
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 10 DE MAIG DE 2010 

 
Acta núm. 5 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 10 de maig de 2010, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA. 
 



 

 

 

A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, el qual és la presentació 
de la Memòria del Defensor de la Ciutadania, corresponent a l’any 2009: 

 

    
DENFENSOR DE LA CIUTADANIADENFENSOR DE LA CIUTADANIADENFENSOR DE LA CIUTADANIADENFENSOR DE LA CIUTADANIA    

MEMÒRIA MEMÒRIA MEMÒRIA MEMÒRIA 2009200920092009    
    
PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ     
    
UNA UNA UNA UNA SOCIETAT MASSA JUDICIALITZADASOCIETAT MASSA JUDICIALITZADASOCIETAT MASSA JUDICIALITZADASOCIETAT MASSA JUDICIALITZADA    
 
El gran escriptor André Gide, premi Nobel de literatura l’any 1947, va dir que 
“no es fa bona literatura amb bones intencions, ni amb bons sentiments“. 
Defensava Gide la impossibilitat de crear obres valuoses a partir de la bondat i 
en canvi sí sobre la maldat i el conflicte. La idea és que els homes i les dones, els 
ciutadans i les ciutadanes, se senten més atrets per la truculència, la dissidència i 
l’enfrontament que no pas per la calma i  l’avinença. 
 
És potser, per això, que vivim en una societat excessivament  “judicialitzada”, 
que tendeix a no acceptar cap circumstància adversa, imprevista o accidental 
sense buscar un culpable a qui treure-li una compensació. 
Però els resultats d’aquests comportaments, tampoc són del tot satisfactoris, ja 
que moltes vegades la maquinària judicial és espessa, lenta i decebedora. En 
resum que molts conflictes tampoc es resolen a través de l’enfrontament ni de 
les resolucions judicials. 
 
Cal obrir, com assenyala  John Galtung (mediador de conflictes), una via de 
discurs alternatiu. Un camí que basi la resolució de conflictes  en la empatia, la 
no-violència i la creativitat. 
 
La creació de la figura institucional del Defensor de la Ciutadania, per part de 
l’Ajuntament, intenta apropar la ciutadania i l’administració. Genera un espai  
de mútua reflexió i proposa recórrer de nou els camins que han dut al conflicte 
per  trobar-hi una solució. 
Es tracta en definitiva d’apropar postures, no pas d’allunyar-les, consisteix en 
dialogar abans que afavorir l’acarament entre l’administració i la ciutadania.  
“Un conflicte no resolt provoca frustracions, un conflicte mal resolt: 
ressentiment”. 
 
 



 

 

 

Acompanya aquesta introducció un llistat dels casos o expedients,  que en el 
decurs de l’any hem obert. Són les queixes i consultes dels ciutadans i 
ciutadanes, que ens poden servir per reflexionar i sobretot per corregir. 
 
“Pensa que l’altra pot tenir raó“.  Marc Aureli. 
 
 
Joan Collell Joan Collell Joan Collell Joan Collell     
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú   
    



 

 

 

ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES ESTADÍSTIQUES     
 
L’apartat de les estadístiques és un recull numèric i gràfic on es desprenen 
diferents lectures.  
Durant l’any 2009, s’han atès 89 persones. Hem de diferenciar, però, les que 
han estat ateses per fer una consulta, consulta, consulta, consulta, les que tenien una queixa  queixa  queixa  queixa a tramitar i    
aquelles que plantejaven un cas que no ha estat admès pel Defensor de la 
Ciutadania.  
 
Per sexes Per sexes Per sexes Per sexes i col·lectiusi col·lectiusi col·lectiusi col·lectius    
    
En aquesta primera gràfica es separa els expedients per homes, dones o 
col·lectius usuaris/es. Hi podem veure amb claredat que són les dones les que 
més han utilitzat l’Oficina del Defensor de la Ciutadania. Enguany també es 
contempla en la gràfica que hi ha hagut un col·lectiu que ha fet ús del servei.  
 

89 expedients l 'any 200989 expedients l 'any 200989 expedients l 'any 200989 expedients l 'any 2009
Homes, dones i/o col·lectiusHomes, dones i/o col·lectiusHomes, dones i/o col·lectiusHomes, dones i/o col·lectius
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Oberts ,Oberts ,Oberts ,Oberts , tancats  tancats  tancats  tancats i no admesosi no admesosi no admesosi no admesos    
 
En la gràfica següent es pot contemplar l’estat dels expedients de l’any 2009. 
Aquests expedients els dividim en expedients oberts, expedients tancats i els no 
admesos (que no són competència del Defensor de la Ciutadania). S’observa 
que  65 casos entrats a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania han estat tancats 
abans de presentar-se la memòria de l’any 2009. 
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Volum de casos per mesos Volum de casos per mesos Volum de casos per mesos Volum de casos per mesos     
En aquesta tercera gràfica es poden observar el mesos que han tingut més 
demanada, destacant el més d’octubre amb diferència respecte dels altres. Cal 
tenir present que el més d’agost no hi surt reflectit ja que l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania està tancada per vacances. Cal afegir també que els casos 
contemplats en aquesta gràfica, són aquells en que ha estat obert un expedient, 
de manera que els no admesos no es contemplen.  
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Queixes i Consultes Queixes i Consultes Queixes i Consultes Queixes i Consultes     
En la següent gràfica es contemplen els casos que han estat admesos i es 
diferencien en consultes o queixes. La major part d’aquests, com es pot veure, 
són consultes que la ciutadania planteja a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania.  
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Derivats a altres serveis Derivats a altres serveis Derivats a altres serveis Derivats a altres serveis     
En la següent gràfica es poden veure els casos que han estat derivats a altres 
serveis. Durant aquest any 2009, se n’han derivat set al Síndic de Greuges i 
quatre al Servei de Mediació Comunitària. 
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Evolució de les demandes des de l’any 2001 Evolució de les demandes des de l’any 2001 Evolució de les demandes des de l’any 2001 Evolució de les demandes des de l’any 2001     
En la gràfica següent és pot observar l’evolució de les persones que s’han posat 
en contacte amb l’Oficina del Defensor de la Ciutadania des de que es va posar 
en funcionament aquest servei. Es contemplen els casos en els quals s’ha obert 
expedient (no s’inclouen els no admesos) 
 
Com es pot veure, ens els darrers 4 anys, el nombre de casos que arriben a 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania és molt regular. Es pot dir que la 
ciutadania coneix les competències del servei. També ha afavorit aquesta 
regularitat el fet d’haver creat el Servei de Mediació. Quan aquest servei no 



 

 

 

estava en funcionament, els casos eren atesos pel Defensor de la Ciutadania tot i 
no ser competència seva.  
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Tipologies dels expedientsTipologies dels expedientsTipologies dels expedientsTipologies dels expedients    
Aquest darrer apartat vol ser un recull de les gràfiques realitzades des de que es 
va posar en funcionament l’Oficina del Defensor de la Ciutadania l’any 2001  
fins l’any 2009, on es poden veure la tipologia dels casos atesos a l’oficina.  
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Tipologia dels expedients any 2002Tipologia dels expedients any 2002Tipologia dels expedients any 2002Tipologia dels expedients any 2002
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Tipologia dels expedients any 2003Tipologia dels expedients any 2003Tipologia dels expedients any 2003Tipologia dels expedients any 2003
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Tipologia dels expedients any 2004Tipologia dels expedients any 2004Tipologia dels expedients any 2004Tipologia dels expedients any 2004
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Tipologia dels expedients any 2005Tipologia dels expedients any 2005Tipologia dels expedients any 2005Tipologia dels expedients any 2005
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Tipologia dels expedients any 2006Tipologia dels expedients any 2006Tipologia dels expedients any 2006Tipologia dels expedients any 2006

10101010

5555

2222

20202020

13131313

4444

1111 1111

5555

0

5

10

15

20

25

Ec
o

no
m

ia
 i

R
èg

im
 I

n
te

rn

Se
gu

re
ta

t 
i

Pr
ot

ec
ci

ó
C

iu
ta

da
na

Se
rv

ei
M

un
ic

ip
al

d
'A

b
as

ta
m

en
t

d'
A

ig
u

a

u
rb

an
ism

e 
i

M
ed

i
A

m
bi

en
t

Se
rv

ei
s 

V
ia

ris
 i

H
ab

it
at

ge

Ed
u

ca
ci

ó

A
fe

rs
 S

o
ci

al
s,

Sa
lu

t 
i 

Sa
n

ita
t

A
lc

al
di

a

D
iv

er
so

s

 
 

Tipologia dels expedients any 2007Tipologia dels expedients any 2007Tipologia dels expedients any 2007Tipologia dels expedients any 2007
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Tipologia dels expedients any 2008 Tipologia dels expedients any 2008 Tipologia dels expedients any 2008 Tipologia dels expedients any 2008 
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Tipolog ia dels exped ients any 2009Tipolog ia dels exped ients any 2009Tipolog ia dels exped ients any 2009Tipolog ia dels exped ients any 2009
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EXPEDIENTS EXPEDIENTS EXPEDIENTS EXPEDIENTS PENDENTS DEL PENDENTS DEL PENDENTS DEL PENDENTS DEL 2008 I TANCATS AL 20092008 I TANCATS AL 20092008 I TANCATS AL 20092008 I TANCATS AL 2009    
 
Aquests són els expedients oberts durant l’any 2008 i que es van tancar l’any 
2009, tot i així es presenten ja que en aquests casos, els expedients han estat 
tancats posteriorment a la presentació de la memòria del Defensor de la 
Ciutadania de l’any 2008.  
    
EXPEDIENT 17/08EXPEDIENT 17/08EXPEDIENT 17/08EXPEDIENT 17/08    
DATA:DATA:DATA:DATA: 16 de maig de 2008 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU:    queixa 
ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA: Seguretat, Protecció Ciutadana i  Llicències i Activitats 
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà  J. F. es queixa del soroll i les molèsties provocades per 
alguns usuaris del locutori del costat de casa seva. Per altra banda, també es 
queixa del soroll de l’aparell d’aire condicionat de les Oficines de Correus que 
queda just davant del seu balcó. I finalment demana que es posi una pilona per 
delimitar l’aparcament al seu gual i diferenciar-lo de la zona de càrrega i 
descàrrega de Correus. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: es demana un informe a la Policia Local sobre les seves actuacions pel 
que fa referència a les queixes dels veïns/es derivades dels usuaris del locutori. 
Demanem informe també, al Departament de Llicències i Activitats sobre la 
instal·lació de l’aire condicionat. Se’ns informa que des de Llicències s’ha 
requerit el canvi d’ubicació de l’aparell. Pel que fa a la instal·lació de la pilona, 
se’ns comunica que la senyalització és correcta i que els dos espais estan 
perfectament delimitats. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Àmbit de 
Comerç i Consum s’informa al ciutadà que es treballarà en una ordenança que 
reguli de forma específica aquests tipus d’establiments a la ciutat.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:    tancat 
 
EXPEDIENT 29/08EXPEDIENT 29/08EXPEDIENT 29/08EXPEDIENT 29/08    
DATA:DATA:DATA:DATA: 20 de juny de 2008 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU:    queixa 
ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA: Urbanisme 
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà E. G. presenta la seva queixa a l’ODC en relació a una 
expropiació de part de la seva finca l’any 1985 i sobre la qual no hi ha hagut 
cap actuació. Sol·licita la reversió de la porció de la finca que li va ser 
expropiada. El ciutadà es dirigeix a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal 
de sol·licitar aquesta reversió. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte amb la Regidoria d’Urbanisme i 
Planejament. Des d’allà es recomana que el ciutadà sol·liciti un estudi 
topogràfic. Des de l’ODC es convoca una trobada entre els tècnics municipals i 
el ciutadà per tal d’aclarir la seva demanda i la situació en que es troben els 
terrenys que li van ser expropiats. Els tècnics de Planejament, van ensenyar el 
projecte al senyor E. G. i li van explicar que la part de la seva finca afectada, 



 

 

 

està inclosa dins la urbanització de l’eixample nord, i que encara no s’hi ha fet 
cap actuació en el lloc concret tot i que està previst. Després de la reunió 
mantinguda el ciutadà demana tancar l’expedient.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:    tancat 
    
EXPEDIENT 65/08EXPEDIENT 65/08EXPEDIENT 65/08EXPEDIENT 65/08    
DATA:DATA:DATA:DATA: 12 de desembre de 2008 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU:    queixa 
ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA:ÀREA/TEMA: Habitatge 
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà J. B. s’adreça al servei en relació a una situació on segons 
manifesta, la referència cadastral de la seva vivenda ha estat suprimida del 
registre, sense tenir-ne cap informació al respecte. Manifesta que la vivenda ha 
de ser enderrocada. I afegeix que actualment és la Generalitat de Catalunya qui 
porta aquesta qüestió. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es recomana al ciutadà que es posi en contacte amb el 
Síndic de Greuges i que notifiqui a l’ODC qualsevol informació i/o novetat al 
respecte. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:    tancat 

 

EXPEDIENTS OBERTS AL 2009 EXPEDIENTS OBERTS AL 2009 EXPEDIENTS OBERTS AL 2009 EXPEDIENTS OBERTS AL 2009     
    
Els expedients oberts durant aquest any els hem distribuït per consultes i 
queixes. Tot i que la numeració dels casos no serà correlativa, creiem que 
aquesta separació farà més entenedora aquesta part de la memòria al no 
barrejar els motius.  
    
