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1a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VNG 

 

S’inicia la sessió amb la salutació de la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i 

la Geltrú. Seguidament el Sr. Josep Ibars i Mestre, Defensor de la Ciutadania, explica el 

funcionament de la sessió. 

  

Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Oracio Sacco 

En los últimos años hemos visto como se incrementaba el IBI sobre viviendas y terrenos. Se hizo así en 

base a que el precio de mercado de estos bienes había aumentado considerablemente. Fueron 

tiempos de la "burbuja inmobiliaria". 

 

Con todo y eso los valores catastrales considerados estaban y siguen estando después de su 

incremento, por debajo del valor de mercado, de manera que, atendiendo a la letra de la ley, 

no debería haber base para denunciar un abuso en este impuesto. Esto  es así porque  los valores 

catastrales han estado, siempre, bastante por debajo de los valores reales o de mercado. Sin 

embargo los % aplicados serían muy altos si los valores catastrales coincidieran con los valores de 

mercado. Resumiendo: la política aplicada en este campo contempla valores catastrales por debajo 

de lo real (por conveniencia de la administración del Estado) y tipos altos. 

 

Ahora nos encontramos con que tenemos valores catastrales altos y tipos también altos.  

 

Aunque no hemos encontrado ni un solo pero legal que poner a la aplicación de la ley, los valores 

reales de inmuebles y terrenos han sufrido un severo descenso (más de un 30% en el mejor de los 

casos). Por todo ello consideramos que los IBIS que pagamos están ahora inflados y sería de justicia 

retocarlos para acercarlos a la realidad actual, o de después de la burbuja. 

 

Nos consideramos incapaces de proponer que % de reducción se debería aplicar para remediar el 

agravio que representa la actual situación para los ciudadanos, pero de lo que si estamos seguros es 

de que los IBIS están sobreevaluados y se debería hacer algo para remediarlo. Pedimos al 

PROPOSTA 1. REBAIXA DE L’IBI A TOTS ELS IMMOBLES I TERRENYS DE LA CIUTAT 

AV Barri de Mar  
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ayuntamiento que estudie el asunto en su totalidad (como afectaría a la viabilidad de la ciudad la 

reducción de esos ingresos, etc) y nos haga una propuesta.  

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Torcuato Vargas: He llegit l’informe tècnic i entenc que el que ve a dir és que tot i que es 

baixi el valor cadastral, l’Ajuntament continuarà cobrant més o menys el mateix IBI. Si el que 

es pretén és que l’Ajuntament cobri menys IBI, jo no hi estic d’acord, doncs l’Ajuntament 

prou feina té, passo a explicar per què. 

 

Entenc que la proposta demana que es baixi el valor cadastral. Els ingressos municipals per 

possessió (impostos IBI) o per ús i gaudi de la ciutat (taxes gual, terrasses, brossa vehicles). 

Els impostos són generalistes i no finalistes. L'IBI grava la propietat proporcionalment i ha de 

tenir un sistema de bonificacions per a casos concrets. El valor cadastral de les propietats  el 

fixa l’Oficina del Cadastre d’Hisenda i l’Ajuntament el que pot fer és demanar-ne la revisió a 

l’alça o a la baixa.  

 

Això afectarà als impostos que tenen en compte aquest valor, com la renda IRPF o el 

patrimoni, també l'IBI. Però per l' IBI es fa servir un sistema de coeficients que fa que, segons 

l'informe tècnic es pugui baixar el valor cadastral sense que l'IBI baixi. Si el que es demana és 

pagar menys per l'IBI jo no estic pas d’acord, perquè no hi ha diners a l’Ajuntament per 

poder baixar l'impost als propietaris (tret de les bonificacions i fer ajornaments) que 

repercutiria en els serveis municipals per tothom. Si es demana la baixada cadastral perquè  

no es consideri ric qui té un pis hipotecat, això sí.  

 

La proposta no pot ser baixar impostos  sinó pujar-los al màxim, amb un sistema de 

bonificacions que faci que continuï pagant igual la majoria que viu al seu pis pagat o 

hipotecat, però que no es puguin bonificar els immobles desocupats, els que estan a nom de  

societats propietàries que no hi fan l’activitat com ara els bancs... aquests han de pagar molt 

més perquè s’avinguin a no especular i venguin o lloguin a preus raonables. 
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Sr. Conrad Rovira : Una consideració general, crec que els impostos com a tal plantejats 

globalment no tenen solució, no hi ha una fórmula, ens porten a una situació irresoluble. 

Ara bé, el que si hi ha són equilibris, que no són constants, són dinàmics i es van modificant 

constantment entre els impostos i les necessitats. En aquests moments crec que els 

impostos i les necessitats són desfavorables, estan decantats, perquè hi ha moltes 

necessitats d’ordre social i qualsevol mesura de reducció d’impostos ens portaria a una 

reducció de serveis, i crec que no és adequat, per això votaré en contra . 

 

Sr. Luís Camiño : Me parece muy acertada la propuesta, si ahora el precio de los inmuebles 

ha bajado, y esto son datos reales, los valores catastrales tienen que bajar igual y como 

consecuencia pagar menos IBI. Opino que por otra parte en el Ayuntamiento se continua 

despilfarrando, por ejemplo con la empresa PIVSAM.  

 

Sr. Pedro Ruiz Gallardo : Si en un momento hubo una subida de precio de la vivienda y subió 

el IBI, lo lógico sería que ahora que han bajado los precios de las viviendas hay que bajar el 

IBI, otra cosa es el trabajo del  Ayuntamiento, que tiene que mirar por la ciudadanía. El 

Ayuntamiento  tendrá sus medios para gestionar las cosas como crea conveniente y buscar 

más recursos donde crea conveniente. 

 

Sr. Manuel Tienda : És possible que hi hagi alguna cosa que no entenem de l’IBI, ja sigui un 

impost o una taxa, va subjecta a un servei que se’ns dóna, ja sigui general o privat ... L’IBI 

està subjecte al valor cadastral d’una vivenda. Si ara el seu valor ha baixat, per exemple al 

50%, no té sentit mantenir el mateix IBI, aquest ha de baixar. I per què ho plantegem ara ? 

Doncs, perquè ara estan baixant els sous i la ciutadania cada dia té més problemes 

econòmics. Es tracta de pagar lo just, baixen els sous i ens pugen els impostos. 

 

Hem de pagar allò just, l’Ajuntament no pot fer el seu pressupost empobrint a la ciutadania, 

sinó que s’ajusti a com esta ara la ciutadania  

 

Vots afirmatius :   27  Vots en contra :    29  Vots en blanc :    5 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Manuel Tienda  

L’A.V.V. La Collada – Els Sis Camins presenta la següent proposta perquè tingui la possibilitat de ser 

escollida entre les sis que es debatran en la propera AMO (Assemblea Municipal Oberta) que es 

celebrarà el proper dia 16 de novembre de 2013. 

