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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2011 * 

 
L’administració municipal assumeix cada vegada més competències, algunes 
per llei i altres per donar resposta a necessitats de la ciutadania. Aquest últim 
aspecte és evident quan hi ha moments crítics, i la crisi que patim és un 
d’aquests.  
 
Drets de les persones i crisi econòmica poden entrar en contradicció i apareix 
una certa tendència a arraconar alguns drets, tenint-ne poca cura per manca 
de recursos. Aquest és un dels grans reptes de l’administració local per no 
deixar de donar tot allò al que les persones tenen dret i evitar, en la mesura 
que sigui possible, la fracció social.  
 
La ciutat no és una illa en el no res, no és un ens eteri, té un entorn i 
situacions personals. Cal saber respondre de manera adequada a la diversitat 
de les persones i a la pluralitat d’utilització col·lectiva de la ciutat.  
 
El fet de realitzar la memòria d’un any de feina, algú pot creure que només és 
un problema de números i gràfics. Per a mi és bastant més, és repassar la 
informació personal del propi treball i reflexionar sobre els temes tractats i 
les seves solucions. Les recomanacions les recolzem amb el sentit, la 
informació rebuda i sobretot amb el raonament i l’estudi personal de les 
diverses normatives i legislacions.  
 
L’administració local no pot donar resposta a tot, entre altres motius perquè 
no té competències, però en moments difícils ha de fer un esforç per acostar-
se a la situació real de les persones i escoltar les seves peticions, donant 
resposta sincera tot assessorant-les en els camins que tenen per buscar 
solucions als seus problemes. Continua existint un tema que és recurrent, la 
creença que el llenguatge administratiu no és entenedor i l’únic que la 
ciutadania veu és que se’ls denega el que han reclamat però no se’ls diu el 
perquè.  
 
L’ajuntament ha de veure sempre la ciutadania com l’eix central dels 
objectius de l’administració local.  
 
Deia Salvador Allende “la democràcia és l’espai on sorgeixen els conflictes, on 
es canalitzen, es confronten i s’hi troba una solució. Només es pot assolir una 
societat més justa a través de la democràcia, el pluralisme i la llibertat.”  
Si hi ha una institució on els drets i deures de la ciutadania són tangibles, més 
entenedors i educadors, aquesta és l’ajuntament d’una ciutat.  
 
Oleguer Arnau Alemany  
Defensor de la Ciutadania  
 
* Escrit que va deixar fet el Sr. Oleguer Arnau i Alemany, Defensor de la Ciutadania 
2011
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ESTADÍSTIQUES  

 
En aquest apartat es pot veure el recull numèric de les persones que han estat 
ateses a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania (ODC) durant l’any 2011.  
 
Aquest any ha baixat molt aquest número, des de l’ODC apuntem que és 
perquè el 2011 ha estat un any d’eleccions municipals, fet que provoca que 
els polítics trepitgin molt la ciutat i s’acostin molt a la ciutadania, prenent 
nota de tot el que els hi recomanen i/o expliquen.  
 
Un altre motiu són els diversos canals que la ciutadania té per arribar als 
diversos departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
L’administració local cada vegada és més propera a les persones i per tant el 
tracte és més directe, fet que fa que dubtes i problemes quedin resolts sense 
la intervenció d’un altre organisme.  
 
Tot i que el número de les persones ateses ha minvat, aquest és el resum 
gràfic de les atencions realitzades aquest passat 2011.  
 
En aquesta primera gràfica es pot veure l’evolució dels casos atesos des de 
l’any 2001 i fins al 2011. Cal constatar que els primers anys d’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú, es tractaven tot tipus de 
temes, sobretot els referents a problemes dins d’una comunitat de veïns, 
problemes que avui dia es tramiten al Servei de Mediació.  
 
Enguany han estat 75 expedients els que s’han registrat a l’ODC.   
 

Evolució del expedients entre el anys 2001 - 2011
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Seguim amb un gràfic que ens mostra l’evolució dels mesos on es pot veure 
que el febrer, març i setembre han estat els mesos amb més visites. La tònica 
dels darrers anys ens mostra que el desembre i el gener són els mesos més 
fluixos, possiblement degut a les festes nadalenques i l’aglomeració dels dies 
festius d’aquests dos mesos; a l’agost l’oficina està tancada per vacances.    
 

Mesos en què s'han realitzat les 75 atencions durant l'any 
2011
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Dels 75 casos atesos a l’ODC, 5 han estat presentats per un col·lectiu (tres 
comunitats de veïns i dues entitats), això representa un 7% del total, 34 casos 
han estat presentats per dones i 36 han estat presentats per homes, aquests 
representen un 45% i un 48% respectivament del total.  
 

Homes, dones i/o col·lectius 
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homes
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La manera més habitual de fer les consultes o queixes a l’ODC és de forma 
presencial. Ens trobem moltes vegades que el primer contacte és via telèfon i 
que segons quins dubtes ja els queda resolt però la gent vol explicar-ho al 
Defensor de la Ciutadania. Un 79% del total de les persones s’han adreçat a 
l’ODC de manera presencial.  
 
El 21% restant es divideix amb l’ús del correu electrònic amb un 15%; temes 
atesos via telèfon un 3% i casos rebuts via correu postal també un 3%.  
 

Com s'adreça la ciutadania a l'ODC

11 (15%)

2 (3%)

2 (3%)
60 (79%)
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Enguany les consultes i queixes han estat molt equitatives. Dels 75 casos 
atesos, 37 han estat queixes per part de la ciutadania i 38 han estat 
consultes.  
 

Consultes i/o queixes

38 (51%)

37 (49%)
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Dels expedients tractats, 63 han estat temes que no són competència del 
Defensor de la Ciutadania. La resta, 12, sí que ho han estat. Cal dir que els 
casos no estimats es tracten, moltes vegades, de temes que sí que serien 
competència de l’ODC, però que el ciutadà/ana no ha fet el pas previ de 
reclamació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En aquests casos, s’informa 
a la ciutadania del que ha de fer i si cal, se l’ajuda a fer la queixa per escrit.  
 

Tipus d'atencions

12 (16%)

63 (84%)

no
competència/
no estimats 

si
competència/
estimats 

 

 
Una dada important és que tots els expedients dels casos estimats que s’han 
treballat a l’ODC, han estat tancats donant resposta a la ciutadania. Per 
aconseguir que tots els casos hagin estat tancats, cal agrair la tasca i la 
col·laboració, sempre que es demana, de les persones que formen part dels 
diversos departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
També és important anomenar que en els casos no estimats, també cal fer 
gestions i consultes als diversos departaments de l’Ajuntament de la ciutat, 
però les respostes sempre són més ràpides o de solució més àgil. En aquests 
casos, també sempre s’ha facilitat una resposta a la ciutadania.   
 

       

Expedients tramitats  

12 (100%)

0 (0%)

oberts/ en
tràmit 

tancats

 

Aquest any 2011 s’han derivat dos casos i en els dos temes la derivació s’ha 
realitzat al Síndic de Greuges de Catalunya. Els dos eren temes relacionats 
amb departaments de la Generalitat de Catalunya i la derivació s’ha fet a 
petició del ciutadà o ciutadana.  
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 Casos derivats

Síndic 

de 

Greuges

 2 (3%)

Casos no 

derivats 

73 (97%)

Síndic de Greuges Casos no derivats
 

 
 
Per acabar amb les dades estadístiques, presentem la gràfica amb la relació 
dels casos per temes. Com es pot observar els àmbits són tant diversos que 
fan relació a 28 departaments o serveis, ja siguin referents a l’ajuntament o 
no.  
 