CONSULTES  CONSULTES  CONSULTES  CONSULTES      
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT 02/09 02/09 02/09 02/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 14 de gener de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Serveis Viaris 
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la ciutadana D. O., per problemes d’entrada i sortida en el seu 
pàrquing, es dirigeix al Defensor de la Ciutadania per saber si és possible que 
l’Ajuntament posi a la vorera del davant una notificació on hi consti “prohibit 
aparcar”. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: l’ODC es posa en contacte amb el departament de Via Pública els 
quals comenten que en aquest cas, la ciutadana ha de fer la sol·licitud per pintar 
un línia groga a la vorera del davant per tal que els vehicles no hi puguin 
estacionar. Aquesta informació és traslladada a la ciutadana. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
    



 

 

 

EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    05/0905/0905/0905/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 23 de gener de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA::::    Serveis Viaris 
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    el ciutadà F. G. es presenta a l’ODC amb la còpia de la carta que 
va adreçar a l’alcalde i al regidor de Serveis Viaris on es queixava d’una multa 
que li havien posat quan circulava i va girar en un carrer on no es podia fer 
aquesta maniobra. En la còpia de la carta el ciutadà també hi adjunta unes 
fotografies.   
TTTTRÀMITS:RÀMITS:RÀMITS:RÀMITS: des de l’ODC, després d’haver contrastat les fotografies amb els 
responsables de circulació constata i ,es comunica al ciutadà, que la senyalització 
és correcte i que per tant no ha obeït una senyal d’obligació, fent una infracció 
que pot ser efectivament sancionada.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    06/0906/0906/0906/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 23 de gener de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA::::    Serveis Viaris  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la ciutadana K. B. consulta a l’ODC sobre el temps d’exposició de 
les plaques mòbils ja que segons explica, el seu vehicle, que portava uns dies 
estacionat a la via pública, va ser retirat quan no hi havia cap senyalització que 
l’impedís estacionar. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es contacta amb Serveis Viaris i es comprova que en el 
lloc on va estacionar la Sr. K. B. hi havia unes plaques mòbils correctament 
posades que indicaven que no es podia aparcar. Aquesta informació se li 
comunica a la ciutadana i també se li explica el sistema de col·locació de les 
plaques mòbils.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    07/0907/0907/0907/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 30 de gener de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: VNG Aparcaments  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la senyora T. M. va interposar un recurs en contra d’una multa que 
li havien posat a la zona blava. Transcorreguts tres mesos, la ciutadana fa un 
escrit a l’Ajuntament exigint que se li faci arribar la normativa on s’estableix el 
silenci administratiu. La ciutadana es queixa que tampoc ha obtingut resposta 
d’aquest segon escrit.    
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC s’explica a la senyora T.M quins són els terminis del 
silenci administratiu i el sentit d’aquest en cas que siguin superats els terminis 
establerts. També se li explica on pot trobar la normativa. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  



 

 

 

 
EXPEDIENT 11/09EXPEDIENT 11/09EXPEDIENT 11/09EXPEDIENT 11/09                
DATADATADATADATA:::: 6 de febrer de 2009 
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta   
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA:::: Urbanisme i Planejament  
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: el Sr. G.V. demana suport al Defensor de la Ciutadania davant una 
notificació del Servei de Disciplina Urbanística, on se li comunica que per una 
inspecció a la zona, s’ha pogut comprovar la construcció d’un porxo al jardí de 
casa seva, i per tant se li comunica que té deu dies hàbils per acreditar l’inici dels 
tràmits dirigits a la restauració de la realitat física i/o jurídica alterada.  
TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS::::    des de l’ODC ens posem en contacte amb el Servei de Disciplina 
Urbanística des d’on ens expliquen que el ciutadà no ha demanat la llicència 
que se li requeria transcorregut el temps que se li comunicava. 
Des del mateix Servei de Disciplina Urbanística també ens informen que estan al 
corrent de les queixes d’una veïna del senyor G.V. Ens notifiquen que ambdues 
parts han dut el cas al Síndic de Greuges.   
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENT 12/09EXPEDIENT 12/09EXPEDIENT 12/09EXPEDIENT 12/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 13 de febrer de 2009  
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta 
ÀREA/ÀREA/ÀREA/ÀREA/ TEMA TEMA TEMA TEMA::::    Gestió Tributària i Recaptació  
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: la ciutadana Ll. O., en aquest cas pensionista, no entén per quin 
motiu li han retirat l’exempció del rebut d’escombraries. 
TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS:::: l’ODC es posa en contacte amb el Servei de Gestió Tributaria des 
d’on s’informa que la ciutadana ha adquirit una propietat, motiu que provoca 
la retirada de l’exempció del rebut. La informació se li comunica a la ciutadana.  
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EXPEDIENT 13/09EXPEDIENT 13/09EXPEDIENT 13/09EXPEDIENT 13/09    
DATADATADATADATA:::: 13 de febrer de 2009  
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta   
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA:::: Urbanisme i Planejament  
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: el ciutadà J.Ll. P. consulta si la notificació que ha rebut del Servei 
de Disciplina Urbanística és correcte, on se li comunica que desprès d’haver 
realitzat unes obres il·legals al seu jardí, té deu dies hàbils per iniciar els tràmits 
per a l’obtenció de la llicència. 
TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS:::: se li comunica al ciutadà que el procediment és legal i és el correcte. 
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENT 14/09EXPEDIENT 14/09EXPEDIENT 14/09EXPEDIENT 14/09    
DATADATADATADATA:::: 13 de febrer de 2009 
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta  



 

 

 

ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Gestió Tributària i Recaptació   
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: la ciutadana C. G. fa una consulta sobre bonificacions per a les 
famílies monoparentals que ja existeixen en altres municipis però no a Vilanova 
i la Geltrú. 
TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS:::: s’explica a la Sra. C. G. que a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú 
només es contemplen bonificacions per a les famílies nombroses i per 
determinades rendes.    
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENT 15/09EXPEDIENT 15/09EXPEDIENT 15/09EXPEDIENT 15/09    
DATADATADATADATA:::: 20 de febrer de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: consulta 
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA:::: Seguretat i Protecció Ciutadana     
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: el ciutadà M. C., desprès d’haver presenciat un accident al carrer, 
demana hora al Defensor de la Ciutadania per saber quin és el procediment de 
trucades que cal fer per a que els diferents serveis actuïn davant d’un accident a 
la via pública. 
TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS:::: se li explica que si truca a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra, 
aquests serveis ja tenen uns protocols d’actuació. 
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENT 16/09EXPEDIENT 16/09EXPEDIENT 16/09EXPEDIENT 16/09    
DATADATADATADATA:::: 6 de març de 2009  
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta  
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA::::    Urbanisme i Planejament  
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA::::    el ciutadà J. M. no està d’acord amb la denegació del permís per a 
poder posar un negoci d’aparcament de vehicles en una parcel·la de la seva 
propietat. Segons ens comenta la petició li ha estat denegada ja que es tracta 
d’un espai que està catalogat dins el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 
Històric- Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.    
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es considera que la queixa no té fonament jurídic ja 
que la normativa en aquest cas és clara i coneguda pel propi ciutadà, tal i com 
ja se li havia dit des del Servei d’Urbanisme i Planejament  
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EXPEDIENT 18/09EXPEDIENT 18/09EXPEDIENT 18/09EXPEDIENT 18/09                
DATADATADATADATA:::: 6 de març de 2009 
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta 
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA:::: Gestió Tributària  
DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA:::: la ciutadana M. S. ha entrat una instància a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú queixant-se de l’autoliquidació de l’impost per l’increment 
de valor d’uns terrenys que van ser qualificats com a urbans l’any 2005 però 
que duran 20 anys estaven qualificats com a rústics.  



 

 

 

TRÀMITSTRÀMITSTRÀMITSTRÀMITS:::: l’ODC es posa en contacte amb el Servei de Gestió Tributària des 
d’on se’ns explica que aquest impost es tramita en funció de la consideració que 
tingui el terreny en el moment de la transmissió de la finca. I així s’informa a la 
ciutadana.  
ESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENTESTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENT 19/09EXPEDIENT 19/09EXPEDIENT 19/09EXPEDIENT 19/09            
DATADATADATADATA:::: 13 de març de 2009 
MOTIUMOTIUMOTIUMOTIU:::: consulta    
ÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMAÀREA/ TEMA:::: Serveis Viaris  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà J. C. s’adreça al Defensor de la Ciutadania per saber a 
qui s’ha d’adreçar per resoldre un tema que el preocupa: desprès d’unes obres 
de realització de nova vorera, Fecsa ha deixat uns pals de llum que dificulten el 
pas per a la ciutadania.  
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    des de l’ODC es parla amb Serveis Viaris demanant que facin una 
gestió amb Fecsa. Passat un temps des d’aquest servei se’ns comunica que els 
pals de llum es van retirar a finals de juny. Es comunica al ciutadà.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    20/0920/0920/0920/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 13 de març de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMA:REA/ TEMA:REA/ TEMA:REA/ TEMA: Serveis Viaris  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la Sra. A. M. es persona a l’ODC en nom seu i d’altres veïns i 
veïnes, per posar de manifest el seu sentiment d’assetjament, provocat per un 
altre veí . Aquest truca constantment a la Policia Local queixant-se dels cotxes 
aparcats sota casa seva i d’altres situacions, provocant actuacions reiterades de 
la Policia Local. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: el cas es deriva al Servei de Mediació.   
EEEESTSTSTSTAT DE L’EXPEDIENTAT DE L’EXPEDIENTAT DE L’EXPEDIENTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    22/0922/0922/0922/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 20 de març de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Serveis Viaris  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana R.J. V. es queixa contra un veí que segons explica 
truca constantment a la Policia Local per tal que multi els vehicles dels altres 
veïns i veïnes, la qual cosa produeix una sensació d’assetjament. En dies 
posteriors des del Síndic de Greuges ens informen que la ciutadana també s’ha 
posat en contacte amb ells pel mateix tema i que inicien el seu procediment. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: es comunica a la ciutadana que aquest cas no és competència del 
Defensor de la Ciutadania i que com que està en mans del Síndic de Greuges es 
decideix esperar la resolució d’aquest.  



 

 

 

EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENT XPEDIENT XPEDIENT XPEDIENT 25/0925/0925/0925/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 17 d’abril de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA::::    Gestió Tributària i Recaptació      
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana I. G. es queixa que paga un IBI d’una parcel·la que no 
és la seva, ella ho vol canviar però segons ens comenta, des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú li diuen que el rebut corresponent a la seva parcel·la és més 
elevat de preu i que hauria de pagar la diferència. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC davant la manca de documentació se li demana a la 
ciutadana que aporti el rebut de l’IBI per tal d’identificar la finca a la que es 
refereix. El cas és tancat per desinterès de la ciutadana. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    27/0927/0927/0927/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 15 de maig de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Serveis Viaris  
DDDDEMANDA:EMANDA:EMANDA:EMANDA:    la ciutadana M.G. P. es queixa dels sorolls que provoca una 
terrassa d’un bar- restaurant proper al seu domicili. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es suggereix a la ciutadana que entri una instància 
exposant el cas i que es posi en contacte amb l’AV de la Geltrú. Aquesta Oficina 
te constància que el cas s’està treballant des de Serveis Viaris amb la Sra. M. G.P. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat   
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    29/0929/0929/0929/09        
DDDDATAATAATAATA:::: 27 de maig de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: VNG Aparcaments  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà P. A. està en desacord en haver de pagar dues vegades 
per la mateixa infracció, la primera és el descàrrec de la zona blava on el seu 
vehicle estava estacionat i va passar el límit horari, la segona és la multa que li 
arriba de la infracció realitzada. El ciutadà, havent pagat ambdues multes, 
reclama que se li retornin els diners de la primera. 
TTTTRÀMIRÀMIRÀMIRÀMITSTSTSTS:::: l’ODC es posa en contacte amb VNG Aparcaments, des d’on se’ns 
informa que en aquest cas, com que ha pagat la multa, es dóna per suposat que 
el ciutadà ha acceptat els fets.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    30/0930/0930/0930/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 27 de maig  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  



 

 

 

ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Habitatge    
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà F. H. demana informació de les promocions 
urbanístiques de la ciutat, no està d’acord en el fet que totes les promocions es 
donin a la mateixa empresa i vol saber el sistema de les adjudicacions. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: recomanem al ciutadà que faci una queixa mitjançant instància a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú expressant el seu desacord, tanmateix des 
de l’ODC se li explica el sistema d’adjudicacions d’obres en els projectes de la 
ciutat. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT 31/09 31/09 31/09 31/09        
DDDDATAATAATAATA:::: 27 de maig de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Consum  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà J. N. compra un material per una obra que ha de 
realitzar. Li surt defectuós i reclama a la botiga on el compra, aquí li diuen que 
reclami a l’empresa subministradora, no li fan cas i decideix anar a l’OMIC, 
aquests veient la quantitat de que es tracta el deriven a l’Agència Catalana de 
Consum on tampoc li fan cas. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    aquest cas no és competència del Defensor i per petició del ciutadà 
és derivat al Síndic de Greuges.    
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    33/0933/0933/0933/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 6 de juny de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: consulta  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Urbanisme i Planejament  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:    el ciutadà J.L. B. vol fer obres a casa seva, de manera que vol tenir 
dues portes, la d’entrada a casa i la del garatge.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte amb Urbanisme i Planejament, on 
s’informa que aquesta vivenda entra dins la zona del Pla de Millora Urbana del 
Nucli Antic i que no es poden fer cap tipus d’excepció amb la vivenda en 
qüestió, ja que està afectada per aquest nou pla. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    34/0934/0934/0934/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 12 de juny de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta   
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Urbanisme i Planejament   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la ciutadana C. G. demana informació sobre l’actuació que es farà 
en el torrent de la Pastera arran d’una informació que ha llegit en els mitjans de 
comunicació.  



