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L’Oficina de la Defensora de la Ciutadania 

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

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

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

El resultat de les actuacions de la Defensora de la Ciutadania no són vinculants per 

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

discreció. Totes les actuacions de l’Oficina del Defensora de la Ciutadania són 

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

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

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

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

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

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

Marc normatiu de la Defensora de la Ciutadania 

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

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

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

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

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

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

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

carta. 

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

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

  



Defensora de la Ciutadania                                     - 4 -                                                Memòria 2018               

 

 

 Oficina de la Defensora de la Ciutadania 

 Centre Cívic La Geltrú 

 Pl. de l’Associació dels Alumnes Obrers, 1 

 08800 Vilanova i la Geltrú 

 93 814 74 06- 93 814 00 00, ext. 2238 

 defensor@vilanova.cat 

  



Defensora de la Ciutadania                                     - 5 -                                                Memòria 2018               

 

CONTINGUT 

 

1. Presentació _______________________________________  6 

2. Recull de dades ___________________________________   9 

3. Resum dels expedients _____________________________  15 

4. Activitats de la Defensora de la Ciutadania _____________   59 

5. Assemblea Municipal Oberta _________________________  73 

6. Recull de notícies __________________________________ 76 

7. Annexos _________________________________________ 89 



Defensora de la Ciutadania                                     - 6 -                                                Memòria 2018               

 

1. Presentació 

 

Segons l’últim informe de Salut Pública la nostra ciutat és acollidora, còmoda, 

propera, amb una esperança de vida molt alta, amb bones comunicacions, festiva i 

molt viva.  Ser la Defensora de la Ciutadania a una ciutat amb aquestes 

característiques em fa sentir molt orgullosa. Ara bé, Vilanova i la Geltrú, com 

qualsevol altra ciutat, té moltes coses a millorar. Un dels temes en el que cal incidir 

més és el de la mobilitat dels nostres ciutadans i ciutadanes: 

 

• Com ja vaig manifestar a la presentació de la memòria de l’any passat, la 

rambla Principal té un excés d’ocupació. El missatge de la campanya “Gaudim de la 

Rambla en bici o a peu” és, sense dubte, positiu i necessari, però és molt difícil, per 

no dir impossible, fer factible algunes de les recomanacions proposades, com, per 

exemple, la de circular amb bicicleta per la Rambla i mantenir-se a metro i mig dels 

vianants, ja que s’ha tenir en compte que part de l’espai està ocupat amb taules, 

cadires i rètols indicadors. La Rambla és probablement l’espai més passejat de tota 

la ciutat. Hi passa gent de tota mena: mares i pares amb cotxets, gent gran amb 

caminadors, joves amb patinet, persones amb bicicleta, persones amb animals de 

companyia, etc. Totes i tots hi hem de poder conviure, i a més tenint en compte la 

presència de taules i cadires, cartells publicitaris, etc. La Rambla tan sols té 18 metres 

d’amplada. Si hi restem els 9 metres que són ocupats per les terrasses, comprovareu 

la dificultat de respectar la circulació de tothom. Per altra banda, també cal tenir 

present la feina que hi realitzen els repartidors i repartidores. 

 

• El transport públic de la nostra ciutat ha canviat poc els darrers anys, però, 

en canvi, Vilanova i la Geltrú ha crescut molt. Els carrers del centre són molt estrets, 

hi ha manca d’aparcaments, de zones per a la càrrega i descàrrega, tant pels 

professionals com també per la resta de la ciutadania. I el transport públic no ens 

ofereix prou solucions. El bus urbà fa un recorregut molt llarg, de manera que a les 

persones que volen desplaçar-se, per exemple a l’estació, no els és pràctic utilitzar-

lo, i acaben agafant el cotxe. Per altra banda, un problema greu pel que fa als 

autobusos és l’alt grau de contaminació que generen, que afecta sobretot als infants, 

ja que degut a la seva alçada són els que es troben físicament més propers als tubs 

d’escapament dels vehicles. 
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• Tot i que el transport interurbà ha millorat força, sobretot pel que fa a la 

comunicació amb la ciutat de Barcelona, els autobusos són cada vegada més grans i 

amb problemes per maniobrar, obstruint sovint la circulació. Són evidents les 

dificultats que tenen aquests vehicles a l’hora d’estacionar al costat de les 

plataformes d’accés. 

 

• També es generen situacions complexes, sovint caòtiques, en el moment de 

les entrades i sortides dels nens i nenes a les escoles. Al no disposar la ciutat ni d’un 

bon transport públic ni tampoc d’unes vies escolars prou segures, moltes famílies es 

veuen obligades a dur els infants als centres escolars amb cotxe. Això fa augmentar 

el nombre d’aparcaments indeguts, d’obstruccions de sortides de garatges, etc. 

 

• Pel que fa a l’accés a les places d’aparcament públic regulades (zona blava)  

caldria tenir present que cada cop són més les persones que opten per adquirir cotxes 

de rènting, de lloguer o d’empresa. Si bé és cert que aquestes persones no paguen 

l’Impost de circulació al nostre municipi, també ho és que la gran majoria d’elles, tot 

i estar empadronades a la nostra vila, no tenen dret al descompte, tal i com sí passa 

a la zona verda. 

 

• En relació als punts d’entrada i sortida de la ciutat, cal que l’Administració 

treballi per a millorar-ne la mobilitat: bona part dels vilanovins i vilanovines es 

desplacen cada dia a Barcelona, ja sigui per motius laborals, per estudis, per visites 

mèdiques, etc.  

 

• Tot i que s’ha fet un esforç per arranjar alguns dels carrers de la nostra ciutat, 

encara queda molta feina per fer. Hi ha problemes amb l’enllumenat, amb els punts 

de recollida de les deixalles. També hem de trobar la manera de poder fer compatible 

l’existència d’un arbrat, que necessita espai per poder créixer, amb el bon estat de 

les voreres i  les calçades. 

 

• L’espai situat davant del Pòsit de Pescadors també està molt deteriorat i 

sobresaturat. El pas per entrar i sortir de la Casa del Mar és dificultós, està ple de 

sots, i quan plou és totalment impracticable. 
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Els parcs infantils també formen part de la ciutat i també necessiten un manteniment  

més acurat i sobretot ben delimitat. 

 

Malauradament, hi ha persones incíviques que fan malbé contenidors, que malmeten 

part del mobiliari urbà, com ara bancs o papereres, que deixen les defecacions i orins 

de les seves mascotes a la via pública. Hem de ser prou imaginatius per tal de trobar 

la millor manera de vèncer aquestes actituds que tant perjudiquen l’entorn.  

 

Moltes de les persones grans amb qui he parlat m’han manifestat el seu enuig per la 

pèrdua del restaurant que hi havia a l’antic Casal Municipal d’avis Can Pahissa. El fet 

de poder anar a dinar per un preu adequat als seus escassos ingressos els donava 

qualitat de vida. 

 

Respecte al problema envers l’habitatge s’ha fet un gran esforç, però encara hem de 

millorar i eliminar la llarga llista d’espera. Sobretot cal tenir en compte que entre els 

demandants d’un habitatge digne, hi ha un augment considerable de famílies 

monoparentals i també de persones cada cop més grans. 

 

Per últim, un altre dels temes que m’han comentat molts ciutadans i ciutadanes és 

la dificultat que tenen per cercar la informació sobre els diferents ajuts o subvencions 

que el nostre Ajuntament concedeix. Em consta que s’està treballant per tal de 

millorar en aquest aspecte, per això recomano que s’aclareixi quins són els terminis 

per poder sol·licitar cada una de les ajudes, quina és la documentació que cal lliurar, 

etc. Això evitarà certa desconfiança envers l’Administració i, de segur, evitarà també 

alguns maldecaps a les persones que han d’atendre els ciutadans i les ciutadanes a 

l’hora de fer els tràmits. 
 

 
 

   

 

  

 

Maria Núria Plana Morata 

Defensora de la Ciutadania 
Vilanova i la Geltrú, març  2019 
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2. Recull de dades 

 

Durant l’any 2018 l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania ha gestionat un total de 

179 expedients, que es distribueixen en 33 queixes i 146 consultes. 

 

En relació a la temàtica de les consultes i les queixes promogudes per la ciutadania, 

el volum més important s’acumula a Serveis Viaris i Mobilitat, amb un total de 56 

expedients. Seguidament les consultes i les queixes es concentren al servei de Gestió 

tributària i Recaptació (21), i també en els casos relatius a expedients sancionadors 

(14). La resta de consultes i queixes queden molt disperses en la resta de temàtiques.    

 

Pràcticament la totalitat els expedients han estan resolts. Només hi ha 2 expedients 

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

 

La major part de les queixes (27) han estat motivades pel retard en la resposta 

municipal a la sol·licitud presentada pel ciutadà/na. La resta dels greuges (5) han 

estat fruit de la disconformitat de la persona amb la resposta donada per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Tan sols 1 queixa ha estat desestimada (no 

acceptada) per la Defensora de la Ciutadania, després que la persona promotora del 

greuge hagués desistit. 

 

La forma preferent en què els ciutadans i ciutadanes es comuniquen amb l’Oficina de 

la Defensora de la Ciutadania és la presencial. L’entrevista personal permet una 

relació propera i directa amb la Defensora de la Ciutadania, i serveix per exposar i 

aclarir de forma àgil tots aquells aspectes relacionats amb el greuge que exposa la 

persona. De fet, per a acceptar una queixa a tràmit és imprescindible haver 

mantingut una entrevista personal. No succeeix el mateix amb les consultes, moltes 

de quals es poden resoldre mitjançant el telèfon o el correu electrònic. Tanmateix, la 

carpeta ciutadana és un mitjà cada cop més utilitzat per la ciutadania a l’hora 

d’establir un primer contacte amb l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 

 

A continuació es mostren una sèrie de gràfics estadístics que sintetitzen les dades 

exposades sobre els expedients de l’any 2018. 

 

Classificació dels expedients 
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Temàtica dels expedients 

 

Estat dels expedients 

146

33

Consultes

Queixes

5

1

1

1

1

11

2

3

14

4

1

6

12

5

5

4

46

14

1

3

1

5

10

2

1

1

1

2

2

2

1

1

10

Companyia d'Aigües

Convivència

Cultura

Educació

Esports

Gestió Tributària i Recaptació

Llicències i Disciplina

Medi Ambient

Oficina d'Habitatge

OMIC

Padró Municipal

Patrimoni

Responsabilitat Patrimonial

Sancions

Seguretat i Protecció Ciutadana

Servei de Mediació

Serveis Socials

Serveis Viaris i Mobilitat

Síndic de Greuges de Catalunya

Síndica de Barcelona

Urbanisme

Treball

Varis

Consultes

Queixes



Defensora de la Ciutadania                                     - 11 -                                                Memòria 2018               

 

 

 

 

 

 

Classificació de les queixes 

 

 

  

177

2

Tancat

Obert

27

5
1

Retard en la resposta

Disconformitat amb la

resposta

No acceptada



Defensora de la Ciutadania                                     - 12 -                                                Memòria 2018               

 

Iniciativa de les queixes i consultes 

 

 

 

Franges d’edat de la ciutadania 

 

 

 

  

99

74

6

Homes

Dones

Col·lectius

4

136

39

Fins a 35 anys

De 36 a 65 anys

Més de 65 anys
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Mitjà de presentació de les queixes i consultes 

 

 

Distribució mensual dels expedients 

 

 

 

123

27

23

6

Presencial

Telèfon

Correu electrònic

Carpeta Ciutadana

13

3

9

6

17

21

25

16

11

18

7
8

2 2

6

2 2 2

4

2
3

Consultes Queixes
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Evolució anual dels expedients 

 

 

 

  

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

65

100

68

109

129

61

65

72

90

106

75

66

114

130

131

238

169

179
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3. Resum dels expedients 
 

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

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

Es produeix una queixa quan el ciutadà/na: 

- exposa un greuge o desacord davant una actuació (o una manca 

d’actuació) municipal en resposta a una instància presentada a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Es produeix una consulta quan el ciutadà/na:  

- exposa un greuge o desacord el qual no ha estat comunicat 

prèviament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

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

municipal.  

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

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

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

Gestió Tributària i Recaptació 

 

Expedient 4/18, Expedient 5/18, Expedient 6/18, Expedient 7/18, 

Expedient 14/18, Expedient 18/18 Gestió Tributària i Recaptació 

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

i la Geltrú en què es demana l’actualització de l’Impost de Béns immobles i la 

devolució de les quanties pagades de més els anys anteriors. El motiu de les 

sol·licituds és la modificació cadastral realitzada per la Gerència del Cadastre, que ha 

comportat una disminució del valor cadastral dels habitatges. La Defensora de la 

Ciutadania demana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que informi sobre l’estat 

de cada un dels sis expedients i que respongui la instància a la ciutadana. Des del 

departament de Tresoreria informen que la reclamació s’ha resolt pel Cadastre a 

finals de 2017, i que actualment l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està procedint 

al càlcul de les noves quotes resultants de l’alteració dels exercicis 2014 a 2017, que, 

en cas que resultin diferències a favor de la contribuent, es tramitarà el corresponent 

expedient de devolució de quantitats. Al cap d’unes setmanes, els ciutadans i 

ciutadanes ens comuniquen que han rebut la devolució dels diners per part de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

· Expedients tancats 

 

Expedient 47/18  Gestió Tributària i Recaptació 

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

en què sol·licita la rectificació de l’Impost sobre Béns Immobles, com a conseqüència 

d’una modificació cadastral. La Defensora de la Ciutadania formula la petició de 

resposta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Després de quatre requeriments, el 

departament de Tresoreria informa que s’ha atès la reclamació del ciutadà, notificant-

li una nova liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles, per les diferències dels 

exercicis 2016, 2017 i 2018. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 62/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la manca de resposta a una instància presentada en la qual s’al·leguen 

discrepàncies entre la superfície cadastral i la superfície escripturada d’una plaça 

d’aparcament. La Defensora de la Ciutadana formula la petició de resposta al 
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departament de Gestió Tributària. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú respon a la 

Defensora de la Ciutadania que encara que la tramitació de la sol·licitud de rectificació 

cadastral l’hagi presentada el ciutadà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és la 

Gerència del Cadastre l’òrgan competent per resoldre les al·legacions, i, per tant, 

l’òrgan que ha de respondre la instància al ciutadà. També s’explica en aquest escrit 

que a data d’avui no consta resolta aquesta sol·licitud, i que des de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú s’intentarà que el ciutadà obtingui la resposta el més aviat 

possible. Davant d’aquesta comunicació, la Defensora de la Ciutadania demana que 

des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se li faci arribar una resposta al ciutadà, 

ja que la instància ha estat presentada fa més d’un any i el contribuent encara no ha 

rebut cap comunicació escrita al respecte, ni per part de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú ni tampoc per part de la Gerència del Cadastre. En el moment de redactar 

aquesta memòria no consta que el ciutadà hagi rebut resposta ni de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú ni tampoc de la Gerència del Cadastre. 

· Expedient obert 

 

Expedient 64/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa sobre la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la reclamació sobre 

la liquidació realitzada en l’Impost de Béns Immobles després d’una modificació 

cadastral conseqüència de la revisió de les dades físiques de la finca. El ciutadà, en 

base al càlcul que ell ha realitzat, afirma que la nova liquidació no és correcta i que, 

per tant,  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha de retornar uns diners 

indegudament cobrats. Un cop estudiada la documentació aportada pel ciutadà, la 

Defensora de la Ciutadana adreça un escrit al departament de Gestió Tributària en 

què demana un aclariment sobre el càlcul de la liquidació. El ciutadà no havia tingut 

en compte que en la notificació de la resolució de la Gerència de Cadastre només hi 

figura el valor cadastral de l’any de la notificació, sense fer referència als valors 

vigents en altres exercicis. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 128/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la manca de resposta a unes al·legacions en les quals se sol·licita 

l’aplicació de les bonificacions sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 

del període comprès entre els anys 2011 i 2018. El ciutadà és propietari d’un cotxe 

híbrid i comenta que només se li ha aplicat la bonificació sobre l’impost l’any 2010. 

Enguany s’ha adonat que ha estat pagant l’import total de l’impost des del 2011. 

Després que la Defensora de la Ciutadania formuli la petició de resposta a 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, des del departament de Gestió Tributària se li 

adreça escrit al ciutadà en el qual se li indica que la Diputació de Barcelona, a la que 

el ciutadà també ha presentat la queixa, ha desestimat les al·legacions formulades, 

per estar aquestes prescrites. 

· Expedient tancat 

 

Llicències i Disciplina 

 

Expedient 26/18  Llicències i Disciplina 

Queixa sobre la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les instàncies 

presentades per diversos veïns i veïnes en què es reclama que es facin les actuacions 

necessàries en relació a una sèrie d’irregularitats comeses en l’activitat d’un bar de 

la rambla de la Pau. Les persones afectades comenten que han de suportar 

contínuament sorolls i males olors. Un cop revisada la documentació aportada, la 

Defensora de la Ciutadania adreça un escrit al departament de Llicències demanant 

en quin estat es troba l’expedient i, en concret, se sol·licita informació sobre si la 

sortida de fums de l’establiment compleix la normativa. L’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú respon que el bar ha estat tancat durant pràcticament tres mesos degut a 

les deficiències detectades en les diverses inspeccions que s’hi han anat realitzant. 

Pel que fa a la sortida de fums diu que el sistema d’extracció mai ha estat una de les 

irregularitats detectades i que aquest dóna compliment a la normativa 

· Expedient tancat 

 

Expedient 90/18  Llicències i Disciplina 

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

Vilanova i la Geltrú en què es demana una solució als problemes greus que té l’edifici 

a causa de l’aluminosi. Formulada la petició de resposta per part de la Defensora de 

la Ciutadania, després de dos requeriments, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens 

fa arribar una còpia de la resposta enviada al ciutadà, en què se li comunica que la 

regidoria ha estat fent, en tot moment, un seguiment de les obres executades arrel 

de les deficiències detectades a la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), i que, tal i com 

ja li ha informat l’administrador de finques de la Comunitat de propietaris, les obres 

necessàries ja s’han realitzat. 

