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INSTITUCIO  DE  LA  DEFENSA  DE  LA CIUTADANIA 
 
En aquest darrer curs podem afirmar que l’Organisme de la Defensa de la 
Ciutadania s’ha consolidat primer com a institució i després com a servei a través 
de l’Oficina. 
Com a institució, duent a terme una funció d’interès públic, atenent necessitats 
dels ciutadans/es de la vila i fent-ho palès a través de la oficina, que ve a ser 
l’eina amb la qual es vehiculen totes les consultes i queixes que els/les 
ciutadans/es ens trameten. 
 
És evident que les noves tecnologies han obert nous canals de contactes 
directes i pràctics, però he mantingut, perquè hi crec fermament, el contacte 
directe i personal amb els ciutadans i ciutadanes,  recollint de viva veu els 
suggeriments, els descontents i  els greuges que m’han tramès. Per altra banda 
haig de reconèixer que l’Ajuntament s’està esmerçant més en les respostes i en 
els aclariments quan se li demana. Bon senyal. 
 
La consolidació de l’oficina, ve recolzada per dos fets: un és el de caràcter físic i 
l’altre de caire humà. El primer és que estem ubicats en una oficina pròpia, amb 
totes els avantatges que això comporta. I dos, que comptem amb una persona 
que fa les funcions d’adjunt i una altra que aporta els coneixements tècnics i 
legals. La construcció d’un equip per tirar endavant la tasca ha estat decisiva 
per assegurar la permanències de la institució i el servei. 
 
Recordem les paraules de Claudi Magris a  Literatura i dret, davant la llei : 
“Avui el dret està afrontant els grans reptes del planeta global, dels grans espais 
dels que parlava Schmitt, però també les transformacions tecnològiques que 
contínuament creen noves possibilitats i nous riscs d’opressió, manipulació i 
inseguretat. El dret les segueix a l’instant, però cada llei és ràpidament 
sobrepassada per una nova transformació, que planteja nous problemes o al 
menys els planteja de forma diferent. Aquesta innovadora, commovedora i 
amenaçadora persecució entre la vida i la llei, és potser avui l´espai més 
aventurer de la literatura”.  
 
Els reptes hi són i com assenyala Magris la cursa és rapidíssima, en aquest sentit 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania pot ser un dels indicadors de com es va 
fent front als desafiaments que la societat planteja i al mateix temps ser un àgora 
d’entesa per trobar les solucions que ens congratulin a tots: administració i 
administrats. 
 
Joan Collell (Pere Tapias) 
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. 
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En aquest apartat es pretèn copsar, de manera gràfica i estadística, aquella 
informació que s’ha considerat d’interès i que al llarg de la present memòria 
s’observarà de forma individual, detallant, cas per cas, quina ha estat la 
demanda del ciutadà/na, els tràmits que des de l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú s’han realitzat i quin és l’estat dels expedients 
en tancar l’exercici 2008. 
 
No obstant, aquí es detalla el més rellevant havent extret les dades del còmput 
dels expedients.  
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En aquest gràfic es pot constatar, en tancar l’exercici 2008 del Defensor de la 
Ciutadania que hi ha hagut un nombre elevat de casos que no han estat 
admesos pel fet de no tractar-se de temes competencials del Defensor de la 
Ciutadania però que han estat recollits i els quals es poden consultar en l’apartat 
de casos “no admesos” en aquesta mateixa memòria. 
 
Pel que fa als expedients que resten oberts, aquests es seguiran treballant des de 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en els propers 
mesos, per tal de poder donar resposta al ciutadà/na. 
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Dels cinc casos que s’han derivat al Servei de Mediació Comunitària, servei que 
des de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú es valora 
molt positivament en tant que pot donar resposta i ajudar a resoldre conflictes, 
cal destacar que en altres casos s’ha proposat el servei a ciutadans/es que, per 
diverses raons, no han volgut adreçar-s’hi, però als quals se’ls ha comentat de la 
seva existència i del seu servei.  
 
Pel que fa als casos derivats al Síndic de Greuges de Catalunya, cal destacar 
que es tracta de casos que no són referents a temes municipals sinó que són 
qüestions que, o bé pertanyen a altres municipis (tot i que el ciutadà/na viu a 
Vilanova i la Geltrú), o bé són qüestions que depenen d’altres institucions 
(Generalitat de Catalunya, Subdelegació del Govern,...). 
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En aquest gràfic es pot observar que Gestió Tributària i Recaptació i VNG 
Aparcaments són, en comparació amb la resta, una de les queixes per les quals 
s’han obert més expedients. 
 
Pel que fa a VNG Aparcaments, des de l’ODC es constata que els ciutadans/es 
no valoren molt positivament la gestió en tant que molt sovint, o no entenen el 
motiu de la denúncia, o no hi estan d’acord pel fet que no ho consideren 
justificat o perquè a vegades no obtenen resposta immediata i això provoca una 
sensació d’impotència respecte l’Administració. 
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Pel que fa a Gestió Tributària i Recaptació la sensació del ciutadà/na que 
s’adreça a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és 
d’igualment impotència ja que es troben que moltes ocasions les gestions que 
han de fer per fer valdre els seus drets són llargues i angunioses. 
 
Les queixes per temes d’habitatge, comunitats de propietaris i Companyia 
d’Aigües ocuparien un segon lloc pel que fa al percentatge general 
d’expedients oberts. Pel que fa a la Companyia d’Aigües, independentment de 
les qüestions relacionades amb els rebuts, les quals hem introduït com a Gestió 
Tributària i Recaptació, les queixes han estat bàsicament pel tema de la 
instal·lació dels comptadors d’aigua. Per aquesta qüestió des de l’ODC es valora 
la necessitat de fer unes recomanacions a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
reflectides en aquesta memòria per tal que es revisin i siguin modificats alguns 
dels criteris. 
 
Via Pública, Urbanisme, Mobilitat, Llicències i Disciplina i Educació ocuparien un 
tercer lloc en aquest percentatge d’expedients. 
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En aquest gràfic es pot observar l’evolució en la intervenció del Defensor de la 
Ciutadania al llarg dels vuit anys de servei a la ciutadania.  
 
Es pot observar clarament que en els darrers tres exercicis hi ha hagut un nombre 
més constant d’expedients, amb un lleuger augment. Aquestes dades, tot i distar 
molt dels anys precedents (en concret 2004 i 2005) es valoren molt positivament 
en tant que es pot obervar i constatar que la ciutadania, quan s’adreça al servei, 
sap quines són les competències del Defensor de la Ciutadania i, en 
conseqüència, pot actuar en els casos que els ciutadans/es plantegen.  
 
Si bé els inicis van ser més irregulars, actualment s’ha entrat en una dinàmica de 
més coneixement del servei i de la seva funció i utilitat. També cal destacar que 
en els seus inicis en el còmput final de cada exercici estaven compatibilitzats tots 
els expedients, tant els admesos com els no admesos, fet que feia incrementar el 
nombre total. 
 
Des de l’ODC es valora que el filtratge que es fa actualment dóna uns resultats 
més realistes.  
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EXPEDIENT 05/07 
DATA: 24 de gener de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats 
DEMANDA: el sr. F.V es queixa que 
l’Ajuntament  li denegui una llicència 
d’obres per poder actuar en el seu 
domicili. 
TRÀMITS: el Defensor de la 
Ciutadania demana un informe a la 
Regidoria de Llicències i Activitats, 
des d’on es notifica la desestimació 
d’aquestes obres. Es fonamenta en la 
falta dels requisits establerts en 
l’ordenança municipal corresponent.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 21/07 
DATA: 30 de març 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats  
DEMANDA: el sr. J.A.E denuncia una 
construcció il·legal a Can Xicarró. 
TRÀMITS: es demana informació al 
departament de Llicències i 
Activitats, des d’on se l’informa que 
s’està a l’espera del dictamen del 
tribunal. Es tanca l’expedient per 
decisió del ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 40/07 
DATA: 21 de setembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats 
DEMANDA: la sra. E.S es queixa de 
sorolls en un bar ubicat els baixos de 
la seva finca.  
TRÀMITS: es demana informació 
sobre l’establiment amb el 

Departament de Llicències i 
Activitats, des d’on es tramet un 
informe al Defensor de la Ciutadania 
detallant totes les actuacions 
realitzades des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en relació al bar. 
S’informa de les actuacions 
realitzades a la sra E.S. i se l’informa 
que el Defensor de la Ciutadania no 
farà cap més intervenciaó ja que 
considera que l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha obrat 
correctament. A petició de la 
ciutadana, es deriva el cas al Servei 
de Mediació Comunitària. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 41/07 
DATA: 29 de setembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: OMIC 
DEMANDA: la sr. E.S s’adreça a l’ODC 
per queixar-se de la resposta de 
l’OMIC en relació a una peça de 
roba malmesa per un establiment 
vilanoví. 
TRÀMITS: l’ODC deriva el cas a 
l’OMIC considerant que es tracta 
d’una qüestió de consum.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
 
EXPEDIENT 43/07 
DATA: 4 d’octubre de 2007 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA: el sr. A.C. consulta al 
Defensor sobre els pisos de protecció 
oficial. 
TRÀMITS: es recomana al sr. A.C. que 
es dirigeixi a l’Oficina d’Atenció al 
Cituadana des d’on se li donarà 
aquesta informació, ja que el 
Defensor de la Ciutadania considera 
que aquesta és una informació que 
pot rebre des de l’OAC. 
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ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
EXPEDIENT  46/07 
DATA: 19 d’octubre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats 
DEMANDA: la sra. A.G ens tramet la 
queixa de sorolls que fan en un bar 
sota del seu domicili. 
TRÀMITS: es realitza la consulta al 
Departament de Llicències i Activitats 
des d’on es fa arribar un informe 
detallant les actuacions realitzades 
per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en relació al bar i se li 
comunica a la ciutadana que 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
està actuant respecte l’assumpte. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 48/07 
DATA: 2 de novembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Serveis Viaris 
DEMANDA: el sr. R.B formula una 
reclamació per responsabilitat 
patrimonial pels danys causats al seu 
vehicle a conseqüència d’una 
pilona. 
TRÀMITS: es contacta amb el 
Departament de Serveis Viaris i es 
notifica al sr. R.B. el perquè es 
desestima la seva reclamació. El 
senyor R.B. continua sense estar 
d’acord i torna al Defensor de la 
Ciutadania per poder tornar a 
tramitar la queixa. Finalment, s’arriba 
a un acord amb el ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
  
EXPEDIENT 49/07 
DATA: 9 de novembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Urbanisme i Planejament  
DEMANDA: el senyor A.S. es queixa 
de les obres del Fondo Sumella. 