 

 

 

TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: desprès de consultar amb la Regidoria d’Urbanisme i Planejament es 
comunica a la ciutadana que aquest tema s’està estudiant i que en els propers 
mesos l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú informarà a la ciutadania sobre 
aquest projecte. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    36/0936/0936/0936/09        
DDDDATAATAATAATA:::: 12 de juny de 2009  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Urbanisme i Planejament  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà R. A. fa dos anys va adquirir una casa en un terreny 
rústic no urbanitzable, tots els tràmits es van fer a través d’un notari. Ara ha 
descobert que la seva vivenda no té la cèdula d’habitabilitat i per tant no és 
legal. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC s’ha parlat amb els serveis jurídics d’Urbanisme i 
Planejament on constaten que aquesta vivenda, es va realitzar sense les 
llicències corresponents i que el fet de pagar els impostos que li pertoquen 
tampoc implica que la situació quedi legalitzada. S’informa al ciutadà. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDXPEDXPEDXPEDIENTIENTIENTIENT    37/0937/0937/0937/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 19 de juny de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta   
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: VNG Aparcaments  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà J.J. C. es queixa de la multa de zona blava del passeig 
Marítim, va treure el tiquet corresponent però no el va dipositar en el vehicle ja 
que se’l va guardar a la jaqueta. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC se li explica que la multa està posada de forma 
correcte al no estar visible el tiquet quan va passar el controlador/a de la zona 
blava, de manera que no es podia saber si el ciutadà havia pagat o no.  
EEEESTAT DE LSTAT DE LSTAT DE LSTAT DE L’EXPEDIENT’EXPEDIENT’EXPEDIENT’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    33338888/09/09/09/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 19 de juny de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA::::    Mobilitat   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana C. N. es queixa que durant els mesos d’estiu no troba 
cap tipus d’aparcament a la zona d’Adarrò on viu, diu que no li fa res haver 
pagar però que voldria que es trobés un sistema més còmode pel residents a la 
zona que no impliqués haver d’estar pendent del rellotge. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    el defensor traslladarà la queixa de la ciutadana al Servei de 
Mobilitat per tal que s’estudiï una proposta diferent a l’actual. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  



 

 

 

 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    39/0939/0939/0939/09        
DDDDATAATAATAATA:::: 26 de juny de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA::::    Habitatge  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana D. E. consulta al Defensor de la Ciutadania si des de la 
Secretària d’Habitatge de la Generalitat s’ha actuat correctament davant la seva 
sol·licitud d’ajut de lloguer, comenta que per manca de documentació a l’hora 
de presentar-la es retarda tot el procés. Finalment cobrarà l’ajut però des de la 
data en que la documentació complerta ha estat presentada, la ciutadana 
demana que se li pagui amb efectes retroactius, és a dir, des de la primera 
presentació de documentació.  
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: cas derivat al Síndic de Greuges ja que la gestió és del Consell 
Comarcal i del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    40/0940/0940/0940/09        
DDDDATAATAATAATA:::: 26 de juny de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: VNG Aparcaments  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana C. S. està amb desacord amb una multa de la zona 
blava, tot i així, no aporta cap tipus de documentació, i quan se li demana la 
documentació aquesta decideix abandonar el cas. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: no s’actua ja que la ciutadana ha abandonat el cas. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    41/0941/0941/0941/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 3 de juliol de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta   
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Habitatge   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana R.J. P. té problemes amb la promotora del seu pis que 
està en construcció. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: vist que el cas no és competència del Defensor de la Ciutadania, es 
recomana a la ciutadana que s’assessori per un advocat per tal que s’iniciï un 
procediment judicial contra la promotora. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    44/0944/0944/0944/09            
DDDDATAATAATAATA:::: 17 de juliol de 2009  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Mobilitat    
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà A. B. vol saber què ha de fer davant la retirada de places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la platja del Far. 



 

 

 

TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es parla amb el Servei de Mobilitat d’es d’on ens 
recomanen que el Sr. A. B. ho sol·liciti per escrit  a través d’una instància, ja que 
des del Servei de Mobilitat no en tenen constància. 
EEEESTAT STAT STAT STAT DE L’EXPEDIENTDE L’EXPEDIENTDE L’EXPEDIENTDE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    45/0945/0945/0945/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 17 de juliol de 2009  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Seguretat i Protecció Ciutadana   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: arran d’un accident de cotxe, la ciutadana C. D. no està d’acord 
amb l’atestat que ha realitzat la Policia Local. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    des de l’ODC es demana a la ciutadana que ens aporti la informació 
de l’atestat per tal de contrastar la informació amb el servei de la Policia Local, 
però no ha estat facilitat per la ciutadana.    
EEEESTAT DE L’EXPEDIENT:STAT DE L’EXPEDIENT:STAT DE L’EXPEDIENT:STAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    48/0948/0948/0948/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 29 de setembre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta   
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: problemes amb la comunitat de veïns/es. 
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    arran de l’enderroc d’un edifici, hi ha problemes de rates en la 
comunitat de la ciutadana A. D., ella ha anat pagant diverses desratitzacions i la 
seva comunitat no se’n vol fer càrrec.  
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: l’ODC comunica a la ciutadana que el cas es deriva al Servei de 
Mediació, des d’aquest servei ens informen que el cas està a l’espera que la 
comunitat de veïns tingui una reunió amb l’administrador de la finca. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    49/0949/0949/0949/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 2 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Gestió Tributària i Recaptació  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà A. C. acudeix a l’ODC per a fer unes recomanacions. 
Troba que no té sentit que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no li doni la 
bonificació de l’IBI, quan el ciutadà té una mobilitat reduïda del 66% i que en 
aquest cas, no ha pagat l’import del mateix IBI. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    des de l’ODC se li explica que des de l’Ajuntament no es poden 
donar les exempcions a persones que tenen un deute d’algun tribut, que és el 
seu cas.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
    
    



 

 

 

EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    50/0950/0950/0950/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 2 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Habitatge  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana C. D. assisteix a l’ODC per denunciar que la finca del 
seu veí està en molt mal estat i això afecta a part de la seva vivenda. Ella ens fa 
saber que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja ha requerit al veí que faci unes 
obres per millorar la seva teulada, però aquest segueix sense fer-ho. La 
ciutadana se sent indefensa i veu com les multes coercitives que imposa 
l’administració no condicionen al veí que no procedeix a arreglar la vivenda.    
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    des de l’ODC es parla amb el servei d’Habitatge des d’on s’estudia la 
situació, i resolen que  no hi ha indicis suficients per què l’Ajuntament actuï 
d’ofici.  
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    51/0951/0951/0951/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 2 d’octubre de 2009  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Seguretat i Protecció Ciutadana   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana R.M. G. es queixa d’una multa que li ha posat la 
Policia Local, i vol saber si pot fer-hi alguna cosa. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC se li demana a la ciutadana que aporti la 
documentació del cas, però passat dos mesos encara s’està a l’espera. Quan es 
truca a la ciutadana, ens comunica que el cas es pot tancar.  
EEEESSSSTAT DE L’EXPEDIENTTAT DE L’EXPEDIENTTAT DE L’EXPEDIENTTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat 
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    52/0952/0952/0952/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 7 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Seguretat i Protecció Ciutadana  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà J. R. es queixa de la retirada indeguda del seu vehicle, 
segons ell correctament estacionat. Quan va a buscar el cotxe, després de dos 
dies, veu que li han retirat. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: s’explica al ciutadà que la retirada del vehicle és totalment legal, tot i 
que des de l’ODC ja es va recomanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 
canvi del sistema de plaques mòbils i l’ampliació dels dies d’exposició de la 
senyalització, almenys a 48 hores. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    53/0953/0953/0953/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 7 d’octubre de 2009  
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Serveis Viaris  



 

 

 

DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: a la ciutadana M. C. li ha arribat un decret de l’alcalde on se li 
requereix que iniciï els tràmits administratius, dirigits a l’obtenció de la llicència 
municipal de gual. La Sra. M.C. entra una instància a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú explicant els motius pels quals ella creu que no ha de demanar aquest 
permís. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es recomana a la Sra. M.C. que esperi la resposta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que si no és del seu grat torni a l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEESPEDIENTSPEDIENTSPEDIENTSPEDIENT    55/0955/0955/0955/09    
DDDDAAAATATATATA:::: 16 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Habitatge  
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana C. R. es queixa que en un principi se li havia 
comunicat que podria obtenir ajudes per al lloguer del pis, quan presenta la 
documentació a la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, li deneguen. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS::::    des de l’ODC es revisa la documentació aportada per la Sra. C. R. i 
es comprova que no reuneix els requisits mínims de renda per poder optar a 
una ajuda de lloguer, per tant es considera que l’actuació del servei d’habitatge 
ha estat objectiva i correcte. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    56/0956/0956/0956/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 16 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Serveis Socials   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana C. L. s’adreça a l’ODC per exposar algunes actuacions 
de Serveis Socials i que segons ella li impedeixen optar a uns ajuts bàsics.    
TTTTRÀMITS:RÀMITS:RÀMITS:RÀMITS: es revisa la documentació aportada per la ciutadana i s’observa que 
es troba en mig d’un procediment judicial per la guarda custòdia dels seus fills i 
que la denegació dels ajuts per part de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú és degut a la situació legal d’ella i els seus fills i no pas per 
un criteri arbitrari o subjectiu. Des de l’ODC es considera que Serveis Socials ha 
actuat correctament, i la ciutadana ha d’esperar a la resolució judicial per poder 
optar als ajuts. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
 
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    57/0957/0957/0957/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 23 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta 
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Recaptació i Gestió Tributària  



 

 

 

DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: la ciutadana R. J. es queixa que li han cobrat més contribució de la 
que li pertocava. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es demana un informe al Servei de Recaptació del que 
se’n desprèn que el valor cadastral era correcte i per tant no se li va cobrar de 
forma indeguda. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENTXPEDIENT    58/0958/0958/0958/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 27 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Telefònica   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA::::    la ciutadana R. M. té problemes per poder tenir línia telefònica ja 
que segons la companyia de telèfons, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no 
vol posar més pals a la via pública. La ciutadana considera un greuge envers els 
veïns i veïnes de la zona per haver de pagar el mateix preu per una connexió de 
menys qualitat només per que l’administració local decideix no instal·lar un 
altre pal. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: des de l’ODC es recomana a la Sra. R.M. que porti el cas al Síndic de 
Greuges. 
EEEESTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENTSTAT DE L’EXPEDIENT:::: tancat  
    
EEEEXPEDIENT XPEDIENT XPEDIENT XPEDIENT 59/0959/0959/0959/09    
DDDDATAATAATAATA:::: 27 d’octubre de 2009 
MMMMOTIUOTIUOTIUOTIU:::: consulta  
ÀÀÀÀREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMAREA/ TEMA:::: Companyia d’Aigües   
DDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA:::: el ciutadà J. S. viu a l’Ibersol, vol canviar d’aforament a comptador 
i tot i que el domicili és al municipi de Vilanova i la Geltrú, l’abastament d’aigua 
corre a càrrec de l’empresa subministradora de Cubelles. 
TTTTRÀMITSRÀMITSRÀMITSRÀMITS:::: es suggereix al ciutadà que primer faci una reclamació a la 
companyia subministradora d’aigua a Cubelles ja que encara no ho ha fet i se li 
comenta que el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú no té 
competència a Cubelles. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat 
    
QUEIXES QUEIXES QUEIXES QUEIXES     
    
EXPEDIENT 01/09EXPEDIENT 01/09EXPEDIENT 01/09EXPEDIENT 01/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 9 de gener de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU:    queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: VNG Aparcaments  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà J.L. G. va interposar un recurs a una multa per no 
respectar la prohibició d’estacionament en una zona de càrrega i descàrrega 
delimitada per plaques mòbils. El ciutadà al·lega que quan va aparcar no hi 



 

 

 

havia les plaques. Es queixa del silenci administratiu, de no tenir resposta per 
part de l’administració. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC s’ha posat en contacte amb VNG Aparcaments per tal que ens 
informessin de l’estat de l’expedient, ens expliquen que el recurs encara no s’ha 
resolt. En cas de transcórrer tres mesos des de la interposició del recurs si no hi 
ha resposta, el silenci afavorirà el ciutadà. Aquesta informació es comunica al Sr. 
J.L. G. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 03/09EXPEDIENT 03/09EXPEDIENT 03/09EXPEDIENT 03/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 16 de gener de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: VNG Aparcaments  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el senyor P. F. va presentar un recurs en contra d’una multa per 
sobrepassar el límit horari d’estacionament a la zona blava. Es queixa que en la 
resposta del recurs no s’atén a les seves al·legacions concretes si no que es fa de 
forma genèrica.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: després de posar-se en contacte amb el servei de VNG Aparcaments, 
des de l’ODC s’ha constatat que s’ha actuat dins la legalitat i se li comunica al 
ciutadà que el procediment ha estat correcte. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 04/09                  EXPEDIENT 04/09                  EXPEDIENT 04/09                  EXPEDIENT 04/09                      
DATA:DATA:DATA:DATA: 16 de gener de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa 
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Gestió Tributària Recaptació   
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el Sr. M. S. es queixa a l’ODC que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú li ha estat cobrant l’impost de circulació per un remolc amb un pes de 
900Kg, de l’any 1998 al 2008, quan des de l’any 1998 aquest tipus de vehicle ja 
no està gravat per l’impost en qüestió, tot i que reconeix que prèvia demanda li 
han estat retornats els ingressos indeguts des del 2005 al 2008, ell considera que 
se li han de retornar també de l’any 1998 a l’any 2004. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es recomana al Sr. M.S. que torni a entrar una instància 
demanant que se li retornin aquests diners, cosa que fa en data 21 de gener del 
2009,  simultàniament el Defensor de la Ciutadania demana al Servei de Gestió 
Tributària i Recaptació que tornin a estudiar la petició del Sr M.S. La resposta 
d’aquest servei és la de desestimar la petició de devolució de les quantitats 
ingressades amb més de quatre anys d’antiguitat, emparant-se en la Llei General 
Tributària. Finalment l’expedient és derivat al Síndic de Greuges.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
    