· Expedient tancat 

 

Medi Ambient 
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Expedient 50/18  Medi Ambient 

Queixa per la manca d’actuació municipal en relació a les molèsties per soroll que fan 

els gossos d’una finca situada a la urbanització de Santa Maria. Els veïns afectats han 

presentat diversos escrits demanant una solució al problema. Un cop revisada la 

documentació aportada, la Defensora de la Ciutadana adreça un escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú demanant quines han estat les actuacions realitzades al 

respecte. Des del departament de Llicències s’informa que es va requerir a la titular 

d’una associació animalista que cessés en l’activitat de manteniment d’animals 

domèstics o refugi d’animals que es realitzava a la finca i també que retirés els 

gossos, ja que en aquest emplaçament no era compatible aquesta activitat amb el 

planejament urbanístic vigent en el municipi. I que després que la titular atengués el 

requeriment, i al comprovar que ja no s’estava exercint cap activitat i que, per tant, 

s’havia de tractar el tema com a tinença d’animals, ja que el número de gossos era 

inferior a 10, des del departament de Llicències es va donar traspàs de l’expedient al 

departament de Medi Ambient. Des de Medi Ambient se’ns envia un escrit en què hi 

diu que la titular ha retirat la majoria dels animals del terreny, quedant-ne només 

tres, i que, malgrat no estar obligada per cap normativa, aquesta persona es va 

comprometre a traslladar les gàbies d’aquests animals a la zona més allunyada dels 

veïns per evitar molèsties. També hi diu a l’escrit que els sorolls que puguin provocar 

aquests animals són els mateixos que provoquen la resta de gossos que altres veïns 

tenen a la zona, que acostumen a bordar quan alguna persona passa pel carrer 

proper, o quan altres animals s’hi apropen. I que des d’aquest departament han donat 

per tancat l’expedient, atès que no hi ha activitat i que els animals compleixen amb 

la normativa. En resposta a aquest escrit, la Defensora de la Ciutadana demana a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que prengui les mesures necessàries per tal que 

es compleixi l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions pel que fa a l’article 19, 

per tal d’evitar al màxim les molèsties al veïnat, en especial des de les 23 hores fins 

les 8 hores. Donat que no obtenim cap més comunicació per part de Medi Ambient i 

que els ciutadans afectats ens informen que segueixen patint les mateixes molèsties, 

la Defensora de la Ciutadania demana fer una reunió amb el regidor i el cap de servei. 

En aquesta reunió se’ns informa que fa pocs dies la titular ha allunyat els animals 

200 metres respecte els habitatges dels veïns. Després de comunicar aquesta 

informació als veïns, aquests ens manifesten que sí que s’ha produït aquest 

l’allunyament, però que és menor de 200 metres, que les molèsties per soroll 

continuaran, i que no descarten presentar un contenciós administratiu. 

· Expedient tancat 
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Oficina d’Habitatge 

 

Expedient 15/18  Oficina d’Habitatge 

Queixa per manca de resposta municipal a una instància en què es reclama a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que iniciï una ordre d’execució davant la inacció 

i passivitat de la Comunitat de Propietaris enfront els problemes greus existents a 

l’edifici, que provoquen filtracions, males olors i la presència d’insectes i paràsits. Un 

cop revisada la documentació que aporta el ciutadà, la Defensora de la Ciutadania 

demana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que respongui la instància presentada 

i informi de l’estat en el que es troba l’expedient. Des del departament d’Habitatge 

es facilita un extens informe sobre l’expedient en què no queda clar quins són els 

terminis que l’Administrador de la Comunitat de Propietaris s’ha compromès a 

complir. Per aquest motiu la Defensora de la Ciutadania demana fer una reunió amb 

el regidor i la cap de servei. Durant aquesta reunió el tècnic responsable de 

l’expedient es posa en contacte amb l’Administrador de la Comunitat de Propietaris, 

el qual es compromet a iniciar els treballs necessaris per a solucionar les deficiències 

en un termini màxim de tres setmanes. Abans que s’acabi el termini acordat rebem 

una comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú explicant que s’han realitzat 

els treballs que estaven pendents i que s’informarà a l’interessat. 

· Expedient tancat 

 

Padró Municipal 

 

Expedient 102/18  Padró Municipal 

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

es demana que s’emeti un certificat on consti l’error administratiu, derivat del canvi 

d’empadronament d’una menor, en règim de custòdia compartida, realitzat sense el 

consentiment del pare. El ciutadà va presentar dues instàncies anteriors en què va 

comunicar el seu no consentiment a un futur canvi de padró de la seva filla, si no era 

aquest canvi prèviament sol·licitat pels dos progenitors. L’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú no va contestar cap de les dues instàncies i després, a petició de la mare, 

va procedir a realitzar el canvi de padró de la menor, sense rebre el consentiment 

del ciutadà. Un cop estudiada la documentació aportada, la Defensora de la Ciutadana 

adreça un escrit a la Secretaria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú recomanant 

que la rectificació de l’acte administratiu, en no haver-se aplicat la instrucció tècnica 

sobre la gestió del padró municipal que fa referència a la documentació acreditativa 
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necessària, i que estableix que “quan es sol·liciti la inscripció o canvi de domicili d’un 

menor amb un de sol d’ambdós progenitors, a més de complimentar el full padronal 

i l’aportació del llibre de família, per reputar la vàlida representació cal exigir la 

signatura d’ambdós progenitors (sempre i quan la guarda i custòdia del menor no 

estigui confiada en exclusiva al que realitza la sol·licitud)”. L’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú respon a la Defensora de la Ciutadania que no s’ha comès cap error 

administratiu pel que fa al canvi d’empadronament de la menor i que, per tant, no 

correspon realitzar cap tipus de rectificació; que una menor ha d’estar sempre 

empadronada, i com que l’any 2016 el pare va consentir el canvi de padró de la seva 

filla al primer canvi de domicili matern, aquesta Administració entengué que concorria 

el consentiment del pare en què la seva filla figurés sempre empadronada en el 

domicili de la mare, fos quin fos aquest. 

· Expedient tancat 

 

Patrimoni 

 

Expedient 172/18 Patrimoni/ Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per manca de resposta a dues instàncies presentades a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en les quals el ciutadà demana que es realitzin una sèrie de 

revisions a l’habitatge de la seva mare, pel que fa a la façana de la casa, les factures 

del rebut d’aigua i també sobre el preu del lloguer. Aquesta senyora viu en règim de 

lloguer. Arrel de la urbanització del sector Pirelli Mar, la casa va ser expropiada al 

propietari, passant a ser, des de llavors, propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. La Defensora de la Ciutadania formula la petició de resposta a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. Des de Patrimoni se’ns fa arribar un escrit a l’Oficina en el 

qual explica les actuacions que s’han realitzat per part de varis departaments de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En relació a les revisions sol·licitades pel ciutadà 

només queda pendent determinar si en el lloguer que paga la ciutadana s’ha 

d’incloure el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, o si, tractant-se d’un 

immoble municipal, és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qui ha d’assumir-ne el 

cost. 

· Expedient obert 

Expedient 173/18  Patrimoni 

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

i la Geltrú en la qual es sol·licita que el camí d’accés a una finca ubicada en una zona 

no urbanitzable torni a ser de propietat privada. El ciutadà manifesta que necessita 

poder disposar de llum en aquest espai i l’empresa distribuïdora li denega el servei 
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fins que no rebi l’autorització per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La 

Defensora de la Ciutadania formula la petició de resposta. Des de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú se’ns informa que ja han mantingut contacte amb el ciutadà, i en 

diverses ocasions, tècnics d’Urbanisme i també de Patrimoni, i que quan es doni 

resposta al ciutadà ens faran arribar la informació pertinent a l’Oficina. També se’ns 

explica que li han comunicat al ciutadà que és necessari que els aporti els plànols de 

la finca signats per un tècnic i també una escriptura on consti que la propietat és 

seva.   

· Expedient tancat 

 

Responsabilitat Patrimonial 

 

Expedient 137/18  Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la manca de resposta municipal després que la ciutadana aportés la 

documentació requerida per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació a un 

expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al vehicle 

al caure-li una tanca a sobre. La Defensora de la Ciutadania adreça la petició de 

resposta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des de Secretaria ens arriba còpia 

de l’escrit de la resolució que s’ha comunicat al ciutadà, en la que es desestima la 

reclamació perquè no s’ha demostrat l’existència del nexe causal entre els danys 

soferts i el funcionament normal o anormal de l’Administració. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 142/18  Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la manca de resposta municipal al recurs de reposició contra una resolució 

sobre un expedient de reclamació patrimonial pels danys soferts en un accident degut 

al mal estat del paviment en un carrer poc il·luminat. La Defensora de la Ciutadania 

no pot complimentar la petició de resposta per adreçar-la a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú perquè el ciutadà no ens fa arribar la còpia de la instància presentada. Des 

de l’Oficina s’intenta contactar amb ell vàries vegades sense èxit. Donat que el 

ciutadà no torna a comunicar-se amb l’Oficina, es considera la queixa com a no 

admesa. 

· Expedient tancat 

 

Sancions 

 

Expedient 143/18  Sancions 
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Queixa per manca de resposta a les al·legacions presentades a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en les quals es demana l’anul·lació de la sanció per infracció de 

circulació, per no obeir una senyal vertical d’estacionament prohibit. El ciutadà 

exposa que no es va tenir prou cura a l’hora de senyalitzar la zona. Després de ser 

formulada la petició de resposta per part de la Defensora de la Ciutadania, s’obté una 

còpia de la resposta donada al ciutadà en què l’agent de policia denunciant, en el seu 

informe, afirma que les senyals eren perfectament visibles i llegibles, havent-se 

col·locat les mateixes amb més de 24 hores de previsió, i que, per tant, s’afirma i 

ratifica totalment en el contingut de la denúncia.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 163/18  Sancions 

Queixa per la manca de resposta municipal a les al·legacions presentades sobre una 

sanció de trànsit per estacionar el vehicle durant més de 2 minuts en una zona de 

prohibit aparcar. El ciutadà comenta que, si bé es va excedir del temps autoritzat per 

molt poc, el seu vehicle no molestava a ningú, ni tallava la circulació. Formulada la 

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

d’Expedients Sancionadors se’ns informa que el ciutadà ha rebut contesta a les 

al·legacions en la qual se li desestima la reclamació en base a que “la realització 

d’activitats de tipus personal o professional s’han d’emmarcar dins el respecte a les 

normes de circulació, i en particular, a la senyalització viària que estableixi una 

obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin de la 

responsabilitat per la infracció al precepte que s’indica”. 

· Expedient tancat 

 

Seguretat i Protecció Ciutadana 

 

Expedient 141/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

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

instància presentada en la qual es demana l’anul·lació de la Taxa de retirada i 

custòdia de vehicles de la grua municipal per l’abandonament del ciclomotor a la via 

pública. El ciutadà explica que el 16 d’abril de 2017, en no trobar el seu vehicle al 

lloc on l’havia estacionat dos dies abans, va avisar la Policia Local, que li va respondre 

que no tenien el seu vehicle, i també li van recomanar que denunciés els fets als 

Mossos d’Esquadra. Dies després de realitzar la denúncia, el 15 de maig de 2017, el 

ciutadà va rebre una comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la 

sanció per abandonament del vehicle. A l’informe sobre la denúncia, l’agent de la 
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Policia Local exposa que el ciclomotor portava molt de temps estacionat al carrer, al 

mateix lloc, i sense moure’s, i que, segons la Prefectura Provincial de Trànsit, el 

vehicle no disposava de cap assegurança en vigor i, a més, l’ITV estava caducada 

des de l’any 2011. A la comissaria de la Policia Local li van indicar al ciutadà que el 

seu vehicle havia ingressat al dipòsit el dia 12 d’abril de 2017. Després de rebre 

aquestes informacions, el ciutadà va presentar les al·legacions a la sanció. El 10 de 

novembre de 2017 va rebre comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 

la qual es declarava la prescripció del fet infractor, per haver-se superat el termini 

previst de tres mesos (per a les infraccions lleus) entre la presentació de les 

al·legacions i la resolució. I que, per tant, tot i considerar l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú que sí que s’havia produït la infracció denunciada, aquesta quedava 

anul·lada. Un cop resolt el tema de la sanció, el 7 de desembre de 2017 el ciutadà 

va presentar un nou escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·licitant la revisió 

i aclariment sobre les informacions aparentment contradictòries havia rebut per part 

de la Policia Local pel que fa a la data en què s’havia retirat el vehicle del carrer i la 

data en què aquest havia ingressat al dipòsit. També exposava en aquest escrit que 

en el ciclomotor no hi va veure mai l’adhesiu de color vermell que notifica la 

denúncia.  El 17 de maig de 2018, en no haver rebut cap resposta a la darrera 

instància presentada, el ciutadà torna a presentar una nova instància sol·licitant el 

retorn del ciclomotor i també demanant l’anul·lació de la Taxa de retirada i custòdia 

de vehicles. El 16 d’octubre de 2018 el ciutadà exposa el greuge a la Defensora de la 

Ciutadana, que formula la petició de resposta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

El 30 d’octubre de 2018 rebem còpia de la contesta enviada al ciutadà, amb data de 

7 de juny de 2018, en la qual es desestima la petició d’anul·lació de la Taxa per 

retirada i custòdia de vehicles de la grua municipal, en base a que el ciutadà havia 

comès la infracció d’abandonar un vehicle a la via pública. Després d’aquesta 

comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Defensora de la Ciutadania 

recomana al ciutadà que consulti a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a quan 

ascendeix l’import de la Taxa i que, si ho creu convenient, sol·liciti poder pagar-la a 

terminis, ja que l’anul·lació de la sanció no comporta l’anul·lació de la taxa. 

· Expedient tancat 

Serveis Socials 

 

Expedient 119/18  Serveis Socials 

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

Vilanova i la Geltrú en la qual es demana una millora en les condicions del servei de 

menjador de La Plataforma. El ciutadà considera que el menjar es serveix, a vegades, 
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cru i fred i també que els plats i els gots són de plàstic. La Defensora de la Ciutadania 

formula petició de resposta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des de Serveis 

Socials, ens faciliten la còpia de la resposta adreçada al ciutadà en la qual se li informa 

que traslladen les seves peticions a l’equipament que gestiona el servei de menjador 

social i que es vetllarà perquè els àpats estiguin calents i amb un punt de cocció 

adient segons l’aliment que es tracti. En l’escrit, també se li comunica al ciutadà que, 

sempre que ell ho consideri oportú, pot adreçar-se a la persona referent de Serveis 

Socials ubicada a l’equipament, la qual recollirà els seus comentaris. 

· Expedient tancat 

 

Serveis Viaris i Mobilitat 

 

Expedient 11/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la impossibilitat d’instal·lar la fibra òptica al seu habitatge. El ciutadà 

comenta que després d’uns treballs realitzats a la vorera per part de la Companyia 

d’Aigües el març del 2013 (reparació d’una petita fuita d’aigua a la canonada que 

provocada per unes obres realitzades per la companyia elèctrica), un tub de 

telecomunicacions va quedar obstruït. Un cop estudiada la documentació aportada 

pel ciutadà, la Defensora de la Ciutadania s’adreça al departament de Serveis Viaris 

recomanant-li que solucioni el més aviat possible la incidència produïda a la via 

pública per tal que no s’allargui més el greuge que ve patint el ciutadà, des de ja fa 

més de quatre anys. També demana la Defensora de la Ciutadania a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú que informi de les actuacions previstes al respecte tant a la 

persona afectada com a ella mateixa. Després de quatre requeriments, s’obté una 

còpia de la resposta escrita que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha fet arribar al 

ciutadà, en la qual se li demana disculpes per l’endarreriment en la resolució del 

problema, i se l’informa de les actuacions realitzades per part de la Unitat de Serveis 

Municipals, les quals han permès facilitar la reparació. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 25/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per manca de resposta a un recurs de reposició sobre una resolució d’un 

expedient pel tràmit de baixa de la ratlla groga del lloc oposat en la llicència d’un 

gual. La ciutadana reclama la devolució dels diners pagats per la placa que després 

ha hagut de retornar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. De les gestions 

realitzades per la Defensora de la Ciutadania s’obté la resposta del departament de 
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Serveis Viaris en la que s’accepta el retorn dels 31,68€ abonats per la ciutadana pel 

canvi de placa del pas d’entrada i sortida de vehicles. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 38/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per manca de resposta a una instància en què es sol·licita el retorn de la 

fiança corresponent a una llicència d’obres. La Defensora de la Ciutadana formula la 

petició de resposta al servei de Llicències i Disciplina, que la traspassa al departament 

d’Ocupació i Inspecció de la via pública, que és des d’on es gestionen les devolucions 

de fiances per a la conservació de voreres i vials. Després d’aquesta petició, el ciutadà 

obté la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la qual es notifica el retorn 

de la fiança. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 40/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la desestimació de les al·legacions presentades sobre la Taxa d’entrada 

i sortida de vehicles a través de la vorera (gual permanent). El ciutadà ha presentat 

diverses instàncies demanant que es revisin les liquidacions dels anys 2014 a 2016, 

període en què el solar ha estat utilitzat com a pista de pràctiques d’una autoescola, 

i no com a garatge. Un cop estudiada la documentació aportada, la Defensora de la 

Ciutadana demana al departament de Serveis Viaris la revisió de l’expedient, en no 

considerar apropiat que un espai destinat a aquest ús sigui tractat, a efectes de 

determinar-ne la Taxa d’entrada i sortida de vehicles, de la mateixa manera que un 

espai destinat a aparcament. Després de tres requeriments, s’obté la resposta de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la qual s’estimen les al·legacions presentades 

pel ciutadà, procedint a la regularització a 4 places d’aparcament i 3,8 metres 

d’amplada la Taxa corresponent a les anualitats de 2014, 2015 i 2016. 