 

Demanem que la taxa de gual canviï el concepte per el dret que es demana, que actualment és: 

 

Arguments: 

• Les taxes són per un servei, en aquest cas que parlem, seria que per poder accedir al immoble 

(pàrquing) amb un vehicle, davant l’ impossibilitat de fer-ho en el cas que hi hagi un cotxe aparcat, 

l’ajuntament dóna el servei de grua. En els carrers que existeix la prohibició d’aparcar aquest servei ja 

no és necessari. 

• Per fer pagar als propietaris que vivien en carrers on no es podia aparcar, van substituir el dret a 

accedir al immoble (pàrquing) amb un vehicle, per el dret de travessar la vorera amb el vehicle per 

poder accedir a un immoble (pàrquing). Així tots els ciutadans haurien de pagar aquesta taxa encara 

que no necessitessin el servei de grua ni cap altre servei. 

• Però encara es fa més injusta aquesta taxa quan els ciutadans que paguen la taxa per tenir un gual, 

una de les obligacions a les que estan subjectes es a la reparació i al manteniment de la vorera que 

travessa el vehicle per entrar al immoble. Quan això ja es paga amb l’IBI. 

 

Demanem que aquesta taxa de gual sigui per la necessitat del servei de grua, per poder accedir amb 

el vehicle al immoble i no poder fer-ho perquè es trobi un vehicle estacionat, i que es vigili, que els 

guals que hi ha siguin autèntics i es controli el seu pagament anual. 

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Torcuato Vargas : Agraeixo a les AV que s’hagin interessat per això de les AMO, tot i que 

les propostes van massa relacionades amb els impostos, espero que a la propera puguin 

presentar propostes de veritat pel seu barri, propostes constructives. 

 

PROPOSTA 2. TAXA  DE GUAL  

 AV Collada Els Sis Camins  
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En el tema dels guals, no és lògic que uns paguin i d’altres no, per entrar el cotxe a casa seva 

en funció de si es pot o deixen aparcar al davant. Aparcar i dret de pas és diferent. A les 

zones de vianants no és permès d’aparcar i bé han de passar el vehicles i hi tinguin 

l’aparcament pel qual hauran pagat el dret de pas.  

 

Als carrers on s’aparca alternativament a cada banda diferent (abans cada mes ara cada any, 

de vegades sempre a la mateixa banda sense alternativa per qüestions del trànsit o 

emergències voldrà dir que la banda beneficiada sense aparcament no ha de pagar i la 

perjudicada sí perquè no li aparquin al davant o l’envaeixin un tros i hagi d’esperar l’infractor 

o la grua... no pot ser. I per vigilar el compliment d’accessos no legalitzats s’ha de fer per 

inspecció d’usos i sancions als infractors. També caldria considerar que entrar un vehicle dins 

un immoble, potser tret dels elèctrics i no del tot, podria ser considerat emmagatzematge de 

substàncies perilloses també pels veïns i un risc afegit per la ciutat, resultant un dret i un ús 

que s’ha de taxar. No està permesa l’entrada de cavalls o tenir vaques als immobles urbans, 

ni pagant, per raons higièniques... 

 

Sr. Conrad Rovira : De ciutadà a ciutadà li diré que estem aquí per una decisió de 

l’Ajuntament que ha decidit donar veu a la ciutadania, i tenir veu porta enganxat una cosa 

que és diu responsabilitat. El mínim és pensar que l’Ajuntament  no està en una banda i  la 

ciutadania a l’altra i que tot el que és bo pels ciutadans és igual que sigui dolent per 

l’Ajuntament. Aquest esquema en altres moments seria  perfectament vàlid, ara no . Venir a 

defensar interessos d’una part dels ciutadans en contra de la suposada manera de fer 

correcta o incorrecta de l’altra part que és l’Ajuntament, no em sembla correcte. Per 

aquesta raó jo votaré que no.  

 

Vots afirmatius :   8  Vots en contra :    44  Vots en blanc :    9 
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PROPOSTA 3. COMPLIMENT DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

 APMA   

 

 

Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Jaume Marsé 

 

EL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL  

L’any 1999 es va fer una auditoria ambiental municipal de Vilanova i la Geltrú que proposava un Pla 

d’Acció ambiental. 

 

Amb la voluntat que el Pla d’acció ambiental fos un document àmpliament consensuat pels agents 

socials i econòmics de la població, l’Ajuntament, de manera prèvia a la seva aprovació, va iniciar un 

procés de participació pública que va anomenar “Fòrum ambiental del pla d’acció ambiental de 

Vilanova i la Geltrú”. 

 

La finalitat d’aquest Fòrum ambiental va ser establir un marc d’intercanvi d’informació, diàleg i 

consens del Pla d’acció ambiental amb els principals agents locals de Vilanova. A partir del debat 

generat en aquest procés de participació pública es va redactar el Pla d’acció Ambiental, document 

estratègic que hauria de regir la política ambiental de Vilanova i la Geltrú i es constitueix com l’eina 

bàsica per a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. Es concep com un projecte integral, global i 

participatiu i s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i accions. Les 

línies estratègiques, amb un total de 8 (Planejament urbanístic, Participació Ciutadana, Energia, 

Residus, Mobilitat i Soroll, Qualitat ambienta a les empreses, Aigua, Espais naturals i rurals), es 

desenvolupen en diferents programes d’actuació i es concreten en accions i projectes. El Pla va ser 

aprovat pel Ple municipal el 4 de desembre de 2000. 

 

Al cap de 13 anys podem afirmar que el Pla s’està incomplint de forma reiterada. Aquest Pla 

constitueix, en canvi, una de les principals normatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Per veure el seu grau d’incompliment només cal agafar Línia Estratègica 1: Afavorir la informació, 

l’educació i la participació ciutadana en el procés d’agenda 21 de Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia 
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estratègica consta de 3 programes d’actuació i 9 accions. És en aquesta línia on es diu: L’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú vol basar la seva acció de govern en el diàleg permanent amb tots els sectors 

de la ciutat, aprofundint en el principi de la democràcia participativa. 

 

D’aquestes 9 accions se’n van tirar endavant només 3, de les quals només una es compleix ara. Eren 

les següents: 

 

1.1.1. Constituir un Fòrum Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 

1.2.4. Implantar un sistema d’indicadors de sostenibilitat 

1.3.1. Elaborar un programa d’educació ambiental escolar 

 

Les dues primeres es van començar però van deixar de fer-se ja fa alguns anys. 

 

Del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat tenim l’última acta de l’abril de 2008. Es va deixar de 

convocar sense cap mena d’explicació ni justificació. Quant al sistema d’indicadors, cal recordar que 

el Ple de l’ajuntament del 7 de febrer de 2000, es va adherir a la declaració “Cap un Model de 

Sostenibilitat Local- Indicadors Comuns Europeus (Agreement on the adoption of Towards a 

Localsustainability Profile-European Common Indicators), on hi consta el compromís d’introduir 

indicadors de sostenibilitat local i segons aquest indicadors, establir objectius, fer un bon seguiment 

del progrés i redactar informes sobre les fites assolides. 

 

Quant al Programa d’educació ambiental escolar, podríem dir que és l’únic que s’està portant a 

terme. Amb tot i això, caldria una major participació i una revisió dels seus continguts. 

