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DECRET DE REGIDOR DELEGAT D’OBERTURA DEL TRÀMIT D’A UDIÈNCIA EN 
EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL DEFEN SOR DE LA 
CIUTADANIA. 
 
      
Relació de fets 
 
Atès que l’actual Reglament que regula el Defensor de la Ciutadania, integrat en el 
Reglament de Participació Ciutadana, que data de l’any 2001, ha esdevingut obsolet al 
haver-se elaborat abans de la regulació normativa prevista a la a l’art. 59 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 21 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
   
 
Atesa la necessitat d’adaptar a la normativa actual a la situació social d’aquests 
moments l’esmentat Reglament, procedeix iniciar la tramitació per a l’elaboració d’un de 
nou, que reguli de forma més exhaustiva i ordenada aquesta figura definint clarament: 
l’àmbit d’actuació, les seves competències, la forma d’elecció i les causes 
d’incompatibilitat, així com el seu cessament i suspensió, el procediment d’actuació tant 
del defensor com dels ciutadans que requereixin la seva actuació, així com els 
mecanismes de garantia en cas de manca de col·laboració i obstaculització de la seva 
actuació, i les relacions en el Ple de l’Ajuntament. 
 
A aquest efecte s’ha elaborat un esborrany de Projecte de Reglament  que cal sotmetre 
a l’audiència dels ciutadans perquè pugui formular les aportacions que considerin 
necessàries per tal d’intentar millorar l’esborrany que es sotmet a aquest tràmit 
d’audiència. 
 
 
 
Fonaments de dret 
 

• Art. 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
• Atès que aquest esborrany de Reglament no té impacte significatiu en l’activitat 

econòmica, ni imposa obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes 
parcials d’una matèria, no cal obrir l’obertura de la consulta pública prevista a 
l’art. 133.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, però caldrà realitzar el tràmit d’audiència a la  
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ciutadania perquè pugui fer les aportacions i expressar les opinions que 
consideri adients, segons es regula a l’apartat 2 i 3 de l’esmentat article. 

 
• Atès el decret de 13/7/2015, de delegació de competències de l’Alcaldia al 

regidor de Comunicació, Participació, Agermanaments, Cooperació, Govern 
Obert i Descentralització. 

 
Per tot això, 

 
 
R E S O L C : 
  
Primer .- OBRIR el tràmit d’audiència, a través del portat web de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, perquè a partir de la publicació en l’esmentat portal i durant el 
període de 15 dies, la ciutadania en general, pugui fer les aportacions  i manifestar la 
seva opinió entorn al projecte de Reglament del Defensor de la Ciutadania. 
 
Segon.- Publicar a la pàgina web el Text íntegre del projecte de Reglament. 
 
 
 
Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari. 
 
 
 

 
   
 
 

Juan Luis Ruiz López

Primer tinent d'Alcaldia i regidor de

Comunicació i Participació

Rosa Lucas Bizarro

Secretària per delegació
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