· Expedient tancat 
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Expedient 48/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de resposta a una instància presentada en què es demana que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci les actuacions necessàries per evitar la 

formació de sots al camí de la Pastera. Després de ser formulada la petició de 

resposta per part de la Defensora de la Ciutadana, des de l’Àrea de Territori i Espai 

Urbà es respon al ciutadà que aquest camí està en una zona classificada, segons el 

Pla General de la ciutat, com a rústica i de sòl no urbanitzable, i que, per tant, des 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no resulta possible desenvolupar els accessos 

ni crear infraestructures que portin a consolidar un espai que no podrà ser urbanitzat. 

Que, tot i així, es presten alguns serveis de suport de manera ocasional, com el 

d’arreglar el camí tapant el sots amb terra. I que, malauradament, l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú no disposa dels recursos necessaris per poder programar aquest 

servei amb regularitat.  

· Expedient tancat 

 

Expedient 58/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

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

Vilanova i la Geltrú en la qual es demana una sèrie d’actuacions a la zona de la plaça 

Joan Magriñà. La ciutadana ha exposat que l’espai està totalment abandonat per part 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, perquè hi manca neteja, il·luminació, 

vigilància policial, i també una solució urgent als problemes greus per trobar 

aparcament. Lamenta que una zona que podria de ser tranquil·la i bonica s’està 

convertit en un espai marginal. La Defensora de la Ciutadania adreça la petició de 

resposta al departament de Serveis Viaris, que respon a la ciutadana indicant-li les 

diferents actuacions que durant els darrers anys s’han realitzat als carrers del barri 

de la Masia Nova, i també de les que estan en previsió de ser executades. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també lamenta que, degut als elevats nivells de 

vandalisme que patim a la nostra ciutat, bona part dels recursos disponibles s’hagin 

d’utilitzar per a reposar i reparar el mobiliari urbà. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 73/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per manca de resposta municipal a una instància en què el ciutadà sol·licita 

la targeta de resident per a la zona verda de Ribes Roges. Després de ser formulada 

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

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú envia un escrit al ciutadà en el qual se li explica 

que en el seu cas no es compleixen els requisits necessaris per poder adquirir la 
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targeta, però que, no obstant això, casos com el seu (es tracta d’unitat familiar en 

què un membre de la parella és la persona resident i l’altre membre és la persona 

titular del vehicle) es podran tenir en compte per a l’any vinent, a l’hora de decidir si 

es modifiquen les ordenances fiscals que regulen la Taxa d’estacionament regulat de 

vehicles. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 74/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

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

instàncies en quals se sol·licita la devolució de la fiança de conservació de voreres i 

runes, corresponent a la rehabilitació i ampliació d’un habitatge. La Defensora de la 

Ciutadania demana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que faci arribar una 

resposta al ciutadà. Després de dos requeriments ens arriba una còpia de la resposta 

enviada al promotor de la queixa, en què se li indica que ha prescrit el dret de retorn 

perquè el pagament de la fiança es va fer l’any 2009, i el termini de prescripció és 

de quatre anys. El ciutadà es mostra en desacord amb aquesta resolució, donat que 

l’any 2017, en resposta a la primera sol·licitud que va presentar en relació a aquesta 

devolució, va rebre una notificació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la qual 

se li concedia un termini de 30 dies per a tramitar la llicència de primera utilització i 

ocupació, i també per presentar la certificació de la gestió de runes. La Defensora de 

la Ciutadania exposa al departament de Gestió Tributària aquesta contradicció en les 

notificacions rebudes pel ciutadà. Tot i que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú admet 

que la notificació de l’any 2017 no corresponia emetre-la, perquè ja havia prescrit el 

dret de retorn, es ratifica en la resolució. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 162/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

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

en què se sol·licita l’execució d’alguna mesura que permeti als veïns i veïnes residents 

a la zona de la plaça Llorenç Garriga, poder estacionar durant més temps dels 2 

minuts reglamentaris per carregar, descarregar i també per acompanyar familiars 

amb mobilitat reduïda. El ciutadà lamenta la manca d’espais que hi ha per estacionar 

a prop dels seus habitatges i demana més flexibilitat per part dels agents de Policia 

amb els veïns residents. La Defensora de la Ciutadania formula la petició de resposta 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des del departament de Serveis Viaris se’ns 

fa arribar la còpia de la resposta adreçada al ciutadà, en la qual diu que la plaça 

Arxiprest Llorens Garriga està inclosa dins el nucli antic de Vilanova i la Geltrú, i, per 
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tant, dins la zona de pacificació del trànsit, en què es dona prioritat al vianant. També 

s’exposa que la Policia Local té en consideració un temps mínim necessari per fer 

càrrega i descàrrega o d’acompanyament a les persones amb mobilitat reduïda als 

veïns de la zona. I que els agents estan denunciant els vehicles infractors que 

aparquen indegudament a la plaça i, alhora, estan tenint certa tolerància amb el veïns 

i veïnes que fan un ús racional de la parada, establerta a la normativa de 2 minuts 

per carregar i descarregar, sempre que no obstaculitzin greument la circulació de la 

resta d’usuaris de la via pública. 

· Expedient tancat 

 

Expedient 177/18 Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per manca de resposta municipal a dues instàncies en les quals es demana a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la modificació de l’article 6 de l’Ordenança 

municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 

comercials i de restauració, i també poder mantenir una entrevista amb el regidor de 

l’àrea. El ciutadà es mostra disconforme amb la impossibilitat d’instal·lar paravents 

laterals a la terrassa del seu local ubicat a la rambla Principal. La Defensora de la 

Ciutadania adreça escrit de petició de resposta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Des de Serveis Viaris ens arriba una còpia de la resposta enviada al ciutadà, en la 

que se li explica que tot i que el que sol·licita està expressament prohibit a 

l’ordenança actual, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat analitzant amb 

tècnics de diferents regidories l’impacte que suposaria a la rambla la presència 

d’aquests elements i també com podria influir a la visibilitat d’altres comerços. També 

se’ns indica que s’ha programat la visita amb el regidor. 

· Expedient tancat 
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Consultes 

Companyia d’Aigües 

 

Expedient 29/18  Companyia d’Aigües 

Queixa per l’import de la darrera factura de l’aigua. Se li recomana al ciutadà que 

presenti una instància per escrit. La pot adreçar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

o a les oficines de la Companyia d’Aigües. 

 

Expedient 42/18  Companyia d’Aigües 

Queixa perquè s’ha de fer càrrec del cost econòmic de connectar la sortida d’aigua 

de la seva finca al clavegueram. Se li explica al ciutadà que encara que li pugui 

semblar injust, segons la llei té la obligació de fer-ho. 

 

Expedient 95/18  Companyia d’Aigües 

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

connectar aigua corrent a la seva finca. El ciutadà resideix a un habitatge pendent 

de legalitzar en una zona no urbanitzable. Se li explica que cal que faci els tràmits i 

presenti la documentació requerida per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 107/18  Companyia d’Aigües 

Queixa sobre el subministrament d’aigua corrent. El ciutadà explica que a casa seva 

l’aigua surt a molt poca pressió. Se li recomana que revisi la instal·lació i que també 

comprovi si passa el mateix a la resta d’habitatges de la finca. En cas que es tracti 

d’un problema general caldria que la Comunitat de propietaris ho posés en 

coneixement a la Companyia d’Aigües. 

 

Expedient 108/18  Companyia d’Aigües 

Queixa sobre el rebut de l’aigua d’un magatzem. El ciutadà creu que està pagant més 

del compte perquè diu que pràcticament no consumeix aigua i ens mostra la darrera 

factura. Se li explica que encara que no utilitzi el servei, hi ha sempre un cost fix que 

s’ha de tenir en compte. Tot i que no es detecta cap anomalia en el rebut que ens 

presenta, se li recomana que, per la seva tranquil·litat, faci la consulta a les oficines 

de la Companyia d’Aigües. 
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Expedient 170/18  Companyia d’Aigües 

Queixa per no poder contractar el servei d’aigua a l’habitatge que acaba d’adquirir 

fins que no liquidi una sanció pendent de pagament de l’anterior titular del servei. El 

ciutadà no entén com pot ser que la Companyia d’Aigües li pugui exigir a ell el 

pagament del deute d’un altre. Acaba de presentar una instància, però diu que no 

pot esperar un mes la resposta. Se li recomana que demani una reunió amb el gerent 

de la Companyia d’Aigües per mirar de trobar, quan abans millor, una solució al 

problema. 

 

Convivència 

 

Expedient 57/18  Convivència 

Queixa per la manca d’educació i civisme dels ciclistes que no circulen pel carril bici. 

Se li suggereix a la ciutadana que exposi la queixa per escrit a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, intentant concretar el màxim la zona d’afectació. 

 

Cultura 

 

Expedient 89/18 Cultura 

Queixa per les molèsties ocasionades pel festival de música El Tingladu. La ciutadana 

diu que es posa la música a un volum massa alt, i fins massa tard. Es queixa cada 

any a la Policia però diu que no serveix de res. Se li explica que pot presentar una 

instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant el problema. També se li 

explica que ens consta que els responsables del festival atenen les queixes dels veïns 

i veïnes que es puguin sentir agreujats. 

 

Educació 

 

Expedient 21/18  Educació 

Queixa per no haver pogut matricular a la seva filla a una escola propera al seu 

domicili, tenint en compte que el ciutadà pateix una minusvalidesa que afecta a la 

seva mobilitat. Se li recomana que presenti una instància a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú adjuntant documentació que acrediti les seva circumstància personal. 
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Esports 

 

Expedient 72/18  Esports 

Queixa pel tracte rebut per una treballadora del Centre Municipal d’Esport i Salut 

l’Esportiu La Piscina. El ciutadà comenta que aquesta persona li parla malament de 

forma reiterada, tant a ell com a altres usuaris. S’ha queixat a la direcció de 

l’equipament i no està d’acord amb la resposta que li ha donat. Se li diu que pot 

presentar una queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja que es tracta 

d’un equipament municipal. 

 

Gestió Tributària i Recaptació 

 

Expedient 2/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per l’augment de l’import de l’Impost de Béns Immobles en relació als valors 

dels darrers anys: el seu rebut s’ha incrementat quasi un 100%. Se li explica al 

ciutadà que una part dels contribuents està suportant ara els efectes de deixar 

d’aplicar-se bonificacions a aquest tribut i se li suggereix que presenti la queixa per 

escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exposant el seu cas. 

 

Expedient 37/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa pel retard en rebre la subvenció de la Taxa d’escombraries. El ciutadà 

comenta que està esperant l’ingrés des del desembre del 2017 i que, almenys, voldria 

saber quan està previst que se li aboni. Se li recomana que ho consulti per escrit a 

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

 

Expedient 69/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per la no aplicació de la bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica. Se li recomana al ciutadà que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 75/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per l’aplicació d’un recàrrec sobre la plusvàlua en la transmissió d’una 

herència. Es concerta visita amb la Defensora de la Ciutadania però dies després la 

ciutadana ens comunica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha posat en 

contacte amb ella i ja s’ha solucionat el problema. 
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Expedient 118/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Consulta sobre què ha de fer si ha detectat un error en la informació cadastral del 

seu habitatge. Se li explica al ciutadà que pot adreçar-se tant a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú com a la gerència del Cadastre a Barcelona. 

 

Expedient 136/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per haver de pagar la plusvàlua en una dació en pagament. La ciutadana 

explica que a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li han dit que ha d’assumir l’impost 

encara que a l’escriptura hi posi que és una “compra venda equiparable a dació en 

pagament”. La seva advocada li ha explicat que cada ajuntament fa el que vol en 

relació a aquest tema. Se li recomana a la ciutadana que realitzi la consulta a l’Oficina 

d’Habitatge. 

 

Expedient 138/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per estar disconforme amb una notificació del Cadastre. El ciutadà creu que 

no és correcte el resultat de la revisió cadastral del seu habitatge. Se li aconsella que 

demani cita prèvia a l’oficina de Cadastre que han habilitat temporalment al Centre 

Cívic La Geltrú. 

 

Expedient 146/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per no rebre una ajuda en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles. El 

ciutadà ha sol·licitat una subvenció de l’impost al·legant que té a càrrec un familiar 

que pateix una malaltia mental. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha contestat 

que aquest cas no està contemplat. Se li recomana que s’adreci a Serveis Socials i 

exposi la seva situació. 

 

Expedient 155/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa sobre la Taxa d’escombraries. La ciutadana comenta que té un local de negoci 

que pràcticament no genera brossa i troba desmesurat l’import. Se li suggereix que 

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

 

Expedient 176/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no va informar sobre el canvi en 

el tràmit per aconseguir la bonificació de la Taxa d’escombraries. El ciutadà comenta 

que desconeixia que, a partir d’aquest any, havia de sol·licitar-la. Creu que aquesta 

forma de procedir denota poca transparència per part de l’Administració, que  caldria 

que invertís més esforços per aconseguir que informacions com aquesta arribessin al 
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màxim de gent possible, i que no n’hi ha prou amb publicar-les als butlletins 

oficials.  La Defensora de la Ciutadania li comenta que recomanarà a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú que informi més i millor a la ciutadania sobre aquests temes. 

 

Llicències i Disciplina 

 

Expedient 33/18  Llicències i Disciplina 

Queixa per la manca de resposta a una instància presentada el mes de juny de l’any 

passat en què es demanava que es netegés un solar aparentment abandonat. 

Quedem a l’espera que el ciutadà ens aporti una còpia de la instància per tal de 

demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que li respongui. 

 

Expedient 168/18  Llicències i Disciplina 

Queixa per l’estat de deixadesa d’un solar proper al seu habitatge. La ciutadana 

comenta que el terreny està totalment abandonat i que el propietari no hi és mai. Se 

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

 

Medi Ambient 

 

Expedient 115/18  Medi Ambient 

Queixa per la resposta rebuda a la instància presentada sobre les molèsties que li 

ocasiona el so de les campanes de l’església de Mar, sobretot a les nits. L’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú li ha contestat que els decibels s’ajusten a la normativa. Se li 

comenta a la ciutadana que la resposta que li han donat és tècnicament correcta i 

que, en tot cas, hauria d’aconseguir el suport de més ciutadans/es que estiguessin 

d’acord amb ella. 

 

Expedient 130/18  Medi Ambient 

Queixa per les molèsties que li provoca la presència de molts coloms a un balcó d’un 

habitatge buit i proper al seu. Ho ha explicat a l’administrador de la finca i aquest li 

ha respost que desconeix qui és el propietari. Se li recomana a la ciutadana que 

adreci la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 133/18  Medi Ambient 

Queixa per la presència de rates a prop del seu habitatge. La ciutadana creu que és 

degut al mal estat de la tapa del clavegueram, que algú intencionadament fa malbé 

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

la Geltrú. 

 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

 

Expedient 17/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa per una sèrie de comissions que li ha carregat el banc al seu compte corrent. 

El ciutadà ha presentat una reclamació i no ha obtingut resposta. Se l’adreça a 

l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). 

 

Expedient 49/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa sobre el possible intent de frau d’unes persones que s’han presentat al seu 

domicili explicant que eren comercials de la companyia elèctrica. El ciutadà comenta 

que li han demanat que els ensenyés el contracte de la llum. Se li recomana que 

exposi el seu cas a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, on el podran 

assessorar al respecte. 

 

Expedient 52/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa sobre la manca de resposta d’una empresa de telefonia mòbil a la petició que 

se’l tregui de la llista de morosos en la que estava inclòs per haver deixat de pagar 

algunes factures. Se li recomana al ciutadà que s’adreci a l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 53/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre com presentar una reclamació al banc sobre les clàusules abusives 

en el contracte de la hipoteca. S’adreça el ciutadà a l’Oficina Municipal d’Informació 

al Consumidor. 

 

Expedient 60/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre el contracte de lloguer. El ciutadà pregunta en quins supòsits el 

contracte es renova automàticament. Se li recomana que faci la consulta a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 
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Expedient 67/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Consulta sobre si és possible que el banc li retorni diners en relació a les clàusules 

abusives del contracte de la hipoteca. S’adreça al ciutadà a l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 70/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa per la resposta que li ha donat el banc sobre les clàusules abusives del 

contracte de la hipoteca. S’adreça el ciutadà a l’Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor. 

 

Expedient 99/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa sobre la factura del mòbil. La ciutadana afirma que hi ha inclosos una sèrie 

de conceptes que ella no ha contractat. Se li recomana que ho consulti a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 103/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa per l’incompliment per part de la immobiliària de les condicions acordades en 

l’entrega d’un pis de lloguer. La ciutadana es queixa que l’habitatge no està pintat, 

tal i com havien pactat. Se li recomana que ho consulti a l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 139/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa per l’actuació realitzada pel cementiri de Vilanova i la Geltrú en relació al 

trasllat d’unes despulles. El ciutadà no està d’acord en haver d’assumir el cost 

econòmic d’aquesta gestió perquè afirma que el trasllat és fruit d’un error comès fa 

anys pel cementiri. Se l’adreça a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, ja 

que és una empresa privada la que gestiona aquest servei. 

 

Expedient 149/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa pel no retorn de la fiança un cop finalitzat el contracte de lloguer. El ciutadà 

explica que la immobiliària no ha respost a un burofax que li va enviar ara fa tres 

setmanes. Se li recomana que s’adreci a l’Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor. 

 

Expedient 152/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa sobre la factura del mòbil, perquè inclou una sèrie de trucades i de missatges 

de text a un número de tarifació especial que ell desconeix. El ciutadà ha presentat 
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una reclamació a l’operadora però no ha rebut cap resposta. Se l’adreça a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 160/18 Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa per les comissions que li cobra el banc al final de l’any. El ciutadà  comenta 

que quan va contractar el compte corrent li van dir que no hauria de pagar cap 

comissió. Ha fet la reclamació al banc però li han dit que les comissions cobrades són 

correctes. Se li recomana que es posi en contacte amb l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor. 

 

Expedient 171/18  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

Queixa a la companyia de telefonia per la no instal·lació de la fibra òptica al seu 

edifici. La ciutadana creu que és un greuge comparatiu amb la resta de comunitats 

de propietaris del barri, les quals sí disposen d’aquest servei. Se l’adreça a l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor. 