TRÀMITS: tot i que la majoria de les 
demandes del sr. A.S s’han 
sol·lucionat, es continua treballant 
des de l’ODC i la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament. 
Finalitzades les obres es considera 
que les queixes del ciutadà ja no són 
procedents. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 50/07 
DATA: 9 de novembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Serveis Socials 
DEMANDA: la sra. L.C. s’adreça al 
Defensor de la Ciutadania per 
explicar que viu en domicili de 
lloguer i té problemes per fer front al 
pagament, necessita un habitatge.  
Es queixa que des de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú no la volen 
atendre. 
TRÀMITS: es comenta la situació amb 
el Departament de Serveis Socials 
que coneix la situació i la demanda i 
en la situació en la qual està. Per 
decisió del ciutadà es tanca 
l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 51/07  
DATA: 16 de novembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Recaptació i Hisenda 
DEMANDA: el sr. E.B ens comunica 
que ha fet un recurs d’una multa i no 
ha rebut cap resposta des de 
l’Administració. 
TRÀMITS: es demana per escrit una 
resposta per tal de trencar el silenci 
administratiu i per decisió de l’usuari, 
es porcedeix a tancar l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT  56/07 
DATA: 23 de novembre de 2007 
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MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA:  Llicències i Activitats 
DEMANDA: la sra. M.T. s’adreça a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania en nom de la seva 
comunitat de veïns i veïnes i en el seu 
propi, per queixar-se de les molèsties 
que els provoca l’activitat d’un taller 
de motos situat als baixos del seu 
domicili, problemes d’aparcament 
de motos a la via pública, pudors i 
fums que surten pel cel obert. 
TRÀMITS: es demana una petició per 
escrit a la comunitat de veïns i veïnes 
per poder adreçar la queixa a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Un cop rebut l’informe on es detalla 
la situació legal de l’establiment i les 
actuacions realitzades des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
s’informa a la comunitat de veïns i 
veïnes, els quals continuen sense 
estar d’acord i verbalitzen que 
l’establiment no compleix amb el 
que se li requereix. Des de l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania es 
torna a demanar un nou informe més 
detallat. En aquest informe es 
comunica que l’activitat compleix 
tota la normativa vigent, es notifica a 
la ciutadana i es tanca l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT  59/07  
DATA: 14 de desembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Serveis Socials 
DEMANDA: la sra. S.O. es queixa  que 
el sistema de protecció social no 
cobreix el que ella considera com a 
idoni per la seva situació familiar.  
TRÀMITS: el Defensor de la 
Ciutadania es posa en contacte 
amb el Departament de  Serveis 
Socials, des d’on se l’informa que és 
un cas conegut pel servei i s’orienta a 

la sra. S.O. al Servei de Primera 
Acollida per poder reobrir 
l’expedient. Es tanca l’expedient a 
l’ODC per decisió de l’usuari. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 60/07 
DATA: 16 de novembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats / 
Serveis Viaris  
DEMANDA: el sr.r M.C es queixa d’un 
taller de motos situat a prop del seu 
domicili.  
TRÀMITS: es comenta la situació amb 
el Departament de Serveis Viaris i el 
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i s’acorda 
iniciar tràmits juntament amb el 
propietari del taller de motos per 
poder resoldre la situació.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 63/07 
DATA: 28 de desembre de 2007 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: diversos 
DEMANDA: el sr. A.S s’adreça a l’ODC 
per queixar-se que a l’urbanització 
on viu no tenen llum ni serveis. 
TRÀMITS:  el Defensor de la 
Ciutadania  demana al sr. A.S. 
documentació de l’urbanització i 
dels veïns i veïnes per poder 
començar els tràmits necessaris. Des 
de l’ODC s’està a l’espera  que  el sr. 
A.S aporti la documentació. El 
ciutadà no s’adreça de nou als ervei. 
Es procedeix a tancar l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
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EXPEDIENT 01/08 
DATA: 11 de gener de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Via Pública 
DEMANDA: el sr. J.LL.A truca a l’ODC 
per queixar-se per la manca de 
marquesines en determinades 
parades de la línia de bus urbà, en 
concret a la zona de la Collada - Els 
Sis Camins.  
TRÀMITS: es parla amb la Regidoria 
de Via Pública i Mobilitat i se’ns 
informa que està previst dins el pla 
2008 la instal·lació de marquesines a 
totes les parades de busos.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 02/08 
DATA: 8 de febrer de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Companyia d’Aigües 
DEMANDA: la ciutadana M.LL. es 
posa en contacte amb l’ODC en 
relació a un tema de la Companyia 
d’Aigües.   
TRÀMITS: se l’adreça a la Companyia 
d’Aigües. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
 
EXPEDIENT 03/08 
DATA: 11 de gener de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Comunitat de propietaris 
DEMANDA: el ciutadà A.F. s’adreça a 
l’ODC en relació a una situació 
d’impagats de la seva comunitat.  
TRÀMITS:  l’ODC té coneixement que 
el cas s’està portant a través 
d’advocats i donat que no és de la 
seva competència decideix no 
intervenir-hi. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat                                                      

 
EXPEDIENT 04/08 
DATA: 15 de febrer de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació  
DEMANDA: la sra. M.N.P. manifesta la 
seva queixa per la multa que li és 
posada per haver estacionat el seu 
vehicle davant un gual. La ciutadana 
manifesta que allà on va aparcar hi 
havia una senyal però que aquesta 
no corresponia a cap llicència 
municipal homologada.  
TRÀMITS:  es consulta l’ordenança 
municipal on s’indica que les 
senyalitzacions han de ser 
homologades, amb el número de 
Registre Fiscal, i es prohibeix qualsevol 
altra senyalització a la llicència 
d’accès de vehicles. Així mateix es 
procedeix a visitar el lloc en qüestió i 
l’esmentada senyalització ja no hi és 
donat que s’està construïnt un edifici. 
La informació li és facilitada a la 
ciutadana. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 05/08 
DATA: 29 de febrer de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació  
DEMANDA: la sra. A.C. manifesta la 
seva queixa davant la no resposta 
per part de l'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en relació a la seva petició 
d’aplicació de tarifa reduïda en la 
factura de l’aigua. 
TRÀMITS: es consulta a la Companyia 
d’Aigües i se li concedeix la tarifa 
reduïda ja que reuneix els requisists.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 06/08 
DATA: 7 de març de 2008 
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MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: el sr. E.G. sol·licita 
l’exempció de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica donat que 
presenta una disminució, fet que l’ha 
portat a demanar la tarja 
d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda.  
TRÀMITS:   Un dels requisits per a 
poder obtenir aquesta exempció és 
no tenir cap deute amb l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. Se li 
comunica al ciutadà quina és la 
gestió que ha de fer. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 07/08 
DATA: 28 de març de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el sr. J.B. s’adreça a 
l’ODC per saber sobre una multa que 
li han posat i sobre la qual hi ha 
hagut silenci adminstratiu. 
TRÀMITS: es parla amb VNG 
Aparcaments i se li fa devolució al 
ciutadà, tal i com se’ns ha informat, 
que li ha estat desestimat el recurs.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 08/08 
DATA: 4 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: INEM / OTG 
DEMANDA: la ciutadana E.R. 
s’adreça a l’ODC perquè ha 
sol·licitat la prestació d’atur i a 
l’Oficina de Treball de la Generalitat li 
han dit que aquesta prestació no és 
incompatible amb l’Impost 
d’Activitats Econòmiques que ella 
està pagant per unes feines de 
caràcter puntual i esporàdic. 

TRÀMITS: des del servei se l’orienta 
sobre quina és la millor manera 
d’actuar en aquesta situació però se 
li fa saber que no és competència 
del Defensor de la Ciutadania. Se la 
deriva al Síndic de Greuges.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 09/08 
DATA: 18 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Serveis Viaris 
DEMANDA: el sr. A.B. es persona a 
l’ODC per una demanda de 
senyalització d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
El sr. A.B. lamenta, segons ell matiex 
manifesta, la resposta per part de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en què li diuen que per al 
procediment de la senyalització de la 
zona reservada s’haurà d’esperar un 
cert temps i si passat aquest no ha 
estat resolt, haurà de tornar a 
sol·licitar-ho.  
TRÀMITS: es demana un informe a 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
sobre aquest cas i des d’allà se’ns 
notifica que hi ha hagut un traspàs 
de competències de l’equip de 
senyalització de la Policia Local a la 
Unitat de Serveis Municipals i això ha 
comportat un retard en les tasques a 
nivell general. Així mateix afegeix que 
en cap cas se li va informar a l’usuari 
que calgués tornar a sol·licitar la 
reserva d’estacionament. Al cap 
d’uns dies el ciutadà s’adreça al 
servei i ens notifica que el lloc 
d’estacionament està senyalitzat. Es 
tanca l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 10/08 
DATA: 9 de maig de 2008 
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MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: la sra. A.C. manifesta la 
seva queixa arran d’una multa a 
causa d’haver premut erròniament 
un botó de la màquina que expedeix 
els tiquets d’aparcament. A la 
ciutadana, i davant la queixa que 
formula a VNG Aparcaments, se li 
retorna en forma de tiquets 
consumibles una part dels diners que 
la ciutadana va pagar. La sra. A.C. 
vol que li sigui retornat la totalitat de 
l’import i en efectiu. 
TRÀMITS: l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú es 
posa en contacte amb l’empresa 
que gestiona la zona blava i ens 
remeten un informe en el qual es fa 
constar que en cas de mal 
funcionament de la màquina o error 
per part de l’empresa i comprovada 
la veracitat de l’alegació es 
procedeix a retornar els diners en la 
seva totalitat. En el cas en qüestió, i 
havent comprovat que la màquina 
funcionava correctament, es 
decideix donar a la sra. A.C. uns 
tiquets consumibles com a 
deferència.  La ciutadana és 
informada de la resolució. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 11/08 
DATA: 18 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Esports 
DEMANDA: el sr. LL.P. s’adreça a 
l’ODC arran d’un robatori que ha 
sofert a les instal·lacions de la Piscina 
Municipal, en concret a les taquilles. 
Demana quina responsabilitat té 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
sobre aquest incident i es lamenta 
també del retard en la resposta per 
part del mateix Ajuntament. 

TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria d’Esports. S’arriba a 
un acord econòmic amb el ciutadà.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 12/08 
DATA: 25 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Medi Ambient 
DEMANDA: el sr. X.P. es queixa a 
l’ODC per la no resposta per part de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
respecte una queixa que formula 
arran del soroll que provoquen alguns 
cotxes i motos sobretot.  
TRÀMITS: es revisa l’ordenança de 
sorolls. L’ODC farà en la presentació 
de la Memòria del Defensor de la 
Ciutadania de l’exercici 2008 una 
recomanació per revisar l’ordenança 
que regula la contaminació acústica. 
S’informa per carta al ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 13/08 
DATA: 25 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Seguretat i Protecció 
Ciutadana 
DEMANDA: la sra. M.T. es lamenta 
que l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú no li hagi respost la seva 
queixa (en nom de la Comunitat de 
Propietaris) arran dels aldarulls i 
accions incíviques que provoquen un 
grup de joves a qui se’ls ha llogat la 
planta baixa de la finca.  
TRÀMITS: es deriva al Servei de 
Mediació Comunitària.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 14/08 
DATA: 25 d’abril de 2008 
MOTIU: queixa  
ÀREA/TEMA: comunitat de propietaris 
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DEMANDA: la sra. L.G. s’adreça al 
servei en relació a un coflicte veïnal. 
TRÀMITS: se la deriva al Servei de 
Mediació Comunitària.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 15/08 
DATA: 25 d’abril de 2008 
MOTIU: consulta   
ÀREA/TEMA: consum 
DEMANDA: el sr. R.N. s’adreça a 
l’ODC en relació a un problema 
d’ortodòncia. 
TRÀMITS: se l’adreça a l’OMIC ja que 
se l’informa que aquet tema de 
consum no és competència del 
Defensor de la Ciutadania.    
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 16/08 
DATA: 16 de maig de 2008 
MOTIU: consulta   
ÀREA/TEMA: Medi Ambient 
DEMANDA: la sra. J.D.L. s’adreça al 
Servei en relació a la desatenció 
d’uns arbres centenaris.  
TRÀMITS: Se li planteja l’existència del 
Servei de Mediació Comunitària però 
la ciutadana manifesta que ja s’hi ha 
adreçat i, donat que no s’ha pogut 
mediar en el cas, per decisió pròpia 
de la mateixa ciutadana aquesta ens 
comunica que plantejarà el cas per 
la via judicial. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 17/08 
DATA: 16 de maig de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Seguretat, Protecció 
Ciutadana i   Llicències i Activitats 
DEMANDA: el ciutadà J.F. es queixa 
del soroll i les molèsties provocades 
per alguns usuaris del locutori del 
costat de casa seva. Per altra banda, 
també es queixa del soroll de 

l’aparell d’aire condicionat de les 
Oficines de Correus que queda just 
davant del seu balcó. I finalment 
demana que es posi una pilona per 
delimitar l’aparcament al seu gual i 
diferenciar-lo de la zona de càrrega i 
descàrrega de Correus. 
TRÀMITS: demanem informe a la 
Policia Local sobre les actuacions de 
la mateixa per les queixes dels 
veïns/es derivades dels usuaris del 
locutori. Demanem informe també, al 
Departament de Llicències i Activitats 
sobre la instal·lació de l’aire 
condicionat. Se’ns informa que des 
de Llicències s’ha requerit el canvi 
d’ubicació de l’aparell. Pel que fa a 
la instal·lació de la pilona, se’ns 
informa que la senyalització és 
correcta i estan perfectament 
delimitats els dos espais. L’expedient 
resta obert ja que el ciutadà 
manifesta que el problema amb els 
aldarulls del locutori continuen. 
S’acorda esbrinar quina és la 
regulació dels horaris d’aquests 
establiments. I també s’acorda 
esbrinar si està prevista una 
peatonalització de la zona. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 18/08 
DATA: 20 de maig de 2008 
MOTIU: Queixa   
ÀREA/TEMA: Esports 
DEMANDA: La sra. R.D. s’adreça al 
servei en relació a una qüestió de 
discriminació esportiva que ha viscut 
el seu fill, membre del club patí 
Vilanova Ull Blau “C”. 
TRÀMITS: se l’informa a la ciutadana 
de l’existència del servei de Mediació 
Comunitària i la ciutadana manifesta 
que, en cas de voler tirar endavant 
per aquesta via, ens ho comunicarà. 
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La ciutadana no torna al servei i el 
cas es dóna per tancat. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 19/08 
DATA: 30 de maig de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú 
DEMANDA: el sr. J.F. lamenta la no 
resposta per part de la Companyia 
d’Aigües en relació a una petició 
sobre la instal·lació de comptadors a 
la seva finca. La Comunitat de 
Propietaris està formada per 12 veïns 
dels quals 2 estan en contra a la 
instal·lació dels esmentats 
comptadors. 
TRÀMITS: donat que el requisit per a 
la instal·lació és la unanimitat per 
part de tots els veïns, des de l’OCD 
s’acorda fer, en la presentació de la 
Memòria del Defensor de la 
Ciutadania de l’exercici 2008, una 
recomanació a la Companyia 
d’Aigües per tal que es modifiquin els 
criteris establerts per tal de poder 
accedir al canvi de subministrament 
d’aforament a comptador en el cas 
dels blocs comunitaris, ja que l’actual 
sistema impedeix a una part de la 
ciutadania l’accés a un servei que 
beneficia als usuaris però també al 
conjunt de la ciutadania.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 20/08 
DATA: 30 de maig de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA: la sra. F.M. es persona al 
Servei en relació a uns problemes 
amb unes esquerdes a la seva finca. 
TRÀMITS: no s’inicia cap tràmit ja que 
la ciutadana no aporta més 
documentació tal i com en la 

primera visita amb el Defensor de la 
Ciutadania s’havia acordat.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 21/08 
DATA: 30 de maig de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA: la sra. I.M. es persona a 
l’ODC en relació a un conflicte veïnal 
sobre unes goteres i unes escletxes. 
Se li recomana el Servei de 
Medicació al qual ja ha anat i no 
s’ha pogut treballar el cas per 
l’absència de l’altra part.  
TRÀMITS: Es proposa una segona 
trobada al Servei de Mediació. La 
ciutadana no fa cap més gestió per 
decisió pròpia. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 22/08 
DATA: 6 de juny de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el sr. J.M.V. s’adreça a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en 
relació a una denúncia en una zona 
blava. Concretament lamenta la 
gestió de l’empresa per la manera 
com tracten els temes d’anul·lació 
de les denúncies. 
TRÀMITS: s’estudia el cas amb 
l’empresa VNG Aparcaments i es 
conclou que el ciutadà no va fer la 
gestió d’anul·lació correctament.  
S’informa al ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 23/08 
DATA: 6 de juny de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Projectes Paisatge i 
Habitatge 
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DEMANDA: el ciutadà C.S. s’adreça 
al servei per haver estat el seu edifici 
malmès arran d’unes obres 
públiques. 
TRÀMITS: demanem informe al Servei 
d’Obres i concloem que l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú ha actuat 
correctament.  Es comunica al 
ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 24/08 
DATA: 6 de juny de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Via Pública  
DEMANDA: la sra. E.A. es persona a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
arran d’una caiguda que va patir pel 
mal estat d’un paviment. La sra. 
entra una instància a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú reclamant 
responsabilitat patrimonial i sobre la 
qual no obté cap resposta per part 
del mateix Ajuntament. 
TRÀMITS: se l’orienta de com ha de 
fer de nou el tràmit correctament per 
tal de reclamar aquesta 
responsabilitat patrimonial de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 25/08 
DATA: 6 de juny de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA: el sr. J.R. presenta a 
l’ODC una queixa pel mal estat en 
què es troba un solar colindant amb 
la seva vivenda. Manifesta que el 
solar està en mal estat per unes 
males herbes de considerable altura i 
això provoca que proliferi la 
presència de rates, entre altres 
problemàtiques. L'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú dicta una ordre 

d’execució per tal que la propietària 
netegi el solar i, si bé aquesta ho fa, 
tot i no retirar les restes de la poda de 
l’esmentada vegetació, la vegetació 
torna a créixer amb el que això 
comporta de nou. La propietària, a 
més, no compleix amb l’obligació de 
mantenir el terreny en condicions 
d’ús i manteniment que li correspon. 
TRÀMITS:  es deriva el cas al Servei de 
Mediació Comunitària.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 26/08 
DATA: 13 de juny de 2008 
MOTIU: consulta     
ÀREA/TEMA: Recaptació 
DEMANDA: la sra. A.P. presenta a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
una consulta sobre el rebut de 
l’aigua. Manifesta tenir uns ingressos 
baixos. 
TRÀMITS: s’assessora a la ciutadana 
del procediment que ha de seguir. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 27/08 
DATA: 20 de juny de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: conflicte familiar 
DEMANDA: la ciutadana manifesta la 
seva preocupació per la situació que 
pateix la seva filla qui presenta una 
discapacitat. 
TRÀMITS: l’ODC deriva el cas al Servei 
de Mediació Comunitària. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 28/08 
DATA: 20 de juny de 2008 
MOTIU: queixa   
ÀREA/TEMA: Companyia d’Aigües 
DEMANDA: la ciutadana S.G. es 
queixa de l’alt import del rebut de 
l’aigua ja que té una discapacitat i 
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segons ella manifesta hauria de 
gaudir d’una bonificació. 
TRÀMITS: demanem informe a 
Recaptació des d’on se’ns comunica 
que la ciutadana no té dret a la 
bonificació donat que té algunes 
propietats immobiliàries. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 29/08 
DATA: 20 de juny de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Urbanisme 
DEMANDA: el sr. E.G. presenta la seva 
queixa a l’ODC en relació a una 
expropiació de part de la seva finca 
l’any 1985 i sobre el qual no hi ha 
hagut cap actuació. Sol·licita la 
reversió de la porció de la finca que li 
va ser expropiada. El ciutadà es 
dirigeix a l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per tal de sol·licitar aquesta 
reversió. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria d’Urbanisme i 
Planejament. Des d’allà es recomana 
que el ciutadà sol·liciti un estudi 
topogràfic. El cas resta obert a 
l’espera de tornar a estudiar el cas 
amb el ciutadà donada la seva 
complexitat.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 30/08 
DATA: 11 de juliol de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: la sra. C.A. presenta al 
servei una queixa en relació a 
l’empresa VNG Aparcaments. 
Lamenta i es queixa del motiu i de les 
formes en el moment de la retirada 
del seu  vehicle per part de la Grua 
Municipal. Lamenta també el tracte 
que com a ciutadana va rebre. 