 

PROPOSTA 

Que es compleixin les decisions preses per l’Ajuntament en el seu Plenari del dia 4 de desembre de 

2000 i del 7 de febrer de 2000. Decisions que no han estat revocades i que són vigents. 

 

Per tant, 

1. Que es reprengui el funcionament del Consell de Medi Ambient. 

2. Que aquest consell sigui convocat al cap d’un mes, com a molt tard, després de l’aprovació 

d’aquesta proposta (16N). I, per tant, es pugui celebrar durant la segona setmana del gener de 2014. 

3. Que es convoqui, durant el mes posterior al 16 de novembre, la seva comissió permanent. 
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4. Que es recuperin els indicadors fets i s’acordi un sistema d’indicadors actualitzat i que es porti a 

terme al llarg dels propers anys. 

5. Que es revisin els continguts, el seguiment i la participació de tota la població en l’Agenda XXI 

escolar. 

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

  

Sr. Alejandro Faus: Es muy interesante lo que has dicho pero me gustaría que estos 

documentos que se vieron ahí, los pudiéramos tener en papel para ver que Vilanova 

propone. A mi no me gustan los comportamientos incívicos, pero me gustaría tenerlos en 

papel porqué des de la tarima se proponen muchas cosas y la hora de la verdad queda en 

papel mojado.  

 

 

Vots afirmatius : 57           Vots en contra :  0   Vots en blanc : 5 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Xavier Pi    

La idea és el condicionament de la totalitat, o parcial, del parc de la Quadra d’Enveja, perquè es 

pogués utilitzar com a zona de picnic, sense malmetre els elements existents i afegint els que li falta 

per aconseguir l’ampliació del seu ús recreatiu.  

 

Necessitats: caldria la instal·lació de: 

• Una zona de barbacoes fixes d’obra o altre, el més petit i integrat 

possible amb l’entorn. 

• Instal·lació de vàries taula + banc de fusta, amb els seients integrats. 

• Una zona de punt d’aigua i desguàs. 

• Zona recollida de deixalles. 

• Condicionar el lavabo del costat del bar que hi ha prop del Cruyff Court (més endavant i a la 

vista dels resultats se’n podrien fer de nous). 

• Fer petites tanques amb les zones de vialitat (Ronda Ibèrica,...), per la seguretat dels infants. 

• Habilitar una zona per a aparcament de vehicles (molt important i jo 

considero que és imprescindible per a la viabilitat de la nova instal·lació). 

• Senyalització informativa, de la situació serveis, accessos de la zona, .... (important també 

aquest punt). 

 

Aquest és un tipus d’instal·lació molt estesa pels diferents pobles i ciutats d’Europa. 

Vist l’èxit del picnic del bosc de la Masia d’en Cabanyes, el qual en les èpoques de bon temps es queda 

molt petit. 

Aquesta nova instal·lació reforçaria l’actual oferta. 

La inversió per a aquesta infraestructura, pot ser molt reduïda per a posar- la en funcionament, 

mentre es disposi del terreny per l’aparcament de vehicles. 

 

 

PROPOSTA 4.  ZONA DE PÍCNIC AL PARC DE LA QUADRA D'ENVEJA 

Xavier Pi de Cabanyes 
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TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sra. Giovanna Mori: Una simple pregunta, no he entendido si el Pipi Can que está en el 

parque se quitará o no. Ese Pipi Can está muy bien y tiene muchos usuarios especialmente 

para galgos.  

 

Sr. Xavier Pi: No es qüestió de treure res sinó que caldria fer un estudi global de tot el parc. 

És un Pipi Can utilitzat i és molt correcte que n'hi hagi. No trobo cap mena d'inconvenient en 

que pugui haver-hi un Pipi Can al parc.  

 

Sr. Torcuato Vargas: Jo agraeixo molt la proposta d'una zona pícnic, el que no em sembla bé 

és que es faci en un parc urbà. Ja tenim una zona pícnic al nord de la ciutat i la zona 

proposada està massa a prop. Jo el que voldria és que el ponent s'avingués a posar la zona 

pícnic al l'Ortoll. Dono prioritat a la zona de l'Ortoll i per tant hauria de votar en contra 

d'aquesta proposta.  

 

Sr. Conrad Rovira: Primer vull felicitar al ponent per la claredat de la idea i la seva utilitat. Jo 

he viatjat en precari i quan hi ha instal·lacions d'aquest tipus et sents acollit per la ciutat. 

Pots anar al supermercat i menjar en un lloc tranquil i agradable per un preu econòmic. És  

una mostra de l'amabilitat del poble que t'acull. 

 

Sr. Xavier Pi: En resposta al senyor Torcuato, la proposta s'ha fet aquí perquè ara hi ha 

l’oportunitat de fer-ho aquí. Que estigui a prop de l'altre zona de pícnic actual, doncs si 

dones més servei també portaria més gent. Una cosa no treu l'altre. Que es pugui fer a Ortoll 

també, seria magnífic.  

 

Vots afirmatius :   45             Vots en contra :    5  Vots en blanc :    14 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Joan Contreras 

Demanem que es presenti cada any de manera aclaridora abans d’aprovar els pressupostos 

municipals, els manteniments i les inversions que faran a cada barri, per poder dialogar i poder 

arribar a acords, si és el que més necessita cada barri i que sigui just el que s’inverteix a cada barri, 

segons la seva necessitat. 

 

Volem que els pressupostos siguin més entenedors, ja que quan es presenten no estan desglossats i la 

ciutadania no sap quina part d’aquell import anirà al seu barri. Si posen per exemple, que per via 

pública la despesa serà de 150.000€, però no s’especifica a quin barri, la ciutadania no sap a on va 

destinat i perquè. Seria aconsellable que el pressupost estigués detallat per barris tant el 

manteniment com les inversions. 

 

També demanem que els pressupostos es presentin abans de ser aprovats. 

Que hi hagi un marge de temps entre que es presenten i s’aproven. Ja que si la ciutadania no hi està 

d’acord o presenta una nova proposta, es pugui debatre i arribar a un acord, en el qual, després del 

diàleg s’aprovin els pressupostos. 

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

 

Sr. Jordi Griera: Tot el que sigui un exercici de transparència a les administracions és sempre 

benvingut, però hem d'anar més enllà de saber a quins barris es fa. El govern americà està 

posant els seus comptes a Internet i cada vegada més administracions ho fan i desglossat per 

conceptes. Així és quan la ciutadania pot portar un control del que es fa a l'administració.  

 

 

 

PROPOSTA 5.   PRESENTACIÓ DELS MANTENIMENTS I LES INVERSIONS PER BARRIS ABANS 

DE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST  

AV Sant Joan  
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Sr. Josep Vivanco: En realitat aquí es posen diversos aspectes: inversions i pressupost 

ordinari . Per desgràcia en aquesta ciutat fa temps que dins del pressupost ordinari no poden 

entrar les inversions. Per tant, només podrem fer inversions si venen d'altres 

administracions. Quan parlem de manteniments, abans hi havia l'amortització de ciutat on sí 

que s'especificava per barris els manteniments a fer i es tractava en els consells de ciutat 

però ara és evident, que com estem actualment, no podem viure de les nostres inversions. 