 

Padró Municipal 

 

Expedient 8/18 Padró Municipal 

Queixa per la manca de resposta a la sol·licitud on demanava ser empadronat a un 

domicili que està ocupant. Com que fa més de 30 dies que la ciutadana va presentar 

la instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se li proposa una entrevista amb 

la Defensora de la Ciutadania. Comenta que no sap si conserva la còpia de la 

instància. La buscarà i, quan el trobi, es tornarà a posar en contacte amb l’Oficina 

per tal de concertar una entrevista amb la Defensora de la Ciutadania. 

 

Expedient 20/18  Padró Municipal 

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

sol·licitud presentada fa 15 dies en relació al padró. Se li explica al ciutadà que per 

poder acceptar a tràmit la queixa i procedir a la petició de resposta cal esperar 15 

dies més. 

 

Expedient 23/18  Padró Municipal 

Consulta sobre com interpretar la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

una instància en la que el ciutadà demanava ser empadronat. Se l’ajuda a entendre 

la carta i se li explica que té 10 dies per aportar nova documentació que esmeni la 

que va presentar en el moment de realitzar la sol·licitud. 
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Expedient 153/18  Padró Municipal 

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

d’empadronament. Se li explica a la ciutadana que un cop presentada la instància cal 

esperar un mes la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Patrimoni 

 

Expedient 123/18  Patrimoni 

Queixa per no tenir llum en un camí que dona accés a un terreny de la seva propietat. 

La companyia de la llum li ha dit al ciutadà que per donar el servei necessita 

l’autorització de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se li recomana que exposi el 

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

 

Responsabilitat Patrimonial 

 

Expedient 43/18  Responsabilitat Patrimonial 

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

una instància presentada ara fa més d’un mes en relació a una caiguda soferta al 

carrer. Se li explica a la ciutadana que és necessari que ens faci arribar una còpia de 

l’escrit per tal de fer la petició de resposta al departament corresponent.   

 

Expedient 44/18  Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la desestimació de la reclamació per responsabilitat patrimonial pels 

danys soferts al relliscar i caure davant del Mercat Municipal, degut al mal estat del 

paviment. Se li explica a la ciutadana ja no està a temps de presentar al·legacions ja 

que s’ha exhaurit el termini legalment previst per a fer-les. 

 

Expedient 51/18  Responsabilitat Patrimonial 

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

reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts al tancar-se la porta de 

l’ascensor de la Biblioteca Joan Oliva. Després de ser desestimada la reclamació per 

part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la ciutadana ens informa que ha 

presentat un recurs de reposició. 
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Expedient 55/18  Responsabilitat Patrimonial 

Consulta sobre si val la pena presentar una reclamació patrimonial pels danys soferts 

al caure, anant en bicicleta per una calçada que estava en mal estat. Se li recomana 

a la ciutadana que exerciti el dret de queixa si creu que és just el que reclama, 

independentment de les possibilitats d’obtenir una resposta estimatòria a la seva 

reclamació. Se li explica que disposa d’un any de termini per a presentar l’escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 150/18  Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 

soferts després d’ensopegar i caure sobre una tanca mentre caminava pel carrer de 

l’Estany. El ciutadà comenta que la companyia d’Aigües hi estava fent obres i que la 

zona no estava degudament protegida ni senyalitzada. Un cop revisada la 

documentació que ens aporta, se li explica que no podem acceptar a tràmit la queixa 

donat que no va presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la documentació 

que li fou requerida  per a formalitzar la reclamació. També se li comenta que disposa 

d’un mes per a fer un recurs, si ho creu convenient. 

 

Expedient 154/18  Responsabilitat Patrimonial 

Queixa per l’estat en que ha quedat la paret del garatge comunitari després que la 

Companyia d’Aigües reparés una fuita d’aigua d’una canonada. El ciutadà creu que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també s’hauria de fer càrrec d’arreglar la paret, 

que, degut a la fuita, ha quedat humida i això pot comportar un risc per a l’estructura 

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

i la Geltrú. 

 

Sancions 

 

Expedient 3/18  Sancions 

Queixa per la sanció rebuda per portar deslligat un gos de raça considerada 

potencialment perillosa i no disposar de la documentació acreditativa corresponent. 

La ciutadana reconeix haver comès la infracció però considera excessiva la quantia 

de la sanció. Com que ja ha presentat al·legacions, se li comenta que cal que esperi 

la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 19/18  Sancions 

Queixa per sanció rebuda per estacionar en zona de càrrega i descàrrega. La 

ciutadana no ha presentat al·legacions. Se li explica que encara està dins el termini 

per poder presentar-les. 

 

Expedient 28/18  Sancions 

Queixa per la sanció que ha rebut la seva filla per no dur el gos amb morrió. El ciutadà 

ha presentat al·legacions que han estat desestimades. Reconeix que la seva filla va 

incomplir l’ordenança, però troba desproporcionat l’import de la  sanció. Se li 

comenta que des d’aquesta Oficina no es pot acceptar a tràmit la queixa, i se li explica 

que existeix l’opció d’acollir-se a fer treballs per a la comunitat i també la de demanar 

poder pagar la sanció a terminis. 

 

Expedient 30/18  Sancions 

Queixa per sanció per no dur el gos lligat, ni amb morrió, i per no aportar la 

documentació referent a que es tracta d’un gos de raça potencialment perillosa. La 

ciutadana comenta que realment no és perillós i també que desconeixia la normativa 

que obliga a registrar les dades de l’animal. Se li explica que el desconeixement de 

la llei no l’eximeix d’haver de complir-la, i que pot sol·licitar a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú acollir-se a fer treballs per a la comunitat en comptes de pagar 

la sanció, i/o també pot demanar poder pagar-la a terminis. 

 

Expedient 91/18  Sancions 

Queixa per la sanció rebuda per haver aparcat en zona de càrrega i descàrrega. El 

ciutadà és minusvàlid i creu que per aquest fet hauria de tenir dret a estacionar en 

zones de càrrega i descàrrega, i també a les zones blaves, tal i com diu que succeeix 

a altres ciutats. Se li recomana que ho pregunti per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Expedient 101/18  Sancions 

Queixa per la sanció rebuda per no haver sol·licitat el permís d’obra menor. El 

ciutadà  explica que la sanció és del tot injusta perquè no li van notificar ni en el 

temps ni en la forma correcta. Se li explica que s’ha esgotat la via administrativa i, 

per tant, només li queda la opció de presentar un contenciós administratiu contra 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 121/18  Sancions 

Queixa per la resposta rebuda a les al·legacions sobre una sanció de trànsit. El 

ciutadà es planteja anar al contenciós administratiu perquè no està d’acord amb el 

que l’agent de policia ha ratificat: que no va aturar el cotxe en un pas de vianants 

quan una persona intentava creuar el carrer. Se li explica que els membres dels 

cossos de seguretat tenen la presumpció de veracitat i que, en aquest cas concret, 

és complicat aportar proves documentals que demostrin que no va cometre la 

infracció. Tot i així, se li diu que, si ell ho creu convenient, encara és a temps de 

presentar un recurs de reposició, i esgotar així la via administrativa. 

 

Expedient 122/18  Sancions 

Queixa per la sanció rebuda per aparcar el cotxe a la zona verda d’estacionament al 

barri de Mar. La ciutadana va adquirir el tiquet de tarifa reduïda sense adonar-se que 

es tractava d’una zona d’estacionament exclusiva per a residents. Se li explica que 

haurà de pagar la sanció però se li recomana que presenti un escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú demanant que li retornin l’import del tiquet. 

 

Expedient 127/18  Sancions 

Queixa per la sanció rebuda per fer bolcar un contenidor. El ciutadà diu que ell no ho 

va fer, però que va tenir la mala sort d’estar al lloc dels fets quan els agents de la 

policia s’hi van presentar. Se li explica que pot fer al·legacions, aportant la 

documentació que consideri necessària. 

 

Expedient 132/18  Sancions 

Queixa per considerar desproporcionada la sanció de 90 euros per haver sobrepassat 

deu minuts el límit horari indicat a la zona blava d’aparcament del passeig de Ribes 

Roges. El ciutadà reconeix que ha comès la infracció però creu injust el càstig. Se li 

recomana que pagui la sanció i, si ho creu convenient, presenti al·legacions. 

 

Expedient 157/18  Sancions 

Queixa per la resposta rebuda de la Diputació de Barcelona a les al·legacions 

presentades a una sanció de trànsit. El ciutadà reconeix que va cometre la infracció 

però esperava una resposta diferent per part de l’administració, perquè no ha fet cap 

al·lusió a  l’argument exposat en les al·legacions. Se li comenta que tot i que la 

resposta de la Diputació de Barcelona és molt genèrica, no es pot acceptar a tràmit 

la queixa, donat que la infracció va existir, tal i com reconeix el ciutadà. 

Expedient 167/18  Sancions 
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Queixa sobre una sanció per circular amb excés de velocitat. El ciutadà reconeix que 

va cometre la infracció i pregunta si el podem ajudar per tal que s’anul·li. Se li explica 

que si la sanció és justa no es podrà admetre a tràmit la queixa, des d’aquesta 

Oficina. 

 

Seguretat i Protecció Ciutadana 

 

Expedient 16/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per no estar d’acord amb el que diu l’atestat policial d’un accident de trànsit 

en el que el vehicle que conduïa la ciutadana va topar amb un altre. Se li recomana 

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

 

Expedient 76/18 Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa sobre el mal ambient que hi ha, sobretot a les nits, a la plaça de la Rajanta. 

La ciutadana lamenta la manca de civisme d’algunes persones que fan xivarri al carrer 

a altes hores de la nit. Se li recomana que cada vegada que es produeixin aquestes 

molèsties les posi en coneixement de la Policia Local. La Defensora de la Ciutadania 

traslladarà el seu neguit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 97/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per la quantitat de persones que no porten el gos lligat a la plaça del Port. El 

ciutadà ja ha tingut més d’un ensurt estant amb els seus fills, i demana més control. 

Se li explica que ha d’adreçar la queixa prèviament a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

 

Expedient 104/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per la inseguretat que provoca la quantitat de gossos que no van lligats. El 

ciutadà comenta que degut a aquesta situació ha patit més d’un ensurt. Fa quinze 

dies que va presentar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demanant 

més vigilància al respecte. Se li recomana que esperi la resposta de l’administració. 

 

Expedient 178/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per l’ocupació d’un pis. El ciutadà comenta que, per solidaritat, va permetre 

a una senyora viure uns dies en un habitatge de la seva propietat. Després d’uns 

mesos, li ha demanat que marxés, però ella no vol. Se li recomana al ciutadà que 

posi el tema en coneixement de la policia. 
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Servei de Mediació 

 

Expedient 24/18  Servei de Mediació 

Queixa pel mal tracte que rep per part dos veïns del seu edifici. El ciutadà comenta 

que li fan la vida impossible, fins al punt que s’està plantejant buscar un altre lloc on 

viure. Se li explica que aquesta Oficina no pot actuar en relació a greuges entre 

particulars i se l’adreça al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 92/18  Servei de Mediació 

Queixa per les molèsties ocasionades pels lladrucs del gos d’una veïna. La ciutadana 

explica que l’animal està moltes hores sol a casa, també durant la nit. Se li aconsella 

que s’adreci al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 96/18  Servei de Mediació 

Queixa pel fort soroll que fa el motor de la furgoneta del seu veí quan l’engega cada 

matí. Al tractar-se d’un greuge entre dos particulars se li explica al ciutadà que pot 

adreçar-se al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 124/18  Servei de Mediació 

Es contacta amb una ciutadana que ha presentat una sol·licitud d’entrevista amb la 

Defensora de la Ciutadania a través de la carpeta ciutadana. Ens explica que té un 

conflicte veïnal i que ja està sent atesa pel Servei de Mediació de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 156/18  Servei de Mediació 

Consulta sobre si un llogater té dret a canviar el pany de la porta d’entrada de 

l’habitatge sense el permís del propietari. La ciutadana explica que la seva filla ha 

ocupat el pis de dalt de la finca familiar sense el seu consentiment i ha canviat el 

pany. Se li recomana que s’adreci al Servei de Mediació. 
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Serveis Socials 

 

Expedient 12/18  Serveis Socials 

Queixa per no poder ser atesa pels Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú tot i està 

empadronada a la ciutat. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha explicat que degut 

a que porta més d’un any vivint a Les Roquetes s’ha d’adreçar als Serveis d’aquest 

municipi. La ciutadana s’ha queixat vàries vegades, però ho ha fet verbalment. Se li 

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

 

Expedient 100/18 Serveis Socials 

Queixa per la manca de resposta a una instància. El ciutadà ha presentat queixa a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre la qualitat del menjar que serveixen a La 

Plataforma. Com que fa dues setmanes que va registrar la sol·licitud, se li recomana 

que esperi dues setmanes més la resposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 112/18  Serveis Socials 

Queixa pel mal ambient, la falta d’higiene i la inseguretat que genera la presència de 

persones indigents a la plaça del mercat de Mar. La ciutadana explica que la situació 

és insostenible i que passen por. També comenta que alguns dels veïns afectats han 

mantingut reunions amb l’alcaldessa i amb regidors, però que el problema persisteix. 

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

demanant que aquestes persones siguin ateses per l’administració. 

 

Expedient 131/18  Serveis Socials 

Consulta sobre a qui convé adreçar-se per avisar que des de fa uns dies hi ha una 

persona molt gran que dorm al pati dels baixos de la seva finca i en unes condicions 

poc higièniques. L’atén el Policia Local de Barri. 

 

Serveis Viaris i Mobilitat 

 

Expedient 1/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pels requisits establerts per poder obtenir la targeta verda d’estacionament 

regulat a Ribes Roges. La ciutadana resideix a aquest barri i és titular del vehicle, 

però l’adreça on està empadronada queda, per molt poc, més enllà dels límits de la 

zona afectada per la normativa. Se li explica que en aquest cas no se la pot defensar. 
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Expedient 9/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la no concessió d’un gual després d’ haver estat autoritzat. La ciutadana 

no entén a què es deu el canvi de criteri de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 

demana que, almenys, se li retornin els diners que hagut de pagar pel canvi de placa. 

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

demanant una explicació més aclaridora i, en tot cas, el retorn dels diners pagats. 

 

Expedient 10/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la resolució municipal en la qual es desestimen les al·legacions 

presentades pel ciutadà sobre la proposta de liquidació provisional de Taxa per 

aprofitament de domini públic municipal (Entrada i sortida de vehicles a través de la 

vorera) referent a un solar de 575 m2. A la resolució notificada pel departament de 

Serveis Viaris hi diu que, segons l’informe d’inspecció, s’ha comprovat que en el solar 

s’efectua l’entrada i sortida de dos vehicles en diverses ocasions, no efectuant neteja 

de la propietat ni havent-hi persones responsables dins el solar. Per tant, que el 

ciutadà és subjecte passiu contribuent i ha de pagar el gual que indica l’Ordenança 

fiscal vigent a l’exercici 2017. La Defensora de la Ciutadania exposa el cas al cap de 

la Policia Local i aquest es reafirma en la resolució. Se li comunica al ciutadà que 

haurà d’escollir entre pagar el gual o reduir la mida de la porta d’accés al solar, per 

tal que no sigui possible l’entrada i sortida de vehicles. 

 

Expedient 27/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per haver de pagar dos guals perquè el seu garatge disposa de dues portes 

d’accés des del carrer (una d’entrada i una altra de sortida). El ciutadà comenta que, 

fins ara, ell i la resta de propietaris només havien de pagar un sol gual. Se li explica 

que es paga gual pel fet de trepitjar la vorera a l’accedir a un garatge, i que en el 

seu cas, en haver dos accessos se’n trepitgen dues. Se li recomana que primerament 

exposi el tema a l’administrador de finques per tal de saber perquè fins aquest any 

només pagava una sola Taxa de gual. 
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Expedient 31/18 Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de contenidors al carrer Pica d’Estats, al barri de la collada. El 

ciutadà comenta que aquest fet provoca que moltes persones llencin les escombraries 

en espais no adequats. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 32/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre l’actuació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació als guals 

del barri de la Collada. El ciutadà afirma que hi ha molts veïns que haurien de pagar 

la taxa i no ho fan. No entén com és que no reben cap advertiment per part de 

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

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 35/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’il·luminació d’alguns carrers del barri de  la Collada. El ciutadà 

comenta que fa anys que pateixen talls de llum. Se li recomana que presenti un escrit 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant la problemàtica. 

 

Expedient 41/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de manteniment del camí de la Pastera. El ciutadà comenta que 

està ple de sots i que quan plou és del tot intransitable. Se li recomana que presenti 

una instància per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exposant la 

problemàtica 

 

Expedient 63/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la ubicació de les places d’aparcament per a minusvàlids que hi ha al 

Parc del Garraf. El ciutadà no veu correcte que les places d’aparcament que estan 

més a prop de l’entrada de l’equipament siguin de motocicletes, en comptes de 

ser  per a persones amb mobilitat reduïda. Se li suggereix que presenti la queixa a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 68/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel mal estat de la vorera de la Ronda Europa en el tram per on s’accedeix a 

la benzinera. El ciutadà explica que és un perill pels vianants, i també una molèstia 

pels conductors dels vehicles. Se li recomana que presenti una instància a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 71/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat de la vorera del seu carrer i pels treballs que hi està realitzant 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El ciutadà comenta que la vorera està enfonsada 

des de fa molts anys i que degut això s’ha fet malbé la tanca del seu habitatge i 

també la porta del  garatge d’un veí. Ambdós han presentat reclamacions de 

responsabilitat patrimonial, que encara estan per resoldre. Sobre la intervenció que 

s’està duent a terme per a solucionar la incidència, explica que ara mateix hi ha una 

fuita d’aigua. El ciutadà vol que s’aturi l’obra perquè així li ha demanat 

l’asseguradora, per tal de poder fer un informe in situ. Se li recomana que exposi la 

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

 

Expedient 77/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la dificultat en treure el vehicle del garatge a la rambla de la Pau. El 

ciutadà explica que és degut a la disposició de les taules i cadires de la terrassa d’un 

negoci. També lamenta que sovint ha de suportar actituds agressives dels clients de 

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

Vilanova i la Geltrú.  

