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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 8 D’ABRIL DE 2013 

 
 
Acta núm. 5 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17 hores del dia 8 d’abril de 2013, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU    (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
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No assisteixen el Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA (PSC) ni la Sra. CLÀUDIA 
DURAN MAS (PSC). 
 

 
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 2012: 

 
MEMÒRIA 2012  

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 
 
 

de Vilanova i la Geltrú  
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PRESENTACIÓ  
 
No em preocupa el crit dels violents, dels corruptes, dels 
deshonestos,  dels sense ètica. El que em preocupa és el 
silenci dels bons.   

M. Luther King 
 
 
És un plaer i un gran honor per a mi presentar per primera vegada, 
davant de tota la ciutadania, aquesta memòria. Vull recordar-los que 
em vaig fer càrrec d’aquesta institució el passat mes de juny i és per 
això que aquesta memòria només contempla les queixes i les 
consultes tramitades per  l’Oficina del Defensor de la Ciutadania des 
del 5 de juny fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Immediatament després de fer-me càrrec d’aquesta institució i per 
tal de presentar-me als diferents organismes i institucions de la 
nostra ciutat, vaig obrir un torn de trobades amb els partits polítics, 
amb tots els cossos de seguretat, amb els presidents de les 
associacions de veïns i amb diferents entitats.  
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Hem passat un any que el recordarem especialment pels efectes de 
la crisi, per l’atur, per les retallades en la sanitat, l’educació, en els 
programes socials, en la llei de dependència, per les famílies que 
han patit un desnonament, pel quasi col�lapse de les entitats socials 
i de solidaritat que donen suport i ofereixen ajuts econòmics 
d’urgència, allotjament, aliments... que ha situat a moltes persones 
als llindars de la pobresa, de l’exclusió i en punts de difícil retorn. 
Estem assistint a un empobriment progressiu de la població i del 
país, que té dificultats fins i tot per assumir les despeses bàsiques. 
És evident que l’àmbit local tampoc no s’ha pogut escapar de tots 
aquests efectes, perquè cada una de les despeses que s’executen o 
es retallen als ajuntaments afecten directament el benestar dels 
ciutadans. Per això, hem de ser  capaços de posar tots els esforços 
necessaris per tal de corregir amb urgència aquesta situació, que 
ens pot abocar a una fractura social de costos econòmics i humans 
imprevisibles i insuportables. 
 
Els temps de crisis no han de ser l’ocasió perquè els ens locals, com 
a governs i administracions públiques més properes als ciutadans, 
com així ho proclama la Carta Europea d'Autonomia Local, puguin 
prescindir d’institucions com la del Síndic o Defensor dels Ciutadans 
Locals, que doten a les corporacions que les han creat de flexibilitat, 
capacitat de resposta i empatia amb el malestar dels seus ciutadans. 
A més de ser el pont d’unió entre l'Administració Local i els 
ciutadans, sense el qual apareixen situacions difícils, incomprensions 
i enfrontaments. Extingir la sindicatura o la defensoria local seria, 
doncs, destruir aquests ponts d’unió entre els ciutadans i 
l'Administració Local, escollida per la ciutadania, mitjançant  un 
procés electoral,  per representar-los i servir-los. 
 
A vegades, tinc la sensació que se’m fa difícil poder arribar a 
solucionar com m’agradaria, els greuges que em presenten les 
persones, i, la funció del Defensor no es limita solament a corregir o 
rectificar les actuacions administratives que van en contra dels drets 
dels ciutadans i les ciutadanes, sinó que serveix per contribuir a una 
millora de l’Administració Municipal, a més d’exigir-li que actuï amb 
racionalitat, celeritat, eficàcia, eficiència i respongui amb 
transparència. Però això només podem aconseguir-ho si rebem el 
suport i la col�laboració de l’Administració Local.  En definitiva, hem 
d’exigir el dret a una bona Administració Municipal. 
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Cal destacar que, cada vegada més, la ciutadania s’està adreçant als 
serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, dels Serveis de Mediació i dels Serveis 
Socials, per tal de fer arribar les seves demandes o peticions a 
l’Administració Municipal. Per això, no vull deixar passar l’ocasió de 
felicitar públicament la gran feina que està fent el personal que 
treballa en aquests departaments, que apart de buscar solucions, 
difícils en aquest moment, a tots els problemes o qüestions que els 
fan arribar els ciutadans, ajuden a atorgar més qualitat al servei 
amb una millor gestió i per tant en la millora de la qualitat de 
l’administració envers la ciutadania.  
 
 
Josep Ibars i Mestre 
Defensor de la Ciutadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA INSTITUCIÓ: EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
El Defensor de la Ciutadania és una institució, independent i 
imparcial, que té per objectiu defensar els drets del ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en relació a totes aquelles 
actuacions de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen.  
 
El resultat de les actuacions del Defensor de la Ciutadania no són 
vinculants per cap de les dues parts. 
 
Les actuacions i les investigacions es fan amb reserva i discreció. 
 
Totes les actuacions de l’Oficina del Defensor són gratuïtes per a la 
persona que en sol�licita els serveis. 
 
En definitiva, el Defensor de la Ciutadania vetlla perquè la ciutadania 
pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la 
institució és la defensa dels drets de la ciutadania a l’àmbit local, per 
la qual cosa pot supervisar a l’administració municipal. La seva 
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actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord 
amb els criteris de legalitat i d’equitat. També podrà actuar com a 
mediador, sempre que les parts ho consentin, o bé proposar 
fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.  
 
Quan pot intervenir? 
Podrà intervenir a petició d’un ciutadà o ciutadana, i en cas que ho 
cregui convenient també podrà fer-ho d’ofici. 
 
I en quins casos? 
En qualsevol assumpte relacionat amb l’administració municipal. 
En qualsevol assumpte relacionat amb el tracte rebut en organismes 
municipals o que siguin de competència municipal. 
En qualsevol problema que la ciutadania tingui i faci referència a 
temes de competència municipal. 
Com: 

• Retards indeguts en l’actuació administrativa.  
• Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes legals.  
• Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.  
• Negació a facilitar la informació que els ciutadans i ciutadanes 

tenen dret a demanar  
• Motivació insuficient de les resolucions municipals.  
• Inexecució de les resolucions adoptades pel Síndic.  
• I, en general, tota actuació que deteriori l’exercici legítim dels 

drets constitucionals.  
 
Quan NO pot intervenir? 
Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap 
manera l’administració municipal. 
Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial. 
Si la queixa és anònima, denota mala fe, o no té prou fonament u 
objectius clars.  
Quan la seva tramitació originés perjudici als drets legítims de 
tercers.  
Les que afectin a persones amb dependència funcionarial, laboral o 
contractual de l'Administració municipal, en qüestions relatives a 
l’àmbit d’aquestes relacions.  
 

Si algun tema no fos de competència municipal, el Defensor de la 
Ciutadania informarà i assessorarà sobre quin és l’organisme 
competent en cada cas. 
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Marc normatiu del Defensor de la Ciutadania 
L’àmbit normatiu municipal en què es basen les accions del Defensor 
de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és el Reglament del 
Defensor, aprovat el 5 de març de 2001. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat  
descriu els drets de la ciutadania que estan reconeguts 
internacionalment. Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària 
d’aquesta carta i a través del Defensor de la Ciutadania com a 
institució independent i imparcial, facilita l’exercici dels drets inclosos 
en aquesta carta. 
 
Des de l’any 2000, la figura del Defensor de la Ciutadania, treballa 
com a mecanisme de garantia per tal de consolidar el dret a una 
bona administració. 
 

 
 
Com contactar-hi 
Adreça: plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers, s/n 
Telèfon: 93 814 74 06 
C/e: defensor@vilanova.cat  
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ESTADÍSTIQUES  
 
Aquest és l’apartat que recull les dades numèriques i estadístiques 
dels expedients que s’han tramitat durant l’exercici del 2012.  
 
Enguany hi ha hagut 66 expedients oberts. Aquesta és una xifra 
sensiblement més baixa que la dels darrers anys, un 12 % menys 
que el 2011, però cal tenir present que l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania ha quedat tancada des del mes de gener fins al juny.  El 
motiu va ser l’ingrés hospitalari i posterior defunció del qui era 
Defensor de la Ciutadania, Oleguer Arnau. Tot i que per raons 
òbvies, l’oficina va restar tancada, en cap moment es va deixar 
d’atendre a les persones que per un motiu o altre s’adreçaven a 
l’ODC. Molts dels temes que la ciutadania volia tractar amb el 
Defensor de la Ciutadania, quedaven aturats i en el moment en que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú em va nomenar Defensor de la 
Ciutadania, es van tornar a reprendre. 
 
Tot i tenir contemplats 66 expedients, la majoria de les dades de les 
estadístiques estan realitzades sobre 63. Aquesta diferència existeix 
ja que 3 dels expedients oberts han estat per actuacions d’ofici, on 
el Defensor de la Ciutadania és qui fa una recomanació al Govern de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i per tant l’origen d’aquestes no 
han estat suscitades per la ciutadania.   
 
En el primer gràfic es pot veure la distribució de les queixes i les 
consultes, en funció de qui ha sol�licitat visita a l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania. Com es pot veure, les dones que han concertat 
visita amb l’ODC han estat un 44% (28), els homes han estat un 
43% (27), i un 13% (8) han estat presentats per col�lectius.  
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Homes, dones i/o col�lectius
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En el següent gràfic, es representa la distribució dels expedients: 
queixes, consultes, actuacions d’ofici i derivats al Síndic de Greuges.  
 

Distribució dels expedients 
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Aquest gràfic, mostra la forma com la ciutadania s’adreça a l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania. Encara que habitualment el primer 
contacte quasi sempre és per telèfon, la ciutadania en general 
prefereix poder explicar la qüestió en persona.  
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Com s'adreça la ciutadania a l'ODC
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Dels 63 expedients oberts, aquest gràfic representa la quantitat de 
casos o queixes que han estat estimats o no estimats, és a dir, els 
temes que han estat tramitats o no.  
 

Casos estimats o no estimats 
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En el següent gràfic es pot veure la distribució dels expedients 
oberts per temes  
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Temes dels expedients
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Una part important dels expedients estan relacionats amb la 
Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, on els temes tractats són 
relacionats amb la mobilitat, la degradació d’alguns espais públics, i 
les molèsties produïdes pels aldarulls i sorolls provinents de la 
clientela dels bars o les terrasses dels bars i restaurants, sobretot en 
hores nocturnes.  
 
Un altre tema recurrent són els relacionats amb Llicències i 
Disciplina. Cal dir, que alguns d’aquests temes s’allarguen molt 
degut al marge de temps que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
atorga,  quan respon la queixa per decret, o incoa algun expedient 
per tal que es resolgui el problema.  
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També un dels temes preocupants per a la ciutadania són els 
relacionats amb les multes, tant les que s’han denunciat com 
infraccions en les Zones Blaves, com les de la Policia Local.   

 

En l’apartat de varis s’han inclòs els expedients que fan referència al 
subministrament de gas, entitats bancàries, comunitats de veïns i 
Aena.  
 
El següent gràfic mostra la situació de tots els expedients a 31 de 
desembre de 2012.  
 
 

 
 

Oberts Tancats 

Actuacions d’Ofici 1 2 
Expedients (queixes i consultes) 3 60 
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La darrera gràfica mostra l’evolució dels expedients des que l’Oficina 
del Defensor de Vilanova i la Geltrú va obrir les seves portes a 
Vilanova i la Geltrú.  
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Evolució dels expedients entre els anys 2001 i 2012
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Cal destacar que els primers anys l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania tractava a més de les queixes i consultes els temes 
referents a problemes de mediació, de consum i veïnals, que avui 
dia es tramiten des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
i des del Servei de Mediació. 
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EXPEDIENTS DE L’ANY 2012 
 
En aquest apartat s’inclouen tots aquells expedients que la 
ciutadania ha presentat a l'ODC, ja siguin queixes o consultes. 
També s’hi inclouen les 3 actuacions d’ofici.  
 
 
EXPEDIENTS TRAMITATS  
 
Els expedients tramitats són aquells que els àmbits sí que són 
competència del Defensor de la Ciutadania. Aquest apartat queda 
subdividit en queixes i actuacions d’ofici.  
 