    



 

 

 

EXPEDIENT 08/09EXPEDIENT 08/09EXPEDIENT 08/09EXPEDIENT 08/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 6 de febrer de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:    Serveis Socials  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà M. O. es queixa sobre el temps d’espera per rebre un 
ajut econòmic d’urgència social per a aliments, ja que ens explica que es troba 
en una situació econòmicament complexa i sense feina. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte amb el departament de Serveis Socials des 
d’on ens comuniquen que coneixen bé l’expedient del senyor M. O. Constatem 
que el procés ha estat l’habitual i que en cap cas hi ha hagut un tracte 
discriminatori vers aquesta persona. Aquesta informació es trasllada al ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 09/09EXPEDIENT 09/09EXPEDIENT 09/09EXPEDIENT 09/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 6 de febrer de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Serveis Viaris  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà A. B. es queixa que li han retirat la pintura de la plaça 
d’aparcament de mobilitat reduïda on estacionava el seu vehicle. El ciutadà ha 
comunicat aquest fet per telèfon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, però de 
moment la situació segueix essent la mateixa.   
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es posa el cas en coneixement a Serveis Viaris,  
s’examina la zona i es reconeix que hi ha hagut un error i es repinta la 
senyalització de mobilitat reduïda. Aquesta informació és traslladada al ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 10/09EXPEDIENT 10/09EXPEDIENT 10/09EXPEDIENT 10/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 6 de febrer de 2009  
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:    Urbanisme i Planejament     
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:    el ciutadà J. F., havent fet unes petites obres al seu jardí sense 
demanar llicències, es queixa que a partir d’una inspecció urbanística li fan 
desfer les obres. El ciutadà, tot i que reconeix els fets, mitjançant un recurs 
reclama a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un marge de temps per a retirar 
la obra realitzada. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es parla amb el servei  d’Urbanisme, des d’on se’ns 
comunica que s’ha pactat amb el ciutadà un període per a la retirada de l’obra. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 17/09EXPEDIENT 17/09EXPEDIENT 17/09EXPEDIENT 17/09                    
DATA:DATA:DATA:DATA: 6 de març de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa     
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Medi Ambient     



 

 

 

DEMDEMDEMDEMANDA: ANDA: ANDA: ANDA: l’Associació VNG en Acció pels Animals sol·licita al Defensor de la 
Ciutadania que faci el possible per què es compleixin les conclusions de la 
Comissió d’Investigació aprovades al Ple de l’Ajuntament, anunciant que 
portaran el cas al Síndic de Greuges.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:    el Defensor de la Ciutadania fa arribar aquesta petició a la Regidora 
de Medi Ambient i des de l’Oficina del Defensor es tanca el cas.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 21/09EXPEDIENT 21/09EXPEDIENT 21/09EXPEDIENT 21/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 13 de març de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:    VNG Aparcaments  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana V. M. desprès d’haver entrat una instància a 
l’Ajuntament, es queixa i comunica a l’ODC que no li han donat la opció del 
pagament d’una multa de VNG Aparcaments, ja que directament li ha estat 
retirat l’import d’una fiança que tenia dipositada a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per unes obres que estava realitzant.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC va consultar el cas a VNG Aparcaments des d’on s’explica que 
se li va compensar la devolució en part d’una fiança de runes. Posteriorment la 
ciutadana va entrar un recurs però ja no es va poder tramitar per estar arxivat a 
l’haver-se produït el cobrament. Des de l’ODC es considera que l’acció que es fa 
des de l’Ajuntament entra dins de la legalitat vigent i així se li comunica a la 
ciutadana.  
ESESESESTAT DE L’EXPEDIENT:TAT DE L’EXPEDIENT:TAT DE L’EXPEDIENT:TAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 23/09EXPEDIENT 23/09EXPEDIENT 23/09EXPEDIENT 23/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 25 de març de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa 
ÀREA/ TEMA: ÀREA/ TEMA: ÀREA/ TEMA: ÀREA/ TEMA: VNG Aparcaments  
DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: el ciutadà P. E., degut a un error a l’hora d’efectuar el pagament 
d’una multa a la zona blava, on va posar dins el sobre els diners i el resguard 
quedant-se ell sense cap paper de comprovació de l’ingrés, rep una notificació 
de multa per haver sobrepassat el límit d’estacionament del vehicle. Reclama 
que aquesta multa se li retiri a través d’un recurs que se li contesta al cap de 
quatre mesos, amb la qual cosa li ha passat el termini de reducció de la multa. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:    l’ODC es posa en contacte amb VNG Aparcaments on comenten que 
no tenen constància de cap anul·lació, diners o abstracte de Visa i que per tant 
el procediment habitual en aquest cas és posar una multa per sobrepassar el 
límit horari. En tot cas, l’error és del ciutadà, no tenint responsabilitat 
l’administració. Aquesta informació se li trasllada al ciutadà.    
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
    



 

 

 

EXPEDIENT 24/09EXPEDIENT 24/09EXPEDIENT 24/09EXPEDIENT 24/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 3 d’abril de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Seguretat i Protecció Ciutadana  
DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: el ciutadà J. J., desprès d’haver posat un recurs a l’Ajuntament per 
no estar d’acord amb una multa de retirada de vehicle, demana a l’ODC si li 
pot ésser retirada. El ciutadà al·lega que el seu vehicle estava avariat i que no va 
poder treure’l tot i que hi havia plaques mòbils que prohibien l’aparcament a la 
via pública. El ciutadà aporta en la visita les còpies de la resposta del recurs, on 
se li comunica des de la Policia Local, que en el cas que el vehicle estigués 
avariat, hauria d’haver deixat una notificació i que en tot cas el cotxe va ser 
retirat ja que per aquest tram de carrer hi passava un correfoc.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC s’estudia la documentació aportada pel ciutadà, on hi 
consta un informe tècnic de Serveis Viaris i un decret efectuat per la regidoria de 
Seguretat i Protecció Ciutadana, on es veu que l’administració a actuat 
correctament. Expliquem al ciutadà que des de l’ODC ja es va fer una 
recomanació en aquest sentit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que s’ha 
pogut observar en el darrer any una disminució de plaques mòbils a favor 
d’altres sistemes més visibles i segurs. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 26/09EXPEDIENT 26/09EXPEDIENT 26/09EXPEDIENT 26/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 17 d’abril de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TÀREA/ TÀREA/ TÀREA/ TEMA:EMA:EMA:EMA: Serveis Viaris  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà J. F. es queixa del soroll que fa una vella placa de 
registre de telefonia, la qual cada vegada que els operaris la mouen, produeix 
soroll pel pas de vehicles molestant a tots els veïns i veïnes de la zona. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:     l’ODC es posa en contacte amb Serveis Viaris, des d’on s’inicia el 
tràmit amb Telefònica i arreglen la tapa de registre. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 28/09EXPEDIENT 28/09EXPEDIENT 28/09EXPEDIENT 28/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 22 de maig de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: problemes amb el veïnat  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana C. C. es queixa de problemes que té amb un veí. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:    el Defensor de la Ciutadania constata que hi ha un procés judicial 
entre veïns i que per tant no és de la seva competència. Se li ofereix anar al 
Servei de Medició però la ciutadana no és partidària de fer ús d’aquest servei. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
    



 

 

 

EXPEDIENT 32/09EXPEDIENT 32/09EXPEDIENT 32/09EXPEDIENT 32/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 6 de juny de 2009  
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Seguretat i Protecció Ciutadana  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà E. G. demana suport al Defensor de la Ciutadania per tal 
que s’apliqui l’Ordenança Municipal on es recull l’ús de la tinença responsable 
d’animals. Explica que ha patit mossegades per part d’un gos de raça perillosa, 
que anava deslligat i sense el seu corresponent morrió (tema que ha portat al 
jutjat). 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: tot i que en aquest cas el Defensor de la Ciutadania no pot actuar es 
farà una recomanació a la Memòria 2009. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
EXPEDIENT 35/09EXPEDIENT 35/09EXPEDIENT 35/09EXPEDIENT 35/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 12 de juny de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Serveis Viaris   
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana J. M.  té un accident a la via pública per causa d’una 
portella de l’aigua mal posada, al llarg de dos mesos ha fet dos recursos 
adjuntant la informació del diagnòstic mèdic i la còpia de la denúncia, però des 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha desestimat la petició per no aportar 
noves proves en el segon recurs que realitzà la ciutadana. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte amb el Cap de l’Àrea Econòmica i 
Organització Interna, per demanar un informe sobre les actuacions que s’han fet 
en aquest cas. En el citat informe es pot comprovar que el procés s’ha fet de 
forma habitual i respectant la legalitat vigent. Tot i així el Defensor de la 
Ciutadania decideix fer una recomanació, per tal que es faciliti aquests tràmits a 
aquella part de la ciutadania més vulnerable i aquesta no es vegi indefensa 
alhora d’exercir els seus drets.    
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 42/09  EXPEDIENT 42/09  EXPEDIENT 42/09  EXPEDIENT 42/09      
DATA:DATA:DATA:DATA: 10 de juliol de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa 
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Gestió Tributària i Recaptació  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana C. M., desprès d’haver reclamat per escrit vàries 
vegades a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que se li està cobrant l’impost 
d’escombraries (dels anys 2006 i 2007) d’un terreny que actualment és 
propietat de PIVSAM, demana hora a l’ODC per veure si es pot tramitar que se 
li retornin els diners dels rebuts.  
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC s’ha posat en contacte amb el Servei de Gestió Tributària i 
Recaptació, on ens comuniquen que aquest impost es va cobrar a la persona 



 

 

 

que hi constava com a propietària, en el moment que ho ha deixat de ser, els 
diners cobrats li han estat retornats. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 43/09 EXPEDIENT 43/09 EXPEDIENT 43/09 EXPEDIENT 43/09     
DATA:DATA:DATA:DATA: 10 de juliol de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa 
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Educació 
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà B. R. posa de manifest el seu desacord en que a les seves 
dues filles els ha tocat estudiar en dos IES diferents. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es parla amb la Regidoria d’Educació, la qual comunica 
que la filla gran ja no està cursant l’ensenyament secundari obligatori i que en 
aquest cas, l’altra filla petita, ja no compta amb la puntuació de germans dins 
del mateix centre. La regidoria ha actuat correctament i se li comunica al 
ciutadà. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 46/09EXPEDIENT 46/09EXPEDIENT 46/09EXPEDIENT 46/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 24 de juliol 09  
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Gestió Tributària  i Recaptació  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana C. D. rep unes multes d’un vehicle que no és seu. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC es posa en contacte amb l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, que reconeix l’error, i dóna l’avís a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, ja que per poder retornar l’import s’ha d’esperar el Decret 
de l’alcalde. Des de Gestió Tributària se’ns informa que el decret ja està fet i s’ha 
de notificar el retorn dels diners a la ciutadana. S’informa a la ciutadana que en 
breu el cas quedarà resolt al seu favor.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EEEEXPEDIENT 47/09XPEDIENT 47/09XPEDIENT 47/09XPEDIENT 47/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 25 de setembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:    problemes veïnals  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana C. A. es queixa dels problemes que té amb els seus 
veïns/es  i amb els comptadors de la llum. La factura que paga no correspon al 
seu consum. 
TRTRTRTRÀMITS:ÀMITS:ÀMITS:ÀMITS: el cas és derivat al Servei de Mediació tot i que la ciutadana no s’hi 
va presentar. El passat mes de febrer de 2010, la ciutadana va tornar a l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania i ens comunica que el seu cas està en mans de la 
justícia ordinària. Des de l’ODC es tanca l’expedient. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 



 

 

 

EXPEDIENT 54/09EXPEDIENT 54/09EXPEDIENT 54/09EXPEDIENT 54/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 7 d’octubre de 2009   
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Serveis Viaris  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà F.J. S. es queixa perquè han retirat tots els bancs de la 
plaça Eduard Todà, no té clar si aquesta plaça és pública o privada, ha entrat 
una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú però no ha obtingut 
resposta. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es fa una consulta a la Regidoria de Serveis Viaris per 
esbrinar què ha passat amb la instància del Sr F. J.;  els bancs de la Plaça Eduard 
Todà van ser retirats a petició d’un grup de veïns i veïnes de la plaça, així 
mateix es constata que la Plaça Eduard Todà és de titularitat municipal, per tant 
pública, des de Servei Viaris se’ns informa que han fet una trobada amb el Sr. 
F.J. i se li han explicat els motius pels quals es van retirar els bancs.   
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
 
EXPEDIENT 60/09EXPEDIENT 60/09EXPEDIENT 60/09EXPEDIENT 60/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 17 de novembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Serveis Socials  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:    la ciutadana D. M es queixa que li han suspès l’ajut que cobrava 
fins que no tingui una sentència de divorci i que des de Serveis Socials no han 
mostrat prou interès pel seu cas. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC ens reunim amb la treballadora social que porta el cas i 
ens explica que la ciutadana no ha complert amb les contraprestacions pactades 
prèviament, tot i així ens expliquen que quan arribi la sentència de divorci es 
farà una revisió del cas. Quinze dies desprès la pròpia ciutadana ens comunica 
que el seu cas s’està revisant i que tornarà a optar a l’ajut. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
EXPEDIENT 61/09EXPEDIENT 61/09EXPEDIENT 61/09EXPEDIENT 61/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 27 de novembre de 2009  
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Gestió Tributària i Recaptació   
DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: DEMANDA: el ciutadà J. G. es queixa que al seu fill li arriben les multes d’un 
vehicle que ja no és de la seva propietat.    
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC ens hem posat en contacte amb el servei de Gestió 
Tributària, des d’on s’explica que cal comprovar si el vehicle, en el moment de 
ser multat, era d’aquesta persona o no. Es comprovarà la titularitat del vehicle, 
si no correspon al ciutadà J.G. s’iniciaran els tràmits per retornar l’import.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
    



