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NOM DE LA PROPOSTA:  

RECONEIXEMENT DE LA TURUTA COM A MONEDA LOCAL DE LA VILA I JORNADES D’ECONOMIA SOCIAL 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

Associació Ecol3VNG 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Medi Ambient 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat aprovada i resolta favorablement.  

El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, celebrat el dilluns 7 de juliol de 2014, ha aprovat la 

creació d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Ecol3VNG que permetrà desenvolupar 

propostes i projectes basats en l’intercanvi amb la moneda social “Turuta”.  

El conveni proposa la implicació municipal, amb l’adhesió a Ecol3VNG, per mitjà de la figura del 

CRIA (Centre de Recursos i Informació Ambiental), per tal que, de manera experimental, 

l’Ajuntament pugui rebre i pagar amb “Turutes” del fons cooperatiu i d’aquesta manera impulsar 

tres projectes (Horts Socials, Sumem energies i el Mercat de Segona Mà i Intercanvi).  

També es va aprovar l’organització d’unes Jornades d’Economia Social Local, entorn a la promoció 

de la moneda social “Turuta” i la creació d’un Consell Municipal on prendre decisions al voltant de 

la implantació de la moneda local i de l’economia de la cooperació.  

 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

  

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, Novembre  2014 
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NOM DE LA PROPOSTA: ELECCIÓ DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA MITJANÇANT VOTACIÓ 

DIRECTA 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

Ricard Llenas 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Participació Ciutadana 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

En data 23 de gener de 2017, el Ple Municipal ha aprovat inicialment un nou reglament del 

Defensor de la Ciutadania.  

El Ple municipal celebrat el passat 2 de maig de 2016, va aprovar la creació d’una Comissió de 
revisió dels reglaments de participació ciutadana. La comissió està formada per un regidor/a de 
cada grup municipal i regidora no adscrita, el secretaria de la comissió informativa de l’àrea i el/la 
cap de servei de Participació Ciutadana.  
 
El primer reglament que s’ha treballat en el marc d’aquesta Comissió ha estat el del Defensor de 
la Ciutadania.  La nova proposta de reglament parteix d’una trobada amb l’actual Defensor on es 
van escoltar les seves necessitats, demandes i  propostes. També es van estudiar i debatre 3 
documents: aquesta proposta de l’AMO referent al Defensor, el document elaborat pel Fòrum de 
Síndics i Sindiques i Defensors i Defensores locals on és proposa un reglament genèric i el 
Reglament del Síndic/a de Catalunya.  
En data 23 de gener de 2017, el nou Reglament del Defensor de la Ciutadania ha estat aprovat 
inicialment al Ple de l'Ajuntament celebrat el 23 de gener de 2017. El document es sotmet a 
informació pública, per un termini de 30 dies, per a la presentació de suggeriments i al·legacions. 
Si en el termini esmentat no es presenta cap suggeriment ni al·legació, l'aprovació inicial tindrà 
caràcter de definitiva.  
 
En el nou reglament s’ha modificat el sistema d’elecció i qualsevol persona que compleixi les 
condicions podrà optar al càrrec. Podeu consultar el contingut del Reglament del Defensor de la 
Ciutadania en aquest ENLLAÇ 
 
També es revisarà el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament i el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM).  

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

 

Febrer de 2017 

 

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=95412&idens=830730008
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NOM DE LA PROPOSTA:  

CREACIÓ D’UNA ZONA DE PICNIC AL PARC DE LA TORRE D’ENVEJA 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

 Xavier Pi 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Urbanisme i Serveis Viaris 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat aprovada i resolta favorablement. 

 

La proposta de creació d’una zona de pícnic al Parc de la Quadra d’Enveja s’ha treballat a nivell 

tècnic i s’ha portat a debat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat. La proposta 

era instal·lar 10 taules, amb bancs de llistons de fusta, fixades a terra amb daus de formigó. Les 

taules s’ubicarien en espais centrals del Parc, on hi ha més ombra i properes al punt d’aigua.  

 

Aquesta actuació s’ha realitzat durant el febrer de 2015.   