Queixes  
 
1) Expedient 8/2012 
Data: 6 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la ciutadana MªC. R., no està d’acord amb el tribut de 
contribució especial Eix 4 del Nucli Antic que els ha fet arribar 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La ciutadana viu al carrer de 
Sant Magí i ens explica que aquest carrer no ha estat urbanitzat. Ella 
i la resta dels veïns del bloc han fet una queixa per escrit demanant 
que se’ls anul�li aquest tribut però els ha estat denegada.  
Tràmits: es demana un informe al Director del PINA i al Regidor 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge per saber el motiu pel que s’ha 
enviat la contribució especial de l’Eix 4 a aquesta ciutadana. Ens 
contesten que aquest edifici fa cantonada amb el carrer Sant Josep i 
que està constituït en règim de propietat horitzontal; el carrer Sant 
Josep sí que ha estat reurbanitzat i està subjecte a les contribucions 
especials, sense que tingui rellevància si un element d’aquest 
immoble, com l’habitatge de la ciutadana, té façana o no al mateix 
carrer Sant Josep. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
2) Expedient 11/2012 
Data: 13 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Secretaria  
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Demanda: el Sr. J.M.H. va fer una instància per sol�licitar l’historial 
de convivència en uns domicilis i dates concretes. Quan rep la 
resposta veu que no s’avé als paràmetres que havia demanat i 
segons ens explica no se li facilita la nova informació.  
Tràmits: es demana informe al secretari de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per saber perquè no s’ha ajustat la informació a 
la petició del ciutadà. Se’ns contesta que hi havia un defecte de 
forma però que tot i així les noves dades ja li han estat facilitades al 
Sr. J.M.H.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
3) Expedient 13/2012 
Data: 13 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut i Convivència  
Demanda: segons ens explica la ciutadana J. A. està cansada de 
patir, ella i la seva família les molèsties pels sorolls i converses en 
veu alta que provoquen les persones que van a resar al centre 
d’oració musulmà. Tot i que han tingut converses amb tècnics 
municipals i regidors, han entrat moltes instàncies i les respostes 
sempre han estat positives, però les molèsties provocades pels 
aldarulls no minven; a més, a l’exterior sembla que s’hi ha instal�lat 
un mercat ambulant on es vénen productes frescos com llet i carns. 
Tot això es fa en un espai que no reuneix les mínimes condicions de 
salubritat.  
Tràmits: des de l’ODC es demana un informe al servei de Llicències 
i Disciplina i al de Salut per saber si aquest centre compleix la 
normativa vigent amb un pla d’emergències i un pla d’evacuació. 
Quan rebem resposta de la petició d’aquest informe se’ns comunica 
que la Generalitat de Catalunya va autoritzar provisionalment l’ús 
d’aquest edifici i a partir d’aquí és quan l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú requereix a l’entitat que gestiona aquest espai una sèrie de 
mesures. Després de converses entre el regidor de Salut i 
Convivència i el Defensor de la Ciutadania, des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú s’envia per escrit a l’ODC que aquesta entitat ha 
signat un contracte per la compra d’una nau, en una altra ubicació 
de la ciutat i que aquesta informació, el regidor, li farà saber a la 
Sra. J. A. Es comunica des de l’ODC a la ciutadana que en breu 
tindrà una reunió amb el regidor de Salut i Convivència per 
informar-la de la solució adoptada.  
Estat de l’expedient: tancat  
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4) Expedient 14/2012 
Data: 19 de juny 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. Mª A. C. es queixa del tracte rebut a Serveis 
Socials. Ens explica que té molts problemes de salut i econòmics i 
sembla ser que l’únic suport econòmic és el que rep ocasionalment 
del capellà de la parròquia de mar.  
Tràmits: se li demana a la ciutadana que per a poder estudiar el cas 
ens ha d’aportar documentació. Aquesta, tot i que se li ha demanat 
diverses vegades no ha estat aportada. Tot i així s’han mantingut 
converses amb Serveis Socials i Alcaldia, els quals ens han 
comunicat que des de fa temps l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li 
està donant el màxim suport possible.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
5) Expedient 15/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la ciutadana MªD. O. s’ha fet càrrec d’una tieta seva de 
89 anys. Ha tramitat la Llei de Dependència i li han concedit el grau 
màxim. La ciutadana vol cuidar-la a casa seva i està molt disgustada 
amb Serveis Socials perquè sembla que l’obliguen a portar-la al 
centre de dia del CAPI de Mar. Aquesta ciutadana no demana cap 
intervenció del Defensor de la Ciutadania, sols vol que quedi 
constància del seu cas.  
Tràmits: es fa una reunió amb Serveis Socials per explicar la queixa 
que s’ha rebut a l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
6) Expedient 16/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la ciutadana F. S. viu en un carrer on a la cantonada hi 
ha un bar. Durant les nits del cap de setmana pateixen els aldarulls 
que provoquen els clients del bar, ja que surten a beure al carrer. 
Sembla ser que havien mantingut reunions amb l’antic govern i l’AV 
de La Geltrú, però el problema no s’ha solucionat.  
Tràmits: des de l’ODC es demana un informe al Cap de la Policia 
Local sobre aquesta problemàtica concreta. La resposta que rebem, 
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que també se li facilita a la ciutadana, és de totes les actuacions 
amb actes de prevenció, vigilància i denúncies que s’han realitzat en 
els darrers mesos i en aquest establiment. També ens comenten que 
aquests tipus d’actuacions es continuaran fent.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
7) Expedient 17/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la ciutadana V. P. viu a la plaça dels Jardins de l’Apol�lo. 
Ella i els seus veïns han rebut un impost de contribucions especials 
Eix 4 referents al Nucli Antic. La seva queixa és que el carrer 
Ametller, on la finca hi fa cantonada, no ha estat arranjat, quan sí 
que ho han estat la resta dels carrers de la zona i que la plaça ja 
havia estat arreglada abans que comencés tota la reurbanització del 
Nucli Antic, també es queixen que en cap moment se’ls ha convocat 
a cap reunió del Consell Assessor del Nucli Antic i per tant no eren 
coneixedors que haurien de pagar aquest tribut. Han presentat la 
queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, però no se’ls ha 
contestat.  
Tràmits: amb data de 29 de juny es demana un informe al Director 
dels Serveis Urbanísitics i Territorials per saber el motiu del perquè 
no s’ha donat resposta a aquesta ciutadana. Tot i que en vàries 
ocasions, des de l’ODC, s’ha demanat l’estat de la queixa, la 
resposta no ha estat facilitada i sols se’ns ha comunicat que 
l’informe està a tresoreria. En una reunió entre el Defensor de la 
Ciutadania i l’Alcaldessa, s’acorda que des d’alcaldia s’intentarà 
esbrinar què ha passat i arribar a una solució.  
 
8) Expedient 18/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la ciutadana S. C. vol que quedi constància de la seva 
queixa. Per temes de violència de gènere, ha hagut de venir a 
treballar i viure a la nostra ciutat. Per aquest motiu es va adreçar a 
Serveis Socials per tal que li facilitessin recursos per a ella i per un 
dels seus fills amb obesitat mòrbida. Segons la ciutadana, no se li va 
facilitar cap tipus d’ajut.  
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Tràmits: tot i que la ciutadana no volia cap tipus d’intervenció, es fa 
una reunió amb Serveis Socials on ens expliquen els recursos que es 
poden oferir a les persones que pateixen casos similars. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
9) Expedient 19/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina   
Demanda: la ciutadana P. G. ens explica que al costat de casa seva 
té dues antenes de telefonia mòbil, una d’elles és legal però l’altra 
no i segons la ciutadana, sembla ser que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú no fa res al respecte.  
Tràmits: es demana un informe al Servei de Llicències i Disciplina. 
Quan ens donen resposta ens diuen que la que no és legal, se li ha 
incoat el procediment de precinte i clausura. Quan se li comunica a 
la ciutadana, ens explica que queden tres mesos per a que acabi el 
contracte entre aquesta companyia de telefonia mòbil i la comunitat 
de veïns. Se li suggereix a la senyora P. G. que podem traslladar el 
seu cas al Síndic de Greuges però ens comenta que ja ho va fer a 
primers d’any.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
10) Expedient 20/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: el ciutadà J. A., és representant d’una comunitat de 
veïns que es queixen d’unes obres de reurbanització que van fer al 
carrer Palmerar de Baix. Sembla ser que arran de les obres, quan 
plou, la finca pateix inundacions. Han fet vàries instàncies a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reclamant els danys que s’han 
produït a causa de l’aigua però no estan d’acord amb les respostes 
que se’ls hi donen.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia un correu a la regidoria d’Urbanisme, 
Obres i Habitatge, on es demana un informe per saber si en el 
projecte executat es van prendre les mesures corresponents per 
evitar situacions com aquestes. Ens informen que sembla ser que les 
obres es van executar amb modificacions de la previsió del projecte 
d’obres i per aquest motiu es patien inundacions. L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va deixar sense efecte les anteriors resolucions i 
procedien a pagar els danys ocasionats.   
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Estat de l’expedient: tancat  
 
11) Expedient 22/2012 
Data: 26 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. F. A. ens explica que l’any 2010 va posar a la 
façana de la seva empresa un rètol lluminós on felicitava les festes 
nadalenques. L’any 2011 el va tornar a posar i segons el ciutadà va 
rebre una sanció per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
valor de 2.300€. El ciutadà ha fet vàries instàncies però no està 
d’acord amb les respostes que ha rebut  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el Servei de 
Llicències i Disciplina per saber què ha passat i ens comuniquen que 
s’han iniciat dos processos de retirada del rètol ja que se li havia dit 
al ciutadà que calia tenir una llicència i en cap moment ho havia 
sol�licitat. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
12) Expedient 24/2012  
Data: 24 de juliol 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el ciutadà S. R. es queixa que sota de casa seva, en una 
zona que és enjardinada, ja que hi ha sauló, pins i està delimitat, 
s’ha donat permís per a que un establiment posi una terrassa per als 
seus clients. El ciutadà fa una instància però ens explica que no li ha 
estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb Serveis Viaris i 
ens comenten que aquesta instància s’ha contestat verbalment al 
ciutadà i que aquesta terrassa té el permís de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ja que segons han informat els responsables del 
Servei de Jardineria, aquest espai no és considerat una zona 
enjardinada. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
13) Expedient 26/2012 
Data: 24 de juliol  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: la ciutadana M.A. S., que no viu a Vilanova i la Geltrú, 
ens envia un correu electrònic on es queixa que els horaris de les 
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zones blaves de la ciutat no són iguals al centre com a la zona de 
mar.  
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que cada zona està 
senyalitzada amb cartells però que tot i així, es farà una 
recomanació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal que 
millorin la informació de les tarifes i els horaris.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
14) Expedient 34/2012 
Data: 6 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el ciutadà J. G. es queixa del tracte rebut per part d’una 
agent de VNG Aparcaments. Va haver de portar el seu fill que estava 
malalt al metge, va estacionar a la zona blava, va intentar pagar 
amb 3 targetes de crèdit diferents, va parlar amb l’agent per veure 
fins a quin punt era permissiva i finalment va haver d’anar a buscar 
canvi per pagar en efectiu. Va introduir una moneda d’1€ per 5 
minuts que va estar estacionat en aquesta plaça. El ciutadà va fer un 
escrit a la companyia d’aparcaments on explicava els fets i a més 
sol�licitava que aquest euro es donés a una ONG.  
Tràmits: des de l’ODC es parla amb el gerent de VNG Aparcaments i 
se li recomana que faci una carta de disculpes al ciutadà. El ciutadà 
rep les disculpes per part d’aquesta empresa.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
15) Expedient 44/2012 
Data: 9 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la ciutadana C. G. ens explica que algun dia hi haurà un 
accident a la cruïlla que hi ha entre el carrer Llibertat i el carrer 
Conxita Soler. Sembla ser que hi ha un senyal de “cediu el pas” al 
carrer Conxita Soler i no és suficient ja que la majoria de vehicles no 
fan cas del senyal. Ha fet una instància per exposar aquest tema a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la resposta que se li ha donat 
és que aquesta cruïlla ja està ben senyalitzada.  
Tràmits: des de l’ODC es fa una visita a aquest lloc de la ciutat per 
comprovar el que ha manifestat la ciutadana. Es recomana a la 
regidoria de Serveis Viaris que faci un estudi acurat d’aquesta cruïlla 
per evitar possibles accidents o ensurts. Des d’aquesta regidoria ens 
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comenten que la senyalització d’aquesta cruïlla és correcte i a més 
està reforçada per una pintura horitzontal al terra.    
Estat de l’expedient: tancat 
 
16) Expedient 45/2012 
Data: 9 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la ciutadana C. G. ha posat una escola de dansa i per 
instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha demanat que li 
posin just al davant un aparcament per a bicicletes.   
Tràmits: se li comenta a la ciutadana que l’ODC no pot actuar ja 
que la instància fa pocs dies que ha estat registrada i s’ha de donar 
marge a que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni una resposta.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
17) Expedient 46/2012 
Data: 9 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la ciutadana C. G. explica que fa temps que estan 
suportant els sorolls i la brutícia dels excrements que provoquen els 
ocells que hi ha instal�lats als arbres de davant de casa seva i a més 
tota aquesta brutícia, treu lloc d’aparcaments per l’estat que aquests 
queden si una nit els deixen en aquesta zona de la ciutat. Ha fet 
instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú però sembla ser que 
no se li ha donat cap resposta.  
Tràmits: es demana informació a la regidoria de Serveis Viaris per 
veure quina mesura adoptaran per aquesta problemàtica. Ens 
contesten dient que aquest tema és complex ja que no es pot aplicar 
cap mesura que danyi els ocells i que resten a l’espera d’una 
ponència de salut ambiental de la regidoria de Medi Ambient. Quan 
aquesta ja s’ha dut a terme, es comunica a l’ODC que la proposta 
per eradicar el problema és l’esporga de l’arbrat per tal que els 
ocells no s’hi tornin a posar. Es comunica a la ciutadana aquesta 
proposta.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
18) Expedient 48/2012 
Data: 16 d’octubre   
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
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Demanda: la Sra. S. G. es queixa que a l’agost de 2012, unes 
màquines que estaven tallant arbres a la finca del costat de casa 
seva, li van trencar la tanca que delimita el seu jardí. Va avisar a la 
policia local, quan van arribar els va demanar que aixequessin acta 
del que havia passat. Posteriorment, ha entrat dues instàncies a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú explicant aquests fets, per 
esbrinar si aquesta empresa tenia llicència per a la tala dels arbres i 
que li arrangessin els danys produïts a la tanca de la seva propietat. 
Segons ens explica la ciutadana, aquestes instàncies no han estat 
contestades.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el Servei de 
Llicències de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per esbrinar el que 
ens ha comentat la ciutadana. Ens contesten que no hi va haver 
llicència ja que era un desbrossament de poca envergadura i que en 
tot cas, el problema rau entre una ciutadana i una empresa privada i 
no amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Se li comunica a la 
ciutadana que es posi amb contacte amb el servei de Mediació.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
19) Expedient 51/2012 
Data: 23 d’octubre 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. G. P. ha presentat una instància a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per queixar-se que cada cap de setmana hi ha 
actes a la plaça de la Vila, això provoca que els divendres ja es 
munti la infraestructura que s’ha d’utilitzar i que un cop muntada, 
els infants de la plaça en facin un mal ús a banda que poden prendre 
mal. També provoca que si l’acte a realitzar és a mitja tarda, a 
primera hora ja hi ha proves de so i tot això afecta el descans dels 
veïns. Aquest ciutadà, en la instància també proposava que es faci 
una trobada per consensuar amb els veïns una proposta d’ús 
d’utilització de la plaça. Sembla ser que no se li ha donat resposta.  
Tràmits: des de l’ODC es demana un informe a la regidoria de 
Serveis Viaris sobre el tema que ha plantejat el ciutadà. Ens 
contesten que a les entitats s’ha plantejat que utilitzin altres espais 
de la ciutat però sembla ser que aquestes, si no poden fer un acte a 
la plaça de la Vila, prefereixen no fer-lo. Aquesta informació se li 
trasllada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
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20) Expedient 52/2012 
Data: 30 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: els veïns J. O. i J. M., que viuen al carrer Sebastià 
Gumà, van entrar, el 27 de juliol de 2012, una instància a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú queixant-se que la vorera de 
davant de casa s’havia deformat arran de les arrels d’un arbre i les 
parets dels seus jardins també havien estat afectades amb 
esquerdes. El 10 d’octubre, degut a una ruptura d’una canonada de 
la Companyia d’Aigües, l’aigua que s’havia filtrat al terreny va 
provocar danys, esquerdes i descalçament als murs veïnals i danys 
per inundació a les plantes soterrades i plantes baixes de les 
vivendes d’aquests ciutadans. Aquest mateix dia fan una altra 
instància explicant els fets i adjunten fotografies dels danys 
materials.  
Tràmits: des de l’ODC es pregunta a la Companyia d’Aigües en 
quina situació està aquest tema i ens informen que no es podrà 
emetre cap informe d’aquest organisme fins que la regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge no rebi un informe dels serveis 
jurídics. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a un dels propietaris 
que tenia assegurada la vivenda, s’ha posat en contacte i estan en 
negociacions; l’altre ciutadà, degut a que no hi havia la vivenda 
assegurada per falta de recursos econòmics, l’Ajuntament li ha 
requerit un informe amb la valoració econòmica dels danys 
ocasionats. A 31 de desembre de 2012, els ciutadans no ens han 
comunicat encara si s’ha arribat a una solució definitiva.  
Estat de l’expedient: obert 
 