Necessitem ajuda de la Generalitat en aquest cas, i si la Generalitat continua fent el que està 

fent al Garraf, anem llestos. Som la penúltima comarca de Catalunya i em sembla que ens 

estan aixecant la camisa.  

 

Vots afirmatius :       52        Vots en contra :    0  Vots en blanc :    5 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Oriol Torras  

Al centre de Vilanova hi falten parcs infantils i zones verdes i continua força congestionat de trànsit, 

és per això que sol·licito una actuació sobre la zona d'aparcament que es troba entre el carrer Tetuan 

i el carrer Escolapis, a tocar de la Rambla principal. 

 

Sol·licito que es remodeli aquesta zona convertint-la en zona verda i parc infantil. 

 

Es podria crear un pàrquing soterrat just sota el parc infantil de manera que donaria aparcament a 

més vehicles que actualment, i es descongestionaria el centre, semblant als aparcaments de Charlie 

Rivel, Casernes, Peixateria o Mediterrània.  

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 6.   SOTERRAMENT DE L’APARCAMENT UBICAT ENTRE ELS CARRERS TETUAN I 

ESCOLAPIS I REMODELACIÓ EN ZONA VERDA  I PARC INFANTIL 

Oriol Torras 

  

Imatge de l'emplaçament de 

la zona d'aparcament 

Imatge aèria de la zona a 

remodelar 
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TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Fèlix Senabre: Jo em vaig llegir els cometaris tècnics de la web i em van semblar bastant 

assenyats. En una època de recursos il·limitats subscriuria la proposta però actualment 

soterrar l'aparcament amb 2 o tres plantes suposaria esmerçar uns recursos que em sembla 

que és del tot impossible. Treure cotxes del centre és l'objectiu però em sembla que amb 

l'aparcament en portaríem més. La zona verda em sembla bé, però el que costaria fer 

l'aparcament em sembla impossible.  

 

Sr. Torcuato Vargas: La mobilitat al centre ha de ser a peu o en bicicleta. Fer l'aparcament 

suposaria triplicar els cotxes que han de passar pels carrers estrets del centre. Faria un 

efecte crida pels cotxes. L'aparcament no soluciona la mobilitat ni té una solució econòmica.  

Sí que estaria d'acord amb la zona verda i un aparcament de bicis potser.  

 

Sr. Xavier Oller : Jo totalment d'acord amb la proposta de recuperar un espai que ara és pels 

cotxes. Per tant el meu vot serà favorable. El dubte que tinc és si caldria fer l'aparcament 

soterrat. He fet alguns números. Actualment hi ha 52 cotxes aparcats en aquest aparcament, 

si féssim una planta soterrada cabrien 33 cotxes i si en féssim 3 estaríem parlant d'un 

centenar de cotxes. El cost econòmic per doblar el nombre de cotxes actual no seria 

amortizable a dia d'avui. A més, comportaria més mobilitat generada per tant jo d'acord a 

recuperar espais per la gent però no amb l’aparcament.  

 

Sr. Carles Rafels: Jo volia dir que en aquests moments de crisi fer un aparcament soterrat té 

un cost molt alt i a més ja hi ha el de la Plaça del Mercat molt a prop d’on s’està proposant. 

Només s'aconseguiria augmentar el trànsit de vehicles i em fa l'efecte que seria un cost més 

alt que l'aparcament del mercat. Respecte la zona de parc,  em sembla correcte fer zones 

verdes al centre però el que cal més és potenciar el petit comerç del centre.  

 

Sr:  Jo també penso que la viabilitat tècnica i econòmica d'aquest projecte no es pot assumir. 

Proposaria de canviar la proposta i fer-ne dues  si voleu: l'aparcament i la zona verda.  
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Sr. Oriol Torras: En principi la proposta era fer la zona verda. El que passa és que varem 

pensar què podíem fer amb aquestes places d'aparcament que perdríem, però la proposta 

inicial era la zona verda i no pas augmentar el nombre de places al centre.  

 

El ponent proposa retirar la proposta d'aparcament i votar només la zona verda.  

 

 

Vots afirmatius :    46           Vots en contra :     6 Vots en blanc :    7 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Conrad Rovira  

PROBLEMA DETECTAT : 

La realització de tràmits municipals sovint representa un trasbals important. La lògica de 

funcionament intern de l’Ajuntament no és entenedora i sovint condueix al ciutadà a situacions que 

percep com il·lògiques, absurdes o molt burocratitzades. A tots ens ha passat haver d’anar d’un 

departament a l’altre demanant papers que ni entenem per a què serveixen ni entenem per què som 

nosaltres qui els ha de demanar. Afegim-hi el fet desesperant d’haver de repetir la mateixa història, la 

nostra, a les diferents persones que ens resoldran el tràmit. 

 

La conclusió és que sovint l’experiència de realitzar tràmits és desagradable. 

 

PROPOSTA : 

Establir una figura, el funcionari de capçalera, que inicialment actuaria donant servei a les empreses 

amb la intenció d’estendre-ho finalment a tots els ciutadans, amb les següents funcions : 

• Actuaria com a interlocutor únic entre l’empresa i l’Ajuntament per a tots els tràmits que, a 

partir del moment de l’assignació, es produïssin. El funcionari de capçalera coneixerà les 

característiques de l’empresa tal i com el metge de capçalera coneix el malalt. 

• Faria les funcions de l’OAC i es comunicaria amb els diferents departaments de l’Ajuntament 

per a realitzar, en nom de l’empresa, les peticions i aportació d’informació necessària. El funcionari de 

capçalera estaria autoritzat per actuar i signar en nom de l’empresa mitjançant una autorització 

interna o, si fos el cas, amb poders notarials. 

• Realitzaria les peticions necessàries a qualsevol altre organisme de l’Administració extern a 

l’Ajuntament. Diputació, Generalitat ... 

 

CONSIDERACIONS : 

La intervenció del funcionari de capçalera no té perquè ser gratuïta. 

 

PROPOSTA 7. CREACIÓ DE LA FIGURA DEL FUNCIONARI DE CAPÇALERA  

Conrad Rovira    
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La proposta es planteja amb voluntat de racionalització i de benefici mutu simplificant la vida a les 

empreses i recuperant llocs de treball per a aquells treballadors que, encara que no han perdut la 

nòmina, sí que han perdut la seva funció. 

 

En conjunt, ha de proporcionar també un millor punt de vista sobre com simplificar els tràmits 

actuals. 

 

El funcionari de capçalera ajudarà a definir i implementar procediments on-line tutoritzant aquells 

punts complexos que actualment dificulten la implementació 

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Fèlix Senabre: Només unes preguntes ja que hi ha coses que no entenc. Quina diferència 

hi hauria entre aquest funcionari de capçalera i la finestreta única que hauria de ser 

l'objectiu de qualsevol administració? L'altre és si defensa aquesta posició com una manera 

de donar feina a funcionaris que ara tenen menys feina, per què s'ha de pagar? Perquè si ja 

paguem amb els impostos la nòmina d'aquests senyors ja hauria d'estar pagat. Tampoc 

entenc per què s'adreça només a empreses i no ha ciutadans que també fem tràmits 

complicats.  