TRÀMITS: el servei es reuneix amb 
VNG Aparcaments, qui manifesta 
que pel que fa a la denúncia 
aquesta ha prescrit. La mateixa 
empresa va enviar  
carta a la Policia Local on se li 
demanava una rectificació per, 
segons la ciutadana, el tracte rebut. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 31/08 
DATA: 19 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: la sra. I.V. es persona al 
servei en relació a una consulta que 
va formular a la Regidoria de Gestió 
Tributària i Recaptació i sobre la qual 
va rebre una resposta no 
satisfactòria. La demanda de la 
ciutadana feia referència a 
l’absència del seu nom en el rebut 
de l’Impost de Béns Immobles en tant 
que n’és copropietària. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria de Gestió Tributària 
i Recaptació des d’on es reb 
resposta a la qüestió plantejada 
consistent en el fet que es regeixen 
pel primer nom que consta a 
l’escriptura de l’habitatge. Aquesta 
resposta és notificada per carta a la 
ciutadana.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 32/08 
DATA: 19 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: el sr. A.M. s’adreça al 
servei en relació al cobrament de 
l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica que havent-lo pagat a 
l’Ajuntament de Barcelona se li cobra 
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també des de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Donat que el 
ciutadà procedeix a no tributar 
l’impost, se li embarga l’import. 
TRÀMITS: el servei es posa en 
contacte amb la Regidoria de Gestió 
Tributària i Recaptació des d’on 
s’informa que en el moment del 
pagament de l’esmentat impost el 
vehicle pertanyia al ciutadà A.M.  i 
que per tant, aquest havia de ser 
tributat a l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. S’informa al ciutadà de 
l’estat de la seva situació pel fet que 
ja no té cap deute amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltú i se l’informa 
també de la possibilitat de reclamar 
a l’Ajuntament de Barcelona l’impost 
que havia pagat en municipi que no 
pertocava. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 33/08 
DATA: 19 de setembre  de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: comunitat de propietaris  
DEMANDA: la ciutadana es posa en 
contacte amb el servei en relació a 
un coflicte que pateix amb un veí seu 
per la presència d’un pins del jardí 
veí que envaeixen el seu. 
TRÀMITS: l’ODC deriva el cas al Servei 
de Mediació Comunitària. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 34/08 
DATA: 4 de juliol de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Neteja Viària 
DEMANDA: el sr. A.F. s’adreça al 
servei per queixar-se del soroll que 
provoquen les màquines de la neteja 
viària i el personal que fa la mateixa 
neteja de matinada.  
TRÀMITS: l’ODC resta a l’espera que 
el ciutadà s’adreci de nou al servei 

per tal que es confirmi si la situació 
continua.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 35/08 
DATA: 18 de juliol de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Convivència i Civisme 
DEMANDA: el ciutadà M.I. es persona 
al servei per haver patit discriminació 
racial en un establiment. El ciutadà 
és d’origen marroquí i lamenta que 
quan accedeix al bar en companyia 
de la seva dona, d’orígen espanyol, 
no reb el mateix tracte.  
TRÀMITS: des de l’OCD se l’informa 
de l’existència de la Regidoria de 
Convivència i Civisme i del Servei de 
Mediació Comunitària i Intercultural. 
El ciutadà no torna al servei.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 36/08 
DATA: 24 de juliol de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Convivència Civisme, 
Seguretat Ciutadana, Joventut i 
Cultura 
DEMANDA: la sra. J.A. s’adreça a 
l’ODC en relació a diverses qüestions 
que perturben el seu descans i altres 
qüestions de comportament incívic 
per part d’alguns ciutadans. En 
concret es queixa de l’Envelat, dels 
usuaris de la mesquita, dels camions 
que circulen provocant molt soroll i 
de ciutadans que utilitzen un solar, 
habilitat com a camp de futbol. 
TRÀMITS:  l’ODC es posa en contacte 
amb els diferents departaments 
implicats en la seva queixa i se’ns 
informa que també són coneixedors 
de la situació i que en reiterades 
ocasions se li ha donat resposta a la 
seva queixa. Per una banda l’ODC es 
posa en contacte amb Joventut pel 
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que fa al tema de l’Envelat i se’ns diu 
que s’estan complint els horaris 
establerts per la llei i que la Policia 
està controlant els desallotjaments de 
l’espai. Per altra banda, des de 
Convivència i Civisme se’ns informa 
que la Mesquita compleix totes la 
normativa i no tenen coneixement 
que sigui focus de cap conflicte. Pel 
que fa al solar habilitat com a camp 
de futbol,  se’ns informa que el solar 
és propietat d’un particular, no de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
La ciutadana ha estat informada per 
cada Departament d’aquestes 
qüestions. Es procedeix a tancar 
l’expedient donat que es considera 
que l’Ajuntament ha actuat 
correctament. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 37/08 
DATA: 20 de juny de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Companyia d’Aigües  
DEMANDA: la sra. M.C. es persona a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
per una consulta referent a  la 
instal·lació de comptadors d’aigua.  
TRÀMITS:  l’ODC, donat que el requisit 
per a la instal·lació és la unanimitat 
per part de tots els veïns, acorda que 
en la presentació de la Memòria del 
Defensor de la Ciutadania de 
l’exercici 2008 farà una recomanació 
a la Companyia d’Aigües on 
proposarà una modificació en els 
criteris establerts per tal de poder 
accedir al canvi de subministrament 
d’aforament a comptador en el cas 
dels blocs comunitaris, ja que 
entenem que l’actual sistema 
impedeix a una part de la ciutadania 
l’accés a un servei que beneficia als 
usuaris però també al conjunt de la 

ciutadania. No obstant això, el servei 
deriva el cas al Servei de Mediació 
Comunitària. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 38/08 
DATA: 19 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Educació 
DEMANDA: la sra. D.H. es posa en 
contacte amb el servei per la 
discrepància amb els criteris utilitzats 
a l’hora de concedir plaça escolar 
als seus dos fills, els quals assisteixen a 
centres diferents. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria d’Educació. Des de 
la mateixa se’ns informa que el fill 
petit fa Educació Infantil i l’altre 
Secundària. La Regidoria d’Educació 
ho ha comunicat a la ciutadana. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 39/08 
DATA: 19 de setembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Extrangeria 
DEMANDA: la sra. G.R. es posa en 
contacte amb l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú en relació al seu cas. La 
senyora comenta que fa uns mesos 
va sol·licitar a la Subdelegació del 
Govern la renovació del Permís de 
Residència per raons humanitàries ja 
que va ser víctima de violència de 
gènere i encara no ha rebut 
resposta.  
TRÀMITS: es deriva el cas al Síndic de 
Greuges.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 40/08 
DATA: 19 de setembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: conflicte familiar 



� ������������������������������������������������������������������ �������	

� �
� ������������������������������������������������ �������������� �����������

 - 21 - 

DEMANDA: el sr. Ll.V. s’adreça al 
servei en relació a un conflicte 
familiar.  
TRÀMITS: Se li planteja el servei de 
Mediació Comunitària, però el 
ciutadà manifesta que l’altra part del 
conflicte en qüestió no està 
localitzable i s’acorda amb el 
ciutadà tancar l’expedient davant la 
impossibilitat de fer cap actuació 
dins les competències d’intervenció 
del Defensor de la Ciutadania. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 41/08 
DATA: 24 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: el sr. F.S. es persona al 
servei en relació a uns rebuts de 
l’Impost de Béns Immobles. El ciutadà 
té una propietat idèntica pel que fa 
superfície a la de la seva filla i per les 
quals paguen impostos diferents. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria de Gestió Tributària 
i Recaptació.  Es reb resposta on 
se’ns comunica que els rebuts es 
basen en la informació i en les dades 
que a Gerència del Cadastre hi ha 
registrats. I que la reclamació s’havia 
d’efecutar en el seu moment. 
S’informa al ciutadà, qui manifesta la 
seva disconformitat. Es dirigirà de nou 
a l’Agència del Cadastre. Tal i com 
s’acorda amb l’usuari, l’expedient 
resta obert a l’espera de nova 
informació per part seva. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 42/08 
DATA: 26 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 

DEMANDA: el sr. J.P. es presenta a 
l’ODC en relació a una multa que ha 
rebut per haver estacionat el seu 
vehicle. El ciutadà lamenta la 
incoherència de la Policia Local. 
TRÀMITS: el servei es posa en 
contacte amb la Policia Local i se li 
dóna resposta al ciutadà veient que 
aquesta ha actuat correctament. 
 ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 43/08 
DATA: 26 de setembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Llicències i Activitats 
DEMANDA: la sra. D.J. es posa en 
contacte amb el servei per una 
consulta referent a la propera 
obertura d’un establiment als baixos 
de la seva finca. La ciutadana és 
vilanovina però la consulta en 
qüestió fa referència a una propietat 
que la senyora té a Sitges. 
TRÀMITS: se l’adreça al Síndic de 
Greuges. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 44/08 
DATA: 26 de setembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Mobilitat 
DEMANDA: la sra. À.M. es posa en 
contacte amb l’ODC en relació a les 
tarifes d’autobús urbà. En concret, 
desitja saber si existeixen tarifes 
infantils. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria de Mobilitat i se’ns 
informa que s’està treballant amb la 
proposta pel que fa a descomptes 
per aquesta franja d’edat i s’afegeix 
que la proposta es preveu sigui 
efectiva a principis de l’any 2009. 
S’informa a la ciutadana. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
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EXPEDIENT 45/08 
DATA: 3 d’octubre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments  
DEMANDA: el sr. J.B. es persona al 
servei en relació a una multa per 
estacionar el seu vehicle a la Façana 
Marítima sense poder posar 
l’acreditació de Tarifa Reduïda per 
no haver-la rebut encara. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb l’empresa que gestiona la zona 
blava a Vilanova i la Geltrú, VNG 
Aparcaments, i des d’allà se’ns 
informa que el ciutadà no va rebre 
l’acreditació ja que tenia una 
denúncia i un dels requisdits per a 
poder rebre-la és no tenir cap impost 
sense tributar a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, situació que no 
era la seva. S’envia carta al ciutadà 
per comunicar la resposta rebuda. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 46/08 
DATA: 3 d’octubre de 2008  
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Llicències i Discilpina 
DEMANDA: el ciutadà R.G. s’adreça 
al servei en relació a la seva queixa 
pel soroll provocat per unes càmeres 
frigorífiques de l’establiment ubicat 
als baixos de la seva finca. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb Llicències i Disciplina i se’ns 
informa que són coneixedors de la 
situació plantejada pel ciutadà i que 
el procediment pel requeriment està 
seguint el seu curs. Es procedeix a 
tancar l’expedient i se li comunica al 
ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 47/08 
DATA: 10 d’octubre de 2008 
MOTIU: queixa 

ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: la ciutadana S.C. es 
persona al servei en relació a un 
embargament d’un import del seu 
compte per una sanció que mai li va 
ser comunicada. 
TRÀMITS: el servei es posa en 
contacte amb VNG Aparcaments 
des d’on es demana més informació 
ja que el vehicle havia tingut un 
anterior propietari i la informació que 
la ciutadana fa arribar al servei és 
insuficient. La ciutadana no es torna 
a posar en contacte amb l’ODC. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 48/08 
DATA: 10 d’octubre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: la ciutadana RM.B. es 
persona al servei en relació a un 
embargament d’un import del seu 
compte per una sanció que mai li va 
ser comunicada. 
TRÀMITS: el servei es posa en 
contacte amb VNG Aparcaments 
des d’on es respon que a la 
ciutadana li va ser embargat l’import 
del seu compte en no formular cap 
reclamació o, en no formular-la 
correctament.  Però del que es 
queixa la ciutadana és que no va 
rebre la notificació. S’insisteix a VNG 
Aparcaments que des d’allà es doni 
resposta a la qüestió plantejada. El 
servei resta pendent de reunir-se de 
nou amb l’empresa VNG 
Aparcaments. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 49/08 
DATA: 29 de setembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Mobilitat 
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DEMANDA: la sra. A.E.C. es persona al 
servei en relació a uns suposats 
tractes pèssims i vexatoris i de 
caràcteri reiteratiu per part d’un 
conductor d’autobús urbà.  
TRÀMITS: l’OCD es posa en contacte 
amb la Regidoria de Mobilitat i des 
d’allà es fa saber que és una 
empresa externa a l’Ajuntament qui 
presta el servei i que si la ciutadana 
vol tirar endavant la seva queixa s’ha 
de dirigir al Jutjats. Se li comunica a 
la ciutadana. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 50/08 
DATA: 24 d’octubre de 2008                                                                     
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Educació 
DEMANDA: la sra. V.S. es persona a 
l’ODC en relació a la situació escolar 
dels seus fills. Acaben d’arribar a 
Vilanova i la Geltrú. Segons 
manifesten, no tenen ingressos i als 
seus fills han estat escolaritzats al CIM 
(centre Educatiu Concertat). La 
ciutadana sol·licita una escola més 
propera i pública. També es queixa 
que els seus fills han estat escolaritzats 
en cursos d’un nivell més baix del 
que, segons la ciutadana, tenen. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb la Regidoria d’Educació on, des 
d’allà, se’ls reb en diverses ocasions. 
Donat que la família no se sent 
satisfeta amb les diverses respostes 
que des de la Regidoria d’Educació 
se’ls dóna, s’opta per derivar-los al 
Departament d’Educació. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 51/08 
DATA: 17 d’octubre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Policia Local 

DEMANDA: la ciutadana S.B. 
s’adreça al servei en relació a una 
situació viscuda per uns fets 
ocorreguts a la plaça Eduard 
Maristany. La ciutadana va 
denunciar uns aldarulls ocorreguts 
mentre ella, taxista, estava a la 
parada de Taxis. La Policia Local, 
posteriorment la localitza per 
demanar-li que s’identifiqui com a 
ciutadana que ha denunciat uns fets 
i ella, per por, es nega a fer-ho. 
TRÀMITS: des de l’ODC se li comenta 
que és obligatòria la identificació 
quan un cos de Seguretat ho 
requereix. S’acorda tancar 
l’expedient. No obstant, si la 
ciutadana reb una multa per 
desobediència a l’autoritat ens ho 
farà saber. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 52/08 
DATA: 24 d’octubre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: el ciutadà J.C. s’adreça a 
l’ODC en relació a un recàrrec sobre 
l’impost de Béns Immobles. El ciutadà 
manifesta no haver rebut cap 
notificació per la qual cosa no està 
d’acord amb el recàrrec.  
TRÀMITS: es recomana al ciutadà que 
faci una reclamació. Posteriorment el 
ciutadà fa saber al Defensor de la 
Ciutadania que des de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú se li ha 
reconegut l’error però, degut a 
deutes anteriors, no li seran retornats 
els imports fins haver aclarit aquestes 
qüestions més antigues. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 53/08 
DATA: 26 de setembre de 2008 
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MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el sr. I.S. es posa en 
contacte amb el servei en relació a 
una retirada del seu vehicle per part 
de la Grua Municipal. Manifesta que, 
per una urgència amb el seu animal 
domèstic es va veure obligat a 
estacionar el seu vehicle de forma 
incorrecta a la via pública. Tot i 
deixar una nota al seu vehicle dient 
que es tractava d’una urgència, la 
grua se li va endur el vehicle.  
TRÀMITS: si bé el tema és 
competència del Defensor de la 
Ciutadania, s’acorda no intervenir-hi 
per tractar-se d’una actuació 
correcta per part, en aquest cas, de 
la Grua Municipal, ja que s’estava 
obstaculitzant una via pública i 
l’autobús urbà no podia maniobrar 
correctament. Se li comunica al 
ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 54/08 
DATA: 5 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Salut 
DEMANDA: la ciutadana I.S. es 
persona al servei per una situació 
insalubre que pateix al seu balcó i al 
terrat comunitari de la seva finca per 
la presència constant de coloms.  
TRÀMITS: la situació té una urgència a 
nivell de salut privada i comunitària 
per la qual cosa es recomana a la 
ciutadana que sol·liciti una inspecció 
de sanitat.  La ciutadana truca al 
Departament de Salut des d’on se’ls 
informa que des d’allà no poden fer 
cap actuació al respecte i que es 
tracta d’un tema a nivell de la seva 
comunitat, per la qual cosa la 
ciutadana es dirigeix a la seva 
comunitat de propietaris per mirar de 

solucionar el problema. S’acorda 
amb la ciutadana tancar 
l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 55/08 
DATA: 7 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
DEMANDA: la sra. C.G. s’adreça a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en 
relació a una propietat que el seu 
pare, en vida, va cedir a una família. 
Aquesta, porta instal·lada al pis al 
voltant d’uns 20 anys i mai han 
tributat a l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per la propietat que 
ocupen.  
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb el President de l’Associació 
Cultural Gitana perquè medïi la 
situació en tant que la família que viu 
al pis és d’ètnia gitana. El servei resta 
l’espera que el President comuniqui 
amb la família i faci saber a l’ODC 
quina és la situació actual de la 
família ja que la sra C.G., qui fa la 
demanda a l’ODC és qui s’ha fet 
càrrec d’aquests endarreriments en 
els tributs cara a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Finalment, el 
President es posa en contacte amb 
els llogaters però no es conclou res 
positiu fet que porta a orientar a la 
ciutadana C.G. que procedeixi pels 
jutjats. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 56/08 
DATA: 14 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Gestió Tributària i 
Recaptació 
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DEMANDA: la sra. M.I. s’adreça a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania ja que considera que 
l’import que tributa en concepte d’IBI 
a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
és considerablement elevat. 
TRÀMITS: l’ODC esbrina la qüestió 
plantejada per la ciutadana i se li 
comunica que l’import és correcte, 
per la qual cosa es procedeix a 
tancar l’expedient.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 57/08 
DATA: 14 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el ciutadà J.S. es posa en 
contacte amb el servei en relació a 
una retirada del seu vehicle per part 
de la Grua Municipal. El ciutadà 
manifesta la seva disconformitat 
argumentant que en el lloc on tenien 
el vehicle estacionat estava permès 
fer-ho. Tot i que anteriorment havia 
estat una zona de càrrega i 
descàrrega, és permés aparcar-hi   
actualment. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb VNG Aparcaments. Se li dóna la 
raó al ciutadà per la qual cosa es 
procedeix a retornar l’import que va 
haver de pagar.    
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 58/08 
DATA: 14 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Urbanisme i Planejament 
DEMANDA: la sra. P.A. demana la 
intervenció del Defensor de la 
Ciutadania en relació a una pèrgola 
que ha instal·lat el veí dels baixos de 
la seva finca sense haver sol·licitat 
llicència urbanística. La ciutadana 
manifesta la seva por davant 

possibles robatoris ja que 
l’esmentada pèrgola facilita l’accés 
pel balcó del seu domicili. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb el Cap de Servei d’Urbanisme. 
Se’ns informa que des d’allà s’ha fet 
el requeriment al veí per tal que 
aquest procedeixi a la retirada de 
l’esmentada pèrgola i si bé aquest 
ha retirat part de la pèrgola, la 
ciutadana manifesta que l’accés 
encara és possible i considera que 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no pot tancar-li l’expdient al veí ja la 
situació no està resolta. Restem a 
l’espera que el sr. G.V., veí de P.A. qui 
també s’ha adreçat a l’OCD, resolgui 
el seva situació amb l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 59/08 
DATA: 1 de novembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: comunitat de propietaris 
DEMANDA: el ciutadà P.M. es posa 
en contacte amb l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú en relació a una 
situació viscuda a la seva comunitat 
de propietaris. En concret el ciutadà 
consulta el fet de si a l’ascensor de la 
seva comunitat hi pot accedir el seu 
gos. El President li ha manifestat que 
una veïna s’ha queixat de les pudors 
que la seva gossa ocasiona i que, a 
partir d’aquest moment, l’haurà de 
pujar i baixar per l’escala. Afegeix 
que la seva comunitat es regeix per 
la Llei de la Propietat Horitzontal i, en 
aquesta, no hi fa esment la qüestió 
plantejada pel ciutadà. 
TRÀMITS: des de l’ODC s’informa al 
ciutadà que cap llei fa esment a 
aquesta qüestió i que, per tant, és la 
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mateixa comunitat qui té el poder de 
decidir aquestes qüestions. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 60/08 
DATA: 20 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Via Pública 
DEMANDA: la sra. M.O. formula la 
seva queixa a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú en relació a una escletxa que 
es va produir a la façana de casa 
seva com a conseqüència de les 
obres de remodelació del Passeig del 
Carme. L’esmentada escletxa va 
provocar que la porta d’entrada 
quedés desplaçada.  
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb Via Pública qui reb el cas. 
L’expedient resta obert a l’espera 
que ens diguin quina és l’emrpesa 
que va realitzar les obres. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 61/08 
DATA: 21 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Manteniment de Ciutat 
DEMANDA: el ciutadà F.S. lamenta 
l’estat en què es troben els jardins del 
carrer Tarragona, plaça del Cubilot i 
plaça paralel·la al carrer Tarragona. 
Lamenta que no hi hagin 
senyalitzacions d’obligacions de 
portar lligat el gos i de recollir els 
excrements. Lamenta també que el 
fet d’haver canviat gespa per 
arbustos fa que les deposicions 
augmentin ja que els gossos tenen un 
lloc més arrecerat per defecar. 
TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte 
amb Serveis Viaris. Ens mostren unes 
fotografies de l’estat actual dels 
jardins en qüestió. No obstant, el 
ciutadà segueix manifestant que la 