 

Expedient 78/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la zona verda d’estacionament regulat de Ribes Roges. La ciutadana 

comenta que degut a la implantació d’aquest espai ha disminuït notablement el 

nombre total de places d’aparcament al barri, i que, a més, el número de places 

d’aparcament exclusiu és molt inferior al nombre de ciutadans que compleixen els 

requisits que permeten utilitzar-les. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 79/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la zona verda d’estacionament regulat de Ribes Roges. La ciutadana 

creu que és injust que la seva filla, que sempre ha estiuejat a la ciutat, ja no pugui 

quasi mai aparcar el cotxe a prop de casa seva per no estar empadronada a Vilanova 

i la Geltrú. Se li explica que pot exposar el cas de la seva filla al departament de 

Serveis Viaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 80/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la dificultat per treure el vehicle del garatge, ubicat a la rambla de la Pau 

amb avinguda Jaume Balmes. La ciutadana comenta que cada matí hi ha molts cotxes 

estacionats davant del seu gual (famílies que acompanyen la canalla a l’escola, 
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vehicles comercials que fan treballs de càrrega i descàrrega, etc.) Diu que acostumen 

a ser sempre els mateixos vehicles i creu que la Policia ni adverteix els conductors 

ni, encara menys, els sanciona. Se li recomana que presenti un escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú exposant la problemàtica i proposant alguna solució concreta, 

com ara, la de sol·licitar pintar al terra el senyal de prohibit aparcar. 

 

Expedient 81/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel mal estat de la vorera del passeig del Carme al tram entre la rambla Samà 

i la rambla de la Pau. Se li recomana a la ciutadana que presenti un escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 84/18 Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la pacificació del trànsit al carrer Llibertat. La ciutadana comenta que 

degut a aquesta actuació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, té problemes per 

circular amb el seu vehicle pel carrer Pere Riudor sense haver de cometre una 

infracció. Se li recomana que exposi el seu cas a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 85/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la brutícia que hi ha a la plaça de la Marina. La ciutadana comenta que 

sempre hi ha bosses d’escombraries i deixalles al terra, fora dels contenidors. Se li 

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

 

Expedient 86/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’il·luminació al parc de Ribes Roges. El ciutadà comenta que 

vàries zones són molt fosques, i això pot comportar un perill per a les persones que 

hi passegen i/o surten a córrer. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 87/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de manteniment a la zona compresa entre la rambla de la Pau, 

el carrer de Conxita Soler i el carrer del Gas. La ciutadana comenta que l’espai està 

molt deixat, molt brut i ple de barreres arquitectòniques. Se li comenta que al tractar-

se d’un espai privat són els propietaris els que han d’assumir el manteniment i la 

neteja de l’espai, encara que aquest sigui un lloc de pas per a la resta de la ciutadania. 

No obstant, se li recomana que plantegi la problemàtica a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú per tal de trobar vies de col·laboració per a la millora de la zona. 
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Expedient 93/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la manca de control en relació als cotxes aparcats a la zona verda 

d’estacionament regulat a Ribes Roges. El ciutadà és posseïdor de la targeta i explica 

que sovint li és impossible trobar lloc per aparcar. També diu que molts dels cotxes 

que estacionen allà no tenen l’adhesiu identificador. Se li recomana que presenti la 

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

 

Expedient 98/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre els requisits necessaris per poder obtenir la targeta verda 

d’estacionament regulat a Ribes Roges. La ciutadana passa llargues temporades a 

Vilanova, però no hi està empadronada. Se li explica que pot adreçar-se a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per exposar el seu cas. 

 

Expedient 105/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel mal ús d’un gual per part del propietari d’un establiment comercial. La 

ciutadana explica que aquesta persona fa servir aquest tram de calçada com a espai 

publicitari del seu negoci. Se li recomana que exposi el tema a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 106/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat en el que es troba el paviment de varis carrers del barri de Sant 

Joan, en concret el del carrer Josep Coroleu. El ciutadà lamenta que l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú no faci més treballs de manteniment a vies tan cèntriques i 

transitades com aquesta. Se li recomana que exposi el tema per escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 109/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat en el que es troba la plaça d’Agermanament. El ciutadà va demanar 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que asfaltés la zona enjardinada per tal d’evitar 

les males olors provocades per les continues orinades que hi fan els gossos. Li van 

contestar que en aquell moment no estava previst destinar recursos a aquest tema. 

Se li recomana que ell i la resta de veïns afectats elaborin una proposta per a l’espai 

i la presentin a través dels Pressupostos Participatius. 

 

Expedient 110/18  Serveis Viaris i Mobilitat 
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Queixa per les molèsties provocades pels plataners que envaeixen l’espai de la seva 

propietat. Se li recomana al ciutadà que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 111/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel canvi d’ubicació dels contenidors. El ciutadà explica que degut als seus 

problemes de mobilitat aquest fet li suposa una gran molèstia. Com que no ha 

presentat la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se li recomana que ho faci. 

 

Expedient 113/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la falta de manteniment i de vigilància a la zona d’Ibersol. La ciutadana 

es mostra preocupada per la presència de gossos a la platja Llarga i pel poc control 

que en fa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També es queixa de la manca de 

contenidors, i de l’estat en què aquests es troben. Per últim, comenta que no hi ha 

aparcaments per a bicis i que a les platges només hi ha dutxes durant l’estiu. Se li 

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

els greuges. 

 

Expedient 114/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la zona verda d’estacionament al barri de Mar. El ciutadà diu que li 

resulta molt difícil aparcar, i creu que és injust que els residents d’aquest barri 

gaudeixin de places d’aparcament exclusives per a ells. Se li explica que cal que 

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

 

Expedient 117/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pels arbustos i arbres que dificulten el pas dels vianants per un tram de la 

vorera de l’avinguda Francesc Macià. Quan es contacta amb la ciutadana, aquesta 

ens comunica que el tema ja està solucionat. 

 

Expedient 120/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l'estat del carrer Josep Coroleu. El ciutadà comenta que cada dia la 

calçada està pitjor, i que això provoca accidents i danys als vehicles. Se li suggereix 

que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 125/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

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

un correu electrònic en què el ciutadà demanava més seguretat viària a 

l’encreuament dels carrers Teatre, Santa Anna i rambla Samà, on, degut a unes 

obres, el mirall que permetia millorar la visibilitat dels conductors que circulaven pel 

carrer Teatre, des del carrer Vapor o Sant Francesc, ha quedat primerament mig 

tapat, i dies després, ha deixat de ser-hi. Se li recomana que torni a presentar la 

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

 

Expedient 129/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per les dificultats en trobar lloc d’aparcament des de la posada en marxa de 

la zona verda d’estacionament al barri de Mar. El ciutadà és propietari d’un habitatge 

en aquest barri però està empadronat a Barcelona. Està d’acord amb la pacificació 

del trànsit però demana una solució per a les persones que només viuen uns mesos 

a  Vilanova i la Geltrú. Se li suggereix que exposi el seu cas a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 144/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la poca informació rebuda, tant per part de la companyia elèctrica com 

per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre la duració d’unes obres que 

s’estan realitzant al carrer Barcelona. Se li recomana a la ciutadana que realitzi la 

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

 

Expedient 145/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat d’un pi que està a punt de caure. La ciutadana explica que fa pocs 

dies, degut al fort vent, ja en va caure un, que va topar amb la façana de casa seva. 

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

 

Expedient 147/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la dificultat per treure el cotxe del garatge, ubicat a l’encreuament del 

carrer Àncora amb la rambla de la Pau. La ciutadana creu que des de que s’ha fet la 

nova zona per a vianants i el carril bici, ha augmentat la perillositat en aquest tram. 

Se li recomana a la ciutadana que presenti un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú exposant la problemàtica i aportant una proposta alternativa de millora. 
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Expedient 148/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’un pas de vianants a l’avinguda Jaume Balmes, a l’alçada del 

carrer Joan Maragall. La ciutadana explica que moltes famílies que porten els nens i 

nenes a l’Escola Pia creuen la carretera per aquest punt, i això comporta un risc que 

caldria evitar. Se li recomana que presenti la proposta per escrit a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 151/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel no retorn de l’aval del contracte de concessió per a l’explotació d’una 

guingueta a la platja de Ribes Roges. Segons la documentació que ens aporta la 

ciutadana, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha decidit actuar així perquè la 

ciutadana té un deute pendent. Com que ella ho nega, se li recomana que pregunti 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de quin deute es tracta, ja que a la carta no 

s’especifica. 

 

Expedient 158/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la perillositat que provoquen els cotxes que circulen a gran velocitat pel 

carrer Meridional, sobretot a l’estiu. El ciutadà demana que s’estableixi algun tipus 

de mesura, com ara la col·locació de bandes reductores. Se li recomana que presenti 

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

 

Expedient 159/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat en què es troben moltes voreres de la ciutat. El ciutadà lamenta 

que la gent gran hagi d’estar sempre vigilant en excés per on camina, per evitar 

ensopegar i caure. També es queixa de la manca de civisme de les persones que no 

netegen les defecacions dels seus gossos. Se li recomana que utilitzi l’app municipal 

MilloraVNG, a través de la qual pot avisar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de les 

incidències que detecti a la via pública. 

 

Expedient 161/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de manteniment del passatge Garraf. La ciutadana comenta que 

hi falta il·luminació i que està molt brut. Té dubtes de si el passatge és propietat de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o de la comunitat de propietaris. Se li recomana 

que s’adreci al Registre de la propietat  i consulti si aquesta via és de titularitat 

pública o privada.  
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Expedient 164/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la manca d’arbrat al barri del Tacó. La ciutadana comenta que hi ha 

molt poques zones amb ombra. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 165/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’escassetat de parcs infantils al barri del Tacó. La ciutadana comenta que 

els pocs que hi ha estan en bastant mal estat. Demana que se’ls faci més 

manteniment, i que hi substitueixin els materials emprats en les atraccions per altres 

amb els que els infants no es puguin cremar. També li agradaria que aquests espais 

disposessin de més sorrals. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 166/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de neteja viària al barri del Tacó. La ciutadana comenta que la 

màquina de la neteja no passa mai i que tampoc es reguen els carrers amb les 

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

Geltrú. 

 

Expedient 174/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

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

que sol·licitava que els conductors de cotxes en modalitat de rènting puguin 

beneficiar-se del descompte a la zona blava. El ciutadà hi veu un greuge comparatiu 

en relació als beneficiaris del descompte de la zona verda, on un dels requisits és 

tenir el vehicle en aquesta modalitat. Se li explica que actualment aquest supòsit no 

està contemplat a l’ordenança reguladora, i que, per tant, la resposta de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú és correcta. No obstant això, la Defensora de la Ciutadania 

suggerirà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que l’inclogui.  

 

Expedient 175/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat dels contenidors d’un carrer del barri de la Collada. Rebem de la 

ciutadana un correu electrònic amb una foto adjunta. Se li demana un número de 

telèfon per poder contactar amb ella, però no rebem resposta. 

 

  



Defensora de la Ciutadania                                     - 54 -                                                Memòria 2018               

 

Síndic de Greuges de Catalunya 

 

Expedient 13/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa perquè ha deixat de percebre la Renda mínima d’inserció (PIRMI). Com que 

la ciutadana ens comenta que prèviament ha presentat la mateixa queixa al Síndic 

de Greuges de Catalunya, el qual ha obert un expedient encara pendent de resolució, 

se li explica que des d’aquesta Oficina no es pot admetre a tràmit el seu greuge. 

 

Expedient 36/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa per la retirada de la guarda dels seus fills per part de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l‘Adolescència (DGAIA). La ciutadana manifesta que s’han 

comès moltes irregularitats durant el procés, com ara la presentació d’informes 

mèdics falsificats per part d’un hospital. Se l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya 

per no tenir la Defensora de la Ciutadania competències en aquest àmbit. 

 

Expedient 39/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

A petició d’una ciutadana que és membre del col·lectiu Veïns contra la Contaminació, 

s’escaneja i envia documentació al Síndic de Greuges de Catalunya, en relació a un 

expedient tramitat per aquesta institució. 

 

Expedient 45/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa sobre la Taxa de retirada de vehicles abandonats de l’Ajuntament de Cubelles. 

Se li suggereix a la ciutadana  que presenti la queixa per escrit i que si en el termini 

d’un mes no rebés resposta es pot adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, donat 

que aquest municipi no disposa de síndic/a local. 

 

Expedient 46/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa sobre la notificació rebuda en relació a la renovació del permís de residència. 

En tractar-se d’un tema que no és competència de la Defensora de la Ciutadania 

s’adreça el ciutadà al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 54/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa sobre el recàrrec per haver pagat fora de termini la liquidació de la declaració 

de la renda. La ciutadana explica que se li ha embargat el compte bancari 

injustament. Donat que es tracta d’un tema que no és de competència municipal, se 

l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Expedient 59/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa perquè a l’Oficina de Benestar i Família no li donen el carnet de família 

monoparental. La ciutadana diu que li posen moltes traves burocràtiques a l’hora de 

fer el tràmit. Donat que es tracta d’un tema que no és competència municipal, se 

l’adreça al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 66/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa perquè el departament d’Ensenyament li ha comunicat, amb només dos 

mesos de previsió, que l’any que ve el seu fill deixa de tenir plaça a la Unitat de 

Suport a l’Educació Especial (USEE) de l’Institut de Baix a Mar. Al tractar-se d’una 

queixa sobre ensenyament, s’adreça la ciutadana al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 82/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa perquè Ports de la Generalitat ha modificat el Pla Especial del Port tot i sabent 

l’acord al qual s’havia arribat en el Consell de la Façana Marítima pel que fa a la nau 

de Dradisa. El ciutadà, en nom de l’Associació de Veïns del Barri de Mar lamenta que 

encara no s’hagi enderrocat aquesta nau industrial. Se li recomana que segueixi 

adreçant la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, ja que Ports és competència 

de la Generalitat. 

 

Expedient 83/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta sobre si la Defensora de la Ciutadania pot intervenir en relació als problemes 

que hi ha per accedir a l’Estació de tren des del barri de Mar. Se li diu que la 

competència en aquest àmbit és del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 88/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa per no poder disposar d’un comptador social d’aigua a l’habitatge que està 

ocupant. Com que ens explica que té un expedient obert amb el Síndic de Greuges 

de Catalunya en relació a aquesta queixa, se li explica que llavors la Defensora de la 

Ciutadania no pot intervenir-hi. Se li recomana al ciutadà que es torni a adreçar al 

Síndic de Greuges, que és qui li està portant el cas. 
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Expedient 126/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa per la desestimació de la reclamació per responsabilitat patrimonial pels 

danys soferts en caure a la Plaça de la Vila: la ciutadana va posar el peu a l’espai on 

abans hi havia plantada una palmera, sense estar la zona senyalitzada. Ens explica 

que el Síndic de Greuges de Catalunya li està tramitant la queixa i que s’ha adreçat 

a l’Oficina per tal que també n’estem al corrent. 

 

Expedient 135/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts en un 

accident de moto degut a un material lliscant que hi havia a la calçada. La ciutadana 

ens demana que li escanegem la documentació i la fem arribar al Síndic de Greuges 

de Catalunya, que és la institució que li està tramitant la queixa. 

 

Expedient 169/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa per la manca de resposta a una reclamació de responsabilitat patrimonial. La 

ciutadana va iniciar el tràmit fa més de d’un mes. Donat que el fet que dóna motiu 

de la queixa va passar a la localitat de Les Roquetes, s’adreça la ciutadana al Síndic 

de Greuges de Catalunya. 

 

Síndica de Barcelona 

 

Expedient 179/18   

Queixa per la manca de resposta de l’Ajuntament de Barcelona a una instància 

presentada fa mesos en la qual sol·licitava una còpia de la gravació realitzada per 

una càmera instal·lada a la via pública. El ciutadà comenta que necessita aquesta 

gravació per a poder-la aportar com a prova en un judici. Se li recomana que s’adreci 

a la Síndica de Barcelona. 

 

Treball 

 

Expedient 65/18  Treball 

Queixa sobre com es gestionen, en general, els Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. Se li suggereix a la ciutadana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Urbanisme 

 

Expedient 56/18 Urbanisme 

Consulta sobre si és possible deixar de formar part de la junta de compensació de la 

reurbanització del sector Cap de Creu. La ciutadana no vol continuar pagant durant 

més anys perquè creu que quan arribi el moment de rebre l’adjudicació ja serà massa 

gran per a gaudir-la. Se li recomana que demani assessorament legal a l’advocat que 

la junta té contractat o, en tot cas, que adreci la consulta a l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Expedient 61/18  Urbanisme 

Queixa sobre la tanca que ha instal·lat un veí al costat de la seva parcel·la. El ciutadà 

comenta que no compleix la normativa i que per aquest motiu ha presentat una 

instància. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha contestat que ha requerit al veí 

que corregeixi la tanca. El ciutadà pregunta quan temps ha de passar fins que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú torni a fer un requeriment. Se li recomana que 

adreci la consulta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 134/18  Urbanisme 

Consulta sobre una carta rebuda en relació a l’expropiació d’un terreny catalogat com 

a rústic. S’ajuda a la ciutadana a entendre el contingut de la notificació i se li explica 

que pot presentar al·legacions a l’aprovació inicial del projecte d’expropiació, 

mitjançant un recurs de reposició. 

 

Varis 

 

Expedient 22/18  Varis 

Consulta sobre quin és l‘àmbit competencial de la Defensora de la Ciutadania. Se li 

explica a la ciutadana què és l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, sobre quins 

temes pot actuar i el seu funcionament.  

 

Expedient 34/18  Varis 

Consulta sobre quants expedients s’han tramitat a l’Oficina de la Defensora de la 

Ciutadania a iniciativa de gent gran, i en relació a quines temàtiques. El representant 

del grup de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Garraf explica que la seva entitat està 

recollint dades de diferents serveis de la comarca amb l’objectiu de realitzar un 
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informe sobre les principals problemàtiques que afecten a aquesta part de la població. 

Se li comenta que no es disposa d’aquesta informació a la memòria de la Defensora 

de la Ciutadania de l’any 2017, però que sí apareixerà aquesta dada estadística a la 

propera memòria. 