 

Sr. Conrad Rovira: Entenc que la diferència amb la finestreta única és la personalització. Per 

què pagar? Perquè entenc que és un servei no obligatori de l'Ajuntament i per tant s'hauria 

de facturar. A la tercer pregunta, he parlat d'empreses per centrar el concepte de tràmits 

complicats però s'adreçaria també a la ciutadania.  

 

Sr. Alejandro Faus: Yo considero que es más razonable que necesitamos gente que sepa 

administrar y no recaudar. Lo que planteas para mi no tiene sentido.  

 

Sr. Jordi Griera: Jo veig el mèrit de l'anàlisi de la proposta i de la possibilitat d'utilitzar 

recursos sobrers i que l'Ajuntament analitzi les bosses de feines que actualment no estan 

utilitzades, que no se si n'hi ha. El que qüestiono és que un treballador públic que treballa 

per l'administració hagi de cobrar pel servei ja que en certa manera se li treu la llibertat, al 

convertir-se l'Administració en art i part.  
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Sr. Luís Camiña: A mi me parece que esta propuesta va en sentido contrario a lo que dice el 

sentido común. Si la administración es farragosa, simplifiquemos esa burocracia, hagamos la 

ventanilla única. Tenemos un puzzle que ya cuesta resolver y le ponemos una nueva pieza. Y 

encima si pagamos una nómina que no tiene trabajo, queremos pagarle más. En mi opinión 

no es adecuado.  

 

Sr. Quim Llamosí : A la proposta de Conrad com a pega li veig el fet de pagar. Si que és 

veritat que si hi hagués un responsable únic que hagués de fer els tràmits també veuria la 

complexitat i la necessitat de simplificar-los. L'Ajuntament ja està en la línia, a través de la 

finestreta única de fer una declaració d'intencions, però la proposta em sembla interessant 

perquè no es quedi només amb una declaració d'intencions, sinó que realment es 

racionalitzin els recursos escassos.  

 

Sr. Jaume Marsé: La primera part de la teva intervenció m'ha agradat, cal racionalitzar els 

recursos. Però crec que hi ha un punt d'ironia amb el símil amb el metge de capçalera ja que 

la ciutadania no és el malalt, ho haurien de ser en tot cas les administracions que són una 

mica antiquades. Jo faria el tomb amb aquest símil.  

 

Sr. Torcuato Vargas: La proposta que fas és europea ja que parteix d'una altra visió dels 

funcionaris.  Aquí ens conformaríem amb que funcionés la finestreta única. No cal que es 

personalitzi tot amb un funcionari com planteges, sinó que si funciona la finestreta única per 

fer tots aquest tràmits que dius però sense cobrar, ja seria suficient. No cal dependre d'una 

persona concreta que potser un dia no hi és, cal que funcioni l'oficina de la finestreta única.  

 

Sr. Conrad Rovira: Estic d'acord que amb els impostos que paguem ja hi hauria d'estar inclòs 

tot, però jo vull fer incís en iniciar una línia de cobrament però per serveis que no són bàsics, 

ja que l'Ajuntament necessita diners. A falta de diners que venen del ciutadà, els diners 

poden venir d'altres serveis pels quals l'Ajuntament hi té capacitat humana per oferir-los.  

 

Vots afirmatius :       3        Vots en contra :   33   Vots en blanc :    17 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Ton Dalmau  

L'associació ECOL3VNG ha estat creada per ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú amb la 

finalitat de promoure l'economia local i els productes i productors del territori. Una de les eines que 

està proporcionant per aconseguir-ho és un sistema d'intercanvi local (col·loquialment moneda), que 

anomenem Turuta, pensat per fer que el diner del comerç es reinverteixi 100% a la nostra ciutat i es 

dinamitzi l’economia local. 

 

L'associació demana a l'Assemblea que proposi al Ple Municipal el reconeixement d'aquesta unitat 

d'intercanvi com a moneda local de la vila, de manera semblant a com ja ho han fet en altres ciutats 

europees (Bristol, Toulouse, etc…). A la vegada s'ofereix a fer les presentacions que faci falta. 

 

L'associació proposa també la organització d'unes Jornades (o Jornada) sobre Economia Social local. 

A partir d'aquesta Jornada es podria avançar vers la creació d'un "ens" que, de manera similar a 

Toulouse, ajudi a prendre les grans decisions entorn a la promoció i implementació de la moneda 

local i altres temes relacionats de la nova economia de la cooperació. 

 
 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Torcuato Vargas: Jo felicito a l'associació i me'n alegro que hagi pogut entrar la proposta 

tot i estar en reserva. És molt important que es facin propostes constructives. Trobo però, 

que heu estat poc agosarats. Està bé les dues coses que demaneu però també podíeu 

demanar a la ciutadania que us faci costat i que ens apuntem. Jo t'afegiria a la proposta, 

demanar a la ciutadania que s'avingui al projecte i que ens apuntem.  

 

Sr. Enric Garriga: Crec que estem davant d'una gran oportunitat de construir un altre model 

de societat. Ens queixem de la societat que tenim, que els bancs fan amb nosaltres el que 

volen. La proposta Turuta ens obre una porta a posar en valor unes coses que tots tenim, 

uns valors, unes habilitats i uns productes que tenim en el nostre entorn més immediat i que 

PROPOSTA 8.  RECONEIXEMENT DE LA TURUTA COM A MONEDA LOCAL DE LA VILA I 

JORNADES D’ECONOMIA SOCIAL 

Ecol3vng   
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es poden posar en marxa sense anar al banc. Us demano que recolzeu aquesta proposta, 

com deia el Torcuato, ja que pot ser molt interessant per la nostra ciutat.  

 

Sr. Jordi Griera: Si ho entenc bé, la proposta és que l'Ajuntament accepti la Turuta com la 

moneda de Vilanova. És un pas que l'han donat altres ciutats abans que nosaltres. Jo pel que 

sé i pel que ha sortit als mitjans (la Turuta ha sortit a molts mitjans de comunicació fins i tot 

al Washington Post) per exemple l'alcalde de Bristol està cobrant la totalitat del seu sou en la 

moneda local i altres ciutats l'Ajuntament hi està totalment implicat i, fins i tot, cobra certes  

taxes en moneda local. Crec que el Ton podria haver avançat inclús això. La implicació de 

l'Ajuntament hauria de ser total o almenys la que pugui ser en aquest moment. 

 

Sr. Alejandro Faus: Me gusta mucho la idea, llevamos muchos años batallando. Estoy de 

acuerdo porqué estoy en contra de los bancos y de las deudas. La forma de pensar  de 

mucha gente es que hay que pagar las deudas que son condenas a muerte. Yo recomiendo a 

todos que apoyen la turuta.  

