

 

La Defensora presentant la memòria anual al Ple 
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Núria Plana, Defensora de la Ciutadania, ha presentat aquesta setmana en un Ple 

extraordinari la Memòria del 2018. 

Plana ha explicat que "és molt bo escoltar les queixes del veïnat i saber on ha pogut 

fallar l'administració, però també és important copsar el seu sentir, el què els 
preocupa". 

Així, la majoria de queixes tenen relació amb la via pública: la convivència entre els qui 

es desplacen en vehicles diversos i els vianants, els problemes de mobilitat dins la ciutat, 

o l'alt grau d'incivisme que provoca que la ciutat es degradi. 

Al llarg del 2018, la Defensora ha detectat que la gent té més ganes d'anar a explicar que 

no han vist resolt el seu problema de manera satisfactòria, o que no s'ha respost la seva 

instància. 

Per això ha estat visitant els diferents barris, anant a un centre cívic cada mes, per escoltar 

la ciutadania amb cita prèvia. 

En aquest sentit, l'alcaldessa Neus Lloveras ha destacat l'esforç de la Defensora per 

apropar-se a tots els barris de la ciutat, recordant "la importància d'aquesta tasca, 

imprescindible si volem que l'administració local doni un bon servei a la ciutadania, 

l'escolti, i detecti quins aspectes de la convivència cal millorar". 

L'oficina de la Defensora és al Centre Cívic La Geltrú, a la plaça Associació d'Alumnes 

Obrers. També podreu contactar-hi a través del telèfon 93 814 74 06, o de l'email 

defensor@vilanova.cat. 
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8 de maig de 2019 
www.eixdiari.cat 
 

La mobilitat i els impostos van ser la 

principal font de queixes a la 

Defensora de la ciutadania de 

Vilanova el 2018 
L'oficina, que per primer cop va desplaçar-se als barris de la ciutat, va rebre 179 peticions de 

ciutadans i ciutadanes 

 

La mobilitat i els impostos van ser la principal font de queixes a la Defensora de la ciutadania de Vilanova el 

2018. Ajuntament de Vilanova 

La mobilitat i la gestió dels impostos municipals van ser les dues fonts de queixes i 

consultes més nombroses l'any passat a la Defensora de la ciutadania de Vilanova, Núria 

Plana. L'oficina a la que poden adreçar-se els vilanovins i vilanovines per denunciar les 

injustícies que, al seu parer, comet l'Ajuntament va tramitar-hi un total de 179 expedients, 

deu més que l'any anterior. Una de les novetats de 2018 va ser l'apropament als barris a 

través de visites programades als centres cívics, una iniciativa que va permetre detectar 

les diferents problemàtiques de cada zona de la ciutat i “copsar el sentit dels ciutadans”, 

segons la defensora. Plana va presentar la memòria de l'any passat aquest dimarts en una 

roda de premsa, i dilluns en un ple extraordinari a l'Ajuntament. 
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Fins a 56 visites per problemes de serveis viaris i mobilitat 

L'oficina de la Defensora de la ciutadania diferencia entre les queixes, que es produeixen 

quan el ciutadà/na exposa un greuge o desacord davant una actuació (o una manca 

d’actuació) municipal en resposta a una instància presentada a l’Ajuntament, i una 

consulta, en el cas que la crítica no hagi estat comunicada a l'Ajuntament amb anterioritat, 

no sigui competència de l'Ajuntament, o simplement es demani informació al respecte 

El 2018 l'àmbit de serveis viaris i mobilitat va ser el que més consultes i queixes va rebre, 

amb un total de 56 expedients. Algunes de les crítiques van ser el mal estat de voreres del 

carrer del Carme, el carrer de Josep Coroleu i la ronda Europa, la manca d'il·luminació a 

alguns carrers de la Collada i al parc de Ribes Roges, l'estat d'abandonament de la plaça 

Joan Magriñà, la brutícia a la plaça de la Marina o la pacificació del trànsit al carrer 

Llibertat. També va haver-hi mostres de desacord a la zona verda del barri de Mar i Ribes 

Roges pel que fa a la dificultat a l'hora de trobar llocs d'aparcament. 