 

 

 

EXPEDIENT 62/09EXPEDIENT 62/09EXPEDIENT 62/09EXPEDIENT 62/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 27 de novembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Ministeri de Justícia  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana C. C. i la seva parella argentina, amb els papers en 
regla, tenen un fill aquí i demanen que els hi donin el passaport espanyol, es 
queixen que per poder tramitar el passaport els posen moltes traves. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC es comunica que no tenim competència per un cas 
com aquest i que des de l’administració local no es tramiten els documents per 
obtenir la nacionalitat, la gestió realitzada per aquests òrgans administratius és 
competència del Defensor del Pueblo. Tot i així passem el cas al Pla per la 
Convivència per tal que els puguin assessorar.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
EXPEDIENT 63/09EXPEDIENT 63/09EXPEDIENT 63/09EXPEDIENT 63/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 4 de desembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Serveis Viaris  
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: la ciutadana E. J. es queixa del decret de l’alcalde on se li comunica 
que està fent un ús inadequat de l’immoble on resideix, consistent en l’entrada i 
sortida de vehicles sense comptar amb la preceptiva llicència municipal de gual . 
La Sra. E. J. no entén per què aquesta notificació no l’han rebuda la resta de 
persones de les cases unifamiliars que comparteixen l’entrada i sortida del 
pàrquing, i ella és la única veïna que ha rebut aquesta notificació. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: se li comunica a la ciutadana que la notificació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en aquest cas s’ajusta a la legalitat vigent tot i que és estrany 
que només ella hagi rebut la notificació i no els altres veïns/es.  
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
EXPEDIENT 64/09EXPEDIENT 64/09EXPEDIENT 64/09EXPEDIENT 64/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 4 de desembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa  
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Recaptació i Gestió Tributària 
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: el ciutadà F. U. es queixa que li ha arribat una multa d’una moto 
quan aquesta porta més de deu anys tancada en un garatge i ningú l’ha 
utilitzada en tot aquest temps. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: des de l’ODC s’observa que la multa correspon a l’Ajuntament de 
Barcelona i per tant el recurs del ciutadà s’ha adreçar a aquesta institució, 
tanmateix se li aconsella que en primer lloc pagui la multa per evitar més 
recàrrecs i desprès en faci un recurs. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    
    



 

 

 

EXPEDIENT 65/09EXPEDIENT 65/09EXPEDIENT 65/09EXPEDIENT 65/09    
DATA:DATA:DATA:DATA: 4 de desembre de 2009 
MOTIU:MOTIU:MOTIU:MOTIU: queixa 
ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA:ÀREA/ TEMA: Recaptació i Gestió Tributària   
DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA:DEMANDA: a través del Síndic de Rubí ens arriba la queixa de la ciutadana T. L. 
a la que li han embargat el compte corrent per no pagar un impost d’una 
vivenda de Vilanova i la Geltrú, amb la qual no hi té res a veure, ja que ella 
resideix a Rubí i no té cap propietat a Vilanova. 
TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS:TRÀMITS: l’ODC s’ha posat en contacte amb el servei de Recaptació i Gestió 
Tributària, qui un cop havent reconegut l’error, han procedit a aixecar 
l’embargament del compte sense que es produís cap retenció de diners. 
ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT:ESTAT DE L’EXPEDIENT: tancat  
    

    
EXPEDIENTS NO ADEMESOS EXPEDIENTS NO ADEMESOS EXPEDIENTS NO ADEMESOS EXPEDIENTS NO ADEMESOS     
    
En aquest apartat s’hi inclouen tots aquells expedients de la ciutadania que han arribat 
a l’ODC però que no són competència directa del Defensor de la Ciutadania.  
En alguns dels casos, s’ha adreçat al ciutadà/na a altres serveis i en d’altres s’ha 
fet alguna recomanació dels passos que podrien realitzar.  
Tot i que aquests casos no són admesos, se’n fa un registre per que ens quedi 
constància amb la data i el tema del cas.   
    
DDDDATAATAATAATA:::: 12 de febrer de 2009  
TTTTEMAEMAEMAEMA::::    problemes de salut i el ciutadà vol saber en què podria treballar. Se 
l’adreça a OTG 
    
DDDDATAATAATAATA:::: 20 de febrer de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb la companyia de telèfon. Se l’adreça a l’OMIC  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 28 de febrer de 2009 
Tema:Tema:Tema:Tema: problemes amb la companyia de telèfon Se l’adreça a l’OMIC 
    
Data:Data:Data:Data: 3 de març de 2003 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: males olors en el clavegueram d’una urbanització de Canyelles. Es deriva 
al Síndic de Greuges  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 3 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: desacords en com s’han portat els temes amb el departament d’Infància 
de la Generalitat. S’adreça el ciutadà al Síndic de Greuges  
    
    
    



 

 

 

DDDDATAATAATAATA:::: 4 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: el ciutadà té un informe mèdic de l’hospital en el qual no es pot llegir el 
diagnòstic, el metge de capçalera el deriva a l’ODC i des del servei se li 
recomana que demani un nou informe on la lletra sigui més llegible  
    
DDDDATAATAATAATA::::    10 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb l’entitat bancària  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 13 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb l’antiga empresa on havia treballat  
    
DDDDATAATAATAATA::::    19 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb la pensió de viudetat, se l’adreça a la Seguretat Social 
    
DDDDATAATAATAATA:::: 20 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb el preu del lloguer entre propietari  i llogater  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 24 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: desacord amb una multa de trànsit  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 25 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: pis de protecció oficial denegat  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 27 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: queixes pel tracte rebut en un mitjà de comunicació escrit, on en una 
notícia surt el nom complert de la persona i no les inicials com acostuma a ser 
habitual. Es deriva al Síndic de Greuges  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 17 d’abril de 2009    
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes d’inundacions en un pis arran de l’habitatge del costat on el 
veí fa temps que no hi viu  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 20 d’abril de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes amb la comunitat de propietari/es  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 22 d’abril de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: una ciutadana es mor sense descendència, la veïna que té claus del pis 
de la difunta no les vol lliurar a les finques per por en facin un mal ús  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 29 d’abril de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: desacord amb unes multes 
    
    



 

 

 

DDDDATAATAATAATA:::: 3 de març de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA::::    problemes veïnals     
    
DDDDATAATAATAATA:::: 28 d’abril de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: conflictes de parella desprès del naixement d’un fill 
    
DDDDATAATAATAATA:::: 22 de maig de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: la ciutadana explica que té una empresa d’audiovisuals i que ha estat 
treballant per una empresa, un cop la feina s’ha realitzat, no li paguen el que es 
va acordar  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 8 de juny de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: malentesos amb l’entitat bancària del ciutadà  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 19 de juny de 2009  
TTTTEMAEMAEMAEMA::::    preguntes sobre herències  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 26 de juny de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA:::: problemes entre una ex- parella  
    
DDDDATAATAATAATA:::: 6 de novembre de 2009 
TTTTEMAEMAEMAEMA: : : : problemes de pagaments de lloguer entre l’inquilí i el propietari        
    

RECOMANACIONSRECOMANACIONSRECOMANACIONSRECOMANACIONS    
    
COBRAMENT INDEGUT D’IMPOST NO VIGENTCOBRAMENT INDEGUT D’IMPOST NO VIGENTCOBRAMENT INDEGUT D’IMPOST NO VIGENTCOBRAMENT INDEGUT D’IMPOST NO VIGENT    

    
A partir d’una queixa ciutadana que arriba a l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania, constatem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat cobrant 
de forma indeguda, l’impost de vehicles de tracció mecànica de remolcs amb un 
pes inferior de 900 kg. Un remolc que no estava subjecte a aquest impost des 
de fa almenys 10 anys.  
 
Des d’aquesta institució es va fer una petició, perquè que es procedís a declarar 
nul aquest acte, de manera que es poguessin retornar tots els pagaments fets pel 
ciutadà, de bona fe, des del seu inici.  
 
Des de l’administració es van retornar els ingressos indeguts des de l’any 2005 
al 2008 però no els del període 1998-2004, emparant-se en la normativa 
tributària vigent, que estableix un període de 4 anys per a sol·licitar la 
devolució d’ingressos indeguts, retornant al ciutadà .  
 



 

 

 

Aquest fet, es podria haver solucionat amb la lògica acceptació de l’error per 
part de l’administració i el retorn dels diners cobrats de forma incorrecte al 
ciutadà, va desencadenar en un seguit d’accions que van dur aquest assumpte al 
Síndic de Greuges de Catalunya.   
 
Per tot això,  
 
RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que a mida quRECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que a mida quRECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que a mida quRECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que a mida que es pugui e es pugui e es pugui e es pugui 
es revisin tots els possibles cobraments d’aquest mateix impost,  i d’altres que es revisin tots els possibles cobraments d’aquest mateix impost,  i d’altres que es revisin tots els possibles cobraments d’aquest mateix impost,  i d’altres que es revisin tots els possibles cobraments d’aquest mateix impost,  i d’altres que 
s’hagin pogut efectuar a d’altres ciutadans i ciutadanes, sense que hagin de ser s’hagin pogut efectuar a d’altres ciutadans i ciutadanes, sense que hagin de ser s’hagin pogut efectuar a d’altres ciutadans i ciutadanes, sense que hagin de ser s’hagin pogut efectuar a d’altres ciutadans i ciutadanes, sense que hagin de ser 
les pròpies persones afectades les que facin la pertinent demanda, i els sigui les pròpies persones afectades les que facin la pertinent demanda, i els sigui les pròpies persones afectades les que facin la pertinent demanda, i els sigui les pròpies persones afectades les que facin la pertinent demanda, i els sigui 
notinotinotinotificat i retornat, en cas de ser necessari els seus pagaments.   ficat i retornat, en cas de ser necessari els seus pagaments.   ficat i retornat, en cas de ser necessari els seus pagaments.   ficat i retornat, en cas de ser necessari els seus pagaments.       
    
    
SOBRE LASOBRE LASOBRE LASOBRE LA    TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIATINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIATINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIATINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA 
 
Des de l’ ODC volem valorar l’esforç d’aquest Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per tal que la convivència d’aquells ciutadans i ciutadanes que tenen 
animals de companyia, i la resta de la ciutadania no esdevingui un conflicte. En 
aquest sentit, pensem que l’aplicació de l’Ordenança municipal sobre la tinença 
d’animals domèstics i de companyia, en especial a allò que fa referència a la 
presència dels animals a la Via Pública és del tot bàsica, i encara més si parlem 
de gossos potencialment perillosos. A partir d’una queixa puntual, hem pogut 
veure com la falta de sensibilitat d’un ciutadà en concret ha pogut causar danys 
greus a un altre ciutadà, i el seu animal.  
 
Per aquest motiu, 
 
RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que segueixi treballant RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que segueixi treballant RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que segueixi treballant RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que segueixi treballant 
amb la màxima rigidesa per desenvolupar aquelles competènciesamb la màxima rigidesa per desenvolupar aquelles competènciesamb la màxima rigidesa per desenvolupar aquelles competènciesamb la màxima rigidesa per desenvolupar aquelles competències que li atorga el  que li atorga el  que li atorga el  que li atorga el 
Decret Decret Decret Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats  gossos considerats  gossos considerats  gossos considerats 
potencialment perillosos,potencialment perillosos,potencialment perillosos,potencialment perillosos,    així com el seu règim sancionador, així com el seu règim sancionador, així com el seu règim sancionador, així com el seu règim sancionador,  per tal d’ per tal d’ per tal d’ per tal d’intentarintentarintentarintentar    
que no es repeteixi a la ciutat cap episodi d’aquest tipus. Tanmateix, recomano que no es repeteixi a la ciutat cap episodi d’aquest tipus. Tanmateix, recomano que no es repeteixi a la ciutat cap episodi d’aquest tipus. Tanmateix, recomano que no es repeteixi a la ciutat cap episodi d’aquest tipus. Tanmateix, recomano 
també, que s’inicitambé, que s’inicitambé, que s’inicitambé, que s’iniciïïïï una campanya de sensibilització sobre la responsabilita una campanya de sensibilització sobre la responsabilita una campanya de sensibilització sobre la responsabilita una campanya de sensibilització sobre la responsabilitat de la t de la t de la t de la 
tinença d’aquesttinença d’aquesttinença d’aquesttinença d’aquestssss i d’altres tipus d’anima i d’altres tipus d’anima i d’altres tipus d’anima i d’altres tipus d’animals i de recordatori de quines sóls i de recordatori de quines sóls i de recordatori de quines sóls i de recordatori de quines són les n les n les n les 
normes de convivèncianormes de convivèncianormes de convivèncianormes de convivència, i de les possibles sancions que estableix la legislació , i de les possibles sancions que estableix la legislació , i de les possibles sancions que estableix la legislació , i de les possibles sancions que estableix la legislació 
vigent en aquesta matèria.  vigent en aquesta matèria.  vigent en aquesta matèria.  vigent en aquesta matèria.          
    
    
SOBRE ELS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA SOBRE ELS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA SOBRE ELS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA SOBRE ELS RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA         
 
Una de les consultes i queixes habituals entre els ciutadans i ciutadanes versa 
sobre els recursos en via administrativa. Aquests poden resultar, de vegades, 



 

 

 

complexes d’entendre per bona part de la ciutadania. Intentar fer una 
reclamació patrimonial a l’administració, per exemple per danys soferts a 
conseqüència d’una caiguda a la via pública a causa d’una vorera en mal estat o 
una tapa de registre fora de lloc, pot ésser un procés feixuc i difícil d’entendre 
per a una part de la ciutadania. Les possibilitats de reclamació, així com les de 
fer un recurs en cas de desestimació d’aquesta, i els seus terminis, ha fet, i així ho 
hem vist, que en alguns casos, l’acció de reclamació hagi prescrit, o s’hagi 
desestimat per falta de documentació, o per fer-se de forma incorrecte, quedant 
per aquestes persones ja la única possibilitat de reclamar mitjançant un 
procediment contenciós - administratiu.       
Entenem doncs, que de la mateixa manera que el desconeixement d’una norma, 
no eximeix a les persones de la comissió d’una falta, aquesta mateixa persona 
no hauria de veure malmesa la possibilitat d’exercir un dret, pel desconeixement 
d’uns formalismes d’aquests tipus. 
 