21) Expedient 54/2012 
Data: 13 de novembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. F. A. ens explica que té un terreny en una zona 
periurbana. Enguany ha donat d’alta aquest terreny i ha hagut de 
pagar 5 anys de l’IBI que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha 
reclamat. Ara vol posar llum, ja que hi té una caseta de 12m2 on hi 
desa eines i sembla ser que no se li dóna permís.   
Tràmits: com que el ciutadà no ha fet la petició per escrit, se li 
suggereix que entri aquesta sol�licitud al registre de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Quan el ciutadà ha fet la instància i ha obtingut 
resposta torna a l’ODC ja que no està d’acord amb el que se li ha 
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comunicat. Des de l’ODC es comunica que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, a l’estar situada en una zona no urbanitzada, s’ha emparat 
en la llei i que per tant ha aplicat correctament la normativa vigent. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
22) Expedient 60/2012 
Data: 27 de novembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. J. R. ara és el president de la seva comunitat de 
veïns, des que ocupa aquest càrrec, ha estat mirant els comptes i ha 
vist com l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú porta 15 anys cobrant 
el rebut de les escombraries industrials enlloc del domèstic. Tot i que 
ha fet queixa per escrit sembla ser que no li donen la raó.  
Tràmits: des de l’ODC es busquen casos similars a aquest i no s’ha 
trobat cap queixa, la resposta que se li dóna des del Departament 
de Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria és que ha formulat la 
reclamació desprès d’haver acceptat i pagat part del pagament 
fraccionat d’aquesta taxa. Si no està conforme amb aquesta 
resolució, la opció que li queda és interposar un recurs contenciós 
administratiu.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
23) Expedient 62/2012 
Data: 4 de desembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: la ciutadana M. G. té sota de la seva habitació un 
muntacàrregues per tal d’accedir els cotxes al pàrquing soterrat. 
Aquest aparell s’utilitza durant tot el dia, per entrar i sortir els cotxes 
del pàrquing, i entorpeix el descans de la ciutadana, fins al punt de 
tenir que medicar-se per motius d’angoixa que li ha provocat el no 
poder dormir correctament. Ha posat el cas en coneixement de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aquest ha fet inspeccions i ha 
incoat un expedient a la comunitat de propietaris del pàrquing per 
que apliquin les mesures correctores per tal de solucionar els sorolls 
i que temporalment l’ús d’aquest muntacàrregues deixi de funcionar 
durant les nits. Amb tot això, el temps ha anat passant, la comunitat 
del pàrquing no ha fet cas de les incoacions i sembla ser que des de 
l’Ajuntament tampoc no s’hi ha actuat més.   
Tràmits: ens posem en contacte amb el Servei de Llicències i 
Disciplina per saber què ha passat i ens comuniquen que la 
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comunitat del pàrquing no ha fet cas de les comunicacions, que ja li 
ha posat una sanció i que si a finals del mes de gener no ha posat 
les mesures correctores per eliminar els sorolls, es procedirà a 
tancar aquest elevador. Aquesta informació se li trasllada a la 
ciutadana.  
Estat de l’expedient: segueix obert per saber l’evolució d’aquest 
cas.  
 
24) Expedient 63/2012 
Data: 11 de desembre  
Motiu: queixa 
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. F. A. ens explica que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha donat permís als seus veïns per fer unes obres on s’ha 
eliminat part d’una paret mestra de la planta baixa de l’edifici, 
també ens explica que no s’ha presentat cap projecte tècnic. Sembla 
ser que aquestes obres li han provocat unes esquerdes. Ha fet les 
queixes per escrit i aquestes li han estat constades segons el que 
marca la normativa. Tot i així el ciutadà no està content amb les 
respostes  
Tràmits: es comenta al ciutadà que les respostes que se li han 
donat des de la Regidoria d'Urbanisme, Obres i Habitatge són 
correctes, i que les queixes per aquest motiu, no tenen sentit quan 
ja fa un any i mig que les obres havien estat realitzades, a més 
d’haver prescrit el temps que se li donava, per part de l’Ajuntament, 
de poder presentar un recurs contenciós administratiu. Ens comenta 
que presentarà la queixa al Servei de Mediació. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
25) Expedient 64/2012 
Data: 18 de desembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. J. A. ha fet una instància per saber si se li 
concediria permís per instal�lar una terrassa a una zona de la plaça 
Llarga. Segons ens informa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha 
denegat per motius de mobilitat i perillositat, també li han comunicat 
que al febrer, el tema de l’ocupació a la via pública quedarà regulat 
amb una nova ordenança que s’està elaborant.  
Tràmits: després de diferents trobades de l’ODC amb la regidoria 
corresponent, se li requereix al ciutadà que presenti a l’Ajuntament 
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de Vilanova i la Geltrú, la petició de llicencia d’obertura de 
l’establiment de restauració i de l’espai que ha d’ocupar la terrassa.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
 
Actuacions d’ofici  
 
1) Expedient 23/2012 
Data: 17 de juliol  
Motiu: actuació d’ofici  
Àrea/ tema: Alcaldia  
Demanda: se sol�licita a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
s’incorpori al peu de les notificacions dels actes administratius 
municipals la següent informació: “Aquest Ajuntament disposa de la 
institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves 
competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en 
defensa dels drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu 
alguna discrepància o queixa en relació a aquesta resolució podeu 
sol�licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents”.  
Tràmits:  
Estat de l’expedient: obert  
 
2) Expedient 27/2012 
Data: 26 de juliol 
Motiu: actuació d’ofici  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: es recomana a la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat 
que apliqui correctament l’Ordenança Fiscal núm. 26 “Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, en el 
seu apartat C/ Taules i Cadires situades en Terrenys d’Ús Públic, el 
punt 7 que diu: el perímetre a ocupar, llevat dels casos en què, per 
raons estètiques, s’exclogui aquest requisit, es delimitarà, pels 
serveis tècnics municipals, mitjançant unes ratlles de color blanc a 
les cantonades de la superfície autoritzada, que formin un angle 
recte, de 4 cm de gruix i 20 cm de llargada”, per tal d’eliminar la 
picaresca que utilitzen certs establiments de restauració a 
l’augmentar el nombre de taules i cadires a les terrasses envaint 
l’espai reservat als vianants, que afecta a la mobilitat dels ciutadans 
i ciutadanes en l’espai de domini públic de la nostra ciutat i que 
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sobre tot genera molèsties i dificultats per a les persones de 
mobilitat reduïda i amb problemes visuals.  
Tràmits: es rep resposta on ens comuniquen que s’efectuarà un 
estudi acurat de la situació per poder confeccionar una nova 
ordenança eficient i efectiva que reguli les diferents situacions que 
es generin.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
3) Expedient 30/212 
Data: 30 de juliol  
Motiu: actuació d’ofici  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: es recomana a la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat 
que on hi ha instal�lats els parquímetres de la zona blava de la 
platja, s’instal�li noves senyals informatives on quedi molt ben 
indicat els horaris i les dades en que està operativa la zona blava  
Tràmits: se’ns comunica que de cara a la nova temporada es 
senyalitzarà els punts de parquímetres i horaris de forma més 
adequada.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
 
 
EXPEDIENTS NO TRAMITATS 
 
Els expedients no tramitats són aquells que el tema no és 
competència del Defensor de la Ciutadania. També es pot donar el 
cas que un tema si que ho sigui, però el ciutadà o ciutadana que l’ha 
presentat no ha fet el pas previ de la queixa escrita a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. Aquests temes no s’estimen com a admesos 
ja que és possible que des de l’administració es doni la raó al ciutadà 
i per tant la intervenció del defensor ja no tindria sentit.  
Tot i que alguns d’aquests temes no són competència, s’ha adreçat a 
la ciutadania al servei corresponent i es fa un registre per tal que en 
quedi constància, amb data, tema i recomanació.  
 
Els expedients estan separats per consultes i queixes.  
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Consultes 
 
1) Expedient 1/2012  
Data: 4 de gener  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Serveis Socials 
Demanda: el Sr. A. T. explica que no té lloc on viure, no té menjar i 
no rep cap tipus de prestació.  
Tràmits: se l’aconsella que vagi a Serveis Socials on allà el podran 
atendre i l’assessoraran de com pot obtenir algun tipus d’ajut.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
2) Expedient 3/2012 
Data: 10 de gener  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el Sr. F. G. mitjançant un correu adreçat a l’ODC 
pregunta què pot fer. El seu vehicle va tenir algun desperfecte quan 
la grua li va retirar. La seva companyia d’assegurances, per tramitar 
el tema, necessita el número de pòlissa de la grua i el nom de la 
companyia d’assegurança de la grua i segons ens explica el ciutadà, 
aquestes dades no se li faciliten.   
Tràmits:  es suggereix al ciutadà que presenti la petició per escrit a 
la companyia VNG Aparcaments.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
3) Expedient 4/212 
Data: 12 de gener 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Habitatge  
Demanda: el Sr. E. S. és propietari d’un local, segons ens explica, 
la comunitat de l’edifici li demana que pagui les despeses de 
comunitat que li pertoquen però ell no hi està d’acord ja que no té 
accés a l’escala, amb la qual cosa no fa ús de la llum, l’ascensor ni 
es beneficia de la neteja. Demana si se li pot facilitar algun advocat 
que el pugui assessorar sobre la llei horitzontal.  
Tràmits: se li facilita un llistat d’advocats que surt al directori de la 
pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   
Estat de l’expedient: tancat  
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4) Expedient 5/2012 
Data: 12 de gener 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Salut i Convivència  
Demanda: la ciutadana G. P. vol saber què pot fer amb el seu 
problema, sembla ser que a les nits no pot dormir ja que la seva 
veïna fa molt soroll, crida i belluga els mobles del pis.  
Tràmits: se li suggereix que vagi al Servei de Mediació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ens comenta que ja hi té una 
visita programada.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
5) Expedient 6/2012 
Data: 19 de gener  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües 
Demanda: la ciutadana S. B. ens explica que la caldera de casa 
seva s’ha espatllat arran del trencament d’una canonada d’aigua 
quan s’estava arreglant l’enllumenat públic del seu carrer. Vol saber 
què pot fer i a qui pot reclamar.  
Tràmits: se li aconsella que faci un escrit a la Companyia d’Aigües.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
6) Expedient 9/2012 
Data: 10 de febrer 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el ciutadà M. H. ha rebut una notificació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú on li reclamen els rebuts de l’IBI dels anys 
2008, 2009 i 2010. El preu total són molts diners i el ciutadà diu que 
no ho pot assumir i no sap què pot fer.  
Tràmits: se li suggereix que vagi al departament de Gestió 
Tributària per preguntar si aquest import es pot prorratejar en varis 
mesos i així poder-ho pagar mica en mica.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
7) Expedient 25/2012 
Data: 24 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  
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Demanda: el ciutadà J. L. ens explica que li han retirat dos dels 
quatre medicaments que pren, segons ens comenta el seu metge no 
li ha donat cap informació i vol saber a qui es pot adreçar.   
Tràmits: se li comunica que li ho pregunti al seu metge o que faci 
una queixa per escrit dirigida a l’inspector del seu CAP.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
8) Expedient 28/2012 
Data: 26 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat Bancària  
Demanda: la ciutadana M. H. vol saber què pot fer amb un 
problema de finançament que té en una entitat bancària.  
Tràmits: se li suggereix que vagi a l’OMIC on allà l’assessoraran 
correctament sobre els seus drets i deures.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
9) Expedient 29/2012 
Data: 26 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat Bancària  
Demanda: el ciutadà S. C. vol saber si hi ha alguna manera de 
poder reduir els interessos que li generen la seva hipoteca.    
Tràmits: se li suggereix que faci la consulta a l’OMIC, on l’atendran 
correctament sobre aquest tema.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
10) Expedient 32/2012 
Data: 20 d’agost 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la ciutadana M. G. ens envia un correu on ens explica 
que cada nit, a la plaça de Beatriu Claramunt, una veïna provoca 
aldarulls i destorba el descans del veïnat. Sembla ser que ha trucat 
diverses vegades a la Policia Local però no han fet res. Voldria saber 
què pot fer per tal que s’apliqués la normativa contra els sorolls.  
Tràmits: es comenta a la ciutadana que faci aquesta petició per 
escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat  
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11) Expedient 37/2012 
Data: 13 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat Bancària  
Demanda: el ciutadà M. M. vol que se l’assessori sobre el tema de 
les participacions preferents.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que aquest tema és millor que 
l’exposi a l’OMIC on l’assessoraran correctament.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
12) Expedient 40/2012 
Data: 14 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el ciutadà J. B. vol saber què ha de fer per veure si se 
soluciona el problema que el molesta sobretot a les matinades, des 
que el recorregut del bus urbà va canviar, aquest passa per davant 
de casa seva, com que està just a una cantonada i el carrer sembla 
ser que no té el terra ben asfaltat, fa molt de soroll i cada vegada 
que l’autobús passa per davant, no poden conciliar el son.   
Tràmits: es comunica al ciutadà que faci un escrit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per tal d’exposar el seu problema.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
13) Expedient 41/2012 
Data: 21 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona  
Demanda: la ciutadana A. V. vol saber si des de l’ODC podem fer 
alguna cosa amb una multa que li ha arribat amb retard.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que des de l’ODC no hi tenim 
competència i que pot presentar un recurs a l’Oficina de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
14) Expedient 42/2012 
Data: 2 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el ciutadà J. A. vol posar un restaurant però abans vol 
saber si li deixarien posar terrassa a la via pública.  
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Tràmits: es comenta al ciutadà que faci la petició per escrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
15) Expedient 47/2012 
Data: 9 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Habitatge  
Demanda: la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca volen saber on 
es poden adreçar ja que en una setmana hi ha previst que un 
ciutadà i la seva família siguin desnonats.  
Tràmits: s’aconsella a aquest col�lectiu que vagin a l’OMIC on allà 
els assessoraran correctament sobre aquests tipus de temes.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
16) Expedient 53/2012 
Data: 30 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Medi Ambient   
Demanda: la Sra. M. L. vol saber què pot fer amb el soroll dels 
aparells d’aire condicionat del mateix bloc on viu. Aquests estan 
instal�lats a una terrassa comunitària que li dóna a la seva habitació 
i a l’estiu els impedeix descansar. Ens comenta que aquests aparells 
es podrien traslladar a una altra terrassa, també comunitària.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest tema l’han de 
tractar amb la resta de veïns de la comunitat per intentar arribar a 
un consens i mirar de solucionar el problema.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
17) Expedient 56/2012 
Data: 20 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  
Demanda: la Sra. L. M. ens explica que al seu marit li han 
diagnosticat alzheimer i s’ha de medicar cada dia. Tot i així no li 
poden fer les receptes ja que sembla ser que hi ha un creuament de 
dades amb un ciutadà de les Illes Canàries. Des que ho saben ja han 
passat tres mesos i el problema no se soluciona i els medicaments 
no els poden comprar degut al preu elevat que tenen. El tema l’han 
posat en mans dels Síndic de Greuges de Catalunya.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest no és un tema de 
competència del Defensor de la Ciutadania ja que depèn de la 
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Generalitat de Catalunya, també se li suggereix que parli amb 
l’inspector del CAP.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
18) Expedient 59/2012 
Data: 27 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Salut i Convivència  
Demanda: el ciutadà L. B. ens explica que des de fa tres anys no li 
deixen veure dos dels seus fills tot i que hi ha una sentència de 
divorci on especifica el règim de visites.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que si vol tramiti el cas al Síndic de 
Greuges on el podran assessorar correctament.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
19) Expedient 61/2012 
Data: 4 de desembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Comunitat de Propietaris  
Demanda: el Sr. S. B. sembla ser que té problemes amb 
l’escalfador elèctric i el propietari del pis no li vol arreglar.  
Tràmits:  es suggereix al ciutadà que s’adreci a l’OMIC on 
l’aconsellaran correctament dels seus dret i deures com a llogater.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
20) Expedient 65/2012 
Data: 18 de desembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Subministrament de gas 
Demanda: el ciutadà P. S. vol saber què pot fer amb un problema 
que ha tingut amb la companyia que li subministra el gas.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que es dirigeixi a l’OMIC on 
l’assessoraran correctament.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
21) Expedient 66/2012 
Data: 18 de desembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el ciutadà B. B. està fent un estudi d’una plaça de la 
ciutat i vol saber si a l’ODC es disposa d’un registre dels accidents 
que hagi pogut patir la ciutadania en aquest espai.  
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Tràmits: es comunica al ciutadà que a l’ODC no disposem d’aquesta 
informació, però se li suggereix que faci la consulta al departament 
de via pública, on potser si que disposen d’aquest tipus d’informació.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
 