La millora de la mobilitat, un tema clau 

Núria Plana té clar que “una de les coses a millorar és la mobilitat, tant per a les persones 

que van a peu com en cotxe”. La defensora apunta que aquesta és una de les demandes 

“que més repeteix la gent”, i que engloba totes les franges d'edat: des de la “gent gran que 

té por que se li acosti un nano en patinet o una bicicleta” fins la “gent més jove, que, 

sobretot si viu a l'extrarradi, vol venir al centre i té dificultats”. A aquestes crítiques se 

sumen les dels pares i mares que han de portar els seus fills a l'escola i tenen problemes 

d'accés als centres, o els recorreguts dels busos, que, segons Plana, no acaben d'ajustar-

se a les necessitats de la ciutadania i acaben provocant que molta gent opti pel seu vehicle 

privat. 

Problemes amb els impostos 

La gestió dels tributs també va ocasionar moltes consultes l'any passat: la pujada d'un 

100% de l'Impost de béns immobles que va denunciar un ciutadà/na, la falta de bonificació 

al mateix impost o a d'altres com l'impost de vehicles, el desacord en els resultats de la 

valoració cadastral dels habitatges,o l”excessiu” import de la taxa d'escombraries per a un 

negoci. D'altra banda, les sancions han estat motiu de catorze visites a la defensora per 

part de ciutadans i ciutadanes; en aquest cas, es tracta de queixes i consultes després 

d'haver incomplert la normativa respecte el trànsit o l'aparcament en zones blaves i verdes, 

o per no haver respectat la normativa de tinença d'animals, especialment pel que fa als 

gossos de races potencialment perilloses. 
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Retard de les respostes de l'Ajuntament 

En el seu informe, la defensora destaca que la major part de les queixes -fins a 27- han 

estat motivades pel retard en la resposta municipal a la sol·licitud presentada pel 

ciutadà/na. La resta dels greuges -cinc en total- han estat fruit de la disconformitat de la 

persona amb la resposta donada per l’Ajuntament. Així mateix, Núria Plana posa de relleu 

“la dificultat que tenen molts ciutadans i ciutadanes per cercar la informació sobre els 

diferents ajuts o subvencions” municipals. “Em consta que s’està treballant per tal de 

millorar en aquest aspecte, per això recomano que s’aclareixi quins són els terminis per 

poder sol·licitar cada una de les ajudes, quina és la documentació que cal lliurar, etc. Això 

evitarà certa desconfiança envers l’Administració i, de segur, evitarà també alguns 

maldecaps a les persones que han d’atendre els ciutadans i les ciutadanes a l’hora de fer 

els tràmits”, sosté la defensora a la memòria. 

A la roda de premsa, Plana va destacar “l'incivisme” com a un dels “principals problemes” 

de la ciutat, i va posar com a exemples el fet de llençar mobles deixant-los a la via pública 

a qualsevol hora del dia i la crema dels contenidors. Per a la defensora, es tracta de temes 

“bastant complicats” que només se solucionaran “quan el ciutadà s'adoni que la via pública 

és casa seva”. 

Segons Núria Plana, cada cop la ciutadania “té més ganes d'explicar les coses” i contacta 

amb més facilitat amb l'oficina. En aquest sentit, la defensora es va mostrar molt satisfeta 

de les visites als barris per “escoltar la gent”. Millores als parcs infantils del Tacó, la falta de 

contenidors a la Collada, la manca de manteniment a la zona compresa entre la rambla de 

la Pau, el carrer de Conxita Soler i el carrer del Gas, o el mal estat de la plaça de 

l'Agermanament, entre d'altres, són algunes de les demandes i queixes recollides durant 

les estades de la defensora de la ciutadania als diferents sectors de la ciutat. 
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7. Annex 

 

Vilanova i la Geltrú Ciutat Defensora dels Drets 
humans 

  

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de Vilanova i la Geltrú està compromès d'una 

manera ferma i responsable en l'impuls d'activitats i projectes que ajuden al 

desenvolupament dels països del tercer món i sobretot en sensibilitzar a la població 

d'aquí per construir entre tots una societat més solidaria i més implicada en la 

transformació d'aquest nou món econòmic i polític que desequilibra i perjudica, 

sobretot, als països més pobres. 

 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -79-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -80-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -81-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -82-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -83-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -84-                              Memòria 2019 

 

 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -85-                              Memòria 2019 

 



 

Defensora de la Ciutadania                                    -86-                              Memòria 2019 

 

 