El tema més recurrent són les sancions per estacionament de vehicles a la via 
pública que depenen de la regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana. 
Aquestes acostumen a generar molta controvèrsia i habitualment el 
ciutadà/ana no acostuma a estar-hi d’acord, sobretot en aquells casos en que 
el vehicle ha estat retirat per la grua municipal i s’han de pagar dues 
sancions: la de no obeir el senyal de les plaques i la de la retirada del vehicle.  
 
Els altres temes més significatius són els relacionats amb Serveis Viaris, 
Llicències i Disciplina i Gestió Tributària i Recaptació.  
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Temes dels expedients 
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EXPEDIENTS DE L’ANY 2011 

 
EXPEDIENTS TRAMITATS 

Dels expedients tramitats hi ha 4 consultes i 8 queixes  
 
CONSULTES  
 
1) Expedient 4/2011 
Data: 3 de febrer  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el ciutadà M. A. envia a l’ODC una instància on comunica que el 
seu vehicle li va desaparèixer fa tres anys i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú li reclama l’impost de circulació. Aquesta instància també l’envia al 
departament d’Alcaldia.  
Tràmits: des d’alcaldia ens diuen que la Policia Local els ha comunicat que 
aquest vehicle va entrar al dipòsit municipal fa tres anys per estar estacionat 
en doble fila, però va ser retirat pel ciutadà el mateix dia que va entrar. A 
partir d’aquí, la policia no té constància d’aquest vehicle. En aquests cas, si 
el vehicle no va estar donat de baixa, l’impost de circulació encara és vigent. 
Aquesta informació se li trasllada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
2) Expedient 13/2011 
Data: 5 de març 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la senyora M. R. va patir un accident de circulació, encastant el 
vehicle a una pilona. Va fer una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el 14 de setembre de 2010 i no entenia el perquè no se li havia donat 
resposta.  
Tràmits: es fa una consulta al departament jurídic de Serveis Viaris i ens 
comuniquen que en breu li enviaran la resolució a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: se li comunica a la senyora M. R. i es tanca l’expedient.  
 
3) Expedient 62/2011 
Data: 30 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la ciutadana M. V. viu a la Collada, davant de casa té un bar, i els 
clients o els camions que descarreguen material aparquen sempre davant de 
casa seva. Van demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es posessin 
unes pilones per no aparcar i l’Ajuntament els va instar a posar gual. El gual 
el tenen posat però el problema no s’ha resolt. L’any 2009 van fer una 
instància sol·licitant pilones però no se’ls ha contestat.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb Via Pública, ens 
comuniquen que les pilones en aquest cas no faran el servei que haurien de 
fer, caldria deixar pas per a que els vehicles poguessin entrar al gual i que la 
millor solució és la de la presència policial. Se li comunica a la ciutadana.  
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Estat de l’expedient: tancat  
 
4) Expedient 67/2011 
Data: 20 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el ciutadà D. B. és el representant de la seva mare i de la seva 
tieta. Les dues van comprar una vivenda a l’Eixample Mar, en aquell moment 
se’ls va comunicar que podrien gaudir d’unes bonificacions en el rebut de l’IBI 
pel fet que l’habitatge disposava de mesures mediambientals. Quan se’ls 
comença a cobrar aquest rebut, aquests no vénen amb el 50% de descompte i 
sembla ser que és perquè la constructora havia de solucionar unes mancances 
que hi havia, quan aquestes estiguessin arreglades, les bonificacions fiscals 
s’aplicarien. El ciutadà va fer una instància per saber com estava aquest tema 
i de moment no se li havia donat resposta.  
Tràmits: es fa una consulta al departament de Gestió Tributària i Recaptació 
per veure com està el tema. Ens diuen que a finals d’any, aquest ciutadà 
rebrà una resposta a la instància que va presentar. Se li comunica al senyor D. 
B.   
Estat de l’expedient: tancat 
 
 
 
 
QUEIXES  
 
1) Expedient 16/2011 
Data: 5 de març  
Motiu: queixa   
Àrea/ tema: Mobilitat  
Demanda: el ciutadà B. M. es queixa de la poca atenció que ha rebut per part 
de diferents serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Té una filla amb 
mobilitat reduïda i ha demanat vàries vegades que se li posi davant de casa 
seva una placa de mobilitat reduïda amb matrícula per poder estacionar sense 
problemes. Segons ens comenta mai li han estat contestades les instàncies 
que ha presentat.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de 
mobilitat i ens comuniquen que al ciutadà se li ha donat la resposta per 
telèfon i que s’ha intentat moltes vegades portar-li la resposta per carta 
certificada però mai han localitzat ningú a casa. Se li comunica al ciutadà i se 
li suggereix que es personi a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a buscar les 
respostes de les instàncies presentades.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
2) Expedient 19/2011 
Data: 18 de març 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el ciutadà M. F. fa uns anys va cedir el seu cotxe a un professor de 
l'IMET per a que el fessin servir els alumnes de pràctiques. Teòricament el 
professor l’havia de donar de baixa però no ho va fer, de manera que 
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l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li reclama al propietari del vehicle els 
impostos que genera aquest. El ciutadà va fer instàncies que li van ser 
desestimades ja que no podia demostrar que l’havia cedit a un professor de 
l'IMET. Ara ha aconseguit el document que ho demostra i torna a reclamar a 
l’administració local que revisi el procés.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de Gestió 
Tributària i ens comuniquen que els pactes entre particulars no afecten a la 
meritació de l'impost sobre vehicles, que depèn de la titularitat al registre de 
trànsit i al permís de circulació. Al no haver-se acreditat en cap moment que 
la titularitat s’hagués modificat al registre de trànsit, s’ha mantingut 
l’obligació de pagament dels rebuts reclamats. Aquesta informació se li 
facilita al ciutadà i es tanca l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
3) Expedient 28/2011 
Data: 11 d’abril  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris  
Demanda: a la senyora I. M. fa dos anys la grua li va retirar el vehicle i va 
haver de pagar la sanció generada. Quan la grua el va retirar, sembla ser que 
li van ratllar el vehicle. La ciutadana va fer un escrit al·legant que el cotxe 
estava ben estacionat i que no hi havia plaques mòbils al carrer i també va fer 
constar els danys que va provocar la grua al cotxe. Finalment la resposta li va 
ser favorable, li van retirar la sanció i per tant no la va haver de pagar però 
dels danys causats la resposta no en deia res. Quan va començar a mirar 
aquest tema se li va comunicar que el temps de reclamació ja havia passat. La 
ciutadana no hi està d’acord ja que el temps ha passat esperant la primera 
resposta de l’administració.  
Tràmits: es fa consulta a VNG Aparcaments, ens diuen que aquest és un cas 
de responsabilitat patrimonial i que per tant es deriva al departament de 
Servies Viaris. Des d’aquest departament ens comuniquen que a finals d’any 
se li ha donat resposta a la ciutadana desestimant el recurs, ja que no es pot 
provar que els danys del vehicle fossin ocasionats pel servei de la grua 
municipal. Es comunica a la ciutadana el que ens han fet arribar.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
4) Expedient 33/2011 
Data: 12 de maig  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la senyora M. L. es queixa que des de l’any 2009, han patit varis 
incendis al pàrquing del bloc i als contenidors que tenen a tocar de casa. En 
aquests incendis s’han cremat molts vehicles de diversos veïns i veïnes i tot i 
que ho han denunciat a la policia, creuen que no s’està fent res al respecte.  
Tràmits: es fa una reunió amb el cap de la Policia Local i ens comenta que 
estan al cas d’aquest tema, que l’estan portant coordinadament amb els 
Mossos d’Esquadra i no poden donar més informació. Es pacta que aquesta 
informació es comunicarà a la ciutadana just abans de les vacances d’agost 
per no interferir en la feina que s’està portant a terme.  
Estat de l’expedient: tancat  
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5) Expedient 37/2011 
Data: 31 de maig  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: la ciutadana M. P. es queixa que l’any 2010 l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú li va reclamar un import d’unes escombraries industrials 
de l’any 2004.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de Gestió 
Tributària i ens comuniquen que a aquesta ciutadana ja se li va comunicar 
l’any 2005 amb la provisió de constrenyiment, que al desembre del 2006 se li 
comunica la providència d’embarg, que a l’abril del 2010 la ciutadana 
presenta un recurs contra el constrenyiment i que al desembre de 2010 la 
Diputació de Barcelona cobra la liquidació. Entre les diferents dates de les 
actuacions municipals o de la interessada, no s’ha consumat el termini de 
prescripció dels 4 anys que diu la ciutadana, termini que comença a comptar 
a partir de cada notificació. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
6) Expedient 38/2011 
Data: 31 de maig  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: la ciutadana R. V. té un pis que el vol posar a lloguer, contacta 
amb el departament d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i comença a 
fer tràmits. A partir d’aquí s’adona que al cadastre té registrat el pis amb 
94m2 quan en realitat en té 45. Ha demanat a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú que revisin l’IBI, ja que pot ser que estigui pagant pels metres que 
realment són construïts, o que li estiguin cobrant més del que realment té la 
vivenda. Al gener li van comunicar que ho tindria arreglat però li ha vingut la 
notificació de pagament del rebut del 2011 on encara no està solucionat el 
problema.  
Tràmits: des de l’ODC es demana un informe al departament de Gestió i 
Recaptació, des d’on ens comuniquen que hi ha hagut un error, que es 
tramitarà a les dades cadastrals i que un cop resolt se li notificarà a la 
ciutadana. Tot això se li comunica a la senyora R. V.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
7) Expedient 43/2011 
Data: 17 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Secretaria i Serveis Jurídics  
Demanda: la ciutadana Y. G. que viu a Vilanova i la Geltrú, es vol inscriure 
amb el seu xicot al registre de parelles de fet de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. El noi viu a la República Dominicana, i tot i que la ciutadana té poders 
notarials del seu xicot, ens comenta que l’administració local no li vol fer el 
tràmit.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb els serveis jurídics i ens 
comenten que la normativa del Registre de Parelles de Fets de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú és molt clara i diu que per inscriure-s’hi han d’estar 
presents ambdós membres de la parella. Se li comunica a la ciutadana que en 
aquest cas l’ajuntament ha actuat correctament. 
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Estat de l’expedient: tancat  
 