Per tot això,  
 
RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que en pro de la bona RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que en pro de la bona RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que en pro de la bona RECOMANO a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que en pro de la bona 
administració, administració, administració, administració, donat que mdonat que mdonat que mdonat que malauradament hi ha un sector de la població, que alauradament hi ha un sector de la població, que alauradament hi ha un sector de la població, que alauradament hi ha un sector de la població, que 
per motius diversos, tenen dificultats d’escriure i/o entendre certs documents, es per motius diversos, tenen dificultats d’escriure i/o entendre certs documents, es per motius diversos, tenen dificultats d’escriure i/o entendre certs documents, es per motius diversos, tenen dificultats d’escriure i/o entendre certs documents, es 
demani demani demani demani al personal dal personal dal personal dal personal d’’’’aquest aaquest aaquest aaquest ajuntament que atengui a la ciutadania, tinguin una juntament que atengui a la ciutadania, tinguin una juntament que atengui a la ciutadania, tinguin una juntament que atengui a la ciutadania, tinguin una 
cura especial amb aquelles persones cura especial amb aquelles persones cura especial amb aquelles persones cura especial amb aquelles persones que mostque mostque mostque mostrin dificultats per realitzar rin dificultats per realitzar rin dificultats per realitzar rin dificultats per realitzar 
qualsevol dels tràmits administratius, inclosos els recursos o procediments.qualsevol dels tràmits administratius, inclosos els recursos o procediments.qualsevol dels tràmits administratius, inclosos els recursos o procediments.qualsevol dels tràmits administratius, inclosos els recursos o procediments.    
    

    
ACTIVITATS DEFENSOR ACTIVITATS DEFENSOR ACTIVITATS DEFENSOR ACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE LA CIUTADANIA DE LA CIUTADANIA DE LA CIUTADANIA 2009 2009 2009 2009     
 
Jornada anual de treball conjunt entre els Defensors Locals i el Síndic de Jornada anual de treball conjunt entre els Defensors Locals i el Síndic de Jornada anual de treball conjunt entre els Defensors Locals i el Síndic de Jornada anual de treball conjunt entre els Defensors Locals i el Síndic de 
Greuges, 21 de maig de 2009Greuges, 21 de maig de 2009Greuges, 21 de maig de 2009Greuges, 21 de maig de 2009    
 
A la jornada, que va tenir lloc a la seu del Síndic, hi van assistir els titulars i els 
membres de les oficines dels síndics o defensors locals d’una trentena de 
municipis catalans i una àmplia representació de l’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya, encapçalada pel mateix síndic, Rafael Ribó, i l’adjunta, Laura 
Díez.  
La intervenció dels serveis socials municipals en la llei de la dependència, el nou 
marc legal amb relació a la contaminació acústica, l’actuació de les policies 
locals i una valoració dels convenis de col·laboració entre els defensors locals i 
el Síndics van ser els quatre temes tractats.  

 



 

 

 

 
 

En aquesta jornada també es va comentar que el Síndic de Greuges faria arribar 
a quasi totes les escoles de Catalunya el joc “quan no hi ha dret, el Síndic amb 
tu”, joc que tracta sobre els drets dels infants. A vilanova i la Geltrú, aquest joc 
s’ha rebut a cada un dels centres d’ensenyament, tant privats com públics i tant 
de primària com de secundària.   
    
    
PPPPresentació de la Memòria de l’Exercici 20resentació de la Memòria de l’Exercici 20resentació de la Memòria de l’Exercici 20resentació de la Memòria de l’Exercici 2008 08 08 08 del Defensor de la Ciutadania en del Defensor de la Ciutadania en del Defensor de la Ciutadania en del Defensor de la Ciutadania en 
el Ple Municipal,  1 el Ple Municipal,  1 el Ple Municipal,  1 el Ple Municipal,  1 de junyde junyde junyde juny de 200 de 200 de 200 de 2009999        
 
Per primera vegada, en el Ple Municipal on es va presentar la memòria de 
l’exercici de l’any 2008, es van fer recomanacions a l’equip de govern.  
El Defensor va comentar el canvi de criteri de la Companya d’Aigües, la qual 
demana a les comunitats de veïns/es que vulguin passar d’aforament a 
comptadors, necessiten la unanimitat total per a poder realitzar el canvi. El 
Defensor de la Ciutadania va recordar que la Llei de Comunitat Horitzontal 
preveu que aquesta decisió es puguin prendre tant sols per una majoria i no per 
una unanimitat.  
 
Una altra recomanació va ser sobre el conflicte que hi ha amb els veïns i veïnes 
de la plaça de les Neus i el locutori, on el Defensor de la Ciutadania va recordar 
que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és qui té la capacitat inspectora i 
sancionadora per fer complir la normativa dels horaris comercials.  
 
També es va parlar sobre el sistemes de plaques mòbils de “prohibit aparcar” 
que es posen quan hi ha actuacions festives al carrer. Aquestes, moltes vegades 
són mogudes del seu lloc i provoca malentesos a la ciutadania. Actualment en 
altres municipis ja s’està portant a terme altres maneres de comunicació de 
prohibit aparcar.   
 
La darrera recomanació va ser sobre la intervenció de l’Ajuntament contra els 
vehicles que emeten massa soroll.  



 

 

 

    
    
    
    

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Comencem la sessió extraordinària, en aquest cas de... per donar 
compte de la Memòria del Defensor de la Ciutadania de l’any 2009.  
 



 

 

 

En primer lloc voldria disculpar l’assistència, la no assistència en aquest cas, 
de la regidora Ariadna Llorens, que... i alhora de disculpar la seva assistència 
en nom de tots doncs felicitar-la perquè des d’avui és novament mare i, per 
tant, segur que... tot ha anat molt bé i segur que està molt i molt feliç i molt i 
molt contenta i en tot cas això, trasladar-li la felicitació en nom del Consistori.   
 
I bé, té la paraula el senyor Joan Collell. 
 
JOAN COLLELL 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, ciutadania.  Bé, he fet un escrit molt 
curt que es diu “En aquest deu anys”, “En aquests deu anys”, perquè sabeu 
tots que em retiro i donarem pas a nova gent i a nova... noves formes, noves 
maneres d’entendre el tema de la defensa de la ciutadania.   
 
En aquests deu anys d’entrada sí que voldria agrair al Ple de l’Ajuntament i a 
tots els funcionaris d’aquesta casa pel recolzament que ens han donat a totes 
les demandes que l’Oficina de la Defensa de la Ciutadania ha fet, tenint en 
compte que som una institució nova i que, com tot, demana un temps 
d’adaptació processal, tant per part de l’administració local com també per part 
de l’Oficina de la Defensa del Ciutadà.   
 
Dos.  Ens congratula que la ciutadania hagi entès que la nostra oficina està al 
servei dels ciutadans, tant individual com col·lectiu, i que som un vehicle per 
tramitar les queixes o escoltar les consultes sobre les actuacions o omisions de 
l’administració local, quan els ciutadans pensen o creuen que no s’ha actuat bé 
o s’ha actuat malament.   
 
Els hi diré que des d’un bon començament la meva tesi va ser la de combinar, 
amb més o menys encert -que no sé si ho he aconseguit, que no sé si ho he 
aconseguit-, justícia amb reflexió, i sobretot moderació, perquè penso que un 
càrrec com el de Defensor de la Ciutadania demana exercir-lo amb bondat, 
però sobretot amb prudència, entenent com prudència la capacitat de discernir 
entre lo bo i lo no tan bo.   
 
Som fills de la cultura i del conflicte.  Si entenem el conflicte com un problema 
difícil que reporti frustracions i més tard violència, el discurs dominant fa pensar 
que el remei ha de ser prou potent per esclafar-lo.  Però escolteu-me, hi han 
altres camins, remeis alternatius a la resolució de conflictes, basats en 
l’empatia, en la no violència i en l’equitat.  Aquest és el camí que cal agafar 
perquè penso que és el més sostenible, aceptable i equitatiu.  I aquest és el 
repte que tenim sempre l’administració i els administrats per arribar a entendre 
aquella màxima del còmic italià, el senyor Eduardo de Filippo, que deia que 



 

 

 

una cosa és comprendre els defectes dels altres, però molt diferent aceptar-
los.   
 
A les 18.06 s’incorpora a la sessió el senyor GERARD FIGUERAS. 
 
Ho vaig dir quan vaig començar el càrrec, a exercir el càrrec aquí i que se’m va 
donar gràcies al Ple, i encara ho sostinc en aquests deu anys ho sostinc, que 
quan vaig aceptar aquest càrrec, que a través de la resolució de conflictes és 
com avancem i que la paraula i el diàleg són les eines més afinades per 
resoldre les controvèrsies. 
 
I per últim, permeti’m unes reflexions derivades de l’exercici del càrrec, no?  
Miri, he arribat a la conclusió de que no val esperar que la justícia vingui per 
tercers, sinó que cal és tenir un pensament just. 
 
Dos.  T’has de forjar un criteri adequat a cada cas i a cada circumstància.   
 
I tres.  Que sempre cal emprar, sempre cal emprar un llenguatge que no 
enganyi ningú. 
 
Moltes gràcies a tot l’equip i gràcies també a tots vostès. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies, senyor Collell.  I ara passo la paraula al senyor Arrufat i 
després de major a menor a tots els grups. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular moltes gràcies pels deu anys de 
serveis prestats.  Nosaltres entenem que aquest, com bé has dit, ha estat un 
periode en què s’ha engegat aquesta figura, s’ha donat a conèixer.  Avui se 
substituirà l’actual encara Defensor de la Ciutadania per un de nou, a qui 
demanarem més, a qui demanarem que iniciï una segona fase i que sigui una 
fase en el que el Defensor de la Ciutadania aprofundeixi i multipliqui les 
demandes que li arriben.  Repassant els balanços, els informes, les memòries, 
veiem que el Defensor de la Ciutadania arriba a una sèrie de queixes, arriba a 
una sèrie de ciutadans que no és tot el conjunt de la població.  Hi ha bosses de 
població, bosses potser assentades en l’exclusió social, en l’exclusió cultural, 
que igual que veuen llunyana l’administració, veuen encara massa llunyà el 
Defensor de la Ciutadania, que hauria de ser una figura que en els propers deu 
anys haurà de fer mans i mànigues per arribar en aquells que ara encara 
potser veuen la figura llunyana. 
 



 

 

 

Respecte la Memòria que es presenta avui de l’actuació, felicitats per resoldre 
amb tots els criteris que ha dit, amb tots els criteris, és a dir, tots els veuen 
reflectits en cadascuna de les resolucions, per resoldre els 90 i escaig casos. I 
bé, de nou gràcies pels serveis prestats al poble de Vilanova i la Geltrú, i que 
vagi bé en un futur totes les aventures i empreses que continuï. 
 
JOAN COLLELL 
 
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, la primera intervenció per part meva és... han 
passat deu anys, evidentment deu anys donen per a moltes coses, però 
passen ràpid.  Ara fa un moment només, quan has entrat ho has comentat, han 
passat molt ràpid. 
 
Jo crec que va ser un repte pel govern i per l’Ajuntament el fet de en el seu 
moment posar en l’agenda política el fet de que la ciutat de Vilanova i la Geltrú 
disposés d’un Defensor del Ciutadà, després... en aquells moments parlàvem 
del ciutadà, però amb tot el tema de l’equitat vàrem transformar-ho en el 
Defensor de la Ciutadania.  I primer perquè era un repte, tal com he dit, no era 
habitual que els ajuntaments, que els municipis disposessin d’aquesta figura.  
Amb mancances, però vam iniciar.  Jo crec que durant aquests deu anys s’ha 
millorat sobretot la idea i la manera de que la ciutadania se’l fes en aquest cas 
com una persona, com un ens que fos proper i, per tant, doncs que fos rebut 
per a aquella queixa, per aquell dubte, per aquella qüestió que moltes vegades 
doncs li costava anar directament a l’administració.  Que durant aquests deu 
anys molts dels casos s’han pogut resoldre, altres per temes de legalitat doncs 
no ha estat així possible.  Que els espais on s’han desenvolupat inicialment 
potser eren precaris, però també val a dir que per part de l’administració hi han 
hagut esforços perquè finalment això s’hagi millorat i, per tant, l’espai fos 
l’adequat.  Jo també voldria remarcar sobretot l’ajut de les persones que 
inicialment estaven als centres cívics i estaven al vostre costat i us ajudaven 
constantment, com després doncs també el fet de possibilitar que estudiants 
de dret, i que advocats més endavant, i fins i tot aquella... aquell 
agermanament que hi havia amb l’Oficina de Drets Civils inicial, perquè es 
pogués doncs desenvolupar i dur a terme la tasca del Defensor de la 
Ciutadania. 
 



 

 

 

Tot això ara ho trobem com una normalitat, però pensem que l’any 1999 i el 
2000, quan es va fer efectiu, doncs torno a dir-ho, era un repte i, per tant, 
doncs celebrar i content de que aquest model que van iniciar molt poques 
ciutats al país, doncs avui dia pràcticament la majoria dels municipis, la majoria 
dels ajuntaments disposen d’aquesta figura. 
 