 
Queixes  
 
1) Expedient 2/2012 
Data: 9 de gener 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el ciutadà T. J. es queixa que va deixar estacionat el seu 
vehicle a la zona blava, quan el va anar a buscar, havia superat el 
límit d’estacionament que li marcava el tiquet controlador i va ser 
sancionat. Al moment va fer l’anul�lació de la sanció però sembla ser 
que no ho va fer correctament i finalment li va arribar la multa.  
Tràmits: com que no ha fet cap escrit de reclamació, se li suggereix 
que presenti un recurs i que l’adreci a l’Oficina de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, explicant els fets i aportant el màxim 
de documentació possible.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
2) Expedient 7/2012 
Data: 19 de gener 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la ciutadana M. F. viu a la plaça Portal de Sitges, segons 
ens explica aquest espai està brut, deixat, ple d’excrements de 
gossos i de pintades a les parets. Ens explica que ha fet moltes 
instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú denunciant aquests 
fets però no s’ha actuat mai.  
Tràmits: aquest expedient es dóna per tancat ja que la ciutadana 
no ha aportat la documentació que ha generat d’aquest tema tot i 
que se li ha demanat en vàries ocasions.  
Estat de l’expedient: tancat  
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3) Expedient 10/2012 
Data: 12 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: el ciutadà M. C. ens posa de manifest la seva queixa ja 
que està en desacord amb la pujada de preus de l’Esportiu La 
Piscina.   
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que faci una queixa per escrit al 
mateix complex esportiu.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
4) Expedient 12/2012 
Data: 13 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona  
Demanda: la ciutadana A. R. es queixa que no li ha arribat la 
notificació d’una sanció de l’any 2010. Se n’ha assabentat quan se li 
ha embargat del compte els diners més els recàrrecs d’aquesta.   
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que tot i que hi ha hagut una 
errada en la notificació per part de l’empresa de distribució, que és 
difícil de verificar, la única cosa que podria fer és presentar un recurs 
contenciós administratiu, però això a part de comportar-li una 
pèrdua de temps i diners no li assegura totalment que podria 
guanyar el cas.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
5) Expedient 21/2012 
Data: 25 de juny 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Salut i Convivència 
Demanda: la ciutadana C. A. ens explica que els seus veïns li roben 
la llum, sembla ser que la seva facturació és molt elevada per a una 
persona sola.  
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que aquest no és un tema 
que es pugui portar des de l’ODC, i per tant se li suggereix que vagi 
al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
6) Expedient 31/2012 
Data: 19 d’agost  
Motiu: queixa  
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Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la ciutadana M. D., en representació de la Plataforma per 
la Pacificació del Nucli Antic, es queixa que l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú ha eliminat les mesures dissuasòries que hi havia 
implantades i que aquesta zona de la ciutat, que era de pacificació, 
s’ha convertit en una zona molt transitada de vehicles, amb el risc 
que això comporta per a la ciutadania i més ara que els carrers no 
tenen voreres.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica a la ciutadana que si el 
col�lectiu està tenint converses amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per tal de trobar una solució, el tema no pot ser tractat pel 
Defensor de la Ciutadania. No obstant, a part que farem un 
seguiment del problema des de l’ODC, quant finalitzi la negociació 
amb l’Ajuntament, si la solució que se’ls dona no és escaient, poden 
presentar la queixa un altra vegada per que des de l’ODC es pugui 
intervenir. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
7) Expedient 33/2012 
Data: 4 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona  
Demanda: el ciutadà Q. A. ens envia un correu explicant que en un 
mes ha sabut de cinc persones que han tingut problemes amb la 
recepció de les sancions. Sembla ser que aquests ciutadans sols han 
rebut les notificacions quan la sanció ja porta el recàrrec i per tant 
no s’han pogut beneficiar del 50% de descompte.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que el Defensor de la 
Ciutadania no te competències amb l’Oficina de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona i no pot actuar. En l’informe de la Memòria 
del 2011 del Defensor de la Ciutadania ja es va denunciar la 
problemàtica que existia amb els tràmits de les notificacions de les 
multes que es realitza des de l’Oficina de Gestió Tributaria de la 
Diputació. També se li suggereix que en tot cas, com que qui fa la 
consulta forma part d’una partit polític de la ciutat, és aquest qui pot 
portar aquesta problemàtica que afecta a la ciutadania i denunciar-
ho al Ple Municipal.   
Estat de l’expedient: tancat  
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8) Expedient 35/2012 
Data: 6 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el ciutadà F.J. R. es queixa que fa uns anys es van 
retirar els bancs de la plaça que té sota de casa. Com que ha canviat 
el nou govern vol tornar a emprendre el tema. Ens explica que té 
una reunió pendent amb l’alcaldessa.   
Tràmits: des de l’ODC s’acorda amb el ciutadà que faci primer la 
trobada i posteriorment ens expliqui com ha anat. Tot i que des de 
l’ODC ens hem posat en contacte amb el ciutadà, aquest no ens ha 
donat cap tipus d’informació al respecte.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
9) Expedient 36/2012 
Data: 6 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: la ciutadana R. D. es queixa que el dia 1 de setembre va 
deixar el seu vehicle estacionat al passeig Marítim. Ens explica que 
segons la placa de la zona blava, a l’agost s’acabava el termini de 
pagament d’aquesta zona i tot i així li van posar una multa.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que faci un recurs, on a més hi 
adjunti proves del que diu la placa. Finalment la ciutadana ens 
comunica que se li ha retirat la sanció que li havia estat posada.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
10) Expedient 38/2012 
Data: 13 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona  
Demanda: el ciutadà O. C. es queixa que ha estat coneixedor d’una 
sanció que li havien posat quan aquesta ja tenia el recàrrec i per 
tant no ha pogut abonar el 50%.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que no tenim competència 
amb l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que 
per tant no s’hi pot fer res.  
Estat de l’expedient: tancat  
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11) Expedient 43/2012  
Data: 2 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: el ciutadà R. B., en nom d’un col�lectiu de veïns i veïnes, 
es queixa dels sorolls i fums que fa una fàbrica que tenen molt 
propera a les seves vivendes. El ciutadà ens explica que el tema ja 
s’ha posat en coneixement a l’Ajuntament de la ciutat i que estan 
pendents d’una trobada.   
Tràmits: es comenta al ciutadà que mentre hi hagi la intervenció de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i no s’hagi arribat a una solució, 
el Defensor de la Ciutadania no hi pot actuar.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
12) Expedient 49/2012 
Data: 16 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana   
Demanda: el ciutadà V. G. es queixa que el bloc del costat de casa 
seva ha estat ocupat, des que ha passat això, pateix ja que 
provoquen molts aldarulls i veu com salten d’un balcó a un altre, 
amb la qual cosa té por que li entrin a casa seva. Ha fet una queixa 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.    
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que sols fa 8 dies que 
la instància ha estat entrada, que caldrà esperar uns dos mesos per 
veure si li donen algun tipus de resposta o no, i si vol, després pot 
tornar a demanar una cita.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
13) Expedient 50/2012 
Data: 16 d’octubre 
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Aena  
Demanda: la Sra. N. C. ens explica que tenia un viatge en avió. 
Quan va passar el detector de seguretat de l’aeroport, es va adonar 
que li havien robat una joia que havia deixat a la safata. Mentre va 
posar la denúncia va perdre el vol que l’havia de portar fins a Roma. 
El proper vol que va sortir amb aquesta destinació era a la nit, i un 
cop a Roma, ja no va poder agafar cap autobús per anar a Nàpols. 
Va haver de passar la nit a l’aeroport fins que no va sortir el primer 
autobús. Vol saber què pot fer per reclamar els diners del vol que va 
haver de tornar a comprar.  
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Tràmits: se li comenta a la ciutadana que aquest no és un tema de 
competència del Defensor de la Ciutadania, i que por poder 
reclamar, cal primer que faci un escrit dirigit a Aena. Com que porta 
un model d’instància, s’ajuda a la ciutadana a fer aquesta 
reclamació.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
14) Expedient 55/2012 
Data: 19 de novembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona   
Demanda: la Sra. M. M. va venir a passar el dia a la nostra ciutat el 
passat 12 d’octubre. Al cap d’uns dies rep a casa seva una sanció 
per haver estacionat en un lloc de càrrega i descàrrega. Aquesta 
sanció li va venir de nou ja que en cap moment es va trobar al cotxe 
la notificació d’aquesta. Per tal de beneficiar-se del 50% per l’import, 
paga la sanció i comença tot un seguit de recursos i cartes.  
Tràmits: des de l’ODC, tot i no ser un tema on el Defensor de la 
Ciutadania que hi pugui actuar, s’esbrina què ha pogut passar ja que 
el dia que aquesta ciutadana va venir a la nostra vila, era festiu i per 
tant les zones de càrrega i descàrrega queden fora de servei. Es fa 
una consulta al cap de la Policia Local per saber el motiu perquè la 
sanció no s’havia deixat al vehicle i es sanciona en una zona de 
càrrega i descàrrega en dia festiu. La resposta que se’ns facilita, 
segons declara l’agent que va efectuar la denúncia, la ciutadana no 
estava estacionada en aquesta zona sinó que estava en una 
cantonada que impedia que l’autobús pogués girar el carrer. També 
el cap de Policia Local ens comunica que ha cridat l’atenció a l’agent 
per no deixar la butlleta de sanció al parabrises ni avisar la 
conductora que estava fent una infracció.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
15) Expedient 57/2012 
Data: 23 de novembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Neàpolis  
Demanda: rebem un correu on el gerent d’una empresa que ofereix 
els seus serveis a Neàpolis, es queixa que no li han pagat una 
factura.  
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Tràmits: des de l’ODC se li comenta al ciutadà que segons la relació 
de correus electrònics que s’han estat enviant els dos organismes, es 
veu la voluntat de pagament per part de Neàpolis.    
Estat de l’expedient: tancat  
 
16) Expedient 58/2012 
Data:  23 de novembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: la ciutadana M. P. ens explica via correu electrònic que 
un dia festiu va venir a la nostra ciutat, va estacionar en un pàrquing 
de la zona de la platja i la van sancionar. Com que no va veure que 
els altres vehicles tenien cap tiquet de control d’horari, la ciutadana 
tampoc no en va posar cap.   
Tràmits: es comunica a la ciutadana, que a l’entrada de la zona on 
va estacionar, hi ha uns panels on indiquen que la zona és de 
pagament però que si no està d’acord, pot fer un recurs de l’Oficina 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
 
Derivats al Síndic de Greuges  
 
1) Expedient 39/2012 
Data: 13 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona  
Demanda: el ciutadà L. V. ens explica que en dues ocasions se li 
han notificat unes multes quan aquestes ja tenien el recàrrec.  
Tràmits: se li comunica que des de l’ODC no tenim competència 
amb l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que 
no hi podem actuar. Tot i així, el ciutadà vol que aquest tema es 
derivi al Síndic de Greuges.  
Estat de l’expedient: tancat  
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RECOMANACIONS  
 
Aquest apartat sorgeix fruit de l’estudi i anàlisis de totes les queixes 
i consultes que s’han tractat a l’ODC, així com, de ciutadans que han 
fet arribar d’una forma individual alguns suggeriments o indicacions. 
Com a Defensor de la Ciutadania, confio que des de l’Equip de 
Govern i des de les diferents regidories es prenguin les mesures 
adients per tal d’esmenar-les i millorar la relació entre 
l’administració municipal i la ciutadania: 
 

� Recomanaria que les zones blaves que hi han establertes a la 
nostra ciutat, al tenir períodes de funcionament, horaris i 
tarifes diferents, es senyalitzessin correctament i s’il�luminés el 
lloc on estan instal�lats els parquímetres. Sobretot per 
solucionar el problema que s’està generant amb persones 
foranes que visiten la ciutat i que els origina confusió i 
desorientació a part de ser multats.  
 

� Recomanaria que es prenguessin les mesures adients per que 
els parquímetres, instal�lats per control de les zones blaves, no 
cobrin ni expedeixin tiquets quan la zona blava no està activa 
o en servei. No pot ser que es cobri els festius en la zona del 
centre de la ciutat quan és gratuïta, i els dies de cada dia en el 
passeig Marítim (fora de la temporada d’estiu) o al passeig de 
Ribes Roges l’1 de setembre. 
 

� Recomanaria que aquest Ajuntament actués d’una forma més 
diligent per solucionar els problemes derivats de la 
contaminació acústica que provoquen molèsties i que són 
causa de queixa per part de molts ciutadans i ciutadanes, 
sobretot als produïts a la via pública en horari nocturn i als 
produïts en domicilis deguts a maquinàries industrials o 
domèstiques, equips d’aires condicionats i veïnals.  
 

� Recomanaria que s’elaborés un procediment o protocol 
d’actuació, pel que aquest Ajuntament es comprometés a 
contestar en un terme màxim d’un mes totes les instancies, 
sol�licituds, queixes, etc..., entrades a registre a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, i si per qualsevol motiu no es pogués 
contestar s’hauria d’avisar a la persona, dins del mes, indicant 
la raó d’aquest endarreriment. Així mateix, suggeriria que els 
documents administratius amb els que es respon a la 
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ciutadania es redactessin amb un llenguatge més senzill, d’una 
forma més clara, entenedora i cordial, deixant a banda tants 
tecnicismes que els fan incomprensibles per una gran part de 
la ciutadania.    
 