 

Sr. Ton Dalmau: Gràcies per les intervencions. Jordi realment hi ha moltes coses que no he 

pogut dir però ja sabia que m’ajudaríeu. La idea principal que crec que ens convé destacar és 

que gent que estimem Vilanova i volem que les coses funcionin ens hem d’implicar. A 

vegades hi ha estereotips i la gent diu coses sense conèixer, com per exemple que és una 

manera d’evadir impostos i no. És com un euro però local. Tots les impostos aniran amb 

euros. Per exemple els establiments o professionals que formen part del projecte, poden 

oferir el que vulguin en turutes, un percentatge o només determinats productes. És com un 

euro però que no anirà a la Xina ni a Wall Street.  Es quedarà a Vilanova per seguir enriquint 

el poble . Es tracta de crear un ecosistema on hi hagi persones que poden aportar treball, 

productes, euros i regular-lo nosaltres. És molt important la transparència i la participació i 

que el sistema sigui clar. Fins ara ho tenim així.   

 

Vots afirmatius :  50             Vots en contra :    1 Vots en blanc :    5 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Torcuato Vargas 

La mobilitat sostenible a aquesta ciutat planera vora la mediterrània no pot ser una altra que, a part 

d’anar a peu, l’ús generalitzat de la bicicleta. La seva promoció és de vital importància, ara i aquí. I no 

es fa prou. Ni nous carrils o carrers bici ni servei bicing, ni aparcaments vigilats amb garanties, tret del 

que s’ha fet a la plaça de l’estació....  

 

1.- Però s’ha fet traient espai als vianants no als invasors de la mobilitat insostenible, els cotxes. No 

s’ha aprofitat un tros d’aparcament de vehicles o motos, sinó que s’ha fet a la zona diguem-ne 

“enjardinada”.  

 

2.- S’ha fet de pagament (quasi diria “dissuasiu”) per l’import d’1 euro al dia o amb abonament 

mensual de 10 euros (9 per a casos especials protegits).  

 

3.- Encara és més irritant que l’antic espai d’aparcament gratuït de bicicletes s’ha suprimit i s’hi ha 

col·locat (pintat) una altra zona per a les motos, s’ha deixat un tros al lloc menys visible/insegur 

perquè no es pugui dir que no n’hi ha d’aparcament de bicis gratuït.  

 

O sigui que els cotxes (fora de la zona privada de la Renfe) als carrers Forn del Vidre, Narcís 

Monturiol, Avinguda Victor Balaguer i Avinguda del Ferrocarril poden aparcar lliurement tot el dia 

gratuïtament, a dues bandes fins i tot. Les motos han ampliat el seu espai de franc. Però només les 

bicicletes han de pagar. Hom diria perquè la seva vigilància representa una despesa que no pot 

suportar el municipi i la seva seguretat no es pot garantir sinó és engabiant-les i controlant qui les 

deixa i qui se les emporta, i això significa un espai condicionat i una despesa de personal.  

 

 

 

PROPOSTA 9.  APARCAMENT DE BICICLETES DE L’ESTACIÓ GRATUÏT I CONSTRUCCIÓ D’UN 

ALTRE APARCAMENT VIGILAT A RIBES ROGES I PLAÇA RICARD  

Torcuato Vargas  



 Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 
Dissabte 16 de Novembre de 2013   

18 hores a Neàpolis 

 22 

Això és aprofitar-se del dèbil, de les bicicletes que poden ser furtades impunement, i què, en comptes 

de sobre protegir-les i promocionar-les com caldria, es cobra per vigilar-les i se’ls pren la zona 

gratuïta habilitada que tenia.  

 

És evident que s’imposa una solució a aquest tema. Per això es presenten les següents propostes:  

 

1.- L’aparcament de bicicletes a la ciutat s’ha de realitzar amb les màximes garanties de seguretat 

per als vehicles i usuaris de manera que s’habilitaran instal·lacions especials per vigilar i assegurar qui 

la deposita i la retira. Hi hauria d’haver un mínim de 3 d’aquestes instal·lacions a la ciutat per 

garantir un servei global i ampli que fomenti l’ús de la bicicleta. Els llocs que es consideren adients per 

poder instal·lar aquests aparcaments vigilats de bicicletes serien: La plaça de l’estació, la plaça Enric 

Cristòfol Ricart (al centre vila) i a la zona del Parc de Ribes Roges (a la platja). O llocs similars 

alternatius (centre-platja)  

 

2.- Igual que per l’aparcament a zona blava es facilita un document per al pagament reduït dels 

vehicles censats a VNG, l’aparcament vigilat de les bicicletes ha d’estar subvencionat per als ciclistes 

censats a VNG, que mitjançant un document municipal semblant al de la zona blava, identifiqui la 

persona i la bicicleta (marca, model, color, num. quadre). D’aquesta manera amb l’exhibició del 

carnet es podrà dipositar gratuïtament la bicicleta als aparcaments vigilats. (Si cal una aportació 

pressupostària per a l’empresa privada es farà mitjançant una acord o conveni que correspongui).  

 

3.- Si no obstant, es considerés que la inversió per l’adequació de l’espai i la despesa de personal no es 

podrà assumir per part de l’ajuntament i donat que es defensa que no ha de ser assumida pels 

ciclistes que cal subvencionar i promocionar, llavors s’hauria de gestionar amb l’empresa municipal 

VNG-aparcaments, de manera que siguin les zones blaves i els aparcaments de cotxes qui 

subvencionin els aparcaments vigilats de bicicletes en superfície que es consideren o proposen, de 

manera que VNG-aparcaments s’encarregaria del conveni amb l’empresa privada o de donar el servei 

directament amb el seu personal.  

 

4.- Aquest equipament (aparcament vigilat de bicicletes) podrà desenvolupar-se amb un servei de 

pagament per llogar o reparar bicicletes, de manera que pugui tenir ingressos i arribar a 

autofinançar-se tot i oferir el servei d’aparcament gratuït pels censats a Vilanova i la Geltrú que hagin 

inscrit la seva bicicleta i obtingut el carnet corresponent.  
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TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sra. Montse Alba: És veritat que s’hauria de mirar de fer aquests aparcaments en més llocs 

de la ciutat. Alhora, s’ha posat la comparació amb el sistema tarifari reduït a l’estiu a la platja 

i no és el mateix ja que amb les bicis hi ha una persona allà treballant i per tant comporta 

una despesa. Jo crec que ha de tenir la mateixa valoració un cotxe, una moto i una bici, i si 

per les bicis cal un vigilant, considero que aquesta despesa no és tan gran com perquè no es 

pugui assumir. Per tant si volem que estiguin vigilats, les persones que l’utilitzen hauran de 

sufragar aquest servei.  

 

Sr. Miquel Vidal:  Bona tarda, a mi m’agradaria dir que estic 100 % d’acord amb aquest 

proposta ja que les bicis són els vehicles més saludables si ecològics que existeixen. Crec que 

a Vilanova tenim un greu problema de robatoris i que amb aquesta proposta milloraria, però 

que fos gratuït crec que produiria una acumulació de bicis per un ús  abusiu. Finalment dir 

que penso que falten carrils bicis.  

 

Sr. Jordi Griera: La proposta de construir aquets aparcament és una mostra que 

l’Ajuntament va escoltar el que va dir la ciutadania en una d’aquestes jornades que vareu fer 

de consulta , per això felicito a l’Ajuntament. Però potser no està prou ben pensat ja que no 

és lògic que costi més car deixar la bici que anar a Sitges en el tren. Costa un 1 euros diari. El 

problema que pot haver-hi ara, és que l’Ajuntament ha externalitzat el servei a una empresa 

privada i per tant s’haurà de veure. Crec que s’hauria d’haver pensat més el tema i per tant 

votaré a favor.  