situació continua. Des de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
se’ns informa que ha procedit a la 
instal·lació de més senyalitzacions. 
No obstant això, el ciutadà aporta 
unes signatures recollides entre els 
veïns. S’acorda seguir treballant 
l’expedient donat que el ciutadà no 
està conforme amb la situació 
actual.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 62/08 
DATA: 21 de novembre de 2008 
MOTIU: consulta 
ÀREA/TEMA: Urbanisme 
DEMANDA: la sra. M.À.F. s’adreça al 
servei en relació a unes esquerdes 
provinents d’unes obres als baixos de 
la seva finca i que segons manifesta 
la ciutadana es van fer sense tenir els 
permisos corresponents. 
TRÀMITS: el servei resta a l’espera de 
nova documentació que aporti la 
ciutadana. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 63/08 
DATA: 28 de novembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el ciutadà A.I. es persona 
a l’ODC en relació a una multa. El 
ciutadà no està conforme, ja que si 
bé una multa es basava en el fet 
d’haver estacionat el vehicle de 
forma incorrecta, tot i que segons 
manifesta es tractava d’una 
urgència, l’altra era per no dur el 
cinturó de seguretat posat, tot i que 
estava fora del seu vehicle. Amb 
aquests dos recursos també se li 
afegeix un altre que va fer 
anteriorment pel trencament d’un 
vidre de les ulleres de la seva dona 
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durant la Cavalcada de Reis a causa 
d’un caramel. 
TRÀMITS: el ciutadà presenta tres 
recursos. S’acorda esperar la 
resposta d’aquests. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 64/08 
DATA: 3 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Habitatge i Mobilitat 
DEMANDA: el sr. J.L. es persona a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en 
relació a una sol·licitud per a un pis 
de Protecció Oficial pel qual va 
entregar la documentació i pel qual 
manifesta no haver tingut resposta 
tot i haver transcorregut molts mesos. 
La segona demanda fa referència a 
la petició de descomptes en la tarifa 
del bus urbà. 
TRÀMITS: l’ODC consulta els llistats 
d’admesos i exclosos per al sorteig 
de les vivendes en qüestió i el sr J.L. 
consta com a admès. Se li notifica 
aquesta situació i se li recomana 
esperar a que es procedeixi a fer el 
sorteig. Pel que fa a la tarifa de bus 
urbà, el ciutadà ja està en possessió 
de la tarja T-Activa.    
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 65/08 
DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA: el ciutadà J.B. s’adreça al 
servei en relació a una situació que, 
segons manifesten, la referència 
cadastral  de la seva vivenda ha 
estat suprimida del registre, sense 
tenir-ne ells cap informació al 
respecte. Manifesta que la vivenda 
ha de ser enderrocada. I afegeixen 

que actualment és la Generalitat de 
Catalunya qui porta aquesta qüestió. 
TRÀMITS: des de l’ODC es recomana 
al ciutadà que es posi en contacte 
amb el Síndic de Greuges i que 
notifiquin a l’ODC qualsevol 
informació i/o novetat al respecte.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 66/08 
DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el ciutadà J.A.V. 
manifesta la seva queixa en relació a 
una multa per haver estacionat el 
seu vehicle. Manifesta que quan ell 
va estacionar el vehicle no hi havia 
cap placa mòbil que indiqués cap 
prohibició. Quan al cap de dos dies 
procedeix a dirigir-se al seu vehicle 
troba que aquest ha estat retirat per 
la Grua Municipal. 
TRÀMITS: l’ODC acorda esperar la 
resolució del recurs que el ciutadà ha 
presentat. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 67/08 
DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Educació 
DEMANDA: el sr. A.M. es persona al 
servei en relació a la no admissió de 
la seva filla a l’Escola Divina 
Providència havent-se donat el cas 
que hi havia places vacants. Quan el 
ciutadà va sol·licitar la plaça escolar 
se li va comunicar que no hi havia 
places disponibles. Posteriorment a 
això s’assabenta que una nena 
nouvinguda se li concedeix plaça en 
el mateix cicle que la seva filla i ell 
lamenta que no se li hagués 
concedit a ell. Des de la Regidoria 
d’Educació se li fa saber que sempre 
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es deixa una reserva de places per a 
nouvinguts i el ciutadà lamenta que 
la seva filla amb més antel·lació 
havia sol·licitat aquesta plaça i que a 
la nena nouvinguda li haguéssin 
pogut concedir un altre centre 
escolar. 
TRÀMITS: l’ODC deriva el cas a la 
Regidoria d’Educació on se’ls explica 
de forma extensa els motius pels 
quals no se’ls concedeix plaça 
escolar eal centre requerit. No 
obstant això, la família manifesta la 
seva disconformitat amb la resposta i 
és derivada a l’Inspector 
d’Ensenyament.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 68/08 
DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Cultura 
DEMANDA: el sr. G.P. s’adreça a 
l’ODC en relació a una demanda 
que formula a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per un 
reconeixement econòmic per les 
tasques realitzades a la Casa 
Magrinyà, de la qual en posseeix les 
claus des de fa anys, segons un 
conveni que es va signar i les quals 
han de ser retornades a l’Ajuntament 
tal i com aquest ho ha requerit. 
TRÀMITS: l’ODC planteja proposar 
una mediació entre la Conselleria de 
Cultura, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el ciutadà. L’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania està 
estudiant i valorant la viabilitat de la 
proposta i per aquest motiu 
l’expedient resta obert. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 69/08 
DATA: 19 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 

ÀREA/TEMA: Compres i Contractació 
DEMANDA: el sr. D.P. es persona al 
servei en relació a la concessió per a 
la gestió del servei de Bar i Menjador 
del Casal  Municipal Can Pahissa. 
Manifesta que hi va haver una 
candidatura que va ser acceptada 
amb data posterior al tacament del 
concurs. 
TRÀMITS: el ciutadà decideix no tirar 
endavant la seva queixa. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 70/08 
DATA: 19 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: VNG Aparcaments 
DEMANDA: el sr. M.G. es persona a 
l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en 
relació a una multa per haver 
estacionat el seu vehicle davant d’un 
gual. Manifesta el ciutadà que, si bé 
anteriorment hi havia hagut uns 
senyals de prohibició, en aquests 
moments ja no hi eren i les línies 
grogues que hi havia pintades no 
eren gens aclaridores motiu pel qual 
el ciutadà va procedir a estacionar 
el vehicle en creure que la prohibició 
no era vigent. A més, lamenta que un 
cop pagada la multa i havent gaudit 
del descompte per pagament 
immediat no té dret a recurs.  
TRÀMITS: l’ODC procedeix a parlar 
amb VNG Aparcaments. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT: obert 
 
EXPEDIENT 71/08 
DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Promoció Econòmica  
DEMANDA: la sra. LL.P. s’adreça a 
l’ODC en relació a la petició 
denegada per poder participar a la 
Fira d’Artesans de Nadal de Vilanova 
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i la Geltrú. Lamenta que la Fira estigui 
gestionada pels mateixos artesans 
que, a través d’una Comissió i sota el 
seu criteri, admeten o desestimen les 
peticions per a poder-hi participar. 
TRÀMITS: la ciutadana no vol 
intervenció per part del Defensor de 
la Ciutadania. Només desitja posar 
en coneixement la situació.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
 
EXPEDIENT 72/08 
DATA: 10 de desembre de 2008 
MOTIU: queixa 
ÀREA/TEMA: Promoció Econòmica 
DEMANDA: el sr. J.F. i el seu germà 
s’adrecen a l’ODC en relació a la Fira 
d’Artesans de Nadal de Vilanova i la 
Geltrú. Manifesten la seva queixa en 
relació a la petició denegada  per 
poder participar de l’esmentada Fira. 
Lamenten la resposta que se’ls dóna 
des de la Comissió que gestiona la 
Fira, delegada per la mateixa 
Regidoria de Promoció Econòmica, 
que se’ls nega a participar-hi 
al·legant que no són artesans ni la 
producció és pròpia. 
TRÀMITS: el servei es posa en 
contacte amb els tècnics de 
Promoció Econòmica i ens informen 
que aquell mateix dia tenen 
concertada una visita al domicili del 
ciutadà per constatar quin és l’orígen 
dels productes.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
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Els expedients inclosos en aquest 
apartat, i anomenats com a “no 
admesos”, són aquells en els quals no 
s’inicia una intervenció per part del 
Defensor de la Ciutadania degut a 
que no són competència del 
Defensor tal i com el Reglament del 
Defensor de la Ciutadania estableix. 
No obstant això, d’aquest primer 
contacte se’n fa un registre i un recull 
de la temàtica de la demanda.  
 
Cal destacar que el nombre de 
casos que no són competència del 
Defensor de la Ciutadania ha minvat 
des dels seus inicis, en part per la 
trajectòria del servei i en part per la 
difusió que s’ha fet de l’ODC. 
  