� Recomanaria que s’elaborés un procediment o protocol per a la 
gestió i tramitació de les multes. Des de l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania, hem constatat, que des del moment que 
s’imposa la sanció fins que el ciutadà o la ciutadana rep la 
notificació al seu domicili, es poden produir errors que al final 
repercuteixen i perjudiquen al suposat infractor i generen un 
major cost econòmic a l’administració. Errors humans, que es 
poden detectar i solucionar però que implica un estudi i una 
revisió acurada del camí que segueix la denúncia, ja que passa 
per diferents departaments de diferents administracions. Des 
de l’Oficina del Defensor, i així ho hem fet arribar a la 
regidoria, hem detectat possibles errors humans en el moment 
de generar la sanció, i en la tramesa de la primera notificació 
als possibles infractors, quan s’ha retornat indicant que 
l’infractor no viu al domicili indicat, però després quan se li 
envia la notificació per via executiva si que li arriba. 
 

� Recomanaria que l’Ajuntament es posés d’acord amb les 
entitats financeres de la ciutat, per tal que cedeixin els pisos 
deshabitats o buits a la Oficina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament, i així posar en pràctica, el més aviat possible, el 
lloguer social per a les famílies, que degut a la situació de 
crisis que estem vivint, han estat desnonades i estan sense 
sostre a la nostra ciutat. 
 

� Recomanaria a l’Ajuntament que, degut a la dinàmica de 
variació contínua, a la baixa, del preu de mercat dels valors 
immobiliaris, estudiés la possibilitat de proposar la revisió dels 
valors cadastrals per ajustar-se a la Llei, que diu clarament 
que els valors mitjos resultants de la Ponència de Valors de la 
Revisió Cadastral no poden superar el 50 % del valor del 
mercat. Recordar-los que els valors cadastrals actuals es van 
revisar l’any 2005, moment en que s’estava inflant els preus 
immobiliaris, i que avui, degut a la baixada tan forta que està 
afectant al mercat i als valors de taxació de les entitats 
financeres a la baixa, ens trobem davant una situació en que 
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el valor cadastral no tan sols supera amb escreix aquest 50%, 
sinó que està per sobre del preu de mercat.  

 

 

 

ACTIVITATS DEL 2012 DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
 
Nomenament del nou Defensor de la Ciutadania  
 
El Ple de l’Ajuntament del dilluns 4 de juny de 2012 va nomenar per 
unanimitat com a nou Defensor de la Ciutadania a Josep Ibars i 
Mestre.  
 
Des d’aquest moment, Josep Ibars va iniciar una tasca per donar-se 
a conèixer com a nova persona que ocupava aquest càrrec precedit 
pels senyors Joan Collell i Oleguer Arnau. Aquesta feina la va iniciar 
el mateix dia en que va ésser nomenat, on en el Ple ordinari va tenir 
unes paraules d’agraïment a totes les persones que li han donat la 
confiança per tal d’ocupar aquest càrrec i com no podia ser, va tenir 
unes paraules d’agraïment per la feina endegada al Sr. Joan Collell i 
en record del qui fou darrer Defensor de la Ciutadania de Vilanova i 
la Geltrú, Oleguer Arnau, traspassat el passat mes de febrer del 
2012.   
 
 
Trobada amb les Associacions de Veïns de Vilanova i la Geltrú  
 
El dimarts 12 de juny, el Defensor de la Ciutadania va fer una 
trobada de presentació amb les diverses Associacions de Veïns de la 
ciutat. En aquesta reunió hi van assistir els representants de l’AV de 
l’Armanyà, l’AV del Molí de Vent, l’AV de Sant Joan, l’AV del Tacó, 
l’AV de les Casernes, l’AV del Fondo Somella, l’AV de la Masia Nova i 
l’AV del Barri de Mar.  
 
Josep Ibars va demanar la col�laboració d’aquestes entitats en la 
seva tasca, també va explicar els àmbits que són de la seva 
competència i els que no ho són, per poder donar una bona resposta 
a la ciutadania quan es dirigeixin a una associació veïnal i presentin 
un problema.  
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Trobades amb els diferents agents de policia de la ciutat  
 
Aquestes trobades es van realitzar a petició del Sr. Josep Ibars per 
tal de donar-se a conèixer als diferents cossos de la policia que 
existeixen a la nostra ciutat i poder establir així ponts de diàleg que 
poguessin ser profitosos per a possibles queixes i/o peticions que la 
ciutadania pugui realitzar a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania.  
 
El 14 de juny, va tenir lloc la trobada amb el Cap de la Policia Local, 
el Sr. Dionís Ginés. El mateix dia va visitar la Comissaria de la Policia 
Nacional on es va establir una trobada amb el Sr. José Juan Falagan, 
cap d’aquesta comissaria.  
 
El 15 de juny la trobada va ser amb la Sra. Rosa Gubianes, Cap de 
la Comissaria dels Mossos d’Esquadra i el 17 de juliol la trobada es 
va fer amb el Tinent de la Guardia Civil Sr. Manuel Fuentes per estar 
absent el Capità Sr. Alberto Garcia.   
 
 
Trobades amb diversos partits polítics de la ciutat  
 
Continuant amb la seva tasca de presentació, en Josep Ibars va 
voler contactar amb els partits polítics de la ciutat per estendre 
acords de col�laboració i treballar per millorar la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
Les trobades es van iniciar el dia 11 de juny amb CDC, el 18 de juny 
amb el PSC, el 20 de juny amb el PP i la CUP i el 13 de juliol amb 
UDC.  
 
 
Trobades amb diversos agents socials de la ciutat 
 
Arran de la situació econòmica que pateix el país i que afecta 
sobretot a les persones més vulnerables i tenint present que algunes 
d’aquestes persones sol�liciten una visita amb el Defensor de la 
Ciutadania, en Josep Ibars ha volgut conèixer la feina que es porta a 
terme tant al departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú com a la Creu Roja. En ambdues ocasions la 
trobada ha estat amb les responsables i tècnics del servei.  
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Per una altra banda, en vàries ocasions, la ciutadania planteja 
problemes que no són de la seva competència però que si el ciutadà 
s’adreça a altres oficines municipals, els poden assessorar 
correctament. Estem parlant dels temes relacionats amb l’OMIC o el 
Servei de Mediació.  
 
Per aquests dos motius es van dur a terme una trobada amb cada 
un d’aquests serveis per establir mecanismes d’informació, derivació 
i poder així estrènyer cercles de col�laboració.  
 
La primera trobada va ser amb Serveis Socials el 13 de juliol, 
després va tenir lloc la de la Creu Roja el 10 d’octubre, el 31 
d’octubre va ser amb l’OMIC i el 4 de desembre amb l’Oficina de 
Mediació.  
 
 
Entrada al registre la memòria de l’exercici 2011 
 
El 15 de juny de 2012, el Defensor de la Ciutadania, va entrar per 
registre a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la memòria de 
l’exercici del 2011, que va ser presentada el 2 de juliol. Josep Ibars 
va fer esment que aquesta memòria que es presentarà vull que sigui 
un homenatge a l’anterior Defensor de la Ciutadania.  
 
 
Presentació memòria de l’exercici 2011 
 
El 2 de juliol de 2012, en un Ple extraordinari, Josep Ibars va 
presentar la memòria del Defensor de la Ciutadania de l’exercici 
2011.  
 
En aquest acte, en Josep Ibars va estar acompanyat pel Sr. Frederic 
Prieto, vicepresident del Fòrum de Síndics de Catalunya i Síndic de 
Greuges de Cornellà i pel Sr. Joan Antoni Martínez, administrador del 
Fòrum de Síndics i adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa 
Coloma de Gramenet. 
 
Aquest acte va ser molt emotiu ja que en Josep Ibars va voler que 
fos un homenatge a Oleguer Arnau, traspassat el passat mes de 
febrer de 2012. Posteriorment va fer una breu explicació dels 
continguts de la memòria i va fer unes recomanacions a l’Equip de 
Govern per tal de millorar les relacions entre l’administració i la 
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ciutadania. Després, els portaveus dels diferents partits polítics van 
fer una roda d’intervencions.  
 
 
Jornada de convivència  
 

 
 
El Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, va participar el passat 3 
de juliol de 2012 a la seva primera trobada de defensors i 
defensores locals de Catalunya.  
 
Enguany, la IV Trobada de Convivència del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals, es va portar a terme a la Seu d’Urgell.  
 
Per a la jornada, els organitzadors van preparar visites a diferents 
espais de la ciutat com són l’Espai Sant Armengol, la Catedral- 
Museu Diocesà o el Parc Olímpic del Segre, aquí, els més agosarats 
van poder fer una baixada en ràfting pel circuit d’aigües braves.   
 
Després de gaudir d’aquesta ciutat, va tenir lloc el dinar de 
germanor.  
 
Aquesta primera trobada en la que va participar el Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, va servir per conèixer les 
persones que estan al capdavant de les oficines que diverses 
poblacions de Catalunya tenen, i a més, va poder compartir les 
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experiències dels seus homòlegs i fer noves coneixences dins del 
món de les defensories locals.  
 
 
Mitjans de comunicació  
 
El dijous 6 de setembre el Defensor de la Ciutadania participa a La 
tertúlia de la tarda de Canal Blau Ràdio, on conversa amb el Sr. Lluís 
Coromines, representant de l’Assemblea Nacional de Catalunya de 
Vic i la Sra. Fina Trapè, representant del moviment 15-M del Prat de 
Llobregat.  
 
El divendres 7 de setembre va sortir al Diari de Vilanova una 
entrevista que el periodista Guillem Mercader li va fer a finals del 
mes d’agost al Sr. Josep Ibars.  
 
El mes d’octubre s’inicia una nova secció al programa de matí de 
Canal Blau Ràdio. Cada primer dilluns de mes, el programa Vilanova 
matí, compta amb una secció de tertúlia, consulta i assessorament 
del Defensor de la Ciutadania vers la ciutadania de la vila.  
 
 
Tertúlies amb el Defensor de la Ciutadania  
 
Amb l’objectiu d’apropar-se a la població i així donar a conèixer la 
figura del Defensor de la Ciutadania, en Josep Ibars va iniciar una 
roda tertúlies a tots els centres cívics de la cuitat per tal de donar a 
conèixer l’oficina que encapçala, explicar quins són els temes de la 
seva competència i els que no, explicar quan el defensor pot 
intervenir o no i quins són els requisits per acceptar un tema a 
tràmit i obrir un expedient. Aquestes tertúlies també van servir per 
conèixer de primera mà els problemes que més preocupen a la 
ciutadania. 
  
Aquests van ser els dies i els espais de les tertúlies: 

• Dimarts 2 d’octubre al Centre Cívic La Geltrú 
• Dimarts 9 d’octubre al Centre Cívic Mar  
• Dimarts 16 d’octubre al Centre Cívic La Sardana  
• Dimarts 23 d’octubre al Centre Cívic Sant Joan  
• Dimarts 30 d’octubre al Centre Cívic Molí de Vent 
• Dimarts 6 de novembre a Can Pahissa 
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• Dimarts 13 de novembre al Centre Cívic i Esportiu La Collada- 
Els Sis Camins  

• Dimarts 20 de novembre al Centre Cívic Tacó 
• Divendres 23 de novembre a la Casa Bultó  
 

  

 
 
 
V Trobada estatal defensories locals  
 
Els passat 3, 4 i 5 d’octubre, es va dur a terme a Barcelona, la V 
trobada estatal dels defensors i síndics locals. Aquestes jornades van 
estar organitzades conjuntament per l’Oficina de la Síndica de 
Greuges de Barcelona i el Fòrum de Síndics i Defensors de 
Catalunya.  
 
Aquesta va ser una jornada per conèixer els representants de les 
diferents oficines que hi ha arreu de l’estat i així intercanviar visions 
i propostes per a un millor funcionament de cada una de les oficines.  
 
Al llarg dels tres dies es van dur a terme diverses ponències: 
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• Conferència inaugural “Anàlisis i efectes de la desigualtat” a 
càrrec d’Albert Florensa, professor de la càtedra d’Ètica de 
l’Institut Químic de Sarrià. Conferència realitzada al Saló de 
Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona 

• Taula rodona “Crisis de drets en l’estat del benestar” a càrrec 
de la Sra. Carme Trilla, economista i directora del Servei de 
Mediació en Habitatge de Càrites Diocesana de Barcelona; del 
Sr. Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la 
Universitat de Barcelona i del Sr. Carlos Jiménez Villarejo, 
fiscal de sala jubilat. Aquesta taula rodona es va dur a terme 
al Centre de Cultura Contemporani de Barcelona.   

• Conferència “Drets fonamentals i l’assignació equitativa dels 
recursos públics”, a càrrec del Sr. Eugeni Gay, vicepresident 
emèrit del Tribunal Constitucional. Realitzada a l’Hotel 
Catalonia Rambles  

• Ponència “Importància, utilitat i eficàcia de les defensories 
locals de la ciutadania en temps de crisis”, a càrrec del Sr. 
Marino Villa, adjunt a la Síndica de Greuges de Barcelona, 
realitzada al Parlament de Catalunya.  
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VII Taller de formació  
 
El passat 15 de novembre, es 
va dur a terme a Mollet del 
Vallès el VII taller de formació 
de síndics i defensors de 
Catalunya. En aquesta ocasió, 
la jornada va comptar amb 
dues ponències molt 
interessants, una va ser “El 
defensor com a membre d’un 
comitè d’ètica” a càrrec del 
Sr. Daniel Acosta, president 
del Comitè d’Ètica Assistencial 

i del Doctor Joan Solà, i l’altra ponència “Habitatge: el paper de 
l’administració local” a càrrec de la Sra. Vanessa Valiño de 
l’Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) i de la Sra. 
Míriam Anderson, professora de Dret Civil de la UB i codirectora de 
la Clínica Jurídica en Drets Immobiliari i Mediació Residencial- 
ClinHab. 
 
En acabar les dues conferències, es va obrir un debat per part dels 
assistents i posteriorment es va fer un dinar de germanor.  
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NOTÍCIES DEL 2012 DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 

23/02/2012 www.vilanova.cat 
 
Mor Oleguer Arnau, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú  
 

Oleguer Arnau i Alemany  

 
Membre fundador del cooperativisme local, Oleguer Arnau va estar vinculat molt 
estretament al teixit associatiu municipal.  
Oleguer Arnau, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, va morir ahir 
dimecres a l’edat de 75 anys.  
 
Arnau, que va substituir a Joan Collell en aquesta tasca, des del 10 de maig de 
2010, va ser una persona molt vinculada al món de l’associacionisme local.  
 
Membre fundador de les primeres cooperatives de la ciutat, com Tiplay o l’escola 
Cossetània, va ser president de l'Associació de Veïns de Barri de Mar, entitat a la 
que va pertànyer durant 18 anys. Oleguer Arnau va ser un president molt actiu, i 
molt implicat en el barri i la seva gent. Sempre, des del respecte, havia reivindicat 
un espai cívic i millores pels residents al barri de mar.  
 