 

Sr. Torcuato Vargas: Sobre la vigilància, jo diria que si cada dia robessin al carrer Caputxins,  

la guàrdia urbana i els mossos hi serien cada dos per tres i això no ho pagarien les botigues. 

Si hi ha un allau de robatoris i es vol promocionar la bicicleta,  l’Ajuntament ha de saber 

invertir els diners. El pagament de l’euro diari que es fa pagar és dissuasori per la gent. Algú 

ha dit que sinó es fes es col·lapsaria el servei, però millor si hi ha més aparcaments.  Està clar 

que qui va amb els seu cotxe ha de pagar les zones blaves, però els busos i les bicis que no 

molesten no. Respecte l’empresa que gestiona el servei crec que es pot avenir, això no vol 
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dir que l’Ajuntament haurà de pagar alguna cosa a l’empresa que gestiona això. Ja ens 

interessa que lloguin i arreglin bicis.   

 

SR. Iñaki Sanchez: Yo soy una persona que uso el servicio de parking y estoy muy ilusionado 

de tenerlo, por eso quisiera decir algunas ventajas. Está claro que sería mejor no pagar  pero 

no me parece mal. La bicicleta está vigilada 24 horas y si vengo a las 3 de la noche de 

trabajar la puedo coger con tranquilidad, si a la bicicleta le sucede algo hay un seguro que la 

cubre, las personas que están trabajando tengo entendido que es un trabajo para gente que 

ha tenido problemas por lo tanto son puestos de trabajo alternativos.  También se dice que 

los coches y motos no pagan y la bici sí pero yo no pago ningún impuesto por mi bici y ellos 

sí. Respecto al precio, es un euro al día pero al mes son 9 o 10 euros.  

 

Sra. Montse Alba: Si es pogués separa la votació. Per una banda que es facin més 

aparcaments i per l’altra que siguin gratuïts. Jo per exemple sí que vull que se’n facin més 

però estic d’acord amb el model actual.  

 

El ponent està d’acord amb fer dues votacions per separat.  

 

Que siguin gratuïts/bonificats:  

Vots afirmatius :    29     Vots en contra :  16   Vots en blanc :    6 

 

Que es facin més aparcaments:  

Vots afirmatius :   33      Vots en contra :  0   Vots en blanc :    2 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Ricard Llenas  

La figura del defensor/a de la ciutadania existeix a Vilanova i la Geltrú des de fa prou anys (2001) i té 

un reglament específic dins del Reglament Orgànic Municipal on es detalla la missió que ha de dur a 

terme: “Té per objectiu defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes 

aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen”.  

 

No obstant l’objectiu de defensar la ciutadania, aquesta no és qui l’elegeix, sinó que precisament en 

el seu reglament es determina que serà escollit pel Ple Municipal i com a mínim per 2/3 parts del 

nombre legal dels membres (25) de la corporació, cosa que obliga a que el govern municipal estigui 

forçosament d’acord amb la persona escollida. Això és una flagrant contradicció democràtica, perquè 

no pot ser que un mateix pugui determinar l’elecció de la persona que ha de controlar l’actuació la 

seva acció i determinar els possibles abusos.  

 

A més, si volgués ser reelegit, la possible reelecció també dependria d’aquells a qui es vigilaven i si no 

els ha agradat com ha actuat no el tornaran a votar.  

 

Aquest absurd (d’elecció pel ple amb el vist-i-plau imprescindible del govern municipal), ha fet que la 

figura del defensor/a de la Ciutadania no sigui prou coneguda ni sol·licitada per la ciutadania, ni prou 

respectada ni valorada per la mateixa corporació:  

a) Fins fa poc ni tan sols figurava a la pàgina Web municipal  

b) No té un despatx adient a l’edifici principal de l’ajuntament  

c) No compta amb prou personal adscrit ni assignació pròpia que faci interessant tan important 

càrrec a persones preparades i interessades, sinó que s’ha deixat a la bona voluntat i predisposició 

dels qui fins ara ho han desenvolupat, tan dignament com han pogut i sabut, però sense la 

professionalitat i rellevància que hauria de tenir el càrrec.  

 

El defensor/a de la ciutadania ens hauria de representar tant o més que els elegits en llistes polítiques 

per a la gestió municipal, i no com una alternativa al poder o contrapoder, sinó com a garant del 

PROPOSTA 11.  ELECCIÓ DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 

MITJANÇANT VOTACIÓ DIRECTA 

Ricard Llenas 
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control sobre el poder, sense ànims de suplantar-lo com podria passar amb l’oposició, i com a eina 

ciutadana contra la corrupció, la prepotència i la insensibilitat.  

 

La figura del defensor/a de la ciutadania és, doncs, un tema propi d’una Assemblea Municipal Oberta 

i no del Ple de l’Ajuntament com una moció política.  

 

Tampoc s’ha d’entendre la figura del defensor/a de la ciutadania com a un mer interventor municipal, 

càrrec existent i funcionaritzat per independitzar-lo de la política. L’interventor/a municipal ha de 

garantir la legalitat de les actuacions municipals. El defensor/a de la ciutadania ha de garantir molt 

més que això, ha de garantir els drets, el tracte adequat, però també ha de defensar les aspiracions i 

les necessitats de la ciutadania quan no són ateses pel govern municipal.  

 

I tot això perquè, precisament quan una persona té una necessitat o un problema o una proposta, 

resulta que ha d’acudir a que l’escoltin o bé als mateixos causants del problema (l’ajuntament amb 

llurs funcionaris) o bé ha d’anar als grups polítics que prenen decisions o presenten mocions. Una 

opció encara pitjor és l’alternativa legal d’anar per la via judicial del contenciós contra l’Ajuntament, 

que és la que sempre tens i et deixen com a solució real i final i que al poble no li serveix de res per 

cara i tardana, però que acostumen a fer servir els rics i poderosos i les societats amb advocats 

preparats i especialitzats, caríssims, que acostumen a guanyar a l’ajuntament o aconsegueixen 

retardar-ho tot per guanyar temps i que no es pugui fer allò que no els agrada.  

El defensor/a de la ciutadania ha de complir la funció de màxima proximitat i confiança de la 

ciutadania i per això en primer lloc ha de ser votat/da i elegit/da per ella, i en segon lloc, ha de tenir 

mitjans i possibilitats per desenvolupar la seva tasca, així com el respecte i la valoració màxima per 

part del consistori.  

Fora bo saber (d’acord amb punts 6.2 i 6.3 del reglament del defensor/a) l’import de les partides 

pressupostades els darrers anys i les despeses reals.  

 

PROPOSTA  

Que es modifiquin els punts 4.1. i 4.2 del Reglament del defensor/a de la ciutadania aprovat pel Ple 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 5 de març de 2001 que haurien de quedar com segueix:  

4.1.- El defensor/a de la ciutadania serà elegit/da per votació popular entre les persones que vulguin 

presentar-se, tenint en compte les incompatibilitats del punt 4.4.  