8) Expedient 45/2011 
Data: 7 de juliol 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la ciutadana M. M. viu als blocs de l’MG, segons ens explica, des de 
fa uns anys, a les nits de l’estiu, als jardins dels blocs s’hi posen joves que 
provoquen aldarulls i molèsties als veïns de la zona. Ho han denunciat vàries 
vegades a la Policia Local i han entrat instàncies a l’Ajuntament però mai els 
han donat resposta.  
Tràmits: es fa una consulta al departament de la Policia Local, ens comenten 
que al llarg de l’estiu sols han fet una intervenció en aquesta zona i que no 
tenen constància de les queixes que diu la ciutadana. Se li comunica a la 
ciutadana.    
Estat de l’expedient: tancat  
 
 
Expedients no tramitats 

Dels expedients no tramitats hi ha 34 consultes i 29 queixes  
 
 
Consultes  
 
1) Expedient 3/2011 
Data: 4 de febrer  
Motiu: consulta    
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: al ciutadà J. C. li ha arribat una ordre d’execució d’unes obres que 
haurà de realitzar a la façana de casa seva, per la qual ha hagut de pagar 
300€ i vol saber si és correcte aquesta ordre si no hi ha hagut prèviament un 
requeriment. El ciutadà no ha fet cap consulta ni queixa a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
Tràmits: es fa una consulta als serveis jurídics i ens comuniquen que el que ha 
pagat no és una sanció, és una taxa per a l’ordre d’execució i que el 
procediment de comunicació ha estat l’habitual en aquests casos. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
2) Expedient 8/2011 
Data: 17 de febrer  
Motiu: consulta   
Àrea/ tema: Serveis Socials   
Demanda: el ciutadà Y. Y. ens comunica que té problemes amb un impost 
patrimonial que no pot assumir ja que està a l’atur i no rep cap ajuda.    
Tràmits: se li suggereix al ciutadà que vagi al departament de Serveis Socials 
per veure si se li pot facilitar alguna ajuda.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
3) Expedient 10/2011 
Data: 17 de febrer  
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Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Oficina d’Habitatge  
Demanda: el ciutadà A. R. vol saber què pot fer amb el problema que té. El 
pis de lloguer on viu, sembla ser que té les bigues en molt mal estat i el 
propietari no ho vol arreglar.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que vagi a l’OMIC on l’informaran dels drets i 
deures que té com a llogater d’una vivenda.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
4) Expedient 12/2011 
Data: 17 de febrer 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Administració de la Generalitat de Catalunya  
Demanda: la ciutadana D. D. vol saber quin termini té una administració per 
respondre un recurs d’alçada que va presentar a la Generalitat de Catalunya 
el passat 2 de desembre de 2010. 
Tràmits: es fa una consulta als serveis jurídics i ens diuen que el termini és de 
3 mesos. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
5) Expedient 14/2011 
Data: 5 de març 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Subministrament de la llum   
Demanda: la ciutadana J. P. fa anys va pagar les obres per fer arribar la llum 
a la urbanització Mas Tapet però no va fer la connexió a la vivenda que hi té. 
Ara vol fer aquesta connexió i necessita la cèdula d’habitabilitat però sembla 
ser que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no li dóna.  
Tràmits: com que la ciutadana no ha fet la petició per escrit, se l’ajuda a fer 
una instància explicant el seu cas.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
6) Expedient 17/2011 
Data: 11 de març  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: a la senyora D. H. li arriba l’impost de circulació d’un vehicle que 
va vendre l’any 1999. Sembla ser que el concessionari on el va vendre, no van 
donar de baixa el cotxe. 
Tràmits: se li suggereix a la ciutadana que pagui l’impost, si el vehicle no va 
estar donat de baixa, podria ser que li reclamessin més impostos per aquest 
cotxe, i que en tot cas, a qui ha de reclamar és al concessionari que no va 
actuar de forma correcte.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
7) Expedient 20/2011 
Data: 28 de març  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Subministrament de la llum  
Demanda: la ciutadana F. A. viu en una casa on el comptador de la llum està 
a la vivenda del costat i vol saber què ha de fer per posar-se’l a casa seva.  
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Tràmits: se li suggereix que vagi a l’OMIC o a la companyia de Fecsa on 
l’assessoraran correctament.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
8) Expedient 21/2011 
Data: 28 de març 
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Socials 
Demanda: el ciutadà A. T. ens explica que no té on viure i tampoc rep cap 
ajuda econòmica.  
Tràmits: se li suggereix que vagi a Serveis Socials ja que allà és on el podran 
ajudar. El Defensor també va a Serveis Socials per saber si tenen coneixement 
d’aquest cas.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
9) Expedient 26/2011 
Data: 8 d’abril  
Motiu: consulta 
Àrea/ tema: Salut  
Demanda: el ciutadà K. M. vol saber si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té 
un servei de fumigació. A casa seva té una plaga de puces i no sap com 
eradicar-la.  
Tràmits: es fa una consulta al departament de Salut i ens comuniquen que 
l’Ajuntament disposa d’aquest servei però sols és per als equipaments 
municipals. Com a espai privat s’ha d’adreçar a empreses de fumigació. Ens 
passen un llistat que li fem arribar al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
10) Expedient 27/2011 
Data: 8 d’abril  
Motiu: consulta 
Àrea/ tema: Subministrament de la llum 
Demanda: el ciutadà V. G. vol saber on pot anar per fer una reclamació a 
l’empresa que li subministra la llum.  
Tràmits: se li suggereix que vagi a l’OMIC on l’assessoraran dels drets i deures 
que té com a consumidor.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
11) Expedient 30/2011 
Data: 3 de maig  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Educació 
Demanda: la ciutadana té un fill que havia d’anar a l’IES Baix-a-Mar, va pagar 
la matrícula i la quota de l’AMPA, al cap de pocs dies el van traslladar a l’IES 
Dolorls Mallafré, els diners que la mare va abonar li van ser retornats. En 
aquest nou institut ha tornat a pagar les dues quotes, però passats uns mesos, 
tornen a canviar el noi a l’IES Lluch i Rafecas on li reclamen de nou la 
matrícula i la quota de l’AMPA. Ella es queixa que segurament no li retornaran 
els diners.  
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Tràmits: se li aconsella que sol·liciti la devolució de la part proporcional dels 
mesos que ha estat a l’IES Dolors Mallafré i que sol·liciti també pagar la part 
proporcional dels mesos que estarà a l’IES Lluch i Rafecas.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
12) Expedient 31/2011 
Data: 3 de maig  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: la ciutadana M. T. M. que té un deute pendent amb el Complex 
Esportiu del Parc del Garraf, i que per tant no pot entrar en aquest 
equipament per fer ús de les instal·lacions, es queixa que tot i haver explicat 
per correu electrònic la seva situació, des d’aquest centre no li contesten els 
seus correus.   
Tràmits: des de l’ODC ens posen en contacte amb el Complex Esportiu del 
Parc del Garraf i ens comuniquen que a aquesta ciutadana li han contestat 
tots els correus que ha enviat i que la normativa de l’equipament és clara: 
fins que no saldi el deute pendent no podrà fer ús de les instal·lacions. Se li 
comunica via correu electrònic a la ciutadana i també se li suggereix que si no 
està d’acord amb el que diuen en aquest equipament, que faci una queixa per 
escrit.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
13) Expedient 32/2011 
Data: 11 de maig  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Oficina d’Habitatge  
Demanda: el ciutadà F. M. vol saber què pot fer amb el seu tema. Viu en un 
pis petit, on en el contracte de lloguer hi constava que el preu final incloïa els 
diversos subministraments de la llum, aigua i gas. Ara fa cinc mesos, el 
propietari del pis li diu que ha de pagar les factures a banda del que ja està 
pagant per al lloguer.  
Tràmits: se li suggereix que vagi a l’OMIC on el podran assessorar sobre els 
drets i deures que té com a usuari d’un pis de lloguer.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
14) Expedient 35/2011 
Data: 24 de maig  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Oficina d’Habitatge  
Demanda: la ciutadana N. G. vol saber on es pot dirigir ja que el propietari 
del seu pis li fa pagar unes reformes de l’estructura de la vivenda.  
Tràmits: se li aconsella que vagi a l’OMIC on l’assessoraran sobre els drets i 
deures que té com usuària d’un lloguer.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
15) Expedient 41/2011 
Data: 14 de juny  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Comunitat de veïns  
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Demanda: a la ciutadana J. G. li tocarà, en uns mesos, ser presidenta de la 
seva comunitat. Es veu que ara tenen problemes d’humitats a diversos pisos i 
la ciutadana té por que l’actual president demori aquest tema i li toqui a ella 
afrontar-lo.  
Tràmits: se li aconsella a la senyora que si això passa, el que caldrà fer és una 
reunió amb els propietaris i propietàries de les vivendes i veure si és un tema 
de particulars o és un tema de comunitat, però tot i així, també se li 
recomana que no s’angoixi per una cosa que encara no ha passat.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
16) Expedient 46/2011 