 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, Abril 2015 
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NOM DE LA PROPOSTA:  

COMPLIMENT DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

 Associació APMA  

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Medi Ambient  

ESTAT DE LA PROPOSTA  
 

Aquesta proposta ha estat aprovada i resolta favorablement.  

 
Durant el mes de gener de 2014 es va començar a concretar aquesta proposta i es va presentar a 

la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat. Tal i com preveia la proposta presentada a 

l’AMO, es reprendrà el Pla d’Acció Ambiental recuperant la filosofia dels acords de les cimeres 

internacionals i de les darreres millores legislatives nacionals al voltant de la participació i l’accés 

a la informació dels temes ambientals.  

 

En data 24 de juliol de 2014 es va tornar a convocar i a reprendre el Consell de Medi Ambient tal i 

com es demanava en el primer punt de la proposta presentada per l’APMA a l’AMO.   

 

El Pla d’Acció Ambiental es vehicularà a través d’aquest Consell que es convoca en el seu format 

original però la seva organització i composició s’haurà de concretar d’acord amb la revisió del  

Reglament de Participació.  

 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

 

 

Vilanova i la Geltrú, Novembre 2014 
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NOM DE LA PROPOSTA:  

REMODELACIÓ EN ZONA VERDA DE L’ESPAI SITUAT ENTRE C/TETUAN I ESCOLAPIS 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

 Oriol Torras 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Urbanisme  

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat desestimada. 

Per tal de valorar aquesta proposta s’ha tingut en compte un estudi elaborat per VNG 

aparcaments sobre la viabilitat d’un aparcament soterrat i el Pla de Mobilitat Urbana de VNG 

(PMUS).  

L’estudi sobre la viabilitat d’un aparcament soterrat és desfavorable per les dificultats tècniques 

de l’obra (poques dimensions, rodejat d’edificis, etc) i per l’elevat cost de la inversió i el poc 

retorn econòmic que tindria al tenir tant poques places.  

Per altra banda, el PMUS, tot i que preveu que s’ha d’apostar per la pacificació del trànsit en el 

centre i pels aparcaments dissuasius als afores de la ciutat o al nucli urbà fora de la via pública, 

ara mateix no contempla eliminar les places d’aparcament en aquest espai.  

Així mateix, s’estan estudiant mesures per tal d’endreçar les operacions de distribució urbana de 

mercaderies en el centre urbà de la ciutat i en especial a les zones de vianants, objectiu pel qual 

es necessiten espais propers a aquestes zones de vianants per poder dur a terme les operacions 

de càrrega i descàrrega. Aquests espais són escassos en un nucli urbà consolidat, pel que s’està 

estudiant aquesta zona com una zona de càrrega i descàrrega, l’horari, abast i regulació de la qual 

caldrà establir, i estudiar si aquest ús s’ha de compatibilitzar amb l’ús d’estacionament regulat  o 

amb d’altres usos com els que es proposen. 

És per això que es desestima la proposta a curt o mig termini, restant pendent d’estudi a llarg 

termini en funció de les mesures de pacificació del nucli urbà que es vagin implementant.  

 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE LA AMO 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 2018 
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NOM DE LA PROPOSTA: APARCAMENT DE BICICLETES VIGILAT DE L’ESTACIÓ GRATUÏT I 

CONSTRUCCIÓ D’UN ALTRE A RIBES ROGES I PLAÇA RICARD 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

Torcuato Vargas  

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Serveis Viaris  

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat desestimada. 

La proposta es va portar a debat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat i es va 

acordar demanar un projecte a l’empresa d’inserció Formació i Treball, que actualment gestiona 

l’aparcament de bicicletes de la plaça Eduard Maristany.  

L’empresa va estudiar les despeses que suposaria instal·lar més aparcaments vigilats. Es va 

explicar a la Comissió Informativa que costa molt gestionar el de l’estació tot i que és de 

pagament. Per tant, la proposta de l’AMO es valora com inviable. Caldria una important aportació 

municipal i retirar els aparcaments lliures que hi ha en tot el perímetre proper a 500 metres. 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO 

 

 

Vilanova i la Geltrú, Novembre 2014 

 