 
Data: 14 de gener 2008 
Tema: problemes amb l’escalfador 
d’aigua. OMIC 
 
Data: 29 de gener de 2008 
Tema: retirada de carnet de conduir 
 
Data: 26 de febrer de 2008 
Tema: problemes amb Telefónica. 
OMIC 
 
Data: 27 de febrer de 2008 
Tema: problemes amb el casal de 
Canyelles on es reserven el dret 
d’admissió. SÍNDIC DE GREUGES 
 
Data: 2 de març de 20085 
Tema: gestió mal realitzada des del 
Registre Civil. SÍNDIC DE GREUGES 
 
Data: 13 de març de 2008 
Tema: problemes amb una herència 
 

Data: 4 d’abril de 2008 
Tema: deutes entre particulars 
 
Data: 10 d’abril de 2008 
Tema: problemes amb l’empresa 
constructora de la seva finca 
 
Data: 22 d’abril de 2008 
Tema: problemes amb la companyia 
de telèfon mòbil 
 
Data: 22 d’abril de 2008 
Tema: problemes legals sobre una 
situació laboral 
 
Data: 9 de maig de 2008 
Tema: problemes amb la comunitat 
de propietaris. SERVEI DE MEDIACIÓ 
COMUNITÀRIA 
 
Data: 15 de maig de 2008 
Tema: problemes en relació a unes 
multes d’un vehicle que ja no és de 
la seva propietat 
 
Data: 27 de maig de 2008 
Tema: problemes amb unes obres de 
la finca colindant amb la seva 
 
Data: 11 de juliol de 2008 
Tema: problemes amb la companyia 
de telefonia mòbil. OMIC 
 
Data: 26 de setembre de 2008 
Tema: problemes amb un gual que el 
ciutadà no utilitza 
 
Data: 6 d’octubre de 2008 
Tema: deficiències estrucutrals en un 
habitatge de primera mà 
 
Data: 10 d’octubre de 2008 
Tema: comanda realitzada d’uns 
productes. OMIC 
 
Data: 17 d’octubre de 2008 
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Tema: assetjament rebut per part de 
membres directius de la Fundació 
Futbol Club Vilanova 
 
Data: 20 d’octubre de 2008 
Tema: maltractaments 
 
Data: 27 d’octubre de 2008 
Tema: desnonament de l’habitatge  
 
Data: 14 de novembre de 2008 
Tema: goteres al terrat de la 
comunitat. MEDIACIÓ 
 
Data: 1 de desembre de 2008 
Tema: contractació línia de telèfon 
 
Data: 10 de desembre de 2008 
Tema: problemes amb l’empresa on 
treballa. La volen acomiadar per 
estar de baixa per risc d’avortament 
 
Data: 11 de desembre de 2008 
Tema: li retiren les dues pensions que 
cobrava en demanar una pensió 
vitalícia en motiu de la mort del seu 
pare durant la guerra 
 
Data: 15 de desembre de 2008 
Tema: telefonia mòbil 
 
Data: 19 de desembre de 2008 
Tema: multa del cos de Mossos 
d’Esquadra per possessió de haixix i 
consum a la via pública 
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA 
FÀBRICA CEMEX AL BARRI DEL TACÓ  
 
En data 11 de Març 2008 el Defensor 
de la Ciutadania, va iniciar d’ofici 
una investigació per tal  d’aclarir 
l’actuació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en relació a la 
situació que viu una part del barri del 
Tacó a causa de les molèsties que 
provoquen les partícules de pols de 
ciment, i que segons l’“Informe de la 
qualitat de l’aire al barri del Tacó al 
municipi de Vilanova i la Geltrú” 
publicat per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental (DGQA) del 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, el 
principal origen n’és  la fàbrica 
cimentera “Valencia de Cementos 
S.A” (CEMEX).  El Defensor de la 
Ciutadania va fer una sol·licitud a la 
Presidenta de l’àrea de Ciutat 
Sostenible i Participació, d’un informe 
que exposi tots els tràmits i 
actuacions que ha efectuat 
l’Ajuntament sobre la problemàtica 
veïnal al barri del Tacó, per la pols del 
ciment.   
 
En data 5 de maig de 2008, va arribar 
a l’ODC l’informe sol·licitat on es 
detallen tots els tràmits i actuacions 
efectuats per tècnics i personal 
vinculats a l’Administració Local, la 
Diputació de Barcelona i/o al 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya des de 
l’any 1996 fins a l’actualitat.  
 
En aquest informe es constaten una 
gran quantitat d’actuacions, sobretot 
en els darrers cinc anys, enfocades a 

la rebaixa d’aquestes emissions 
nocives, per tal de millorar la situació 
al barri. Tanmateix des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
a través dels diferents Regidors de 
Medi Ambient en els darrers sis anys 
es van efectuar diversos oficis per 
dirigits a la DGQA, on s’exigia el 
compliment dels pactes i terminis 
establerts, i s’insistia en la urgència de 
la situació, per la seva afectació 
sobre els veïns i veïnes del barri del 
Tacó.   
 
Després de la lectura d’aquest 
informe, signat pel Tècnic Superior 
Municipal de Medi Ambient, el 
Defensor de la Ciutadania conclou 
que:  
 
Els procediment de revisió de la 
llicència ambiental, així com la 
guarda per al compliment de la 
legislació vigent han estat una 
constant en els diferents governs de 
la ciutat. No hi ha referències que 
s’hagi produït en cap moment 
deixadesa en aquest cas, i les 
actuacions realitzades per tècnics i 
responsables de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú semblen haver 
estat en tot moment diligents i 
adequades al principi de bona 
administració.  
El Defensor tanca l’expedient iniciat 
d’ofici.     
 

����
����
����
����
����
����
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ESTALVI D’AIGUA 
 
En els darrers anys des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hi ha hagut un augment notable en 
la divulgació per tal de sensibilitzar la 
ciutadania sobre la importància en 
l’estalvi d’aigua. Un exemple d’això 
en són les campanyes : “Enrotlla’t 
amb l’aigua”, “Vilanova i la Geltrú 
estalvia aigua” o l’edició de la “Guia 
per a l’estalvi d’aigua”.   
Tot i aquestes necessàries iniciatives, 
hem pogut constatar degut a les 
queixes d’alguns ciutadans i 
ciutadanes, que els actuals criteris 
per tal que els usuaris/àries puguin 
canviar de subministrament 
d’aforament a comptador, 
demanen l’acord de la totalitat dels 
veïns propietaris d’un bloc comunitari 
per poder fer-ho. Aquest repartiment 
de quotes per acords al 100% acaba 
provocant que un únic 
propietari/ària en desacord en un 
bloc comunitari de 10 habitatges, per 
exemple, eviti la instal·lació dels 
comptadors. 
Una conseqüència 
desproporcionada si tenim en 
compte que la pròpia Llei de la 
Propietat Horitzontal que regeix les 
relacions entre propietaris/àries en 
blocs comunitaris no demana en cap 
cas la unanimitat en els acords per 
prendre decisions que afecten a la 
comunitat.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RECOMANO a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i a la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú una 
modificació en els criteris establerts 
per tal de poder accedir al canvi de 
subministrament d’aforament a 
comptador en el cas dels blocs 
comunitaris, ja que entenem que 
l’actual sistema impedeix a una part 
de la ciutadania l’accés a un servei 
que beneficia als usuaris/àries però 
també al conjunt de la ciutadania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ������������������������������������������������������������������ �������	

� �
� ������������������������������������������������ �������������� �����������

 - 34 - 

INCOMPLIMENT D’HORARIS 
COMERCIALS  
 
 
Des de l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania hem pogut constatar una 
creixent preocupació en diversos 
sectors de la població per la 
proliferació d’establiments 
comercials que no compleixen la 
normativa vigent en matèria d’horaris 
comercials. Tot i que han arribat 
diverses denúncies i avisos a la Policia 
Local sobre aquests incompliments, la 
sensació segueix sent que davant de 
les infraccions habituals d’activitats 
tipus Locutoris Telefònics i botigues 
Multipreu, no s’està actuant amb 
prou fermesa, donant una sensació 
de passivitat o deixadesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMANO a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que dugui a 
terme les seves actuacions en 
aquests casos d’una forma clara i 
ferma, en virtut de les competències 
que li atorga la Llei 8/2004, de 23 de 
desembre, dels Horaris Comercials a 
Catalunya, en quan a les 
inspeccions, instruccions del 
procediment i potestat sancionadora.     
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PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT 
MITJANÇANT SENYALITZACIÓ MÒBIL   
 
 
Una de les queixes més repetides 
durant el darrer exercici de 2008 es 
refereix a la prohibició d’estacionar a 
la via pública mitjançant 
senyalització mòbil. En aquest sentit 
ens trobem amb dues situacions 
diferenciades. La primera és aquella 
en que el ciutadà o ciutadana deixa 
el seu vehicle estacionat a la via 
pública de forma correcta, però 
quan torna a buscar-lo, en ocasions 
transcorregudes 48 hores, ja no hi és, i 
en el seu lloc hi troba les plaques 
mòbils que indiquen la prohibició 
d’estacionar, per una circumstància 
concreta: obres, mudança, festivitat, 
manteniment carrer, etc,... 
El segon cas és aquell en que el 
ciutadà o ciutadana estaciona en un 
lloc on possiblement s’hagin col·locat 
les plaques corresponents però, per 
uns fets no imputables ni a 
l’administració ni al propi ciutadà/na, 
les plaques no es troben ja en el seu 
lloc d’origen, han estat canviades 
d’ubicació o simplement sostretes.    
En tots dos casos, com a Defensor de 
la Ciutadania penso que es produeix 
una situació de greuge envers el 
propi ciutadà/na que efectuant una 
acció en principi correcta es veu 
perjudicat, havent d’abonar una 
quantitat de diners propera als 180� 
per la retirada del vehicle del dipòsit 
de vehicles, i la sanció posterior. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RECOMANO a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que de forma 
urgent informi a la ciutadania de les 
formes i terminis d’aquest tipus de 
senyalitzacions, així com de la seva 
regulació en la corresponent 
“ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CIRCULACIÓ”. Tanmateix, recomano 
que s’adoptin mesures per tal 
d’acordar un nou sistema de 
senyalització que substitueixi les 
actuals plaques mòbils, com s’ha fet 
en d’altres poblacions de Catalunya, 
i eviti així l’actual situació d’incertesa.     
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CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
 
Com bé sabem, la nostra és una 
ciutat que ha crescut molt en els 
darrers anys. Aquest creixement, no 
només es tradueix en un increment 
de la població, sinó que també ve 
acompanyat d’un augment dels 
serveis, establiments d’oci i vehicles a 
motor, entre d’altres. Des de l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania 
reconeixem l’esforç de 
l’administració local per tal de pal·liar 
les molèsties que això pot ocasionar, i 
veiem com una aposta ferma en 
aquest sentit la pacificació del trànsit 
al centre de la ciutat, i la limitació de 
llicències per a l’obertura de més 
establiments al nucli antic. Tanmateix, 
entenem que Vilanova i la Geltrú no 
és només el centre de la Vila, i hi ha 
molts d’altres punts que pateixen a  
diari les molèsties ocasionades pels 
vehicles a motor. Faré un 
especialment esment als ciclomotors, 
que degut a la tipologia del so que 
emeten en determinats moments 
poden pertorbar greument el 
descans de part de la ciutadania, en 
horari nocturn. Som conscients que ja 
existeix una regulació per aquest 
tipus de molèsties, però tenim la 
percepció que potser no s’hi destinen 
els recursos necessaris, per aquest 
motiu:      
 

 
 
 
RECOMANO a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que actuï d’acord 
amb el que contempla l’ordenança 
municipal corresponent, i intervingui 
en aquells vehicles que d’una forma 
evident emeten un soroll perjudicial 
pel descans dels veïns i veïnes de la 
ciutat, en pro de facilitar la 
convivència i garantir el dret al 
descans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
����
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Presentació de la Memòria de l’Exercici 2007 del Defensor de la Ciutadania en el 
Ple Municipal, 7 d’abril de 2008. 
  