4.1.bis.- El Ple municipal realitzarà la convocatòria electoral on es determinarà el termini per 

presentar-se i es sol·licitarà a les persones candidates una carta de presentació a la ciutadania per ser 
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publicada a la pàgina Web de l’ajuntament i als mitjans de comunicació municipals (públics o privats 

com anuncis municipals).  

4.2.- El mandat serà de cinc anys i la votació es realitzarà el mateix dia de les eleccions al parlament 

europeu (perquè no coincideixi expressament amb les eleccions municipals).  

4.2.bis.- La votació es realitzarà en urnes annexes a les de les eleccions europees fent servir el mateix 

cens i taules electorals si fos possible, o altrament amb el cens de majors de 16 anys i taules/meses 

especials diferenciades als centres cívics i a l’ajuntament el mateix dia (o en més d’un si cal, entorn 

d’aquell), i/o mitjançant votació telemàtica, amb certificat digital, que ja fora hora.  

4.2.tris.- Es proclamarà electa la persona que hagi obtingut més vots i la següent persona més votada 

serà considerada substituta per als casos previstos de cessament a l’article 5 del reglament i fins a les 

següents eleccions. 

 

TORN OBERT D’INTERVENCIONS 

Sr. Conrad Rovira: Aquesta és una proposta profunda i en aquest sentit augmenta la qualitat 

democràtica. El que voldria saber és si això està d’acord amb la llei actual, i si fos que no, 

quina seria l’alternativa perquè el resultat fos acceptat.  

 

Sr. Torcuato Vargas: Qui defineix el Reglament del Defensor és el Ple Municipal. El problema 

és que cal elegir-lo per una majoria qualificada i ens trobem amb que el Defensor que és qui 

ha de vigilar el govern, és elegit pel propi govern.  Si el Defensor fa bé la seva feina i critica el 

govern no se jo si el tornaran a escollir. Volem que això surti d’aquí i vagi a la ciutadania. Per 

tant el Ple pot canviar el Reglament i ja es veurà tècnicament com es vota.  

 

Sr. Alejandro Faus: Habrá que ver cuales son los límites. A mi me gusta la defensa de los 

derechos  y estaría de acuerdo en votar. Otra cosa es lo que hagan los regidores y el Pleno. 

Considero que sería muy positivo y la voy a apoyar.  

 

Sr. Ricard Llenas: Desconec si és o no legal, però considero que si el Ple està d’acord amb 

modificar el Reglament no hi hauria cap problema.  

 

Vots afirmatius :     40    Vots en contra :    0  Vots en blanc :    1 

 



 Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 
Dissabte 16 de Novembre de 2013   

18 hores a Neàpolis 

 28 

 

PROPOSTES VOTADES FAVORABLEMENT A LA PRIMERA  
ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VNG  

 
 
 

• Compliment del Pla d'Acció Ambiental (APMA)  

 

• Zona de pícnic al Parc de la Quadra d'Enveja  (Xavier Pi)  

 

• Presentació dels manteniments i inversions per barris abans de l'aprovació del 

pressupost (AV Sant Joan)  

 

• Remodelació de l’aparcament ubicat entre els carrers Tetuan i Escolapis com a zona 

verda i parc infantil (Oriol Torras)  

 

• Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la Vila i Jornades d'economia 

social (ECOL3VNG)  

 

• Aparcament de bicicletes vigilat de l'estació gratuït i construcció d'un altre 

aparcament vigilat a Ribes Roges i Plaça Ricard. (Torcuato Vargas)  

 

• Elecció del Defensor de la ciutadania mitjançant votació directa (Ricard Llenas)  
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PÚBLIC ASSISTENT A LA 1a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VNG 

1 MONTSERRAT ALBÀ 

2 JOSEP-MARIA ANDREU 

3 MÒNICA ARCUSA 

4 MANUEL ARÉVALO 

5 JOSÉ AUSIÓ  

6 ANNA BAQUÉS 

7 PEP BERTRAN 

8 ADRIÀ BURGUILLOS 

9 LUÍS CAMIÑA 

10 MANUEL CANO 

11 CARMEN CAPILLA 

12 CARLES  CARBONELL 

13 MARÍA JESÚS CASADO 

14 SONIA CASTELLS 

15 MANUEL CLAVER 

16 JOAN CONTRERAS 

17 NÚRIA  CORTADA 

18 ANTONI DALMAU 

19 CARME DASTIS 

20 FERMIN DE LA PINTA 

21 JOSEP M. DOMÈNECH 

22 AINA FARRÀS 

23 ALEJANDRO FAUS 

24 GERARD FIGUERAS 

25 SEVERO FUENTES 

26 ÀLEX GALLO 

27 DIDAC GARCIA 

28 MIQUEL GARCIA 

29 GLÒRIA GARCIA 

30 MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 

31 ENRIC GARRIGA 

32 JOAN  GIRIBET 

33 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

34 JORDI GRIERA 

35 M.ANGEL IGLESIAS  

36 JESÚS LEÓN 

37 JOAQUIM LLAMOSÍ 

38 RICARD LLENAS 

39 GERARD LLOBET 

40 ARIADNA  LLORENS 

41 NEUS LLOVERAS 

42 JOSE ANTONIO LOPEZ 

43 CRISTIAN  LOPEZ 

44 LUIS LÓPEZ 

45 ROSA Mª LORENZO 

46 ROSA LUQUE 

47 MONTSERRAT MARONDA 

48 JAUME MARSÉ 

49 LUISA MARTIN-CORRAL 

50 MARTA  MARTIN-CORRAL 

51 JOAN MARTÍNEZ 

52 JOAN MARTORELL 

53 JOSEP MARIA MARTORELL 

54 JOSEP MASALLES 

55 JAUME MASSÓ 

56 MONTSERRAT MIRABENT 

57 SIXTE MORAL 

58 GIOVANNA MORI 

59 XAVIER OLLER 

60 MONTSERRAT PALLARÉS  

61 XAVIER PI 

62 MERCÈ PORTA 

63 FRANCESC X. PUIG 

64 CARLES RAFELS 

65 RAIMON RÀFOLS 

66 MARIJÓ RIBA 

67 MARIA CARMEN ROBERT 

68 MARIA RODRIGUEZ 

69 JOSE ANTONIO ROMAN 

70 XAVIER ROSET 

71 CONRAD ROVIRA 

72 PEDRO  RUIZ 

73 HORACIO SACCO 

74 FELIX  SANABRE 

75 SUSANA SANAHUJES 

76 F.XAVIER SANCHEZ 

77 J.IGNACIO SANCHEZ 

78 MARGA SERRA 

79 MANUEL TIENDA 

80 ORIOL TORRAS 

81 ALBERT TUBAU 

82 TORCUATO VARGAS 

83 ORIOL VENTOSA 

84 MIQUEL VIDAL 

85 MAXIM VILLALONGA 

86 JORDI VILLANUEVA 

87 QUETI VINYALS 

88 JOSEP ANTONI VIVANCO 
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Regidoria de Participació Ciutadana  

Novembre 2013 

 