Segurament que amb el canvi que fem i amb la nova persona que entri, també 
intentarem que tingui una altra dinàmica i, per tant, doncs també hem des de 
l’administració hem de treballar per aconseguir aquesta proximitat i sobretot fer 
possible perquè tingui moltíssimes demandes, moltíssimes queixes, 
moltíssimes preguntes, moltíssims... moltíssimes qüestions, no?  I per tant, 
doncs, l’administració hem de ser el màxim de curosos, independents i fer 
possible doncs que això sigui així d’aquesta manera, no? 
 
Jo voldria acabar amb una frase, que no sé de qui és, però sempre diu que 
“pensa que a l’altra... a l’altra banda potser hi ha algú que pot tenir raó”, i per 
tant doncs a partir d’aquí moltes felicitats i endavant, eh? 
 
JOAN COLLELL 
 
Macu aquest. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Regidors, regidores, Defensor de la Ciutadania.  Fa quasi, com dèiem, ben bé 
una dècada, el 20 de desembre del 2000, aquest Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat, aprovava el Reglament del Defensor de la Ciutadania i anomenava 
el senyor Joan Collell amb la idea de crear un element independent de 
l’administració local, i amb l’objectiu de que aquest element fos un pont entre la 
ciutadania i l’administració, en el cas de que aquesta, l’administració local 
pogués vulnerar o es suposés que vulnerava alguns dels drets de la 
ciutadania. 
 
Aquest Consistori va fer una aposta, va inspirar-se en el model francès, una 
aposta de que la figura del Defensor de la Ciutadania no fos una persona, 
doncs, exclusivament orientada per l’aplicació normativa o legal de les lleis, 
sinó clarament que apostés per un model on el Defensor de la Ciutadania 
busqués, com vostè bé ens deia que ha inspirat el servei d’aquesta manera, 
doncs inspirés l’entesa, la resolució del conflicte, a partir del diàleg entre les 
persones i, en aquest cas, l’administració local. 



 

 

 

 
Crec que el nomenament del senyor Collell va respondre a això, i bàsicament 
vull agrair-li aquesta dedicació durant aquests anys i bàsicament per dos... dos 
motius, pròpiament per la dedicació, i bàsicament també pel seu tarannà, el 
seu tarannà personal que ha dotat a la figura del Defensor de la Ciutadania 
d’entusiasme, de vitalitat, d’emprendre nous reptes, i així s’ha demostrat en 
totes les iniciatives que s’han realitzat, de rigor, que requereix doncs l’atenció a 
aquest ciutadà que ve a interposar una queixa o una sol·licitud davant de 
l’administració, i una característica a lo millor poc freqüent quan ens trobem 
dintre de la mateixa administració que és la humilitat. Ha defugit vostè molt bé 
dels protagonismes i dels falsos a lo millor a vegades protagonismes, i això 
crec que s’ha d’agrair. 
 
Al llarg d’aquests anys, al llarg d’aquests anys l’Oficina doncs s’ha consolidat a 
partir del seu treball i evidentment també amb l’ajuda de l’equip de ha tingut al 
seu costat.  Jo crec que ara doncs tenim un moment real de consolidació 
d’aquesta Oficina, que segurament doncs s’ha de plantejar nous reptes i 
m’agradaria doncs, ara sí que entrar una mica en la valoració tant de la 
Memòria com en l’evolució d’aquests, d’aquests anys d’Oficina.  Concretament, 
si veiem la trajectòria des del 2001 al 2005, hem anat fent un creixement dels 
casos, bàsicament doncs estàvem al 2001 en 65 i vàrem passar al 2005 a 129 
casos.  A partir del 2006 i fins avui, fins al 2009, hem tingut doncs una evolució 
constant, hem arribat a un llindar que està sobre la setantena de casos, no?, i 
això es deu també doncs perquè, a part del treball que ha fet evidentment 
l’Oficina, a un treball intens per part d’aquest Ajuntament d’agafar doncs 
aquesta característica: hem de ser pròxims als ciutadans i a les ciutadanes, i 
hem de facilitar la vida als nostres ciutadans i ciutadanes.  La millora de l’OAC, 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que doncs al 2009 ha gestionat 1.375 
“ajuntaments t’escolta”, la posada en marxa dels mitjans telemàtics, com una 
web municipal on es poden veure reflectits tots... tota la tramitació i una relació 
directa doncs a partir de la... de l’e-mail, que pot arribar a tècnics o als 
mateixos regidors.  La posada en funcionament del Servei de Mediació en el 
nostre municipi, que fa doncs que, per exemple, doncs al 2009 s’hagin obert 
249 casos, posa en evidència que hem après, com a institució, doncs això, a 
estar al costat del ciutadà i a facilitar la tramitació, els procediments i en tot cas 
que està consolidada una institució com el Defensor de la Ciutadania per 
garantir bàsicament que no es pugui vulnerar cap dels drets, independentment 
del número de casos que s’atenguin.  Per un cas es mereixeria mantenir 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania. 
 
En aquest sentit, i per fer un repàs molt breu de l’informe... de la Memòria que 
ens ha presentat, doncs hem pogut constatar que hi han... 40 han estat 
consultes, relacionades bàsicament amb temes que fan referència a la via 
pública, a l’urbanisme, a la gestió tributària i a l’habitatge; 25 han estat queixes, 



 

 

 

de les quals en més del 90% dels casos l’administració ha actuat de manera 
correcta, sense vulnerar cap dret; i després hem trobat que majoritàriament la 
gent s’adreça per queixar-se en temes relacionats sobretot amb multes 
d’estacionaments inadequats, amb temes relacionats amb la via pública i amb 
gestió tributària.  Crec que aquests casos la resolució dels mateixos a partir de 
l’Oficina, doncs ens mereixen, com a Ajuntament, i aquí avui és el moment de 
recollir-ho, doncs una reflexió, per anar en aquest camí de millora contínua i 
constant que hem de realitzar. 
 
Per acabar, doncs, a part de felicitar i agrair el treball del Defensor, vull agrair 
també el treball dels tècnics de l’Oficina i també dels tècnics de la Regidoria, 
que amb un treball de cooperació i de relació, doncs jo crec que doncs positiu, 
fan possible doncs que avui donem compte en aquest Ple d’aquesta Memòria 
del 2009.  Moltes gràcies, senyor Collell. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  També començar agraint al Defensor de la 
Ciutadania, encara Defensor de la Ciutadania, la Memòria 2009, perquè de fet 
l’objecte d’aquesta sessió plenària és la presentació d’aquesta Memòria i, per 
tant, jo crec que la millor manera de fer homenatge a la figura del Defensor de 
la Ciutadania, és parlar d’allò que la ciutadania durant l’any 2009 li ha anat a 
expresar i veure com ha quedat resolt, no?  Això no vol dir que no li vulgui 
adreçar unes paraules d’agraïment, que ho faré, però ho faré al final, i per tant 
preferiria centrar la meva intervenció, breu intervenció, respecte del contingut 
d’aquesta Memòria, no? 
 
Memòria en la que es posa en evidència, com cada any, les queixes i 
consultes que ha anat rebent el Defensor al llarg de tot l’any 2009, i en aquest 
sentit nosaltres observem aquest any respecte d’anys anteriors que hi ha un 
denominador comú, que té molta més preponderància que qualsevol altre cas, 
no només aquest any, sinó que també és més aquest any respecte d’anys 
anteriors, no?, que són totes aquelles circumstàncies que envolten el tema de 
les multes.  Jo crec que no és casual, en el Ple ordinari d’avui tindrem temps 
també de parlar de la liquidació dels comptes del 2009 i veurem que 
segurament hi ha una relació directa entre la cantitat de multes que s’han 
imposat durant l’any 2009 amb la cantitat de queixes i consultes que ha rebut 
el Defensor de la Ciutadania respecte d’aquesta matèria.  I aquestes qüestions 
tenen bàsicament dos... dos elements que centren les queixes dels ciutadans, 
que és la Societat d’Aparcaments d’un costat, però també Serveis Viaris d’un 



 

 

 

altre costat, no?  Home, en aquest sentit hi ha també una altra qüestió, que jo 
crec que sí que és un cas, però que il·lustra segurament molt bé la percepció 
que té la ciutadania de les administracions en generals, farem cas... és un cas 
específic de l’Ajuntament de Vilanova, no?, però sí que aquesta circumstància 
contribueix a que la imatge que els ciutadans tenen de l’administració no sigui 
pas una imatge positiva.  És un cas que afecta a Gestió Tributària, i 
concretament el d’un ciutadà que des de l’any 98 ve pagant, o li vénen cobrant, 
religiosament l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per un remolc que 
resulta que està exempt d’aquest impost.  Quan se n’adona, l’any 2009, ja ha 
pagat 10 o 11 rebuts, fa la queixa corresponent a l’Ajuntament, l’Ajuntament li 
diu que té raó però li retorna només quatre anys, quatre exercicis, i diu que no, 
que lo d’anys anteriors ha prescrit, d’acord amb la Llei General Tributària.  
Home, em dóna la impresió que quan estem parlant d’una errada de 
l’administració –jo no estic ara assenyalant ni molt menys l’Ajuntament de 
Vilanova, sinó que insisteixo que segurament és una circumstància molt més 
generalitzable a altres administracions-, home, que quan amb un ciutadà se li 
cobra irregularment un impost, com és aquest cas, a sobre se li negui la 
devolució d’aquest impost, escolti’m, doncs no ens sembla suficientment just i, 
per tant, ens afegiríem a la recomanació que fa el Defensor en el mateix 
informe per tal de que, en aquest cas concret, l’Ajuntament rectifiqui la seva 
situació i li retorni en aquest ciutadà les cantitats cobrades indegudament, no 
per culpa del ciutadà, sinó per culpa del propi Ajuntament en el moment de 
realitzar el padró. 
 
I enllaçant aquest cas amb la valoració de les recomanacions, recomanacions 
que es van començar a incloure, si no recordo malament, a la Memòria de l’any 
2008, ho valorem molt positivament que el Defensor pugui fer aquestes 
recomanacions a l’equip de govern, però en general a la institució de 
l’Ajuntament, per tal de que es tinguin en consideració, però alhora que fem 
aquesta valoració lo que hem de fer i fem en aquest moment és exigir al 
govern municipal que tingui en compte aquestes recomanacions, que no 
quedin en l’oblit, que no caiguin en sac trencat, perquè sinó l’eficàcia de la 
institució pot quedar en entredit, no?  I en aquest sentit, home, esmentar dos 
recomanacions de la Memòria del 2008, que repeteixen casos en l’exercici del 
2009, i que al nostre entendre no han estat atesos, no han estat ateses les 
recomanacions per part de l’equip de govern, que és la problemàtica que 
suscita els locutoris, segurament les queixes es concentren en la problemàtica 
en un locutori determinat.  A mi em dóna la impresió de que és més 
generalitzat que no pas una circumstància concreta, que ja era objecte d’una 
recomanació per part del Defensor pel que fa al compliment d’horaris 
comercials en la Memòria del 2008, però que també ha sigut objecte d’una 
observació per part del Síndic de Greuges, el cas concret d’aquest locutori de 
la nostra ciutat ha estat objecte també d’una observació del Síndic de Greuges 
en la seva Memòria del 2009.  Els ciutadans van recórrer també a aquesta altra 



 

 

 

institució i hi ha un compromís, hi va haver un compromís de l’Ajuntament amb 
el Síndic de Greuges, en el sentit de que s’elaboraria també una ordenança per 
tal d’intentar regular aquestes circumstàncies, cosa que no s’ha fet i això 
segurament, segur, fa que es continuïn reproduint les queixes entorn a aquesta 
tipologia d’establiment. 
 
I una altra qüestió que també entenem important, que ja va ser objecte de 
forces queixes en exercicis anteriors, i que continua sent objecte de queixes 
actualment, és amb relació a l’ús de plaques mòbils generalment per prohibir 
l’estacionament quan hi ha determinat esdeveniment, que això continua portant 
problemes.  L’Ajuntament segurament ha actuat en algun sentit, però no de la 
forma suficientment eficaç com per intentar minimitzar els problemes que 
genera en els ciutadans la utilització d’aquestes plaques i que en un període de 
temps determinat, un ciutadà que no ha tocat el seu vehicle, doncs veu com la 
grua se li enduu el vehicle, doncs és sancionat amb l’import de la grua i a més 
a més amb la sanció corresponent, quan va estacionar el vehicle doncs 
estava... considerava que ho havia fet correctament. 
 
Nosaltres l’any passat parlàvem i hem de continuar parlant, evidentment, de 
consolidació de la figura del Defensor de la Ciutadania, l’obertura de la nova 
seu, sense cap mena de dubte, havia... representa un nou impuls.  Avui 
tindrem oportunitat de fer la substitució per primera vegada del Defensor a 
favor d’una nova persona, i en aquest sentit nosaltres creiem que, arribats a 
aquest punt, passats deu anys de la institució, doncs segurament valdria la 
pena fer una revisió i consultar fins i tot a la ciutadania quina és l’opinió que li 
mereix aquesta institució i si... no per avaluar l’actuació personal, ni molt 
menys, al contrari, perquè sabem que ha estat del tot correcta, sinó avaluar la 
satisfacció de la ciutadania amb els resultats.  I ho diem perquè, i pot ser lògic 
o és lògic, no?, que els ciutadans que no veuen que el Defensor els hi hagi 
resolt el seu problema o hagi resolt d’acord amb els seus interessos en 
determinat problema, doncs potser una part de la ciutadania no acaba de veure 
la institució encara com una institució que vetlla també per l’interès dels 
ciutadans, no?  I en aquest sentit creiem que seria positiu fer una valoració de 
satisfacció per part de la ciutadania de la institució, però també per avaluar-ne 
la seva eficàcia i, per què no?, també n’hem de parlar de la seva eficiència, és 
a dir, no només de l’eficàcia en quant a la resolució dels conflictes que es 
presenten, sinó en quant també a l’eficiència de la institució.   
 