 

El Defensor de la Ciutadania creu que s'obre un 'nou capítol' en el seu servei  

Destaca l'obertura de les noves instal·lacions i reclama transparència i eficàcia.  
El Defensor de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Joan Collell va afirmar 
davant del Ple Municipal que enguany s'havia obert un 'nou capítol' a la seva 
institució, davant del fet que s'havien obert unes noves oficines al Centre Cívic de 
la Geltrú i que, finalment, compta amb un equip humà que li dona suport en 
tasques de secretaria i qüestions legals. Collell es va mostrar força satisfet per 
aquest fet i va manifestar que s'estaven plantejant poder obrir expedients d'ofici, 
cosa que fins ara els hi era molt complicat a causa de la manca d'estructura. A 
l'apartat de reflexions, el Defensor de la Ciutadania va reclamar més eficàcia i 
transparència a l'administració, tot i afirmar que en aquest aspecte s'havia 
millorat molt en relació a l'informe de l’any passat. 
 
En el torn d'intervenció dels portaveus, Tomàs Àlvaro, des d'ERC, va dir que 
Vilanova i la Geltrú va ser de les primeres ciutats que va creure en la figura del 
Defensor de la Ciutadania. Va destacar la creació de les noves oficines del 
Defensor i va senyalar que la caiguda d'expedients - una seixantena enguany - 
era degut al bon funcionament de l'Oficina de Drets Civils i del Servei de 
Mediació. 
 
Iolanda Sanchez, des d'IC-V, va voler agrair la tasca del Defensor de la 
Ciutadania i del seu equip i es va comprometre a fer passes importants per a que 
el servei pugui ser més conegut per part de la ciutadania. 
 
Santi Rodríguez, des del PP, també va agrair el treball fet pel Defensor al llarg de 
2007, va demanar un major us de les tecnologies de la informació per a 
promocionar el servei i va celebrar, finalment, la millor relació entre el Defensor 
de la Ciutadania i l'Ajuntament.  
 
Per part del grup municipal de CiU, Esteve Orriols es va mostrar satisfet per les 
manifestacions del Defensor on es deia que s'obria un nou capítol, però va 
acusar al govern municipal de no facilitar la tasca del Defensor fins el moment i 
de no aportar recursos. Així mateix també va voler defensar la necessitat 
d'independència del Defensor i de millorar els seus recursos i la dotació 
pressupostària.  
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Per últim, Juan Luís Ruiz , portaveu del grup municipal del PSC va dir que era 
necessari millorar la difusió del servei i donar a conèixer la figura del Defensor. 
També va alabar les noves instal·lacions i la necessitat de l'existència de la seva 
figura que ajuda a millorar les relacions entre l'administració i els administrats.  
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Jornada de treball entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els/les defensors/es 
locals. 21 de maig de 2008, Museu Història de Catalunya (Palau de Mar). 
 
 
Ordre del dia.  
La gestió municipal de l’empadronament. Especial referència a 
l’empadronament dels immigrants.  
Ponent: Laura Díez (Adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya).  
Algunes exemples concrets, sobre padró municipal i:  
La preinscripció escolar (Bernat Albaigés, assessor del SGC) 
L’accés a l’habitatge social (Núria Pernas, assessora del SGC) 
Residència habitual en l’àmbit tributari  (Dolors Rovira, assessora del SGC) 
El registre municipal de parelles de fet (Sílvia Vèrnia, assessora del SGC) 
El reagrupament familiar (Francesca Reyes, assessora de la Síndica de Greuges 
de Barcelona) 
 
Disciplina urbanística. Els procediments. Les execucions subsidiàries.  
Ponent: Pilar Busquiel (Assessora del Síndic de Greuges de Catalunya)  
Alguns exemples concrets: 
M. Glòria Valeri (Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès) 
Josep Escartín (Síndic Municipal de Greuges de Sabadell) 
J. Antoni Martínez (Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de 
Gramenet) 
Amàlia Ganga (assessora de la Síndica de Greuges de Barcelona) 
Nela Àvalos (assessora del SGC) 
 
La qualitat en el nostre treball. La carta de serveis del SGC.  
Ponent: Pilar Figueras (Secretària General del SGC) 
 
Presentació del departament local del SGC i cloenda pel Síndic de Greuges de 
Catalunya.  

• Exposició per part del ponent del SGC.  
• Exposició d’alguns exemples concrets (5’ per cada exemple)  
• Debat obert entre els assistents.  
• Resum final de 5’ per part d’un ponent del SGC.  

 
 
Invitats. 
 

• Assistirà a la primera part de la trobada una delegació de l’Ombudsman 
de Sèrbia, encapçalada pel titular  
de la institució, Sr. Sasa Jankovic.  
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Trobada de Defensors i Síndics Locals a Vilafranca del Penedès organitzada pel 
Forumsd, el 30 de setembre de 2008. 
 
Trobada on els membres de la Junta directiva van explicar a tothom les tasques 
que s'estan duent a terme (per delegació de l'Assemblea) i en quin punt es 
trobaven, així com millorar i mantenir viu el contacte i el diàleg entre l'òrgan 
responsable del FòrumSD i tots els seus membres. 
 
 
 
 
 
Què en saps del Defensor de la Ciutadania?, 11 de novembre de 2008.  
 
 
Xerrada al Casal Municipal Can Pahissa a càrrec del Defensor de la Ciutadania, 
el sr. Joan Collell. 
L'objectiu de la xerrada era apropar el servei als assistents a la xerrada tot 
explicant-los, entre altres qüestions, les funcions del seu càrrec, quina és la 
finalitat del servei, el seu funcionament, la tipologia de casos que són de la seva 
competència i quins, per contra, són derivats a altres serveis del mateix 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a altres institucions.  
 
El Defensor de la Ciutadania va atendre i va poder escoltar també les peticions i 
les queixes que els assistents a la xerrada, bàsicament usuaris del Casal Municipal 
Can Pahissa, van exposar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebuda al Parlament de Catalunya, 18 de novembre de 2008. 
 
 
 
El Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Joan Collell, va participar 
dimarts 18 de novembre de 2008, junt amb una vintena de síndics de greuges 
locals i defensors de la ciutadania, en una trobada al Parlament de Catalunya, 
on els va rebre el president, Ernest Benach, i on es van reunir amb membres de la 
Comissió de Peticions per intercanviar experiències i epxlorar formes de 
col·laboració. 
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El president del Parlament, Ernest Benach, va agrair la tasca dels síndics locals, ja 
que a parer seu 'són una de les peces que ajuden a fer funcionar el mecanisme 
de la convivència, de l'equilibri entre l'Administració i els ciutadans'. També va 
afirmar que la defensa de la ciutadania davant l'Administració 'és fonamental' 
per assolir la 'màxima qualitat democràtica possible', i va encoratjat els síndics a 
'seguir vetllant pels drets de la ciutadania' utilitzant el principal valor de la seva 
feina: 'la proximitat amb les persones'. 'Vostès són l'enllaç proper entre la 
ciutadania i les administracions locals', va asseverar. 
 
Després de l'audiència amb el president, els síndics es van reunir amb la Comissió 
de Peticions. En aquesta trobada hi van participar els diputats Antoni Comín 
(PSC-CpC), que la presideix, Glòria Renom (CiU), Patrícia Gomà (ERC), Belén 
Pajares (PPC) i Francesc Pané (ICV-EUiA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguració nova Seu del Síndic de Greuges de Catalunya, 10 de desembre de 
2008. 
 
 
El Defensor de la Ciutadania, el sr. Joan Collell va assistir a la inauguració de la 
nova seu del Síndic de Greuges de Catalunya.  

Més de 200 persones han assistit a l'acte, que ha tingut lloc a les noves 
dependències del Síndic, al passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona. 

Entre aquestes destaquen el defensor del poble d'Espanya, Enrique Múgica, el 
defensor de Suècia, Mats Mellin, el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Joan Saura, l'alcade de Barcelona, Jordi Hereu i el president del 
Parlament de Catalunya, Ernest Benach, que han obert l'acte amb uns breus 
parlaments. 

Aprofitant la celebració dels 60 anys de la Declaració universal del drets humans, 
tots ells han elogiat la tasca de defensa de drets que duu a terme el Síndic. En el 
seu discurs, Rafael Ribó ha recordat que la institució ha experimentat un 
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augment rècord de queixes en els últims anys i que l'antiga seu s'havia quedat 
petita per encabir-hi tot l'equip del Síndic. 

Entre el públic assistent també hi havia diversos consellers del Govern de la 
Generalitat, diputats del Parlament, defensors del poble de la majoria de 
comunitats autònomes d'Espanya, síndics locals i universitaris i tot l'equip del 
Síndic. 

Un concert de nou cançons del cantautor Raimon i una visita guiada a 
l'exposició del Síndic "Obrim les portes als drets" han completat l'acte 
d'inauguració. 

(text extret del web del Síndic de Greuges de Catalunya) 

��
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La nova imatge que s’ha creat de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú és un indicador de la voluntat de creixement i de 
consolidació del servei. 
 
Han estat vuit exercicis des que es va iniciar el servei i, al llarg d’aquests anys, ha 
estat sempre real la voluntat de fer arribar als ciutadans i ciutadanes l’existència 
del servei per donar resposta a totes aquelles situacions en què el ciutadà/na 
s’ha trobat indefens i/o insatisfet amb l’Administració Local. 
 
Una de les apostes principals d’aquest passat 2008 ha estat la creació d’una 
nova imatge per a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú. Una nova imatge, per donar un impuls al servei, per reflectir-ne la 
consolidació, una imatge més moderna, d’acord als nostres dies. 
 
El setembre passat es va fer una bustiada per la ciutat d’uns nous díptics 
elaborats amb la finalitat de donar a conèixer el servei a totes aquells 
ciutadans/es que encara no en sabien de la seva existència i la qual, a hores 
d’ara podem dir que ha donar el seu fruit. 
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