Entre d’altres, també va participar activament en les lligues de futbol local i en 
l’actualitat era el membre més veterà de l'Orfeó Vilanoví.  
 
L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha destacat el caràcter sempre 
amable i dialogant d'Oleguer Arnau. N’ha recordat "el compromís amb la ciutat, 
amb la societat civil, i sobretot el seu barri de tota la vida, el barri de 
Mar", a través de la implicació en el moviment associatiu, fins i tot com a 
impulsor de projectes que després han tingut una important transcendència a la 
ciutat. Un exemple més d’aquest compromís, ha remarcat l’alcaldessa, va ser en 
acceptar ser Defensor de la Ciutadania, una figura que requereix especialment 
estar al costat de les persones i saber-les escoltar. 
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04/06/2012 www.vilanova.cat 
 
El Ple nomena Josep Ibars com a nou defensor de la ciutadania  
 

Josep Ibars, nou Defensor de la Ciutadania  
 
Josep Ibars és el nou Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Així ho ha 
decidit per unanimitat el ple ordinari del mes de juny que s'ha celebrat aquest 
dilluns al Saló de Plens. La figura de Josep Ibars, ex regidor de CiU, ha estat 
elogiada per tots els grups amb representació municipal. Per accedir a aquest 
càrrec, Ibars ha renunciat del càrrec de membre del Consell d’Administració de la 
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM i de patró del Patronat de la 
Fundació Privada Sant Antoni Abat.    
 
Iolanda Sánchez, des d'ICV ha volgut desitjar a Josep Ibars "tota mena d’èxits i 
de sort en les seves noves funcions". Quim Arrufat, des de la CUP ha animat 
al nou defensor de la ciutadania "a actuar d’ofici" i afegir en les seves 
consideracions "que sense qüestionar en cap moment la figura de Josep 
Ibars, fora bo que en el futur el Defensor fos escollit per votació popular". 
Santi Rodríguez, des del PP, ha iniciat el seu parlament tenint un emocionat record 
per d’anterior Defensor, Oleguer Arnau, i afirmà que "no tenim cap mena de 
dubte que Ibars farà una bona feina perquè te un gran coneixement de 
l’administració i visió crítica". Joan Ignasi Elena, del PSC, va voler remarcar 
"la necessitat d’aquesta institució on s’ofereix una mirada externa i 
neutral per defensar la ciutadania enfront possibles greuges de 
l’administració municipal".  
 
Aquest apartat es va tancar quan l’alcaldessa Neus Lloveras va voler donar la 
paraula al nou Defensor de la Ciutadania, que es trobava entre el públic. Josep 
Ibars, visiblement emocionat, va voler reivindicar la tasca dels seus antecessors, 
Joan Collell i Oleguer Arnau, i agraí la confiança en la seva persona.  
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08/06/2012 Diari de Vilanova  
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15/06/2012 www.vilanova.cat 
 
El Defensor de la Ciutadania lliura la memòria del 2011  
 

 
Josep Ibars, registrant la memòria del 2011 a l'OAC  
 
Josep Ibars presenta al registre municipal la memòria de l’any passat, que es 
presentarà públicament en el ple extraordinari del 2 de juliol 
 
El defensor de la ciutadania, Josep Ibars, ha entrat per registre a l'Ajuntament la 
memòria del 2011. Aquest document recull el balanç de les actuacions d’aquesta 
institució al llarg de l’any passat i serà presentada en el ple extraordinari del dia 2 
de juliol a les 17h.  
 
Ibars va assumir el càrrec de Defensor en el ple del 4 de juny. El balanç que ara 
es presenta és fruit del treball de l’anterior responsable en el càrrec Oleguer 
Arnau, que va morir el mes de febrer. De fet, Josep Ibars ha volgut posar de relleu 
que "la memòria que es presenta vull que sigui un homenatge a l’anterior 
Defensor de la Ciutadania".  
 
02/07/2012 www.vilanova.cat 
 
El Defensor de la Ciutadania posa l’accent en temes com el cobrament 
de les multes i les actituds incíviques  

  
Josep Ibars va presidir el Ple Extraordinari del Defensor de la Ciutadania  
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Josep Ibars presenta la memòria del Defensor al Ple que serveix alhora 
d’homenatge al recordat Oleguer Arnau 
 
La sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, celebrada 
avui a les cinc de la tarda, ha servit per a que el nou Defensor de la Ciutadania, 
Josep Ibars, presentés la Memòria de l’any 2011. Ibars va començar la seva 
intervenció tenint un emocionat record per l'anterior Defensor, Oleguer Arnau, que 
ens va deixar a principis d’any. Ibars va voler llegir unes paraules que l'Oleguer 
tenia ja preparades per la presentació de la memòria: "Des de les 
administracions municipals, ja sigui per les lleis o per les necessitats de la 
ciutadania, cada vegada hi ha més competències. Això és una gran repte 
pels ajuntaments, el no deixar de donar tot allò que precisen les 
persones. És més que un problema de números i gràfics. L’administració 
no pot donar resposta a tot, però en moments difícils cal que s’acosti a les 
persones i als seus problemes. El llenguatge de l’administració no és 
entenedor. La ciutadania ha de ser l’eix central de l’administració local." 
L'actual Defensor de la ciutadania, Josep Ibars, va explicar seguidament que al 
llarg de 2011 s’havien presentat 75 expedients que van ser derivats a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor o al Servei 
de Mediació. Dos d’aquest casos van ser tramesos directament al Síndic de 
Greuges. Ibars va voler fer algunes consideracions fruit d’una anàlisi 
"estrictament personal. Cal més sensibilitat a Serveis Socials; una millor 
gestió de les multes i sancions; i posar fil a l’agulla en temes com les 
actituds incíviques al carrer, ja sigui en temes com les pintades, en l’ús de 
bicicletes a zones peatonals o de prioritat inversa, o en la tinença 
d’animals domèstics, molt especialment en el tema dels gossos." Ibars 
recomanà finalment al ple que l'Ajuntament tornés a agafar el control de la 
recaptació municipal, a hores d’ara en mans de la Diputació de Barcelona. Ibars va 
cloure la seva intervenció agraint "l’ajut que he tingut de l’alcaldessa i de tots 
els regidors i regidores del municipi, i dels tècnics de la casa. Voldria fer 
dos mencions molt especials per Griselda Castelló i per Esther Campins, 
que des d’un primer moment han treballat molt intensament en fer-me la 
feina molt més fàcil."  
 
En l’apartat d’intervencions dels diferents grups municipals, des d'ICV, Iolanda 
Sánchez va voler donar les gràcies per les seves recomanacions al nou Defensor 
de la Ciutadania i afegí que "es requereix d’una sensibilitat especial per ser 
Defensor de la Ciutadania. Hi ha dues recomanacions clares per acostar-
se a la situació real de les persones: saber escoltar i saber donar 
respostes entenedores. Cal fer un gran esforç comunicatiu per saber-nos 
explicar i difondre tot el volem fer arribar a la ciutadania. Cal fer més 
difusió de l'Oficina, dels seus serveis i de les seves competències reals. 
Ens preocupen les queixes sobre les multes. Agrair el treball de l'Oleguer 
Arnau. I agrair el dinamisme i vitalitat que caracteritza Josep Ibars." 
 
Quim Arrufat, des de la CUP, va també voler tenir unes paraules de record per 
Oleguer Arnau, i va fer tres recomanacions "en les que volem insistir. En 
primer lloc, la possibilitat d’augmentar un graó el paper del Defensor; en 
segon lloc cercar les bosses de població que no acudeixen al Defensor, 
com pot ser el cas de la població immigrant o de persones de 
determinades franges d’edat. I un tercer, és que. en plena era del 



 

 

56 

coneixement. les majoria de consultes es fan de manera presencial o per 
telèfon, quan hi hauria possibilitat, a través de les TIC, de fer contactes 
més directes."  
 
Des del PP, el regidor Francis Àlvarez no va voler deixar d’iniciar la seva 
intervenció mencionant la figura d'Oleguer Arnau. Àlvarez es va dirigir 
posteriorment a Josep Ibars per dir-li que "la Memòria del Defensor de la 
Ciutadania és una eina per millorar l’administració. És una manera de 
veure si coincidim amb les problemàtiques que tenen els ciutadans. En 
aquest sentit estem molt contents de la tasca del nou Defensor i de les 
intencions que mostra des del seu càrrec." 
 
Joan Ignasi Elena, des del PSC, va voler agrair la feina feta per Oleguer Arnau al 
front del Defensor de la Ciutadania i també "el seu compromís amb la ciutat al 
llarg de la seva vida." Joan Ignasi Elena va voler destacar a la seva intervenció 
"tres coses. Estem en temps de crisi i ens ho posa en primer lloc. Cal 
l’esforç i el sacrifici treballadors municipals per superar el distanciament 
amb la ciutadania. Cal també una decidida tasca d’informació, donar a 
conèixer més la figura del Defensor i que aquesta pugui arribar a tothom. 
Finalment Elena va voler mostra el seu agraïment per la tasca de Josep 
Ibars, la d'Oleguer Arnau i la dels treballadors a l’entorn de la figura del 
Defensor." 
 
La portaveu de CiU, Glòria Garcia, va afirmar que "la ciutadania ha fet 
confiança en la figura del Defensor de la Ciutadania. L'Oleguer Arnau va 
treballar en una millora continua, a partir d’un gran coneixement personal 
del teixit associatiu i d’un compromís personal. Ara recollim els 
suggeriments del Defensor de la Ciutadania. Josep Ibars, i l’encoratjo a 
seguir en aquesta línia. En aquest sentit li voldria dir que el govern està 
treballant en una ordenança de convivència."  
 
L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va tancar el ple extraordinari 
tot encoratjant el nou Defensor en una "feina complexa però gratificant. En 
aquest moments de dificultat, i poca confiança en la classe política, cal 
animar a persones com Josep Ibars i recordar la tasca de l'Oleguer 
Arnau." 
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11/07/2012 Punt de Trobada. Butlletí de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Alcaldessa, Neus 
Lloveras, Sr. Frederic Prieto, 
Vicepresident del Fòrum de 
Síndics i Defensor Locals  
Sr. Josep Ibars, Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú 
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11/07/2012 Punt de Trobada. Butlletí de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya  
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07/09/2012 Diari de Vilanova 
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27/09/2012 www.vilanova.cat 
 
El Defensor de la Ciutadania comença un cicle de xerrades als centres 
cívics  
 

 
Josep Ibars explicarà quina és la seva funció i en quins temes pot intervenir 
 
El Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, comença la setmana vinent una 
ronda de tertúlies a diferents espais dels centres cívics de la ciutat.  
La idea d’aquestes trobades és que la ciutadania assistent pugui conèixer 
de primera mà qui és i què fa el Defensor, quins temes són de la seva 
competència, quan pot intervenir i quan no. 
 
Josep Ibars també explicarà de quina manera es pot presentar una queixa 
o fer una consulta i on i com ens podem posar en contacte amb la seva 
oficina per tal de demanar una visita. 
 
La primera d’aquestes tertúlies serà dimarts, 2 d’octubre, al Centre Cívic 
La Geltrú, a les 18.30 h. Les xerrades s’aniran duent a terme tots els 
dimarts, en diferents espais, fins el 23 de novembre.  
 
 
Calendari de trobades 
 
- Dimarts 9 d’octubre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Mar 
- Dimarts 16 d’octubre, a les 18.30 h, al Centre Cívic La Sardana 
- Dimarts 23 d’octubre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Sant Joan 
- Dimarts 30 d’octubre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Molí de Vent 
- Dimecres 7 de novembre, a les 17.30 h, a Can Pahissa 
- Dimarts 13 de novembre, a les 18.30 h, al Centre Cívic i Esportiu La 
Collada- Els Sis Camins 
- Dimarts 20 de novembre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Tacó  
- Divendres 23 de novembre, a les 17.30 h, a la Casa Bultó amb COMPEX i 
l’AV Centre Vila  
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12/10/2012 Punt de Trobada. Butlletí de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya  
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14/12/2012 Punt de Trobada. Butlletí de l’Associació de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya  
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ALCALDESSA 
 
Bona tarda. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on el Defensor de la Ciutadania ens 
presentarà la Memòria de l’any 2012.  
 
Com recordeu, el Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, va iniciar la seva 
tasca encara no fa ni un any, al juny de l’any passat, agafant el relleu de 
l’Oleguer Arnau, de qui mantenim un viu i sentit record.  I bé, amb la seva 
manera de ser de seguida es va posar al dia, i de fet, al cap de res, al cap de 
menys d’un mes, ja va ser ell el que va presentar la Memòria en substitució del 
senyor Arnau.  Una Memòria molt treballada, en la qual es va involucrar ja 
només començar de manera molt important.  Sembla a hores d’ara que ja fa 
molt de temps que el Josep Ibars és el Defensor de la Ciutadania, perquè ha 
fet molta feina durant aquest any, però no fa ni un any que va començar.   
 
Voldria destacar que ha assumit amb total convicció i compromís la 
responsabilitat que suposa la institució del Defensor de la Ciutadania.   
 
Ha tingut molt clar des del primer dia que la seva figura el que ha de fer és 
garantir a la ciutadania sobretot el dret a una bona administració, tenint com a 
criteris de base la independència i la imparcialitat.  Jo crec que això ho ha 
aconseguit de manera extraordinària i ha anat fins i tot una miqueta més enllà, 
s’ha involucrat des del primer moment també en el Fòrum de Síndics.  De fet, 
volem saludar, perquè tenim aquí entre nosaltres... l’acompanyen avui en 
Frederic Prieto de Cornellà i la Glòria Valeri, companys d’aquest Fòrum de 
Síndics, els tenim aquí entre nosaltres, i de fet l’Ibars jo no sé com ha pogut 
fer tantes coses en un any, perquè a part de posar-se al dia de tota la feina 
que ha fet, també s’ha involucrat molt en aquest organisme i hi treballa de 
manera molt activament. 
 
Per tant, en resum, fem una valoració molt i molt positiva d’aquest primer 
exercici del Josep Ibars com a Defensor de la Ciutadania, i li agraïm d’una 
banda la relació cordial i fluïda que manté amb l’Ajuntament, però també 
sobretot la relació que té amb la societat civil, que sap que en qualsevol 
moment té un defensor que és accessible i dialogant amb tothom.   
 
Jo no em vull allargar més, perquè de fet el que hem vingut a escoltar és la 
seva Memòria.  En set mesos, perquè parlem de l’any 2012, on només va 
estar set mesos, hi han 66 expedients oberts i se’ns plantegen diferents 
reptes,  com ara escoltarem, reptes, propostes, aspectes que ell ens destaca, 
que ens han d’ajudar a tots plegats a millorar, sobretot millorar els aspectes 
que ell ens destaca pel que fa a l’administració.  Per tant, un agraïment i ens 
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queda sobre la taula el repte de donar continuïtat i donar sortida a totes 
aquestes problemàtiques que ell ha estat detectant durant aquest any. 
 