Ara sí, no... per no intervenir més al respecte de la Memòria del 2009, sí que 
agrair sincerament la dedicació i l’esforç dedicat en aquesta institució i l’esforç 
per la consolidació i les crítiques que sempre jo crec que han estat ben 
rebudes, tant per part de l’equip de govern, com per part del conjunt de 
l’Ajuntament, per tal de millorar el funcionament de l’administració i que els 
ciutadans no hagin de veure, o no puguin veure l’administració com una... com 



 

 

 

un organisme absolutament aliè, sinó que és un organisme que fins i tot doncs 
pot arribar al diàleg i a resoldre determinats conflictes per la via del diàleg.  
Sense més, moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bona tarda.  Jo, en primer lloc, voldria començar per felicitar-lo molt 
sincerament de part del grup municipal de Convergència i Unió, per la feina 
feta.  Crec que ha aconseguit en aquests deu anys que els ciutadans i 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú coneixin el personatge i hagin trobat una 
sortida en aquells moments que no se’n surten amb l’administració i reconeixin 
que aquí tenen una alternativa on se’ls atén correctament i on se’ls ajuda a tirar 
endavant aquests tràmits.  Jo crec que el gran èxit d’aquests deu anys és 
haver aconseguit això, guanyar-se la confiança dels ciutadans i que reconeguin 
que és un lloc on s’hi poden adreçar.  Per tant, el felicito molt sincerament per 
la feina feta i per la gran dedicació. 
 
Jo, ara que estem en aquest moment, voldria fer una reflexió.  Cada any quan, 
tenint la Memòria, valorem com positiu que s’hi hagin adreçat més persones.  
Jo crec que ens hauríem de posar al cap que l’objectiu hauria de ser que 
deixés d’existir aquest càrrec i que no hi hagués aquesta necessitat, eh?  I en 
aquest sentit jo voldria remarcar, perquè ho valoro com un dels punts més 
positius d’aquests deu anys, les recomanacions que es van començar l’any 
passat, perquè crec que si ens limitem a valorar les solucions que ha donat a 
uns ciutadans, amb això ens quedem curts.  Jo crec que aquestes situacions el 
que han de fer és ajudar-nos a millorar l’administració, és a dir, aquests casos, 
més enllà d’haver solucionat un problema puntuals amb un ciutadà, el que han 
de servir és com a documentació perquè l’administració aprengui a actuar 
d’una altra manera amb l’objectiu de que no sigui necessari, amb l’objectiu de 
que l’administració deixi de ser un problema i passi a ser un servei.  Aquest 
hauria de ser... per a mi això és la part més important d’aquesta feina, 
aprendre i sobretot tenir coneixement de les problemàtiques que tenen els 
ciutadans.  
 
I jo, igual que vaig fer l’any passat, voldria fer una recomanació, vaig començar 
l’any passat fent una recomanació, una proposta de millora, perquè crec que 
tot es pot millorar, i llegint-me, ens hem llegit a fons tots els casos i hem trobat 
un parell de casos en els que creiem, com a proposta de millora, que hi han 
casos en què s’ha d’entrar una miqueta més en el cas, no només passar el cas 
a l’administració, sinó entrar una miqueta més en el cas.  Concretament, ens 



 

 

 

ha cridat l’atenció un cas d’una ciutadana que porta dos anys reclamant que hi 
ha un veí que té en mal estat de conservació una paret i ella té por de que 
aquella paret li caigui al seu pati, que dóna just al costat d’aquesta paret.  Es 
va adre... s’ha adreçat a tots els organismes possibles i es va adreçar també al 
Defensor del Ciutadà, i la resposta va ser: “ho hem preguntat i ens han dit que 
no n’hi ha per tant, que no passa res”.  Jo crec que una ciutadana que porta 
dos anys, potser s’hi vés tingut que entrar més a fons en aquest cas i buscar 
una solució. 
 
Després també ens crida l’atenció aquest any, bastant en la línia del que ja 
s’ha comentat, que hi han moltes queixes referent a multes.  I n’hem vist 
alguna que també ens ha cridat l’atenció la solució.  Hi ha una, concretament, 
que parla d’una persona que es queixa que li han multat dos vegades per una 
mateixa infracció.  I la resposta de VNG Aparcaments és que el fet d’haver 
pagat ell reconeix que realment era merescuda haver pagat dos cops.  També 
crec que en aquest cas es vés tingut que entrar més a fons.  És a dir, deixant 
per davant lo que he dit primer, que valorem molt positivament la feina feta, sí 
que com a proposta de millora crec que ara ja hem arribat a un punt que els 
ciutadans coneixen aquesta figura i s’hauria d’entrar més a fons en alguns 
casos, perquè crec que d’aquesta manera podem aportar una miqueta més de 
valor a la feina feta.  I per part de Conver... del nostre grup, un cop més, agrair-
li la feina feta aquests anys i... i res més.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Un any més doncs celebrem el Ple de la 
Memòria del Defensor de la Ciutadania, i cop més ens volem reafirmar doncs 
des del grup municipal socialista que la decisió doncs de crear aquesta 
institució ha estat del tot un encert, no?  Un encert per als responsables polítics 
que van prendre aquesta decisió en aquell moment, em sembla que cal 
reconèixer-ho; un encert també per part de la resta del Consistori, evidentment, 
doncs que hi vam donar suport i un encert també doncs en anomenar el senyor 
Joan Collell com a primer Defensor de la Ciutadania i per tant doncs qui ha 
tingut la responsabilitat i la tasca doncs de dirigir durant tots aquests anys 
doncs tot un equip de col·laboradors i de col·laboradores.   
 
Passat ja uns anys de la creació d’aquesta institució i, per tant, ja amb una 
certa perspectiva històrica, doncs podem afirmar que a dia d’avui aquesta 
institució és una institució doncs ja prou consolidada i prou coneguda per a la 
ciutadania, tot i que els seus inicis doncs segurament van ser una mica 



 

 

 

complicats i també doncs d’un cert desconeixement per part de quina era, no?, 
la tasca real de l’Oficina, com així ho demostren doncs les diferents memòries 
doncs presentades en anys anteriors, no?  Però també ha servit doncs per 
derivar determinats casos a d’altres administracions i, per tant, doncs perquè la 
ciutadania també se senti escoltada i atesa, tot i no poder resoldre doncs el 
conflicte que en aquell moment es plantejava, no? 
 
Cal dir també doncs que amb la dotació doncs de majors recursos, tant 
humans com tècnics, com va ser en el seu moment doncs una nova ubicació, i 
també doncs la incorporació d’un assessor jurídic, doncs també ha servit per 
dotar d’una major qualitat el servei i que, a més, doncs els professionals que 
s’hi dediquen ho facin en condicions, així també com la millora doncs de la 
pròpia atenció individual a la ciutadania, no? 
 
A més, la institució també ha servit doncs per canviar algun dels procediments 
que estem duent a terme des de la nostra administració, doncs gràcies també 
al conjunt de recomanacions doncs que hi figuren en la Memòria, en els últims 
anys.  Això no vol dir, evidentment, que no s’escolti des de la pròpia 
administració, però a vegades, com més d’una vegada també ha dit el senyor... 
el Defensor de la Ciutadania, a vegades doncs l’administració no camina al 
mateix ritme que la ciutadania i això pot provocar doncs com una certa 
sensació de no ser escoltats, no?  I nosaltres creiem doncs que aquests canals 
de mediació entre l’Ajuntament i la ciutadania doncs són del tot necessaris i 
adients, no?  Que una figura externa a la pròpia administració, doncs canalitzi 
els diferents conflictes o inquietuds i faci de mediador, doncs aprofundeix, sens 
dubte, en la millora de la nostra democràcia i dignifica encara més la funció 
pública. 
 
Entrant al que són les estadístiques de la Memòria que es presenta avui, d’una 
manera molt ràpida, la primera constatació que podem fer és que són les 
dones qui més utilitza aquest servei, no?, i que a més a més hi ha hagut un 
col·lectiu doncs que també n’ha fet ús d’aquest servei com a col·lectiu.  Això 
no... és un cas que no, que no passava o no es donava en altres anys, no? 
 
Celebrem també, com també s’ha dit, doncs que tots els expedients que s’han 
obert al llarg del 2009 doncs han estat tancats, no?, abans de presentar-se 
aquesta... aquesta Memòria, fet que constata evidentment doncs l’agilitat en la 
gestió per part de l’Oficina del Defensor, com per part també de la pròpia 
institució a l’hora de donar resposta. I una altra dada significativa és que el 
nombre de consultes supera el que són les queixes, no?   
 
Respecte a les recomanacions i una vegada més doncs em reafirmo en allò 
que he dit abans, i en les recomacions que es fan en l’informe nosaltres 
prestarem atenció a les mateixes i intentarem doncs modificar tot allò que 



 

 

 

calgui per tal de dur a terme doncs un millor funcionament dels diferents 
serveis en qüestió, no? 
 
I per últim, doncs una vegada més, des del grup municipal socialista doncs 
agrair la tasca, la dedicació, el treball dut a terme per tota l’Oficina i, en 
especial, doncs al seu responsable i Denfesor de la Ciutadania durant tots 
aquests anys d’exercici, que avui doncs presenta el seu últim informe, no?  De 
ben segur que aquesta tasca doncs de treballar en benefici del servei públic i 
en benefici també dels nostres conciutadans i conciutadanes, doncs l’ha 
omplert personalment.  Moltíssimes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ruiz.   
 
Jo, si em permeten, crec sincerament i comparteix tothom, tots els 
representants dels grups, que ha estat una institució positiva, no?  
Naturalment, al ser una institució nova, una institució que va néixer –bueno, 
nova ara ja no, però quan va néixer era nova, no?-, l’administració es va... s’ha 
hagut d’anar adaptant i a les primeres queixes, molt raonables per part del 
Defensor, de que a vegades hi havia una excesiva tardança per part de 
l’administració en contestar, respon realment a la necessitat d’adaptar-se de 
l’administració en aquesta nova institució, no?  Una mica discutir: i ara, aquesta 
institució, què em demana, no?, explicacions respecte aquest expedient; que 
no existia fins ara, doncs segur que va costar adaptar-se i ha hagut de fer-se 
doncs un esforç, tant els responsables polítics com els responsables de 
l’administració, de l’Ajuntament, a aquesta nova realitat.   I aquesta adaptació 
és positiva que s’hagi fet.  Com ho és el fet de que probablement esperonats 
per la mateixa voluntat que va fer que es generés la institució del Defensor de 
la Ciutadania, i també per l’evolució de les coses i l’evolució dels anys, i una 
concepció cada vegada més necessàriament aquí i arreu de proximitat i de 
relació entre l’administració i l’administrat, han anat apareixent noves figures, 
no?, des de l’Oficina de Drets Civils, l’Ajuntament t’escolta, la proximitat que 
ens donen les noves tecnologies i que permeten doncs adreçar-se a 
l’administració d’una manera molt més immediata, el Servei de Mediació, que 
segur que ha tingut una incidència molt notable a l’hora de gestionar-se 
algunes coses, de queixes i de reivindicacions respecte de l’administració.   
 
En definitiva, tots els organismes de participació que s’han generat, tot això 
probablement és causa molt probablement del fet de que hagi hagut en 
aquests darrers anys doncs una, una baixada, no?, com deia la senyora 
Sánchez, de les queixes o dels expedients que s’han obert, no?, perquè 
probablement doncs hi ha una multiplicitat de possibilitats a l’hora d’adreçar-se 
a l’administració.  De tota manera, és essencial, no?, que n’hi hagi una que 



 

 

 

estigui inspirada per aquest, per aquesta dimensió d’independència i de 
vinculació només al Ple municipal i no al govern municipal, no?, perquè 
garanteix una independència, un equilibri que em sembla que és clau i és molt 
important. 
 
Parlàvem de quins principis havien d’inspirar aquesta institució.  Em sembla 
que ho ha fet el senyor Collell durant aquests anys, al qual voldria doncs això, 
agrair-li la feina que ha fet, no?  El de la prudència, són tots principis que 
estaria bé que regulessin no només la institució del Defensor de la Ciutadania, 
sinó l’acció pública en general.  Però en aquest cas és especialment important, 
no?, la prudència, la reflexió, el sentit comú, la moderació i una cosa essencial, 
que és la capacitat d’escoltar, no?, i d’enraonar.  És fonamental.  En aquest 
sentit em sembla que aquests han estat els principis que han informat 
l’actuació durant aquests anys i, per tant, és d’agrair i de felicitar la feina que 
s’ha fet, com ho és també la de novament -i no per repetit perd incidència i 
valor-, la d’agrair a totes les persones que han treballat, el personal tècnic i 
administratiu a l’entorn del Defensor de la Ciutadania, que han estat treballant i 
col·laborant perquè funcionés, diguem-ne, el... aquesta institució, donant-li 
suport al Defensor de la Ciutadania en allò que demanava.  
 
Per tant, moltes gràcies, molt sincerament, per la feina feta; pels valors que 
han inspirat la seva actuació, que em sembla que han estat molt positius per a 
la ciutat; per l’estimació a la ciutat que reflexa el capteniment amb el que ha 
gestionat aquesta responsabilitat; i per la vocació de servei que ha demostrat 
sempre en l’exercici d’aquesta responsabilitat i en la seva condició de vilanoví, 
abans, avui i segur que sempre.  Moltes gràcies per la dedicació i, si em 
permet, doncs en nom del Ple municipal també, volia fer-li a mans un obsequi 
de record d’aquests anys passats. 
 
JOAN COLLELL 
 
Es pot obrir? 
 
ALCALDE 
 
Es pot obrir. 
 
JOAN COLLELL  
 
Això és un Santacana. 
 
(Aplaudiments) 
 
 



 

 

 

ALCALDE 
 
S’aixeca la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 18.42 hores, de 
la qual s’estén la present acta. 
 
 