Data: 7 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Serveis Viaris  
Demanda: el ciutadà J. F. vol saber els horaris de la pesca recreativa a les 
platges de la ciutat.  
Tràmits: es fa una consulta al departament de Serveis Viaris, on ens informen 
dels horaris i la normativa que li facilitem al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
17) Expedient 48/2011 
Data: 11 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Mobilitat  
Demanda: la ciutadana G. B. ens comenta que la cruïlla entre els carrers 
Barcelona, Bonàire i de la Creu és molt perillosa per als vianants. Voldria que 
s’hi posés un pas de vianants i que el trànsit estigués regulat d’alguna 
manera.  
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que faci un escrit per donar-ho a 
conèixer a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
18) Expedient 50/2011 
Data: 14 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: la ciutadana P. G. ens comenta que té mobilitat reduïda i que des 
de fa molts anys és usuària de la piscina exterior del Complex Esportiu del 
Parc del Garraf. Darrerament no hi pot accedir ja que han tret una escala per 
pujar i baixar de l’aigua més còmodament. Amb tot això li sap greu no poder 
practicar aquest esport i ens pregunta què pot fer.   
Tràmits: com que la ciutadana no havia fet cap queixa, se li suggereix i 
finalment se l’ajuda a escriure una instància explicant el cas. Al cap d’una 
setmana la ciutadana ens truca per comunicar-nos que el problema s’ha 
solucionat.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
19) Expedient 51/2011 
Data: 14 de juliol  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Urbanisme  
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Demanda: el ciutadà M. R. i el seu germà han heretat un terreny del pare. 
Aquest terreny el volen reparcel·lar però des de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú no li donen el permís per fer-ho, tot i que les converses que ha tingut 
amb tècnics municipals sembla que si que es podria fer. 
Tràmits: es suggereix al ciutadà que faci per escrit la seva petició i per tant 
que la resposta que li donin sigui també per escrit.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
20) Expedient 55/2011 
Data: 15 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. J. Q. vol saber què ha de fer. Ell i la seva germana han 
heretat una finca rústica, ara els hi ha sorgit l’oportunitat de poder-la vendre 
i el ciutadà va a l’Ajuntament per saber quins tràmits ha de fer. La seva 
sorpresa és que en el mateix moment li notifiquen que té pendent de 
pagament 4 anys de l’impost de l’IBI, ja que sembla que al 2005 es va fer una 
revisió cadastral i el sòl es va canviar de rústic a urbà, tot i que la normativa 
vigent diu que aquestes parcel·les no són urbanitzables. La seva pregunta és si 
tenen dret a edificar en el terreny si es paga un impost de sòl urbà. 
Tràmits: es suggereix al ciutadà que aquesta explicació, amb tota la 
informació que ha portat, la traslladi per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i esperi resposta.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
21) Expedient 57/2011 
Data: 27 de setembre  
Motiu: consulta 
Àrea/ tema: Oficina d’Habitatge  
Demanda: el Sr. E. C. fa temps va anar a l’Oficina Local d’Habitatge a fer una 
petició per poder disposar d’un pis de lloguer que fos de planta baixa o que 
tingués ascensor, ja que la seva senyora té molts problemes de mobilitat. 
Sembla ser que el temps ha passat i al ciutadà no se li ha comunicat res.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que ens faci arribar una còpia de la 
sol·licitud de l’habitatge. Un cop la tenim, amb el número de registre es fa 
una consulta a l’Oficina Local d’Habitatge per saber com està l’expedient 
d’aquest ciutadà. Des d’aquesta oficina ens comenten que el Sr. E. C. està 
dins la borsa d’habitatge però que de moment no hi ha hagut moviment de 
pisos de protecció oficial i que té un marge de 3 anys per estar dins d’aquesta 
borsa.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
22) Expedient 59/2011 
Data: 30 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Justícia  
Demanda: el ciutadà J. C. té un magatzem llogat on hi té la seva empresa de 
repartiment de publicitat. Ara la feina ha baixat molt i té algun deute amb el 
propietari del local. Abans de l’estiu van estar parlant i el sr. J.C. va dir-li al 
propietari que al setembre es posaria al corrent dels pagaments. Al setembre 
s’ha trobat que han canviat el pany i no pot accedir al local a buscar res, té 
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por que hagin llençat tot el que hi ha dins. Ha anat als jutjats i de moment 
sembla que ha pogut aturar el procés.   
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que aquest és un tema que ho han de 
portar des dels jutjats i que ha fet bé d’anar a aquesta institució.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
23) Expedient 60/2011 
Data: 30 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: fa temps el ciutadà G. V. va fer un porxo al pati de casa seva i la 
veïna el va denunciar ja que no era legal. Després d’haver demanat els 
permisos corresponents, va haver de modificar el porxo fins que tot ha quedat 
legalitzat. Tot i així, quan es va fer una inspecció, es va veure que al pati hi 
havia una caseta de fusta d’uns 6m2 que no és legal i se li comunica al Sr. G. 
V. Amb el temps, aquesta caseta no s’ha retirat i li ha arribat una sanció de 
300€. La seva pregunta és que si pagant la sanció pot deixar la caseta al jardí.   
Tràmits: es fa una consulta al departament de Llicències i ens comuniquen 
que la sanció és per no haver complert el decret que se li va fer arribar i que 
se li poden anar posant sancions fins que no restauri la realitat del jardí. Se li 
comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
24) Expedient 61/2011 
Data: 30 de setembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. A. G. ens comenta que la seva mare de 90 anys està exempta 
de pagar el rebut de les escombraries i tot i així li ha vingut l’impost d’aquest 
2011. Amb aquest impost, el ciutadà A. G. va a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per veure què ha passat, li comuniquen que ha estat un error però que 
tot i així té pendents els 4 anys anteriors.  
Tràmits: des de l’ODC es fa una consulta a Gestió Tributària i ens comenten 
que aquesta família no havia sol·licitat el no pagament del rebut de les 
escombraries. Que ara ja ho tenen vigent i que en un principi, per l’edat de la 
senyora, ja no li ha de venir més aquest impost. Es comunica al Sr. A. G.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
25) Expedient 65/2011 
Data: 20 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges  
Demanda: la ciutadana I. M. ens explica que fa tres anys van haver d’operar a 
cor obert al seu pare dues vegades en 24 hores. Durant el procés va tenir un 
moment de deliri i va agredir a dos camillers a qui va causar ferides. La 
infermera en cap va explicar a la família el que havia passat i que el tema 
quedava tancat, però quan l’home ja estava a planta, va rebre la visita dels 
mossos d’esquadra. A partir d’aquí hi ha hagut un judici, ja que els camillers 
van denunciar al pare de la ciutadana. La sentència ha dictat eximir el senyor 
de responsabilitat però ha hagut de pagar uns diners pels danys físics que va 
ocasionar. Un cop el judici s’ha tancat, les filles del senyor volen saber si és 
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correcte la visita d’uns mossos a una habitació d’hospital i també volen saber 
quin és el protocol en aquests casos.  
Tràmits: des de l’ODC se’ls comenta que aquests temes no són competència 
del Defensor de la Ciutadania ja que depenen de la conselleria d’Interior i de 
Sanitat però es suggereix que ho podem derivar al Síndic de Greuges. La 
família hi està d’acord i es deriva a aquest organisme.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
26) Expedient 66/2011 
Data: 20 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Entitat Bancària  
Demanda: el ciutadà D. L. fa anys va comprar una moto, va demanar un 
préstec al banc i ara no pot pagar el deute que té. L'entitat bancària el truca 
vàries vegades al dia per tal que pagui els 1.000€ de cop i al ciutadà li 
agradaria poder-ho negociar, però el banc no accedeix a aquesta petició.  
Tràmits: se li suggereix al ciutadà que miri el cas amb un advocat d’ofici ja 
que no és un tema on el Defensor de la Ciutadania hi pugui intervenir.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
27) Expedient 68/2011 
Data: 27 d’octubre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: el ciutadà P. X. ve en representació de la seva comunitat de veïns. 
La finca té 15 vivendes i quan es va construir i fins a data d’avui, l’aigua que 
consumien era d’aforament. La comunitat ara ha decidit posar comptadors i 
han anat a informar-se a les oficines de la Companyia d’Aigua. La seva 
sorpresa ha estat quan els han dit que l’aigua que tenien contractada equival 
a 12 comptadors, que aquests entren en la bonificació que hi ha, però hi ha 
tres comptadors que caldrà posar-los de nou i per tant el preu canvia molt. El 
ciutadà no està d’acord amb aquesta informació i vol saber si és correcte el 
que els han dit.  
Tràmits: es fa una consulta a la Companyia d’Aigües i ens comuniquen que 
l’aigua que tenien contractada (6000 litres) és l’equivalent a 12 vivendes, el 
càlcul per vivenda és de 500 litres. Per això 12 habitatges es podran 
beneficiar dels descomptes, però hi haurà tres vivendes on el comptador serà 
com si es posés en una vivenda de nova construcció. Se li comunica al ciutadà.   
Estat de l’expedient: tancat 
 