Moltes gràcies a tots i passo la paraula al Defensor del Ciutadà, el Josep 
Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Senyora alcaldesa; regidors i regidores; senyora Maria Glòria Valeri, Síndica 
de Greuges de Vilafranca del Penedès i vocal del Fòrum de Síndics i de 
Defensors locals de Catalunya; senyor Frederic Prieto, Síndic de Greuges de 
Cornellà de Llobregat; senyors i senyores, bona tarda a tothom. 
 
D’acord amb l’article 9 del Reglament del Defensor de la Ciutadania, avui es 
presenta al Ple i a tota la ciutadania la Memòria de les actuacions realitzades 
per l’Oficina del Defensor de la Ciutadania durant l’any 2012.  Com tots vostès 
saben, l’informe del Defensor de la Ciutadania suposa donar a conèixer les 
actuacions fetes en el darrer any i les recomanacions o suggeriments de 
caràcter general que aquest defensor considera que cal fer al govern 
municipal.   
 
Tots els grups polítics representants en aquest Consistori disposen d’un 
exemplar d’aquesta Memòria que se’ls ha lliurat uns dies abans de la 
presentació avui, en què aquesta es fa pública.  És un plaer i un gran honor 
per a mi presentar per primera vegada, davant de tota la ciutadania, aquesta 
Memòria.  Vull recordar-los que em vaig fer càrrec d’aquesta institució el 
passat mes de juny i és per això que aquesta Memòria només contempla les 
queixes i consultes tramitades des del 5 de juny fins al 31 de desembre del 
2012.   
 
Immediatament després de fer-me càrrec d’aquesta institució, i per tal de 
presentar-me als diferents organismes i institucions de la nostra ciutat, vaig 
obrir un torn de trobades amb els partits polítics, amb tots els cossos de 
seguretat, amb els presidents de les associacions de veïns i amb diferents 
entitats.  Durant els mesos d’octubre i novembre vaig portar a terme un cicle 
de xerrades setmanals a tots els Centres Cívics i a COMPEX per tal de donar 
a conèixer la institució i les competències del Defensor de la Ciutadania.  En 
definitiva, fer pedagogia, perquè la ciutadania assistent pogués conèixer de 
primera mà qui és, què fa i com treballa el Defensor.  Quins temes són els de 
la seva competència i quan pot intervenir o no.  Finalment, finalitzava la 
trobada amb una tertúlia-debat perquè els assistents poguessin expresar la 
seva opinió sobre la figura i la tasca que porta a terme el Defensor de la 
Ciutadania. 
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Durant aquest temps he tingut situacions i moments difícils, possiblement per 
mal entesos, incomprensions, o per manca d’experiència personal.  Inicialment 
vaig trobar una falta de predisposició o inactivitat de l’administració davant una 
queixa ciutadana.  Les recomanacions o suggeriments que es fan des de 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania no han de ser entesos o interpretats 
com esmenes ni com crítiques a l’actuació municipal, sinó com una possible 
interpretació diferent de les normatives, ordenances o lleis, per tal d’introduir 
motivacions per millorar la tramitació de l’expedient i trobar una solució adient 
a les parts.  No obstant, vull deixar ben clar que les coses en els últims mesos 
han anat canviant, fruit d’un procés, amb la col·laboració de persones de 
diferents departaments de l’Ajuntament, en què hem obert portes i hem creat 
ponts de diàleg i comunicació per a ambdues parts, que s’han transformat en 
un millor resultat i tracte vers la ciutadania.   
 
He passat un any que recordarem especialment pels efectes de la crisi, per 
l’atur, per les retalldes de Sanitat, per l’Educació, en els programes socials, en 
la Llei de dependència, en les famílies que han patit un desnonament, pel 
quasi col·lapse de les entitats socials i de solidaritat que donen suport i 
ofereixen ajuts econòmics d’urgència, allotjament, aliments, etc., i que ha 
situat a moltes persones als llindars de la pobresa, de l’exclusió i en punts de 
difícil retorn.  Estem assistint a un empobriment progressiu de la població i del 
país, que té dificultats fins i tot per assumir les despeses bàsiques.  És evident 
que l’àmbit local tampoc no s’ha pogut escapar de tots aquests efectes, 
perquè cada una de les partides amb despesa que retallen els ajuntaments, 
afecten directament al benestar dels ciutadans.  És per això que hem de ser 
capaços de posar tots els esforços necessaris per tal de corregir amb urgència 
aquesta situació que ens pot abocar a una fractura social de costos 
econòmics i humans imprevisibles i insuportables.  Els temps de crisis no han 
de ser l’ocasió perquè els ens locals, com a governs i administracions 
públiques més properes als ciutadans, com així proclama la Carta Europea 
d’Autonomia Local, puguin prescindir d’institucions com la de Síndic o 
Defensor dels Ciutadans locals, que doten a les corporacions que les han 
creat de flexibilitat, capacitat de resposta i empatia amb el malestar dels seus 
ciutadans, a més de ser el pont d’unió entre l’administració local i els 
ciutadans, sense el qual apareixen situacions difícils d’incomprensions i 
enfrontaments.  Extingir la sindicatura o la defensoria local seria doncs destruir 
aquells ponts d’unió entre els ciutadans i l’administració local, escollida per la 
ciutadania mitjançant un procés electoral, per representar-los i servir-los. 
 
Hem detectat que la majoria de les consultes i queixes que passen per la 
nostra oficina feia més de dos mesos que s’havien entrat a registre a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.  Potser els sorprendrà el que acabo de dir, però el propi 
Reglament del Defensor, en el punt 8.9 diu: després d’emetre l’assumpte a 
tràmit, o que s’hagi iniciat l’expedient d’ofici, el Defensor/a de la Ciutadania 
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prendrà les mesures d’investigació que consideri oportunes i podrà informar al 
Departament o a la dependència afectada perquè en el termini de 15 dies el 
cap trameti un informe escrit que exposi les dades que li hagin sigut 
demanades.  Doncs a la majoria dels expedients tramitats des de l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania no s’ha tingut en compte aquesta premisa.  Alguns 
fins arriben a trigar més de cinc mesos en donar-nos una resposta després 
d’haver sol·licitat cada 30 dies l’estat de l’expedient.  A vegades tinc la 
sensació que se’m fa difícil poder arribar a solucionar, com m’agradaria, els 
greuges que em presenten els ciutadans, i la funció del Defensor no es limita 
solament a corregir o rectificar les actuacions administratives que van en 
contra dels drets dels ciutadans i les ciutadanes, sinó que serveix per 
contribuir a una millora de l’administració municipal, a més d’exigir-li que actuï 
amb la racionalitat, celeritat, eficàcia, eficiència i respongui amb transparència.  
Però això només podem aconseguir-ho si rebem el suport i la col·laboració de 
l’administració local. En definitiva, hem d’exigir el dret a una bona 
administració municipal. 
 
Durant l’any 2012 s’han obert 66 expedients, un 12% menys que l’any 2011, 
que se’n van fer 75.  Aquesta baixa s’ha produït perquè l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania, com tothom sap, degut a la gran pèrdua del Defensor 
anterior, el senyor Oleguer Arnau, va estar inhàbil fins al meu nomenament.  
No obstant, vull destacar que cada vegada més la ciutadania s’està adreçant 
als serveis de l’Oficina d’Atenció de la Ciutadania, a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, als Serveis de Mediació i als Serveis Socials, per 
tal de fer arribar les seves demandes o peticions a l’administració municipal.  
Vull aprofitar per felicitar públicament la gran feina que està fent el personal 
que treballa en aquests departaments, que a part de buscar solucions difícils 
en aquests moments a tots els problemes o qüestions que els fan arribar els 
ciutadans i ciutadanes, ajuden a atorgar més qualitat al servei, a una millor 
gestió i per tant millorant el tracte i la relació de l’administració envers els 
ciutadans.   
 
D’aquests 66 expedients oberts, 3 han estat d’actuacions d’ofici del propi 
Defensor, 41 han estat queixes, 21 consultes i una s’ha derivat al Síndic de 
Greuges de Catalunya.  Un 44% dels casos han estat presentats per dones, 
un 43% per homes i la resta, un 13% ho han fet col·lectius.  Un 70% s’ha 
posat en contacte amb l’Oficina del Defensor de la Ciutadania d’una forma 
presencial, un 17% ho ha fet per correu electrònic, un 10% per telèfon i un 3% 
per correu postal.  Dels 63 expedients oberts s’han estimat un 40% i la resta, 
un 60% no s’han estimat.  Una part important dels expedients tramitats, 13, 
estan relacionats amb la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, 9 estan 
relacionats amb la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, 12 amb les 
multes (6 per zona blava i 6 per l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona) i 4 per temes relacionats amb els Serveis Socials. 
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A 31 de desembre de 2012, dels 66 expedients tramitats per l’Oficina del 
Defensor, n’han quedat 4, un 6%, que no s’han pogut tancar i estan a l’espera 
de resposta de l’administració municipal. 
 
Permetin-me que em prengui la llibertat de formula’ls-hi les recomanacions 
següents, fruit de l’estudi i l’anàlisi de totes les queixes i consultes que hem 
tractat a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, confio en que des de l’equip 
de govern i des de les diferents regidories es prenguin les mesures adients 
per tal d’esmenar-les i millorar la relació entre l’administració municipal i la 
ciutadania. 
 
Recomanaria que les zones blaves, al tenir períodes de funcionament, horaris 
i tarifes diferents, es senyalitzessin correctament i s’il·luminés més el lloc on 
estan instal·lats els parquímetres. Recomanaria que es prenguessin les 
mesures adients per tal de que els parquímetres instal·lats per al control de les 
zones blaves, no cobrin i expedeixin tiquets quan la zona blava no està activa 
o en servei.   
 
Recomanaria que s’actués d’una forma més diligent per solucionar els 
problemes derivats de la contaminació acústica, sobretot els produïts en la via 
pública i domicilis en horaris nocturns. 
 
Recomanaria que s’elaborés un procediment o protocol d’actuació per tal que 
l’administració es comprometés a contestar en un termini màxim d’un mes 
totes les instàncies i sol·licituds entrades al registre a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.  I si per qualsevol motiu no es poden contestar dins del mes, 
s’hauria d’avisar indicant la raó d’aquest endarreriment.  Així mateix, suggeriria 
que els documents administratius amb els que es respon a la ciutadania, es 
redactessin amb un llenguatge més senzill, d’una forma més clara, entenedora 
i cordial, deixant a banda tants tecnicismes que els fan incomprensibles per a 
una gran part de la ciutadania.   
 
Recomanaria que s’elaborés un procediment o protocol per a la gestió i 
tramitació de les multes.  Des de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania hem 
constatat que des del moment que s’imposa la sanció fins que el ciutadà o la 
ciutadana rep la notificació al seu domicili, es poden produir errors que al final 
repercuteixen i perjudiquen el suposat infractor, generant a més un major cost 
econòmic a l’administració.  Errors humans que es poden detectar i solucionar, 
però que implica un seguiment del camí a recórrer, que recorre la denúncia, ja 
que passa per diferents departaments de diferents administracions.  Des de 
l’Oficina del Defensor, i així ho hem fet arribar a la Regidoria, hem detectat 
errors en el moment de la generació de la sanció, i en la tramesa de la primera 
notificació als possibles infractors, quan s’ha retornat indicant que l’infractor no 
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viu al domicili, però després, quan se li envia la notificació per via executiva, sí 
que li arriba. 
 
Recomanaria que l’Ajuntament es posés d’acord amb les entitats financeres 
de la ciutat per tal de que cedeixin els pisos deshabitats o buits a l’Oficina 
Local d’Habitatge de l’Ajuntament, i així posar en pràctica al més aviat 
possible el lloguer social per a les famílies que, degut a la situació de crisi que 
estem vivint, han estat desnonades i estan sense sostre a la nostra ciutat. 
 
Recomanaria a l’Ajuntament que degut a la dinàmica de variació contínua, a la 
baixa, del preu del mercat dels valors immobiliaris, estudiés la possibilitat de 
proposar la revisió dels valors cadastrals, per ajustar-se a la Llei, que diu 
clarament que els valors mitjos resultants de la ponència de valors de la 
revisió cadastral no poden superar el 50% del valor de mercat.  Avui dia, degut 
a la forta baixada que està afectant el mercat immobiliari i els valors de 
taxació, també a la baixa, que estan valorant les entitats financeres, ens 
trobem davant una situació en què el valor cadastral no sols supera amb 
escreix aquest 50%, sinó que està per sobre del preu de mercat. 
 
Arribats aquí no voldria acabar aquesta intervenció sense aprofitar la 
possibilitat que se’m dóna davant de tots vostès d’agrair l’ajut que he tingut 
des de que tinc l’honor de representar la figura del Defensor de la Ciutadania.  
En especial de vostè, senyora alcaldesa, així com de tots els regidors i 
regidores d’aquest Consistori.  No obstant, a vostès els correspon que en 
aquest moment de crisis econòmica i social, especialment difícils per a la 
institució i per a la ciutadania, posar la màxima capacitat de negociació i la 
voluntat per aconseguir pactes per millorar la qualitat de vida dels vilanovins i 
vilanovines.  També des d’aquí agrair l’ajuda que he rebut de tot el personal 
de la Casa, que han demostrat en tot moment, amb la seva professionalitat i 
coneixements, una bona disposició per facilitar-me les coses.  Agrair el suport 
i el recolzament que he tingut i tinc per part de tots els companys i companyes 
del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya, l’intercanvi de coneixements i experiències, així com el treball en 
equip, que ens ajuden a millorar dia a dia les nostres actuacions envers la 
ciutadania i l’administració.  Ara bé, hi ha una persona a qui li vull dedicar un 
agraïment molt especial, ja que sense la seva dedicació i el seu treball, 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania no seria lo que és, em refereixo a 
l’Ester Campins.  Ester, moltes gràcies per tot. 
 
Moltes gràcies a tots. 
 
(Aplaudiments) 
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ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania, i ara obrirem un torn 
de paraules per part dels portaveus i començarem per la senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bona tarda, en especial agrair la intervenció i la presentació de la Memòria de 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, el senyor Ibars, defensor de la nostra 
ciutat, de la nostra ciutadania.  I deixi’m dir-li que com a grup ens ha agradat 
molt l’inici de la seva memòria amb la frase de Martin Luther King, que diu: “No 
em preocupa el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels sense 
ètica.  El que em preocupa és el silenci dels bons.”  I crec que el tarannà de la 
seva memòria i del seu treball durant aquests sis mesos ha mostrat això.  La 
institució de defensa de la ciutadania, als seus inicis i segurament en els 
darrers anys, ha anat molt prefigurada o perfilada a donar solucions al 
funcionament més eficient, com deia, més transparent, més informatiu, més 
àgil, de la nostra administració.   
 