 

Expedient 94/18  Varis 

Queixa per la retirada d’oficines i caixers automàtics per part d’una entitat bancària 

al barri de Mar. La ciutadana lamenta que ara s’ha de desplaçar molt més lluny per 

a poder treure diners. Se li explica a la ciutadana que aquest tema no és competència 

d’aquesta oficina, i se li suggereix que l’exposi a l’Associació de Veïns del barri de 

Mar. 

 

Expedient 116/18  Varis 

Queixa sobre els llaços grocs que hi ha a la façana de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú i també per no està col·locada la bandera espanyola. Se li suggereix a la 

ciutadana que presenti la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 140/18  Varis 

Queixa per un tema sanitari. A l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li han dit que es 

posés en contacte amb el Síndic de Greuges de Catalunya, però la ciutadana ha 

preferit contactar primer amb la Defensora de la Ciutadania. Quan se li demana que 

expliqui el greuge, per poder-li dir si pot ser competència d’aquesta Oficina, contesta 

que no vol parlar-ne per telèfon i finalitza la trucada. 
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4. Activitats de la Defensora de 

la Ciutadania 

El Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya publica 

mensualment un article relacionat amb Dies Internacionals significatius. Enguany la 

Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú ha redactat el següent article sobre 

el Dia Internacional dels Drets dels Infants:  

 

Dia Internacional dels Drets dels Infants 

 

El dia 20 de novembre és el Dia Universal dels Drets de l’Infant. Aquesta data 

commemora l’aprovació del Tractat Internacional que l’any 1989 va reconèixer els 

drets fonamentals de tots els infants, conegut amb el nom de Convenció sobre els 

Drets de l’Infant. 

 

Ja a finals del segle XIX es va veure la necessitat de protegir els infants, però per 

poder arribar a la seva aprovació han calgut negociacions amb els governs de tot el 

món, líders religiosos, ONG i altres institucions. Finalment, l’any 1997, la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, 

va ser ratificada per tots els països, excepte els Estats Units, que encara no ho ha 

fet. 

 

Gràcies a aquesta Declaració, avui molts infants tenen més protecció, gaudeixen de 

més oportunitats i la societat, en general, és més conscient de la seva vulnerabilitat. 

Això, però, no ens pot deixar satisfets, ja que encara hi ha molta feina per fer. Tenim 

davant nostre un llarg camí per recórrer, tenim infants desprotegits a tot el món. 

 

En una societat tan avançada i amb tants recursos, encara hi ha nens i nenes 

desnodrides, nens i nenes sense un lloc segur on viure, nens i nenes massa a prop 

de conflictes que, òbviament, no han generat però dels quals sí en pateixen, i molt, 

les conseqüències. 

 

En ple segle XXI tenim infants treballant, explotats, amb els que es trafica com si 

fossin mercaderies. Molts d’ells no tenen ni accés a la sanitat. Per altra banda, 
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l’educació està encara molt lluny de ser universal, sobretot per a les nenes, que, pel 

sol fet de ser-ho, es veuen massa vegades relegades a l’àmbit de la llar. 

Vivim immersos en el nostre dia a dia, sentim i veiem les notícies, algunes ens 

impacten tant que ens deixen ferits. I és llavors quan ens preguntem “Què hi puc fer 

jo?”. Aquesta és la pregunta clau: què podem fer cadascú de nosaltres per canviar 

aquesta situació. Ens hem de posar en marxa, treballar per revertir tot això i buscar 

la manera de fer arribar el canvi que necessitem perquè no tinguem mai més cap 

infant desprotegit a cap part del món. 

 

Si tenim els mitjans i els recursos per poder-ho fer tan sols ens ho hem de creure, 

convèncer la resta i passar a l’acció. És a les nostres mans que això sigui una realitat. 

 

Maria Núria Plana 

Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú 

20 de novembre de 2018 
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Al llarg de l’any 2018 la Defensora de la Ciutadania de la Ciutadania ha mantingut 

trobades amb l’Alcaldessa, l’equip de Govern i la Junta de Portaveus Municipal. També 

ha realitzat reunions de treball amb diversos serveis municipals, departaments i 

empreses municipals. Per altra banda, ha participat a les reunions periòdiques de la 

Comissió d’Ètica i Bon Govern i de la Comissió de Seguiment del Pla Local d’Habitatge. 

 

 

Trobada anual de la Defensora de la Ciutadania de la Ciutadania amb la Junta de Portaveus 

Municipals 

 

Formació: 

La formació és un aspecte molt important en el dia a dia de l’Oficina de la Defensora 

de la Ciutadania. La Defensora de la Ciutadania ha assistit a diverses jornades, 

conferències, reunions i trobades que li han permès aprofundir en els coneixements 

necessaris per a desenvolupar les seves funcions. Cal tenir present que qualsevol 

tema que és competència d’un ajuntament també ho és de la síndica local, per tant, 

és imprescindible conèixer en tot moment quina és la normativa jurídica vigent 

(ordenances municipals, reglaments, etc.). 

El mes de març la Defensora de la Ciutadania ha assistit a la sessió sobre “La 

situació dels drets a Catalunya”, en el marc del cicle de presentacions de l’Informe 

al Parlament 2017 organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya. El mes de juny 

la Defensora de la Ciutadania ha participat al taller de formació “La sindicatura 

local: bases d’actuació i funcionament” organitzat pel Fòrum de Síndics, 

Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (Fòrum SD) a l’Hospitalet de 

Llobregat. 
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A principis del mes d’octubre s’ha desplaçat a Santa Coloma de Gramenet per assistir 

a una conferència emmarcada en el projecte de Ciutats Defensores dels Drets 

Humans. Els ponents han estat defensors i defensores dels Drets Humans que han 

explicat les dures experiències viscudes des de l’activisme: Spitou Mendy, portaveu 

territorial d’Almeria del sindicat d’Obrers del Camp-Sindicat Andalús de Treballadors 

(SOC-SAT); Ahmed Amed Ali, fotoperiodista i coordinador a Europa de la Comissió 

Egípcia de Drets i Llibertats; Tun Khin, figura destacada en la denúncia de les greus 

vulneracions de drets humans que pateix la comunitat rohingya de Myanmar; 

Janahuy Paredes, fundadora del Comitè de Familiars de Persones Desaparegudes a 

Mèxic (Cofaddem-Alzando Voces). 

 

També durant el mes d’octubre ha participat a una nova jornada de formació 

organitzada pel Fòrum SD, en aquesta ocasió a Vilafranca del Penedès, que ha 

consistit en el taller “El repte de la comunicació a les sindicatures locals”, i la 

conferència “Reptes actuals pels drets humans a Catalunya”, a càrrec de Rafael 

Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Relació amb escoles i instituts: 

Cada cop són més els vilanovins i vilanovines que coneixen la institució de la 

Defensora de la Ciutadania, tot i així és sempre necessari difondre la figura de la 

defensoria local. Durant l’any 2018, a través del Programa d'Animació Educativa 

(PAE) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’ha ofert des de l’Oficina de la 

Defensora de la Ciutadania, la possibilitat de fer xerrades a escoles i instituts, amb 

l’objectiu de donar a conèixer la institució al jovent. Un grup d’alumnes de la Unitat 

d’Escolarització Compartida de l’Institut Escolar Balmes ha participat aquest any a 

l’activitat. El 12 de juny la Defensora de la Ciutadania es va apropar al local parroquial 

de l’església de Sant Joan per explicar-los què és i què fa una síndica municipal. La 

xerrada va ser molt profitosa i va permetre un interessant intercanvi d’opinions i 

reflexions amb els joves, menors de 16 anys, els quals van exposar a la Defensora 

de la Ciutadania, de forma oberta i sincera, molts temes sobre la seva realitat 

personal, familiar i social. 
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Comunicació: 

Pel que fa a la relació de la institució amb els mitjans de comunicació audiovisuals 

locals, la Defensora de la Ciutadania ha participat cada primer dilluns de mes a la 

secció Tertúlia amb la Defensora de la Ciutadania de Canal Blau Ràdio i ha mantingut 

una entrevista a Onda Cero Ràdio. També ha estat entrevistada al programa El 

raconet, de Canal Blau Televisió. En relació a les notícies publicades on apareix la 

figura de la Defensora de la Ciutadania veure l’apartat 5. Recull de notícies d’aquesta 

memòria. 

 

Assistència a actes: 

D’entre els actes i activitats a les quals la Defensora de la Ciutadania ha assistit i 

realitzat al llarg de l’any, destaquen, en ordre cronològic, les següents: 

 

-Acte de Commemoració de la víctimes de la guerra civil i la dictadura. 21 de gener 

al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

-Procés participatiu de Salut Comunitària. 1 de febrer, al Centre Cívic La Geltrú. 

 

-Assemblea General Extraordinària del Fòrum de Síndic i Síndiques Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya (Fòrum SD). 3 de maig, a Santa Coloma de 

Gramenet. 
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-Sessió La situació dels drets a Catalunya. Presentació Informe al Parlament 2017. 1 

de març a l’auditori del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

-Celebració del Dia Internacional de les Dones. 8 de març,  a la Plaça de la Vila de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

-Consell de Medi Ambient. 21 de març, al CRIA. 

 

-Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Del 9 al 14 d’abril,  Vilanova i la 

Geltrú. (veure apartat 6. Recull de notícies) 

 

-Presentació de la Memòria de l’any 2017 en un Ple extraordinari. 14 de maig, al Saló 

de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (veure apartat 6. Recull de notícies) 

  

-Acte de Benvinguda de Defensors/es de Drets Humans amb Síndics/ques Locals. 

Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 1 d’octubre, a la sala de plens de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. (veure apartat 6. Recull de notícies) 

 

-VIII Jornada de la Inclusió Social. Les desigualtats socials en la salut. Actius 

comunitaris i innovadors per a una salut inclusiva.  29 de novembre, a Neàpolis. 

 

Visites als barris: 

Per últim, cal destacar una nova activitat que la Defensora de la Ciutadania ha iniciat 

enguany, amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania. Es tracta d’un cicle de 

visites als barris, en què els veïns i veïnes han pogut presentar les seves queixes i 

consultes en relació a les actuacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Gràcies 

a la realització d’aquesta activitat la Defensora de la Ciutadania ha pogut copsar, in 

situ, quins són els temes que més preocupen a les persones que viuen a cada una de 

les diferents zones de Vilanova i la Geltrú. En termes generals, la majoria de les 

queixes a tots els barris han estat relacionades majoritàriament amb l’estat de la via 

pública, la manca de civisme i l’Impost sobre els Béns Immobles. 

 

Per tal d’informar a la ciutadania sobre el dia de les visites a cada un dels centres 

cívics, s’ha realitzat una bustiada prèvia als domicilis de cada una de les zones, en la 

que s’indicava que calia demanar cita prèvia, trucant o enviant un correu electrònic 

a l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 
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El primers barris visitats han estat el de La Collada, el del Fondo Sumella i el de 

Santa Maria, el mes de març. La Defensora de la Ciutadania ha rebut un total de 5 

visites de ciutadans/es. La majoria de les queixes exposades han estat relacionades 

amb les molèsties ocasionades per la manca de civisme (sorolls, brutícia a carrers i 

places, defecacions de gossos,...) i els problemes amb l’enllumenat públic. Algunes 

persones s’han queixat que no tothom qui té un garatge paga la taxa del gual 

corresponent, circumstància que crea un greuge comparatiu amb els que sí ho fan.  

 

Aquestes han estat les 5 consultes: 

 

Expedient 31/18 Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de contenidors al carrer Pica d’Estats, al barri de la collada. El 

ciutadà comenta que aquest fet provoca que moltes persones llencin les escombraries 

en espais no adequats. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 32/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre l’actuació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació als guals 

del barri de la Collada. El ciutadà afirma que hi ha molts veïns que haurien de pagar 

la taxa i no ho fan. No entén com és que no reben cap advertiment per part de 

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

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 33/18  Llicències i Disciplina 

Queixa per la manca de resposta a una instància presentada el mes de juny de l’any 

passat en què es demanava que es netegés un solar aparentment abandonat. 

Quedem a l’espera que el ciutadà ens aporti una còpia de la instància per tal de 

demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que li respongui. 

 

Expedient 34/18  Varis 

Consulta sobre quants expedients s’han tramitat a l’Oficina de la Defensora de la 

Ciutadania a iniciativa de gent gran, i en relació a quines temàtiques. El representant 

del grup de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Garraf explica que la seva entitat està 

recollint dades de diferents serveis de la comarca amb l’objectiu de realitzar un 

informe sobre les principals problemàtiques que afecten a aquesta part de la població. 

Se li comenta que no es disposa d’aquesta informació a la memòria de la Defensora 
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de la Ciutadania de l’any 2017, però que sí apareixerà aquesta dada estadística a la 

propera memòria. 

 

Expedient 35/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’il·luminació d’alguns carrers del barri de  la Collada. El ciutadà 

comenta que fa anys que pateixen talls de llum. Se li recomana que presenti un escrit 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exposant la problemàtica. 

 

El mes de juny la Defensora de la Ciutadania ha atès un total d’12 visites als barris 

de Ribes Roges i de Mar. La queixa més recurrent dels veïns i veïnes ha estat en 

relació a la implantació de les zones verdes d’estacionament regulat.  

 

Aquestes han estat les 12 consultes: 

 

Expedient 76/18 Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa sobre el mal ambient que hi ha, sobretot a les nits, a la plaça de la Rajanta. 

La ciutadana lamenta la manca de civisme d’algunes persones que fan xivarri al carrer 

a altes hores de la nit. Se li recomana que cada vegada que es produeixin aquestes 

molèsties les posi en coneixement de la Policia Local. La Defensora de la Ciutadania 

traslladarà el seu neguit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 77/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la dificultat en treure el vehicle del garatge a la rambla de la Pau. El 

ciutadà explica que és degut a la disposició de les taules i cadires de la terrassa d’un 

negoci. També lamenta que sovint ha de suportar actituds agressives dels clients de 

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

Vilanova i la Geltrú.  

 

Expedient 78/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la zona verda d’estacionament regulat de Ribes Roges. La ciutadana 

comenta que degut a la implantació d’aquest espai ha disminuït notablement el 

nombre total de places d’aparcament al barri, i que, a més, el número de places 

d’aparcament exclusiu és molt inferior al nombre de ciutadans que compleixen els 

requisits que permeten utilitzar-les. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 79/18  Serveis Viaris i Mobilitat 
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Queixa sobre la zona verda d’estacionament regulat de Ribes Roges. La ciutadana 

creu que és injust que la seva filla, que sempre ha estiuejat a la ciutat, ja no pugui 

quasi mai aparcar el cotxe a prop de casa seva per no estar empadronada a Vilanova 

i la Geltrú. Se li explica que pot exposar el cas de la seva filla al departament de 

Serveis Viaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 80/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la dificultat per treure el vehicle del garatge, ubicat a la rambla de la Pau 

amb avinguda Jaume Balmes. La ciutadana comenta que cada matí hi ha molts cotxes 

estacionats davant del seu gual (famílies que acompanyen la canalla a l’escola, 

vehicles comercials que fan treballs de càrrega i descàrrega, etc.) Diu que acostumen 

a ser sempre els mateixos vehicles i creu que la Policia ni adverteix els conductors 

ni, encara menys, els sanciona. Se li recomana que presenti un escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú exposant la problemàtica i proposant alguna solució concreta, 

com ara, la de sol·licitar pintar al terra el senyal de prohibit aparcar. 

 

Expedient 81/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel mal estat de la vorera del passeig del Carme al tram entre la rambla Samà 

i la rambla de la Pau. Se li recomana a la ciutadana que presenti un escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 82/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Queixa perquè Ports de la Generalitat ha modificat el Pla Especial del Port tot i sabent 

l’acord al qual s’havia arribat en el Consell de la Façana Marítima pel que fa a la nau 

de Dradisa. El ciutadà, en nom de l’Associació de Veïns del Barri de Mar lamenta que 

encara no s’hagi enderrocat aquesta nau industrial. Se li recomana que segueixi 

adreçant la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, ja que Ports és competència 

de la Generalitat. 

 

Expedient 83/18  Síndic de Greuges de Catalunya 

Consulta sobre si la Defensora de la Ciutadania pot intervenir en relació als problemes 

que hi ha per accedir a l’Estació de tren des del barri de Mar. Se li diu que la 

competència en aquest àmbit és del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

Expedient 84/18 Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la pacificació del trànsit al carrer Llibertat. La ciutadana comenta que 

degut a aquesta actuació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, té problemes per 
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circular amb el seu vehicle pel carrer Pere Riudor sense haver de cometre una 

infracció. Se li recomana que exposi el seu cas a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 85/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la brutícia que hi ha a la plaça de la Marina. La ciutadana comenta que 

sempre hi ha bosses d’escombraries i deixalles al terra, fora dels contenidors. Se li 

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

 

Expedient 86/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’il·luminació al parc de Ribes Roges. El ciutadà comenta que 

vàries zones són molt fosques, i això pot comportar un perill per a les persones que 

hi passegen i/o surten a córrer. Se li recomana que presenti la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 87/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de manteniment a la zona compresa entre la rambla de la Pau, 

el carrer de Conxita Soler i el carrer del Gas. La ciutadana comenta que l’espai està 

molt deixat, molt brut i ple de barreres arquitectòniques. Se li comenta que al tractar-

se d’un espai privat són els propietaris els que han d’assumir el manteniment i la 

neteja de l’espai, encara que aquest sigui un lloc de pas per a la resta de la ciutadania. 

No obstant, se li recomana que plantegi la problemàtica a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú per tal de trobar vies de col·laboració per a la millora de la zona. 

 

El següents barris visitats han estat el de Sant Joan i Centre Vila, al mes de juliol. 

Un total de 7 persones han sol·licitat entrevistar-se amb la Defensora de la Ciutadania 

per tal d’exposar les seves queixes. El mal estat de l’asfaltat d’alguns carrers i la 

manca de neteja de la via pública han estat alguns dels temes  exposats.  

 

Aquestes han estat les 7 consultes: 
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Expedient 104/18  Seguretat i Protecció Ciutadana 

Queixa per la inseguretat que provoca la quantitat de gossos que no van lligats. El 

ciutadà comenta que degut a aquesta situació ha patit més d’un ensurt. Fa quinze 

dies que va presentar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demanant 

més vigilància al respecte. Se li recomana que esperi la resposta de l’administració. 