28) Expedient 69/2011 
Data: 9 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: la ciutadana A. C. té un negoci de venda de productes de 
rebosteria industrial, aquest negoci és una franquícia i com a molt, l’empresa 
mare li deixa fer cafès. Ha demanat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
llicència d’obertura del negoci i també la de poder disposar de terrassa i 
l’Ajuntament li fa pagar els impostos com si el negoci fos un bar, quan en 
realitat és de rebosteria industrial amb degustació i l’empresa mare no li 
deixa tenir begudes alcohòliques ni altres menjars.   
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Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que primer faci una instància a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú explicant el cas ja que potser la 
informació que ha rebut la ciutadana no ha estat la correcta.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
29) Expedient 70/2011 
Data: 9 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha enviat a la comunitat de 
veïns on resideix la ciutadana C. M. un requeriment per a que arreglin la 
façana que està en mal estat. La comunitat comença a fer tràmits i demana a 
un arquitecte el projecte; fins que no tenen fons econòmics no poden fer les 
obres però perquè no es deteriori més, i es posi en perill la ciutadania, posen 
una xarxa a la façana. Mentre ha durat tot aquest procés, la comunitat ha 
rebut una notificació d’una sanció de 300€ per no haver iniciat les obres 
corresponents. La ciutadana ens comunica que en breu han de tenir una 
reunió amb el departament de Llicències.   
Tràmits: es comenta a la ciutadana que mantinguin aquesta reunió. Un cop 
mantinguda, la ciutadana truca a l’ODC i ens explica com han quedat amb 
l’Ajuntament de la ciutat: la xarxa que han posat a la façana farà que el 
deteriorament no faci mal a cap vianant i que no els arribarà més sancions per 
no haver iniciat les obres però si que cal que abonin la sanció que els ha 
arribat. Tot i que s’han hagut de comprometre a fer les reformes pertinents a 
la façana de l’edifici. Des de l’ODC se li comenta a la ciutadana que en aquest 
cas, l’administració local ha actuat correctament.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
30) Expedient 71/2011 
Data: 16 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: la ciutadana E. G. té a la terrassa de casa seva una caseta 
metàl·lica, un tendal i una tanca d’intimitat de 50cm d’alçada. Ha rebut una 
notificació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú on li comuniquen que si no 
restaura la realitat física o jurídica alterada, haurà d’abonar una sanció que 
podria anar dels 300 al 3000€. La ciutadana ens comenta que la caseta ja hi 
era quan va comprar la vivenda i que no sabia que per posar un tendal i una 
tanca hagués de demanar permís.  
Tràmits: se suggereix a la ciutadana que respongui l’escrit amb tota la 
informació possible i que si cal demanar permisos per aquests temes que els 
demani. 
Estat de l’expedient: tancat 
 