Evidentment queden moltes coses a fer, i així ho demostra la seva memòria, 
que encara molts dels reptes que tenim com a administració local en aquest 
sentit no els hem aconseguit.  Però vostè, el seu equip, l’oficina, han 
impregnat en aquests sis mesos un altre tarannà, i és, permeti’m dir-li, de tenir 
iniciativa.  Iniciativa en el sentit doncs portar a terme la proposició de gestions i 
d’actuacions d’ofici, per un costat; iniciativa, com veurem i com hem vist en les 
recomanacions, de no preocupar-se exclusivament de la part administrativa 
del funcionament de l’Ajuntament, sinó de preocupar-se d’aquesta vesant 
social, de defensa, i entendre aquesta institució com una eina de defensa 
social de tots els ciutadans. Ho hem vist i ho hem pogut veure amb aquesta 
recomanació que ens feia vostè, demana que com a Ajuntament, després ho 
veurem, tenim mocions en aquest Ple, hi han hagut mocions en aquest Ple en 
el sentit d’una qüestió tan palesa i preocupant com és l’habitatge, doncs 
garantir que posem mesures concretes i solucions concretes en el tema de 
l’habitatge.  Vostè fa una proposta molt concreta i que compartim totalment: 
treballar perquè l’habitatge buit deixi de ser un habitatge buit i que realment 
serveixi per garantir un dret de ciutadania als vilanovins i les vilanovines. 
 
Dir-li doncs que ens agrada aquest perfil i aquest tarannà social, de defensa 
social també que ha de portar la institució.  I en aquest sentit en aquests sis 
mesos ho hem pogut realment comprovar.  
 
De la part ja més concreta i concretament respecte dels expedients que 
queden oberts i que bàsicament són els que ha plantejat vostè d’ofici, que des 
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del juliol doncs no estan tenint una resposta i que en aquest sentit sí que com 
a grup municipal demanem al govern de la ciutat doncs que posi fil a l’agulla a 
resoldre doncs concretament una cosa tan senzilla com és que a les 
notificacions administratives, com vostè diu, doncs s’expliqui que hi ha 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania i que per tant, sàpiguen que si no estan 
d’acord amb el procediment, doncs tenen un recurs més a funcionar.  Crec 
que en aquest sentit des del juliol que això encara estigui obert, doncs no 
sembla... no entenem per què, perquè és una qüestió bastant... relativament 
senzilla de resoldre.  O el tema de l’aplicació de l’ordenança vigent de taules i 
cadires, tot i que se li respon que s’està preparant una nova ordenança.  Però 
en tot cas ara tenim actualment una ordenança vigent que s’ha de fer complir, 
encara que preparem una nova ordenança.  O el que fa i el que ha assenyalat 
respecte a la zona blava, que vostè doncs en reiterades ocasions ha anat 
dient doncs que hem de tenir sistemes d’informació que garanteixin que el 
ciutadà sàpiga l’horari i vegi ben assenyalada la zona blava, i que en aquest 
sentit també es posposa a la pròxima temporada.   
 
Bé, en tot cas volia assenyalar-lis aquests expedients, que no enteníem 
perquè quedaven oberts.  I en tot cas alguna qüestió també d’un expedient 
concretament, un expedient de Serveis Socials, que és una ciutadana que 
presenta aquí i que fa una consulta respecte a que ha vingut a viure a 
Vilanova, que està patint mals tractes i que s’adreça als nostres Serveis 
Socials i no té una resposta adient.  La resposta que veiem en l’informe és 
que l’expedient està tancat, però des dels grups de l’oposció no hem pogut 
valorar com es resol l’expedient, i en aquest sentit sí que hauríem d’anar un 
pas més enllà, suposo que en els informes o en el mecanisme, que quan 
se’ns transmeti la informació puguem veure la resolució concreta de cada un 
dels expedients, i no ho acabem de veure.  Se’ns posa exclusivament 
“expedient tancat” i en tot cas caldria fer això. 
 
En tot cas doncs agrair-li l’informe, el treball realitzat per aquesta Oficina i en 
especial doncs la seva dedicació, entusiasme, i sobretot aquest nou tarannà 
més social, que crec que és positiu per a la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Sánchez.  Breument, senyora Sánchez, perquè és un 
tema que hem de tenir clar, hem de tenir present que la Memòria està tancada 
a 31 de desembre del 2012, això no vol dir que hi puguin haver en aquests 
moments canvis, perquè com que vostè parlava de molts mesos, les coses 
poden haver canviat.  Era només per puntualitzar, eh?  Gràcies. 
 
Sí, senyora Rius. 
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MARTA RIUS 
 
Gràcies, bona tarda.  Bé, d’entrada agrair-li al Defensor de la Ciutadania la 
tasca feta, a ell i també al personal de l’Oficina, una tasca que sens dubte 
necessita molta dedicació, constància i paciència.  I en aquest sentit nosaltres 
també volíem destacar aquest sentit, aquesta sensibilitat vers a causes socials 
que s’ha anat recollint en aquestes queixes i que majoritàriament és el que 
hem pogut contemplar en aquesta Memòria, i especialment amb les persones 
que ara mateix estan patint processos d’execució hipotecària, i aquesta 
proposta, aquest pas endavant per part seva de proposar-li a l’Ajuntament que 
treballi amb les entitats financeres per poder cedir pisos buits amb lloguer 
socials, doncs celebrem que es proposi aquesta iniciativa en aquest sentit, i 
també la proposta de recomanar l’elaboració d’un protocol de tramitació de les 
multes, que ara mateix controla la Diputació de Barcelona, i que tants 
problemes, pel que hem pogut constatar, està generant, i en aquest sentit la 
nostra formació, la CUP precisament va entrar una queixa, perquè s’havien 
acumulat diverses multes, diversos ciutadans s’havien trobat amb que els hi 
arribaven tard i per tant doncs no tenien temps per reclamar-ho, i a més a més 
amb les sancions més altes aleshores.   
 
I en aquest sentit doncs l’animem a seguir fent aquesta feina en aquesta línia 
eficient i recollint especialment aquestes demandes socials que hem pogut 
constatar i que esperem que l’administració local en prengui nota i que les 
escolti i prengui mesures.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Bona tarda, moltes gràcies.  Bueno, serem nosaltres també que felicitem la 
tasca del Defensor del Poble, del senyor Ibars, de la Memòria que ha fet del 
darrer any, i bueno, ficar de manifest, manifestar que trobem que les 
problemàtiques que han hagut a les darreres memòries també tornen a 
aparèixer en aquestes. 
 
Com molt bé ha dit el Defensor del Poble, els grans problemes o la gran 
majoria dels expedients tracten sobre problemàtica d’aparcament, sobretot de 
la zona blava, de via pública, d’habitatges i de les multes.  Però sí que 
aquesta regidora i a l’igual que ha posat de manifest el senyor Ibars, és que 
degut a la situació, la greu situació econòmica que estem visquent actualment, 
doncs molts expedients tractant com ja han comentat els regidors i el propi 
Defensor, sobre temes socials, sobre problemes econòmics, que moltes 



 

 

73 

vegades el propi Defensor del Poble no és competent per resoldre’ls, però sí 
que és una via ràpida perquè aquestes persones accedeixin per la seva 
manca d’informació a l’administració competent.   
 
Tornem a ficar de manifest que la figura del Defensor del Poble és la figura 
que enllaça el ciutadà amb l’administració per tal de fer-la més propera.  Amb 
tot això felicitem la tasca que ha fet el senyor Ibars durant aquests set mesos, 
la gran Memòria que ha fet, l’entusiasme que està ficant en la seva tasca i 
l’animem perquè segueixi fent aquesta feina.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Juan Luis Ruiz, pel Partit 
Socialista. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies senyora alcaldesa.  Primer de tot donar la benvinguda als 
companys síndics d’altres municipis que ens han volgut acompanyar en el dia 
d’avui.  Un any més doncs celebrem aquest Ple de la Memòria del Defensor 
de la Ciutadania, i un cop més com a grup municipal ens volem reafirmar en 
que la decisió de crear aquesta institució doncs ha estat tot un encert, no?  Un 
encert doncs pels responsables polítics d’aquell moment que van prendre la 
decisió, però també un encert col·lectiu de tot l’Ajuntament i tot el Consistori 
doncs que en va donar suport, i un encert també doncs pels nomenaments de 
tots i cadascun dels defensors que hi han hagut fins ara i que han dirigit 
aquests anys 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, jo crec que podem afirmar a dia d’avui que aquesta 
és una institució de la nostra ciutat, ja consolidada, ja prou coneguda per part 
de la ciutadania, no?  Tot i que els inicis segurament van ser una mica 
complicats i de desconeixement de la tasca real del Defensor, com així ho 
demostren les diferents memòries presentades en anys anteriors, on 
s’evidenciava que potser per a molta gent no deixava de ser com una 
assessoria gratuïta respecte a qüestions que no eren de competència 
estrictament municipal.  Però que també ha servit, tot i així, per derivar 
determinats casos a altres administracions i per tant també que la ciutadania 
doncs també se senti escoltada i atesa i no resoldre el conflicte perquè no era 
de competència estrictament municipal, no?  A més, aquesta institució doncs 
ha servit també per canviar procediments interns a la nostra administració, 
gràcies al conjunt de recomanacions que cada any figuren a les diferents 
memòries, i també ens ha d’ajudar, i molt, als responsables polítics a modificar 
tot allò que potser no acaba de funcionar, tot allò que és millorable, sobretot 
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en els temes relacionats amb la comunicació amb la ciutadania, no?  Això no 
vol dir que no s’escolti des de l’administració, però a vegades potser aquesta 
no camina al mateix ritme que la ciutadania i provoca una certa sensació de 
no ser escoltats, com així també ho ha dit alguna vegada el Defensor en les 
diferents memòries que han estat presentades.  Per tant, són canals de 
mediació entre l’Ajuntament i la ciutadania que són totalment necessaris i 
adients, que una figura externa a la pròpia administració que analitzi els 
diferents conflictes o inquietuds i faci de mediador, doncs aprofundeix sens 
dubte a millorar la nostra democràcia i dignifica encara més la funció pública. 
 
Nosaltres estem totalment d’acord en que cal ser molt més àgil en la resposta 
als ciutadans, que vostè ha insistit molt avui precisament en la seva exposició, 
de la mateixa manera que també cal una major transparència en els 
procediments i en les decisions que es prenen.  El que és clar és que un cop 
llegit el seu informe, doncs cal millorar i no només en la qualitat de determinats 
serveis que estem prestant, sinó també en la comunicació i la resposta que 
donem als nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Celebrem les seves actuacions d’ofici, creiem que són totalment necessàries i 
adients, i respecte a les recomanacions que vostè fa a l’informe, hem prestat 
atenció a cadascuna d’elles i potser fóra bo, i proposo aquí doncs a la resta de 
companys i companyes regidors i regidores que potser aquestes siguin 
tractades de forma individual en cadascuna de les comisions informatives 
corresponents.   
 
Per últim, doncs agrair des del grup municipal la tasca, el treball de dedicació 
que ha dut a terme tota l’oficina, el personal tècnic i de suport, i en especial 
doncs al propi Defensor.  De ben segur que aquesta tasca de treballar en 
benefici del servei públic que vostè ja exerceix des de fa molts anys, encara 
que sigui des de un altre vessant, segur que l’omple personalment.  Res més i 
una vegada més moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Certament, des de l’any 2000 aquest Ajuntament es va 
dotar d’un nou ens públic, que era l’Oficina del Defensor de la Ciutadania. 
Fonamentada en els fonaments d’imparcialitat i independència, això al que 
ajuda és a reafirmar la transparència i la millora contínua de l’administració, 
amb l’objectiu de defensar els drets de la ciutadania.  Tretze anys han passat, 
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tres han sigut els defensors: primer el Joan, després l’Oleguer i ara el Josep, i 
a tots tres evidentment moltíssimes gràcies per la tasca desenvolupada. 
 
En aquestes situacions, en les situacions socioeconòmiques, la que tenim 
actualment, encara és molt més palès i molt més important la figura del 
Defensor de la Ciutadania.  En l’última Memòria que es va presentar ja vam 
fer... tots vam coincidir amb la necessitat de donar encara més publicitat, de 
fer conèixer aquesta institució, sobretot en col·lectius potser més desconeguts 
o més vulnerables, i així mateix també ha actuat el Defensor de la Ciutadania i 
ha fet tertúlies al Canal Blau, s’ha desplaçat a tots els centres cívics donant a 
conèixer la seva figura, la seva oficina i la seva tasca. 
 
Finalment agrair, com no podria ser d’una altra manera, al Josep el dinamisme 
i l’orgull amb el que està exercint les funcions del defensor.  I en el seu cas, a 
la il·lusió que sabem que li fa vetllar pel respecte i el compliment dels drets 
dels vilanovins i de les vilanovines, cal sumar el bagatge i el coneixement que 
té de la normativa i del funcionament d’aquest Ajuntament.  D’aquí agraïment 
especial a les recomanacions finals, perquè això són fruit de la seva reflexió i 
el seu coneixement, amb aquestes bases i amb la seva dedicació cada dia 
més subjectiva, la integració de l’Oficina del Defensor de la Ciutania entre 
aquestes institucions que fan possible la participació de la ciutadania en totes 
les gestions dels assumptes públics.  Moltes gràcies, Josep. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Senyor Ibars, si vol dir alguna cosa més... no?  
Doncs res, per part meva agrair a tots els portaveus la intervenció, però 
sobretot per acabar un cop més agrair al senyor Josep Ibars la feina.  Jo crec 
que ell ha dit... una de les coses que ha dit ho hem de tenir molt present, 
parlava de que no s’ha de veure com una crítica quan es fan recomanacions, 
sinó com una proposta de millora.  Jo crec que així s’entén a la Casa i crec 
que això ha portat en pocs mesos a una dinàmica molt positiva per avançar en 
allò que crec que és l’objectiu de tots els que som aquí i tota la gent que 
treballem a la Casa, aconseguir ser una administració més transparent, més 
eficient, de fet, una administració de més qualitat per poder donar un millor 
servei als ciutadans, que és el que és l’objectiu d’aquesta Casa.  Per tant, jo 
crec que aquest treball conjunt ha estat molt positiu, s’està treballant en 
aquesta línia, no es veu com un problema sinó que és unes propostes de 
millores i jo crec que podem estar tots plegats molt satisfets.  De fet es veu en 
què es molt viu, com comentava breument després de la intervenció de la 
senyora Sánchez, de fet és viu, el que a 31 de desembre era una cosa ja ha 
anat canviant.  Segur que hi ha temes nous, però molts d’aquells temes s’han 
continuat treballant i a hores d’ara ja estan avançats.  Això vol dir que és una 
institució que està aportant i que per tant funciona. 
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Res més, amb això ho donaríem per tancat, amb aquest gran agraïment al 
Defensor de la Ciutadania per la feina feta i per encoratjar-lo a continuar en 
aquesta línia.  Moltes gràcies, Josep Ibars. 
 
Aixequem aquesta sessió. 
 
(Aplaudiments) 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 17.45 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