 

Expedient 105/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa pel mal ús d’un gual per part del propietari d’un establiment comercial. La 

ciutadana explica que aquesta persona fa servir aquest tram de calçada com a espai 

publicitari del seu negoci. Se li recomana que exposi el tema a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 106/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat en el que es troba el paviment de varis carrers del barri de Sant 

Joan, en concret el del carrer Josep Coroleu. El ciutadà lamenta que l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú no faci més treballs de manteniment a vies tan cèntriques i 

transitades com aquesta. Se li recomana que exposi el tema per escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 107/18  Companyia d’Aigües 

Queixa sobre el subministrament d’aigua corrent. El ciutadà explica que a casa seva 

l’aigua surt a molt poca pressió. Se li recomana que revisi la instal·lació i que també 

comprovi si passa el mateix a la resta d’habitatges de la finca. En cas que es tracti 

d’un problema general caldria que la Comunitat de propietaris ho posés en 

coneixement a la Companyia d’Aigües. 

 

Expedient 108/18  Companyia d’Aigües 

Queixa sobre el rebut de l’aigua d’un magatzem. El ciutadà creu que està pagant més 

del compte perquè diu que pràcticament no consumeix aigua i ens mostra la darrera 

factura. Se li explica que encara que no utilitzi el servei, hi ha sempre un cost fix que 

s’ha de tenir en compte. Tot i que no es detecta cap anomalia en el rebut que ens 

presenta, se li recomana que, per la seva tranquil·litat, faci la consulta a les oficines 

de la Companyia d’Aigües. 
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Expedient 109/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’estat en el que es troba la plaça d’Agermanament. El ciutadà va demanar 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que asfaltés la zona enjardinada per tal d’evitar 

les males olors provocades per les continues orinades que hi fan els gossos. Li van 

contestar que en aquell moment no estava previst destinar recursos a aquest tema. 

Se li recomana que ell i la resta de veïns afectats elaborin una proposta per a l’espai 

i la presentin a través dels Pressupostos Participatius. 

 

Expedient 110/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per les molèsties provocades pels plataners que envaeixen l’espai de la seva 

propietat. Se li recomana al ciutadà que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

El mes d’octubre un total de 4 veïns i veïnes dels barris de La Sardana i del Prat de 

Vilanova  han estat atesos/es per la Defensora de la Ciutadania al Centre Cívic La 

Sardana- Teresa Basora. 

 

 
La Defensora de la Ciutadana atenent la visita d’una ciutadana 

 

Aquestes han estat les 4 consultes: 

 

Expedient 145/18  Serveis Viaris i Mobilitat 
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Queixa per l’estat d’un pi que està a punt de caure. La ciutadana explica que fa pocs 

dies, degut al fort vent, ja en va caure un, que va topar amb la façana de casa seva. 

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

 

Expedient 146/18  Gestió Tributària i Recaptació 

Queixa per no rebre una ajuda en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles. El 

ciutadà ha sol·licitat una subvenció de l’impost al·legant que té a càrrec un familiar 

que pateix una malaltia mental. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha contestat 

que aquest cas no està contemplat. Se li recomana que s’adreci a Serveis Socials i 

exposi la seva situació. 

 

Expedient 147/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la dificultat per treure el cotxe del garatge, ubicat a l’encreuament del 

carrer Àncora amb la rambla de la Pau. La ciutadana creu que des de que s’ha fet la 

nova zona per a vianants i el carril bici, ha augmentat la perillositat en aquest tram. 

Se li recomana a la ciutadana que presenti un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú exposant la problemàtica i aportant una proposta alternativa de millora. 

 

Expedient 148/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca d’un pas de vianants a l’avinguda Jaume Balmes, a l’alçada del 

carrer Joan Maragall. La ciutadana explica que moltes famílies que porten els nens i 

nenes a l’Escola Pia creuen la carretera per aquest punt, i això comporta un risc que 

caldria evitar. Se li recomana que presenti la proposta per escrit a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

A finals del mes de novembre, 3 ciutadans/es dels barris del Tacó i de l’Armanyà 

s’han adreçat al Centre Cívic Tacó- Munda Terraire per parlar amb la Defensora de la 

Ciutadania. La queixa predominant en relació a aquest barri ha estat la manca de 

neteja dels carrers. 

 

Aquestes han estat les 3 consultes: 

 

Expedient 164/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa sobre la manca d’arbrat al barri del Tacó. La ciutadana comenta que hi ha 

molt poques zones amb ombra. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Expedient 165/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per l’escassetat de parcs infantils al barri del Tacó. La ciutadana comenta que 

els pocs que hi ha estan en bastant mal estat. Demana que se’ls faci més 

manteniment, i que hi substitueixin els materials emprats en les atraccions per altres 

amb els que els infants no es puguin cremar. També li agradaria que aquests espais 

disposessin de més sorrals. Se li recomana que exposi la queixa per escrit a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Expedient 166/18  Serveis Viaris i Mobilitat 

Queixa per la manca de neteja viària al barri del Tacó. La ciutadana comenta que la 

màquina de la neteja no passa mai i que tampoc es reguen els carrers amb les 

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

Geltrú. 

 

Durant el 2019 la Defensora de la Ciutadania continuarà el cicle de visites als barris 

de la ciutat en els quals encara no ha pogut estar. 
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5. Assemblea Municipal Oberta 

L’ Assemblea Municipal Oberta (AMO) és eina de participació ciutadana que permet 

que les entitats i els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú puguin presentar propostes 

sobre temes d'interès per a la ciutat, debatre-les i finalment votar-les en l'assemblea. 

 

Com cada any, en la redacció d’aquesta memòria, la Defensora de la Ciutadania té 

l’obligació d’exposar el seguiment, control i l’estat d’execució de les propostes 

aprovades en les Assemblees Municipals Obertes, encara que correspon i és 

responsabilitat dels representant polítics del Consistori la seva acceptació o 

aprovació, ja sigui per acord en la Comissió Informativa corresponent o en sessió 

plenària. 

 

Aquest any s’ha realitzat una Assemblea Municipal Oberta, el dia 26 de maig, en la 

qual s’hi presentaven un total de set propostes. Finalment es van exposar aquestes 

sis: 

 
1. Bicicletes i patinets a la rambla. 

Presentada pel Grup de Dones amb memòria-Taller de la història a les 
nostres mans 
 

2. Caramel sostenible. 
Presentada pe la FAC i La Vinagreta 
 

3. Prohibició de gossos i altres animals domèstics a les platges de Vilanova. 
Presentada pel  senyor  Xavier  Roset i Juan 
 

4. VNG: Vila “nova” Resilent 
Presentada per ECOL3VNG 
 

5. Adequació i dignificació de l’espai dedicat a la República Catalana a Vilanova 
i la Geltrú. 
Presentada per l’Associació del Garraf per a la República 
 

6. Fem de Vilanova una ciutat nostra. 
Presentada per l’Associació Apapachar 
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Després de ser debatudes i votades totes les 6 propostes, l’Assemblea va acordar 

l’aprovació de totes les propostes excepte la següent: 

 
3. Prohibició de gossos i altres animals domèstics a les platges de Vilanova. 

La proposta 1. Bicicletes i patinets a la rambla es va recollir com a suggeriment, al 

no arribar-se a un acord en relació a l’augment de les mesures sancionadores a 

aplicar. 

Les propostes aprovades van ser traslladades a les Comissions Informatives 

corresponents per a la seva valoració i aprovació. 

 

A continuació es detalla el seguiment i l’estat en que es troben cada una de les 30 

propostes presentades a  les cinc Assemblees Municipals Obertes que s’han celebrat 

a Vilanova i la Geltrú. 

PROPOSTES APROVADES 

1a AMO Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la vila 

1a AMO Elecció del Defensor de la Ciutadania mitjançant votació directa 

1a AMO Creació d'una zona de pícnic al parc de la Torre d'Enveja 

1a AMO Compliment del Pla d'Acció Ambiental 

2a AMO Situar la corda de la duna de la platja del Far 10 m més endavant 

2a AMO Analitzar tots els passos de vianants i prioritzar els que necessiten 
actuacions 

2a AMO Estudi de les afectacions de l'Eixample Nord 

2a AMO Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el 
nomenclàtor de la ciutat 

2a AMO Reformar un tram del passeig del Carme 

2a AMO Redactar un pla d'equipaments per a la ciutat 

2a AMO Engegar mecanismes municipals de decisió ciutadana 

3a AMO Mesures de seguretat vial adreçades a la infància 

3a AMO Espai adaptat per al Casal de Dones 

3a AMO Marca turística: La Geltrú especialitzada en l'entorn medieval 

4a AMO Compliment del reglament del Consell de Medi Ambient 
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4a AMO Establir el dia dels valors republicans 

4a AMO Visibilitzar l'agermanament amb la ciutat de Matanzas 

4a AMO Camins escolar: promovem espais públics per a infants i joves 

4a AMO Millores a l'espai situat entre la via del tren i la ronda Mediterrània 

5a AMO Caramel sostenible 

5a AMO VNG: Vila "nova" Resilent  

5a AMO Dignificació Espai República 

5a AMO Fem de Vilanova una ciutat nostra  
 

PROPOSTES EN FASE DE DEBAT 

2a AMO Convocatòria d'una Audiència Pública sobre la problemàtica del ferrocarril 

3a AMO Places d'aparcament per a dones embarassades 

4a AMO Mesures per augmentar la seguretat al voltant de l'escola Sant Jordi 

PROPOSTES NO APROVADES 

1a AMO Aparcament de bicicletes vigilat 

1a AMO Remodelació en zona verda de l'espai situat entre els carrers Tetuan i 
Escolapis 

3a AMO Pas sota via del carrer Àncora 

4a AMO Millores a l'Eixample de Mar 

El detall de totes les propostes de les AMO es publica a la web de l'Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, a l'apartat de Participació: 

https://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/assemblees_municipals_obertes_
amo/seguiment_de_les_propostes_de_les_amo.html 
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6. Recull de notícies 

 

15 de maig de 2018 

La Fura 

La pujada de l'IBI i les multes d'aparcament, les queixes habituals 

a la Defensora de la Ciutadania 

L'oficina va gestionar 169 peticions ciutadanes durant l'any passat 

 

 

La Defensora de la Ciutadania de Vilanova, Núria Plana, i l'alcaldessa, Neus Lloveras.  

Les multes d'aparcament, la saturació de la mobilitat a la rambla Principal, l'increment 
de l'IBI i la tardança de l'Ajuntament en respondre les instàncies són algunes de les 
queixes i consultes més habituals que van rebre els defensors de la ciutadania de 
Vilanova l'any passat. L'alcaldessa, Neus Lloveras, i l'actual defensora, Núria Plana -
Josep Ibars va ocupar el càrrec fins al passat setembre- han presentat la memòria de 
2017 aquest dimarts al matí en una roda de premsa. L'any passat, l'oficina de la 
defensora va obrir un total de 169 expedients. La xifra és notablement inferior a la de 
2016, quan va gestionar fins 238 expedients, arribant al rècord de l'oficina des que va 
posar-se en marxa, l'any 2001. 
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Durant la roda de premsa Núria Plana, que ha destacat la “importància” d'escoltar la 
ciutadania, ha explicat que la majoria de les consultes estan relacionades amb la via 
pública. “La rambla, en moments puntuals, està saturada”, ha assegurat la defensora, 
que ha apuntat que cal “aprendre a gestionar conflictes” en la convivència entre 
vianants, usuaris de patinets o bicicletes, i l'espai que ocupen les terrasses a la via 
pública. Plana també ha fet referència a les “calçades i voreres estretes, que no estan 
prou mantingudes” i que acaben generant caigudes que provoquen les queixes de la 
ciutadania. D'altra banda, la representant dels ciutadans i les ciutadanes ha parlat dels 
nombrosos casos de persones que s'han adreçat a la seva oficina arran “els problemes 
per pagar l'IBI”, incrementat el 2017, així com de la “manca de recursos de Serveis 
Socials” de l'Ajuntament. Núria Plana també ha apuntat la necessitat de “trobar 
solucions per a les persones que no tenen accés a la habitatge”. “Hem d'exigir una 
habitatge digna per a tothom”, ha dit. 

La lentitud a l'hora de respondre, a millorar 

Plana ha destacat que “hi ha departaments” municipals “que triguen un pèl massa a 
l'hora de respondre” i per això ha demanat a l'Ajuntament que contesti “en un màxim de 
30 dies” als ciutadans i ciutadanes que s'adrecen a l'administració local, i que “les 
respostes siguin clares i estiguin signades per una persona, no per un departament”, per 
facilitar el contacte amb la ciutadania si aquesta té algun dubte sobre la resposta. En la 
presentació que inclou el document de la memòria, signada per la defensora, Plana ja 
reivindica la necessitat de “reduir la preocupació o angoixa que presenta la ciutadania 
quan fa arribar una reclamació a aquesta institució”. “Es tracta de no dilatar processos 
que poden perllongar la situació d’incertesa de les persones”, diu la defensora, que 
demana a l'Ajuntament que “les respostes siguin clares i ben argumentades, sense 
ambigüitats i, sobretot, comprensibles”. “Tinguem empatia”, reclama Núria Plana, a 
mode de resum. 

Consultes i queixes 

L'Oficina de la defensora de la ciutadania distingeix entre les consultes, que inclouen les 
peticions que no són de la seva competència però que assessora per tal d'adreçar-les a 
l'administració o oficina pertinent, i les queixes, que sí que pot gestionar directament i 
que, en cas de ser admeses, pot adreçar a l'Ajuntament perquè li faciliti una resposta i un 
compromís d'actuació. Dels 169 expedients oberts l'any passat, 24 van ser queixes, i 
145, consultes. Pel que fa a les queixes, 18 van ser admeses per la pròpia oficina. Els 
àmbits més habituals als que pertanyien les peticions són la gestió tributària i recaptació 
(37 expedients), el Síndic de Greuges de Catalunya (26), serveis Viaris i mobilitat (19), 
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (17), sancions (13) i serveis socials 
(12). En el cas de l'increment de l'IBI, que va provocar nombroses consultes l'any 
passat, l'única resposta que va poder adreçar la defensora és la suggerència de presentar 
per escrit una queixa a l'Ajuntament, deixant clar que des de l'oficina “no es pot actuar 
contra un acord aprovat pel ple municipal”. L'alcaldessa ha assegurat a la roda de 
premsa que el seu govern es “compromet a tenir molt en compte les recomanacions” de 
la defensora de la ciutadania.  
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15 de maig de 2018 
La Fura 

La Defensora de la Ciutadania de Vilanova demana més inversió 

en Serveis Socials 
 

 

Núria Plana, en el ple municipal de dilluns 

La Defensora de la Ciutadania, Núria Plana, va presentar dilluns davant del ple la 
memòria d’activitat de l’any 2017. Plana  va demanar a l’administració local  “empatia” 
envers les problemàtiques que afecten els ciutadans i es va mostrar molt crítica amb els 
temps de resposta a les instàncies tramitades, que massa vegades superen els 30 dies que 
estableix el reglament. “Trobar una solució a vegades porta temps, però com a mínim 
s’ha d’informar al ciutadà que s’està al cas del seu problema i que s’hi està treballant”, 
va defensar. Així mateix, va reclamar respostes “més clares i concises”, i signades per 
una persona a qui el ciutadà pugui posar cara. 

La sobreocupació que pateixen els espais més  cèntrics de la ciutat, que dificulta la 
convivència entre activitats; el mal estat de voreres, calçades i carrils bici, que en alguna 
ocasió han provocat accidents reiterats; o l’incivisme van concentrar la majoria de 
queixes i reclamacions ciutadanes del 2017, així com també la manca de recursos de 
Serveis Socials per atendre totes les necessitats de la població o la dificultat d’accés a 
l’habitatge que pateixen moltes persones. Dues problemàtiques, aquestes darreres, en 
què Plana va insistir “cal solucionar per avançar cap a una ciutat més justa i igualitària”.  
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En el torn d’intervencions, Carlos Remacha (PP) va qualificar de “preocupant” la 
resposta extemporània de l’Ajuntament:  “no podem exigir a la ciutadania que 
compleixi els terminis de qualsevol tràmit, si com a administració som incapaços de 
respectar els temps de resposta que es mereixen”.  

Enver Aznar (Som VNG) va sostenir que la memòria presentada hauria de ser “un cop 
d’alerta per millorar en molts àmbits, sobretot en aquells que afecten les persones que 
més durament han patit la crisi”.  

Jordi Medina, d’ERC, va plantejar algunes propostes per evitar que la “memòria quedi 
en un calaix” com fer un seguiment trimestral de totes les instàncies tramitades o 
elaborar un pla de manteniment de l’espai públic que detecti les deficiències i en 
calendaritzi actuacions de millora.  

Josep Maria Domènech, de la CUP, va posar l’accent en les queixes que ha generat 
l’increment desmesurat de l’IBI, que en alguns casos s’ha arribat a triplicar, i també en 
les dificultats que es troben moltes persones a l’hora d’empadronar-se a la vila. “El 
govern ha de confeccionar un protocol que afronti de manera clara i d’una vegada per 
totes un problema que no és acceptable”, va clamar. 

Teresa Llorens (PSC) va emplaçar l’executiu local a comprometre’s a “articular 
mecanismes perquè tots els processos, serveis i actuacions s’impregnin d’una manera de 
fer que, en paraules de la Defensora, passa per mostrar empatia, saber escoltar i ajudar”.  

Finalment Blanca Albà, en nom del govern del PDeCAT, va fer autocrítica reconeixent 
que cal dotar de més recursos àrees com les de Serveis Socials o el manteniment de 
l’espai públic i que cal contestar d’una manera àgil i entenedora les reclamacions dels 
ciutadans. La Defensora de la Ciutadania “ens ha posat deures” i “intentarem millorar 
en aquells aspectes que no treballem prou bé”, va concloure. 
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16 de maig de 2018 
www.vilaova.cat 

 

La Defensora de la Ciutadania presenta la seva memòria al Ple  

  

 

Ple extraordinari de la Defensora de la Ciutadania  

Núria Plana demana a l'Ajuntament millorar les respostes i solucions per l'ús de l’espai 
públic. 