31) Expedient 72/2011 
Data: 17 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Convivència  
Demanda: la ciutadana M. G. envia un correu a l'ODC on explica que cada 
dimecres, de 21.30 a 23.30h senten com assagen un tabals a la rambla Sant 
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Jordi. Ha trucat diverses vegades a la policia però això no ha fet que els 
assajos es facin en un altre horari.  
Tràmits: se suggereix a la ciutadana que faci una queixa per escrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que en funció de la resposta és quan 
podria intervenir el Defensor de la Ciutadania. També se li comunica que el 
correu serà derivat al departament corresponent.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
32) Expedient 73/2011 
Data: 25 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Urbanisme  
Demanda: la senyora MªC. R. va a l’ODC en representació de la comunitat de 
veïns. Ella viu al carrer Sant Magí des de fa més de 50 anys. Vol saber què 
poden fer ja que han rebut una carta de pagament (cada veí) per les obres de 
reurbanització del Nucli Antic, quan el carrer Sant Magí no ha estat ni 
urbanitzat ni asfaltat, a més mai se’ls ha  convocat a cap reunió informativa.  
Tràmits: se suggereix a la ciutadana que facin un escrit conjuntament tot els 
veïns i veïnes explicant tot el que ens ha dit i que signin el document els 
propietaris de cada vivenda.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
33) Expedient 74/2011 
Data: 30 de novembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Oficina d’Habitatge 
Demanda: la ciutadana i la seva germana volen saber què poden fer en el cas 
que les preocupa. La seva mare viu en un pis de renda antiga i sembla ser que 
el propietari de la  vivenda l’ha trucat per telèfon i li ha dit que té un mes per 
deixar el pis. Sembla ser que no hi ha hagut cap procés judicial.  
Tràmits: s’aconsella a les dues noies que ho consultin a un advocat.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
34) Expedient 75/2011 
Data: 13 de desembre  
Motiu: consulta  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Paisatges  
Demanda: el ciutadà G. F. viu al carrer de Joaquim Mir. Aquest carrer fa uns 
anys es va reurbanitzar i ara sembla ser que els ha arribat un impost de la 
reurbanització quan en un principi, en una reunió informativa que es va fer 
amb el veïnat, es va dir que aquestes obres s’havien de fer sense cap cost per 
a la ciutadania. El Sr. G. F. no està d’acord amb l'impost i vol reclamar en una 
instància, també vol intentar trobar l’acta de la reunió informativa on es va 
dir que els veïns no haurien de pagar.   
Tràmits: se li suggereix que esbrini la data de la reunió i que si pot s’uneixi 
amb d’altres veïns per fer més força. 
Estat de l’expedient: tancat 
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Queixes  
 
1) Expedient 1/2011 
Data: 13 de gener 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina 
Demanda: la senyora M. S. es queixa que sota de casa seva té un taller de 
motos que ha ocupat el celobert de la comunitat i en aquest espai és on fan 
proves amb els motors, provocant molta brutícia i sorolls que molesten als 
veïns i veïnes del bloc.  
Tràmits: com que la ciutadana no ha fet queixa a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, se li suggereix que en faci una on expliqui els problemes que tenen 
amb el propietari del local.    
Estat de l’expedient: tancat 
 
2) Expedient 2/2011 
Data: 4 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el Sr. E. C. disposa d’una targeta de mobilitat reduïda i es queixa 
que sempre que estaciona el vehicle a la zona blava i deixa la targeta en lloc 
visible, el sancionen.  
Tràmits: tot i que no és un cas on el Defensor de la Ciutadania pugui actuar, 
es fa una consulta a VNG Aparcaments, ja que el ciutadà té un volum de 
sancions molt gran. VNG Aparcaments verifica la targeta i sembla ser que 
aquesta, en el moment en que va ser expedida, no es va emetre 
correctament. Per aquest motiu se sancionava al titular de la targeta cada 
vegada que estacionava el vehicle a la zona blava. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
3) Expedient 5/2011 
Data: 4 de febrer 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el ciutadà J. M. va estacionar a la zona blava sense tiquet de 
control horari. Quan va tornar a buscar-lo li havien posat una sanció. Segons 
ens explica el ciutadà, la va anul·lar i tot i així, al cap d’uns dies va rebre una 
multa de 100€ per haver estacionat a la zona blava sense posar el tiquet de 
control d’horari.   
Tràmits: es consulta a VNG aparcaments què ha passat i ens diuen que el 
ciutadà no va fer correctament l’anul·lació de la primera sanció i per aquest 
motiu li ha arribat l’altra. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
4) Expedient 6/2011 
Data: 4 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Policia Nacional  
Demanda: la ciutadana I. S. fa una queixa a l’ODC ja que segons ens explica 
té molts problemes per a poder renovar la targeta de residència.  
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Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest tema no és competència del 
Defensor de la Ciutadania. 
Estat de l’expedient: tancat  
 
5) Expedient 7/2011 
Data: 15 de febrer 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Mobilitat  
Demanda: el ciutadà A. V. té una queixa d’un accident que va patir la seva 
àvia. Quan aquesta anava a pujar a l’autobús, les portes automàtiques es van 
tancar i li van provocar danys. També ens comenten que el tema està en mans 
d’un advocat.  
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que en aquest cas, s’ha de 
dirigir a l’empresa dels autobusos que gestiona aquest servei i que el Defensor 
de la Ciutadania no hi pot actuar ja que està immers en un procés judicial.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
6) Expedient 9/2011 
Data: 17 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el ciutadà J. M. es queixa d’una sanció que li va posar un policia 
local quan va deixar el cotxe en un pas de vianants, la seva dona era a 
l’interior del vehicle i el ciutadà va anar a buscar una cadira de rodes perquè 
li acabaven d’enguixar la cama a la dona.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que l’ODC no pot entrar en el circuit 
administratiu de sancions i que en tot cas faci una queixa a l’Oficina de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
7) Expedient 11/2011 
Data: 17 de febrer  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: al ciutadà T. C. li posen una sanció i li retiren el vehicle que estava 
ben estacionat al carrer. Segons el ciutadà no hi havia plaques mòbils 
prohibint l’estacionament i per tant no està d’acord amb cap de les dues 
sancions.  
Tràmits: se li comenta al ciutadà que l’ODC no pot actuar en temes 
relacionats amb les sancions i que en tot cas, ha de fer una queixa a l’Oficina 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
Estat de l’expedient: tancat 
 