La Defensora de la Ciutadania, Núria Plana, va presentar dilluns, en un ple 
extraordinari, la memòria anual. Enguany, l'Oficina de la Defensora ha registrat un total 
de 262 actuacions, que han portat a obrir 169 expedients.  
 
Núria Plana va explicar que una bona part de les preocupacions que li ha transmès la 
ciutadania tenen com a protagonista la via pública. "Hem de transmetre al ciutadà 

que la via publica és de tothom i entre tots l'hem de cuidar". La Defensora creu que 

"falten recursos, perquè la nostra ciutat és gran", i va interpel·lar els representants 
polítics: "és la vostra tasca, trobar solucions als problemes de la ciutadania, hem de 

trobar una solució per l'ús de l'espai públic, perquè és de tothom, hem d'aprendre 

a conviure". 
 
Plana també va reclamar més rapidesa i claredat per part de l'Ajuntament en les 
respostes a la ciutadania, "us demanaria que us poseu en el lloc del ciutadà, i quan 

respongueu, que respongueu sobre el seu problema, i busqueu solucions, però 

sobretot, respongueu". 

 
En el torn d'intervencions dels representants polítics, Carlos Remacha, del Partit 
Popular, va agrair la intervenció de la Defensora i va destacar, "com element 
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preocupant, la resposta extemporània, que no hauria de ser una de les 

característiques del bon funcionament d'una administració". El representant 
popular també va fer esment de les queixes per l'augment de l'IBI. 
Enver Aznar, portaveu de Som VNG va qualificar la Defensora com una "figura 

imprescindible per la salut democràtica de la nostra ciutat", i va afirmar que la 
memòria d'activitats "demostra que algunes coses s'estan fent malament a 

l'Ajuntament ". El regidor va reclamar la renovació del reglament que regeix la 
Defensora de la ciutadania, "per dignificar la figura i intentar donar-li la dimensió 

que hauria de tenir". 
 
Jordi Medina, en nom d'ERC, va valorar positivament la tasca de la Defensora perquè 
"convé que hi hagi alguna figura que ens recordi les preocupacions reals de la 

ciutadania". Pel regidor les cinc demandes més destacades són "la brevetat en la 

resposta, la demanda de convivència i dessaturació de l'espai públic, el 

manteniment de l'espai públic, el dret a l'habitatge i l'aposta pel bé comú".  
 
El representant de la CUP, Josep Maria Domènech, va agrair la "immensa tasca que hi 

ha darrere" de la memòria de Defensora de la Ciutadania, i va posar l'accent en els 
problemes en l'empadronament, "hi ha un problema i hem de trobar una solució. Cal 

un protocol que afronti de manera clara en tots els supòsits". Domènech també va 
demanar que "des de tots els àmbits de l'Ajuntament es continuï treballant per la 

difusió de la institució". 
 
La regidora del PSC, Teresa Llorens, va mostrar la seva preocupació per la manca de 
resposta a les peticions ciutadanes, "cal que el govern es comprometi a articular 

mecanismes, cal que ens esforcem per tenir una administració més propera". 
Llorens també va reclamar que l'Ajuntament impulsi aquells serveis que han generat 
més expedients, que "són el nucli dur de les polítiques socials". 

 
La regidora de Participació Ciutadana, Blanca Albà va valorar la feina i el tarannà de la 
Defensora, "ha demostrat empatia i sensibilitat". Albà va agrair les propostes de 
Núria Plana, "ens ha proposat noves maneres d'arribar a la ciutadania", i va fer 
autocrítica com a govern, "ens ha posat deures". 
 
La sessió es va acabar amb la intervenció de l'alcaldessa, Neus Lloveras, que va agrair 
la tasca de la Defensora al llarg de 2017, i també del seu predecessor, Josep Ibars, que 
va estar al capdavant de l'Oficina fins el juliol de 2017. 
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18 de maig de 2018 

www.ondacero.es 

Tributs, serveis socials i obres concentren les queixes a la 

Defensora de la Ciutadania de Vilanova 
 

Marta Pérez entrevista la Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Mª Núria Plana, 

després de la presentació de la seva primera memòria anual. Els àmbits on s'han rebut més 

queixes són els dels tributs municipals, els serveis socials i les obres. 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/vilanova/tributs-serveis-socials-i-
obres-concentren-les-queixes-a-la-defensora-de-la-ciutadania-de-
vilanova_201805185afe7e1a0cf2a8a541b36f3a.html 
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27 de maig de 2018 
Eix Diari 

Caramels sostenibles per a les Comparses i dignificar l'homenatge 

a la República, propostes aprovades per l'AMO de Vilanova 

L'Assemblea municipal Oberta ha debatut sis propostes ciutadanes, de les quals 4 s'han 

aprovat, una s'ha rebutjat i una altra s'ha recollit com a suggeriment 

 

L'Assemblea municipal Oberta de Vilanova 

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va celebrar dissabte la 5a Assemblea Municipal 
Oberta (AMO), l'espai de participació on la ciutadania presenta les seves propostes, les 
debat i les vota. En total, se'n van exposar sis, de les quals quatre van obtenir llum 
verda, una es va rebutjar i una es va recollir com a suggeriment. L'acte va tenir lloc a 
l'auditori de Neàpolis. 

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va obrir la sessió recordant que les 
AMO són una via de participació ciutadana més directa, en les quals "la ciutadania no 
només opina, sinó que proposa". Així mateix, en va destacar la imparcialitat i el 
seguiment dels acords, garantits per la figura de la Defensora de la Ciutadania, Núria 
Plana. 
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La proposta per incloure caramels sostenibles a les Comparses, presentada per la 
Federació d'Associacions pel Carnaval, va obtenir un consens absolut dels assistents. 
També es va aprovar la proposta de l'Associació Ecol3VNG, per construir una ciutat 
més resilient davant adversitats com el canvi climàtic o el consumisme; la presentada 
per l'associació Garraf per la República, reclamant adequar i dignificar l'espai dedicat a 
la República a la rambla dels Josepets, i la de l'Associació Apapachar, per afavorir 
l'expressió artística a l'espai públic de Vilanova i la Geltrú. 

Per altra banda, els assistents a l'AMO la proposta presentada per un ciutadà a títol 
personal, que plantejava la prohibició de l'accés de gossos i altres animals a les platges 
durant tot l'any, per motius ambientals i paisatgístics, va generar un ampli debat i 
finalment va ser rebutjada. Així mateix, la reclamació de les participants al taller "La 
Història a les nostres mans", de promoure més civisme en els usuaris de bicicletes i 
patinets a la via pública, va quedar sobre la taula i es va recollir com a suggeriment, ja 
que no hi havia acord sobre la necessitat d'incrementar mesures sancionadores. Per 
últim, la setena proposta prevista a l'AMO, sobre la participació als plens municipals, no 
es va poder debatre per falta d'assistència del seu promotor. 

Les propostes acordades a l'AMO es traslladaran ara a les comissions informatives de 
l'Ajuntament que corresponguin al seu àmbit temàtic, per tal que en puguin concretar la 
viabilitat, i finalment se sotmetran a l'aprovació del Ple municipal. El seguiment de totes 
les propostes de les AMO es publica a la web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
l'apartat de Participació. 
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28 de maig de 2018 
www.vilanova.cat 

L’Assemblea Municipal Oberta aprova 4 de les propostes presentades 
per la ciutadania  

  

 
Assemblea Municipal Oberta  

S'acorda incorporar caramels sostenibles a les Comparses 

L' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va celebrar dissabte la 5a Assemblea Municipal 
Oberta (AMO), l'espai de participació on la ciutadania presenta les seves propostes, les 
debat i les vota. En total, se'n van exposar sis, de les quals quatre van obtenir llum 
verda, una es va rebutjar i una es va recollir com a suggeriment. L'acte va tenir lloc a 
l'auditori de Neàpolis.  

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va obrir la sessió recordant que les 
AMO són una via de participació ciutadana més directa, en les quals "la ciutadania no 

només opina, sinó que proposa". Així mateix, en va destacar la imparcialitat i el 
seguiment dels acords, garantits per la figura de la Defensora de la Ciutadania, Núria 
Plana. 

La proposta per incloure caramels sostenibles a les Comparses, presentada per la 
Federació d'Associacions pel Carnaval, va obtenir un consens absolut dels assistents. 
També es va aprovar la proposta de l'Associació Ecol3VNG, per construir una ciutat 
més resilient davant adversitats com el canvi climàtic o el consumisme; la presentada 
per l'associació Garraf per la República, reclamant adequar i dignificar l'espai dedicat a 
la República a la rambla dels Josepets, i la de l'Associació Apapachar, per afavorir 
l'expressió artística a l'espai públic de Vilanova i la Geltrú. 

Per altra banda, els assistents a l'AMO la proposta presentada per un ciutadà a títol 
personal, que plantejava la prohibició de l'accés de gossos i altres animals a les platges 
durant tot l'any, per motius ambientals i paisatgístics, va generar un ampli debat i 
finalment va ser rebutjada. Així mateix, la reclamació de les participants al taller "La 
Història a les nostres mans", de promoure més civisme en els usuaris de bicicletes i 
patinets a la via pública, va quedar sobre la taula i es va recollir com a suggeriment, ja 
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que no hi havia acord sobre la necessitat d'incrementar mesures sancionadores. Per 
últim, la setena proposta prevista a l'AMO, sobre la participació als plens municipals, no 
es va poder debatre per falta d'assistència del seu promotor. 

Les propostes acordades a l'AMO es traslladaran ara a les comissions informatives de 
l'Ajuntament que corresponguin al seu àmbit temàtic, per tal que en puguin concretar la 
viabilitat, i finalment se sotmetran a l'aprovació del Ple municipal. El seguiment de totes 
les propostes de les AMO es publica a la web de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
l'apartat de Participació.  
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2 d’octubre de 2018 

www.sindicsdecatalunya.cat 

Declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets 

Humans  

 

La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol 

política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració 
més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa 
com a mínim 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i 
Drets Humans (1998) que va donar peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el 
món, diversos municipis catalans organitzem per sisè any consecutiu, amb suport de la 
societat civil i d’altres institucions públiques, el projecte Ciutats defensores dels drets 

humans, que enguany tindrà dues edicions, de primavera i tardor. 

Aquest projecte posa en valor la tasca de persones defensores de drets humans: 
individus i associacions civils que promouen i protegeixen els drets humans i les 
llibertats fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius històricament 
vulnerabilitzats com dones, joves, minories, i persones desplaçades o desposseïdes. 

Molts d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat per 
reivindicar i exercir drets universals: drets socials i de participació política que són 
trepitjats grollerament als seus països per les autoritats públiques… 

Molts d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de 
reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política que 
són trepitjats grollerament als seus països per les autoritats públiques o amb la seva 
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aquiescència. Segons Front Line Defenders, més de 300 defensors i defensores van ser 
assassinats per la seva tasca l’any 2017. I les pressions i amenaces afecten cada any a 
milers més. És per això que un any més, quan es commemora el 70è aniversari de 
l’adopció de la Declaració Universal de Drets Humans i el 20è de la Declaració dels 
Defensors dels Drets Humans, donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets 

humans i: 

1. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts internacionalment, així 

com del dret de les defensores i defensors de drets humans a desenvolupar la seva 

tasca sense riscos ni amenaces. 

2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides ara fa vint anys de 

defensar als qui defensen els drets humans, com a compromís ètic i polític dels 

governs democràtics. 

3. Recordem que les minories de tot tipus es troben en una situació d’especial 

vulnerabilitat davant la violació dels drets humans i que cal protegir amb especial 

atenció els seus drets. 

4. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de 

drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 

persecució per part de governs autoritaris. I exigim l’alliberament i retirada de càrrecs 

contra Victoire Ingabire Umuhoza, Abdulhadi Alkhawaja, Omid Kokabee i Ilham Tohti, 

defensors i defensores part d’aquest projecte, que actualment estan empresonats o en 

llibertat condicional als seus països d’origen a causa del seu activisme. 

5. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i ens comprometem a mantenir i 

intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets 

humans, tant a escala local com internacional. 
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7. Annexos 

7.1 Vilanova i la Geltrú Ciutat Defensora dels Drets 

humans 
 

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de Vilanova i la Geltrú està compromès d'una 

manera ferma i responsable en l'impuls d'activitats i projectes que ajuden al 

desenvolupament dels països del tercer món i sobretot en sensibilitzar a la població 

d'aquí per construir entre tots una societat més solidaria i més implicada en la 

transformació d'aquest nou món econòmic i polític que desequilibra i perjudica, 

sobretot, als països més pobres. 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES 2018 

Del 9 al 14 d'abril sis activistes de drets humans, procedents de Colòmbia, 

Guatemala, Hondures, Brasil i l'Estat espanyol visitaran deu municipis catalans per 

donar a conèixer la tasca que realitzen i per conscienciar la ciutadania sobre la 

importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves 

lluites.  

Es tracta de l'edició de primavera del projecte Ciutats Defensores de Drets 

Humans del qual forma part Vilanova i la Geltrú. Des de 2013 diferents municipis 

catalans organitzen nombroses activitats de sensibilització sobre l'activisme a favor 

dels drets humans i de les persones que posen en risc la seva seguretat i la seva 

llibertat per denunciar vulneracions de drets.  

 

Destacar a la nostra ciutat la xerrada de Silvia Berrocal, l'11 d'abril a la Casa 

Olivella (plaça de la Vila, 12), la visita de Chema Caballero, Dimir Viana i Patricio 
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Vindel a diferents instituts de la ciutat, i la taula rodona del 13 d'abril a Neàpolis, 

amb la participació dels sis activistes. 

 

Els defensors i defensores de drets humans són persones que, de manera 

individual o col·lectiva, treballen per promoure o protegir els drets humans, 

normalment a escala local o regional. El què els identifica com a "defensors" és 

la finalitat de la seva tasca, per bé que la naturalesa de les seves activitats pot ser 

molt diversa: membres d'entitats no governamentals; treballadors públics de l'àmbit 

de la justícia, les Procuradories, Defensories o similars; sindicalistes; membres del 

sector privat, d'organitzacions internacionals, professionals d'altres àmbits. 

DEFENSORES I DEFENSORS 

- Chema Caballero, coordinador de l'ONG DYES i col·laborador al bloc "África no 

es un país" d'El País. La seva carrera professional quedà marcada per gairebé dues 

dècades de treball a Sierra Leone. Dirigí un programa pioner de rehabilitació de 

menors soldat i fou pèrit en menors soldat per al Tribunal Especial per a Sierra 

Leone.        

- Dimir Viana, actor, director i autor teatral, músic, educador i activista de Belo 

Horizonte (Brasil) que treballa la conjunció entre l'art i el compromís social. 

Conegut per la seva feina amb el teatre de l'Oprimit, també treballa l'art i el 

desenvolupament comunitari com a la Caravana d'artesania o un grup d'art i 

mobilització social lligat a la recollida selectiva de materials reciclables.    

- Edilberto Daza, líder camperol dels departaments del Meta i Guaviare 

(Colòmbia), ha patit en carn pròpia el desplaçament forçat, amenaces, un atemptat 

i diverses detencions il·legals. Per això, des del novembre, es troba a Catalunya en 

el marc del Programa català de protecció de defensors i defensores dels drets 

humans. Membre de la Fundación DHOC, des de la qual verifiquen el compliment 

del cessament d'hostilitats i la correcta implementació dels pactes, també realitza 

accions de pedagogia de pau i de protecció de líders socials, així com de defensa de 

la terra i la justícia ambiental.  
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- Patricio Vindel, ex director d'OPROUCE (Organización Pro-Unión Ceibeña) a 

Hondures, va rebre greus amenaces que el van obligar a abandonar el seu país i a 

demanar l'asil a l'Estat espanyol. L'entitat donava suport a les persones LGTB+ i en 

defensava els seus drets davant de les continues amenaces i violència contra elles, 

especialment contra persones trans.  

- Silvia Berrocal, gestora comunitària a Apartadó (Colòmbia) i membre de la 

Fundación Forjando Futuros i de la Corporación de víctimas sobrevivientes del 

conflicto en Urabá – Visionando la Paz (COMUPAZ). Mare d'una de les persones 

assassinades per les FARC a la massacre al barri obrer La Chinita, ha participat 

activament en les negociacions de pau entre les FARC i l'executiu colombià a 

l'Havana. Aquest compromís li ha comportat amenaces per a la seva seguretat. Per 

això, des del novembre, es troba a Catalunya en el marc del Programa català de 

protecció de defensors i defensores dels drets humans.  

- Yolanda Oquelí, activista mediambiental i líder comunitària de l'organització 

Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM – Resistencia La Puya), moviment de 

resistència pacífica i lluita contra les empreses multinacionals extractives referent a 

Guatemala. A causa de la seva tasca de defensa del medi ambient i els drets 

humans ha estat criminalitzada, involucrada en diversos processos judicials i ha 

patit un atemptat contra la seva vida, del qual se'n sortí amb una bala allotjada a 

prop del fetge però que ha quedat impune. El gener va haver de sortir de 

Guatemala en busca d'un lloc segur per a ella i la seva família i actualment resideix 

a Catalunya acollida per un programa d'Amnistia Internacional.  
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7.2 Informe del Síndic de Greuges de Catalunya 

sobre les sindicatures municipals 

 

El passat 4 de desembre del 2018 el Síndic de Greuges de Catalunya va lliurar al 

Parlament de Catalunya l’informe La sindicatura municipal com a Ombudsman 

independent: la situació a Catalunya.  

 

Aquest informe va ser el resultat d’una recerca desenvolupada per aquesta institució 

a partir de la informació que van proporcionar els ajuntaments que disposen de 

sindicatures municipals i amb col·laboració de les pròpies defensories. 

 

En aquest enllaç es pot accedir a l'informe La sindicatura municipal com a 

Ombudsman independent: la situació a Catalunya: 

 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/5831/Informes%20sindicatures_locals_catala_d

ef.pdf 