8) Expedient 15/2011 
Data: 5 de març  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el senyor F. S. es queixa dels aldarulls que sent cada cap de 
setmana i que vénen provocats per un bar que té sota de casa. A les nits del 
cap de setmana han de trucar a la policia local perquè hi ha baralles i els 
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joves que s’hi apleguen trenquen el mobiliari urbà de la zona. El ciutadà va 
entrar una instància tot just fa un mes i mig.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que esperi la resposta de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Sembla ser que amb les actuacions de la Policia Local i 
que el bar ha canviat d’amos, els problemes s’han acabat.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
9) Expedient 18/2011 
Data: 15 de març  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Cultura  
Demanda: el ciutadà P. A. es queixa que el dia de la Comparsa es va sentir 
maltractat per una treballadora municipal. Segons ens comenta, ell i la seva 
família estaven gaudint de l’espectacle des d’un dels balcons de la Casa 
Olivella, quan una treballadora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el va 
fer fora de males maneres. El ciutadà no vol fer una queixa formal però no vol 
que aquesta situació es torni a repetir per a cap ciutadà de la ciutat o de 
fora.  
Tràmits: es comunica a la regidoria de Cultura l’incident i ens diuen que en 
tenen constància i que intentaran que no torni a passar.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
10) Expedient 22/2011 
Data: 31 de març  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: la ciutadana C. O. es queixa que li han posat una sanció per tenir 
la moto estacionada on sempre la deixa quan va a treballar. Sembla ser que hi 
havia plaques mòbils però no les va veure.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que les plaques mòbils les posen sempre 
amb 24h d’antelació de quan el carrer ha de quedar afectat i per tant ha de 
pagar les sancions posades, la de no obeir la prohibició d’estacionament i la 
de la retirada del vehicle amb la grua.   
Estat de l’expedient: tancat 
 
11) Expedient 23/2011 
Data: 31 de març  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: sembla ser que el ciutadà F. A. tenia el vehicle estacionat al carrer 
Marquesat de Marianao i la grua li ha retirat tot i que les plaques estaven 
col·locades al carrer Llibertat.  
Tràmits: se li suggereix al ciutadà que faci una instància explicant el tema al 
departament de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
12) Expedient 24/2011 
Data: 31 de març  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Immobiliària   
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Demanda: la ciutadana M.E. C. va donar els poders del seu pis a una 
immobiliària. En tot aquest temps no ha rebut els diners d’haver-lo llogat i 
quan l’ha necessitat per anar-hi viure, ha vist que la vivenda ha estat 
destrossada, no hi pot viure i no té recursos econòmics per arreglar-la. La 
ciutadana vol denunciar a la immobiliària.  
Tràmits: des de l’ODC se li suggereix que es busqui un advocat d’ofici que li 
tramiti el cas.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
13) Expedient 25/2011 
Data: 4 d’abril  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges   
Demanda: l’Associació de la Gent Gran de la Mar de Vilanova i la Geltrú es 
queixa que a l’edifici de la Casa del Mar, fa molts mesos que no funciona la 
calefacció i tampoc l’ascensor, fet que provoca que els usuaris i usuàries 
d’aquest equipament no hi puguin anar per la dificultat que els hi suposa 
pujar escales i pel fred que passen. Ells han enviat una carta de queixa al 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.  
Tràmits: des de l’ODC se’ls comunica que aquest tema no és competència del 
Defensor de la Ciutadania però que sí que es derivarà al Síndic de Greuges.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
14) Expedient 29/2011 
Data: 27 d’abril  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Mobilitat  
Demanda: la senyora F.A. es queixa que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no li volen expedir la targeta de mobilitat reduïda. Ella ja la tenia, de quan 
vivia a Vilafranca del Penedès, i ara que li han robat la bossa de mà, a 
Vilanova i la Geltrú  no li renoven.  
Tràmits: es fa una consulta a l’OAC i ens comuniquen que la normativa per a 
poder tramitar aquesta targeta és molt clara i la ciutadana no té tots els 
requisits necessaris. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
15) Expedient 34/2011 
Data: 23 de maig  
Motiu: queixa 
Àrea/ tema: Serveis Viaris 
Demanda: el ciutadà es queixa que on treballa, a la ronda Europa, hi ha pocs 
contenidors per a les deixalles que es fan.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que aquest no és un tema on el Defensor de 
la Ciutadania pugui intervenir perquè no hi ha queixa prèvia a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, però que tot i així aquesta informació s’enviarà al 
departament corresponent perquè en tinguin constància.  
Estat de l’expedient: tancat  
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16) Expedient 36/2011 
Data: 26 de maig  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: la ciutadana A. G. va venir amb cotxe a la ciutat per motius 
laborals i va estacionar a la zona blava, va treure el tiquet corresponent i el 
va posar de manera visible dins del vehicle. A les 12.25h se li acabava el 
temps de l’estacionament però tot i així una de les controladores la va 
sancionar a les 11.45h.  
Quan va venir a explicar el cas de forma presencial, havia mantingut una 
conversa amb el regidor de Mobilitat i sembla ser que el tema ja havia quedat 
resolt.  
 
17) Expedient 39/2011 
Data: 6 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Subministrament de telefonia  
Demanda: el Sr. J. C. en nom de l’AV del Fondo Somella es posa en contacte 
amb l’ODC perquè sembla ser que al barri tenen problemes amb la companyia 
de telefonia.  
Tràmits: des de l’ODC se li explica que aquests temes no són competència del 
Defensor de la Ciutadania i se li suggereix que ho tramiti a l’Oficina del Síndic 
de Greuges.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
18) Expedient 40/2011 
Data: 8 de juny 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Mobilitat  
Demanda: la senyora Y. C. ens envia un correu explicant que la cruïlla del 
camí de la Plana amb la carretera de l’Arboç està plena d’arbustos i la 
visibilitat és molt dolenta, vol que es podin els matolls. Sembla ser que des de 
la Generalitat de Catalunya els deriven a la Diputació de Barcelona i a 
l’inrevés.   
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que aquest no és un tema on el 
Defensor de la Ciutadania hi pugui actuar però que tot i així es passarà al 
departament corresponent.   
Estat de l’expedient: tancat  
 
19) Expedient 42/2011 
Data: 17 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. F. C. es queixa que va estacionar el seu vehicle al carrer i va 
marxar de vacances, quan va tornar va veure que el cotxe se l’havia emportat 
la grua i ha hagut de pagar la sanció de la multa i la de la grua. El ciutadà no 
va veure que havien posat plaques mòbils.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que en aquest cas, tot i que no ho va 
veure, no va obeir el senyal de prohibit estacionar per afectació a la via 
pública i per tant el va sancionar.  
Estat de l’expedient: tancat  
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20) Expedient 44/2011 
Data: 4 de juliol  
Motiu: queixa 
Àrea/ tema: Serveis Viaris  
Demanda: el Sr. P. R. es queixa que l‘Ajuntament ha canviat de lloc uns 
contenidors i ara els té just sota de casa seva, fet que provoca moltes 
molèsties de sorolls i d’olors a ell i als seus veïns i veïnes.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que prèviament ha de fer una queixa per 
escrit i posar-ho en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que 
quan tingui resposta, si no li és favorable o no hi està d’acord, és quan podria 
demanar la intervenció del Defensor de la Ciutadania.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
21) Expedient 47/2011 
Data: 10 de juliol  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris  
Demanda: la ciutadana A. I. ens envia un correu electrònic on ens fa saber 
que la vorera del carrer dels Magatzems Nous és molt alta i ella que va amb 
cadira de rodes no la pot salvar.  
Tràmits: se li comunica que tot i que no és un tema de l’ODC ja que ha de fer 
una queixa prèvia per escrit, es passarà al departament corresponent.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
22) Expedient 49/2011 
Data: 13 de juliol  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Viaris (Empresa Neteja de la ciutat) 
Demanda: la ciutadana M. A. ens envia un correu explicant que viu sobre 
l’Oficina Municipal de Neteja i cada matí quan els i les treballadores van a 
buscar els estris de feina, provoquen aldarulls i molèsties al veïnat. Sembla 
ser que han parlat amb aquestes persones vàries vegades però no han pogut 
solucionar res.  
Tràmits: se li comenta a la ciutadana que tot i no ser un cas on pugui 
intervenir el Defensor de la Ciutadania, el tema es passarà al departament de 
Serveis Viaris.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
23) Expedient 52/2011 
Data: 9 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el ciutadà truca per queixar-se del tracte rebut a Serveis Socials. 
El 21 de setembre té una ordre de desnonament, va començar a tramitar un 
ajut per al lloguer a mitjans de juliol a Serveis Socials, va presentar tota la 
documentació que se li va demanar. Com que el temps passava i no li 
comunicaven res, el ciutadà pel seu compte va trucar a Adigsa. La sorpresa va 
ser quan li van comunicar que no tenien coneixement del seu expedient. El 
ciutadà es queixa que el seu cas no ha estat tramitat i és possible que l’ajut 
del lloguer no li arribi a temps. 
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Tràmits: des de l’ODC es fa una consulta a Serveis Socials i es parla amb la 
persona que portava el cas, se li comunica que a Adigsa no tenen coneixement 
del tema del Sr. M. Sembla ser que tot ha estat un error i finalment el ciutadà 
rep una notificació el 13 de setembre on se li diu que se li concedeix l’ajut 
econòmic per al lloguer.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
24) Expedient 53/2011 
Data: 14 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona   
Demanda: el Sr. J. O. es queixa que va vendre el vehicle, ell mateix va fer el 
canvi de nom. Passada aquesta data, li arriben tres sancions que havia 
realitzat el nou propietari i ell fa les reclamacions oportunes explicant que en 
el moment de les infraccions ell ja no era el propietari del cotxe. Al juliol va 
rebre la resposta de la Diputació de Barcelona on se li comunicava que les 
al·legacions li eren estimades i que procedirien a retornar-li el diners. A 
mitjans de setembre no havia rebut els diners.  
Tràmits: des de l’ODC es fa un consulta a VNG i ens comuniquen que en breu 
li serà retornat l’import de les tres sancions. Se li trasllada aquesta 
informació al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
25) Expedient 54/2011 
Data: 15 de setembre 
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el ciutadà J. H. es queixa que en el marge de dues hores, ha rebut 
dues sancions per la mateixa infracció i el mateix vehicle. La primera sanció sí 
que la va pagar ja que el ciutadà hi estava d’acord, però la segona no la vol 
pagar.   
Tràmits: des de l’ODC es fa un consulta a la Policia Local, ens informen que 
un vehicle no pot ser sancionat dues vegades per la mateixa infracció en 24h. 
També es fa una consulta a VNG Aparcaments i ens comenten que el ciutadà 
faci un escrit explicant els fets. Aquesta informació es trasllada al ciutadà i se 
li suggereix que faci un escrit a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona on ho expliqui tot i reclami el diners.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
26) Expedient 56/2011 
Data: 16 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: el Sr. J. S. ens explica que el 7 de desembre de 2010 el van 
sancionar per estacionar sobre la vorera, el ciutadà va pagar la sanció i així es 
va beneficiar de la reducció de l’import. Amb data de 13 de maig d’enguany, 
va rebre una carta certificada amb la mateixa sanció que ja va abonar al 
desembre passat però amb un nou número d’expedient. El ciutadà no està 
d’acord amb aquesta segona sanció i fa un recurs que no se li contesta i com 
que no vol pagar aquesta segona multa, té por que a finals de setembre li 
embarguin els diners del compte.  
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Tràmits: s’envia un correu a VNG Aparcaments per veure si ens poden aclarir 
els fets, ens contesten dient que hi ha hagut un error i que l’Organisme de la 
Diputació farà una resolució anul·lant aquest segon expedient. Se li comunica 
el ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat  
 
27) Expedient 58/2011 
Data: 29 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona  
Demanda: el ciutadà J. C. ens envia un sobre per correu postal amb còpies 
d’un recurs d’unes sancions que sembla ser que no li han estat notificades.  
Tràmits: des de l’ODC es truca al ciutadà i se li comenta que ha d’esperar la 
resolució del recurs i que si no li han estat notificades deu ser per error però 
això no vol dir que no hagin estat publicades. Les sancions sempre es 
publiquen al BOP.  
Estat de l’expedient: tancat 
 
28) Expedient 63/2011 
Data: 30 de setembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Ports de la Generalitat  
Demanda: la ciutadana M.L. I. ens comenta que al Dic de Ponent hi ha 4 
ferros petits i collats al terra. Ho va veure quan un dia passejant amb una 
amiga seva, aquesta va ensopegar i es va fer un trau al cap. Vol saber què ha 
de fer perquè es puguin eliminar aquests ferros.  
Tràmits: des de l’ODC se cita a la ciutadana a aquest lloc, es fan fotografies i 
s’envien a Via Pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des d’aquest 
departament ens comuniquen que ho envien a Ports de la Generalitat perquè 
la infraestructura del dic depèn de la Generalitat de Catalunya. Se li 
comunica a la ciutadana. 
Estat de l’expedient: tancat 
 
29) Expedient 64/2011 
Data: 13 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Convivència  
Demanda: la ciutadana E. B. ens envia un correu explicant que des de fa anys 
no poden dormir les nits dels caps de setmana arran dels aldarulls que 
provoca la clientela d’una discoteca que hi ha al carrer de la Unió. Sembla ser 
que han mantingut diverses trobades amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
però no els han solucionat res.  
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que perquè el Defensor de la 
Ciutadania pugui actuar, caldria fer prèviament una queixa per escrit i 
obtenir-ne resposta. Si aquests tràmits no s’han realitzat, l’ODC no hi pot 
actuar.  
Estat de l’expedient: tancat  
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ACTIVITATS DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 2011 

En aquest apartat hi ha el recull de les activitats portades a terme l’any 2011 
pel Defensor de la Ciutadania. 
 
TERTÚLIA AMB EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  

El passat 31 de maig de 
2011, a les 6 de la 
tarda, hi va haver una 
trobada amb el 
Defensor de la 
Ciutadania i la gent 
gran de la Casa del 
Mar. Aquesta trobada 
es va emmarcar dins 
els actes de la 
Primavera Activa que 
va organitzar el Pla de 
la Gent Gran de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Van ser una vintena de persones les que 
van escoltar al Defensor, on un cop va haver explicat què representa aquest 
organisme i quins temes són de la seva competència, es va procedir a un 
debat que van promoure els assistents a l’acte.  
Els temes sorgits a la trobada van ser les queixes de les bicicletes quan van 
per la rambla de la Pau. També va sorgir que els contenidors de segons quins 
llocs de la ciutat estan mal ubicats i molt bruts o que hi ha poc espai per a la 
recollida orgànica.  
Un altre tema que també es va comentar va ser els escarabats que surten amb 
la calor, sobretot a la rambla de Lluís Companys.   
 
 
JORNADA CONVIVÈNCIA DEFENSORS I DEFENSORES A TARRAGONA  

El 16 de juny, a 
Tarragona es va fer 
una jornada de 
convivència entre 
tots els defensors, 
defensores, síndics i 
síndiques de 
Catalunya.  
Durant la jornada 
van poder visitar la 
ciutat romana de 

Tarraco 
acompanyats pel 
cronista oficial de 
la ciutat, el Sr. 

Josep M. Sabaté. També van gaudir d’un passeig amb “golondrina” pel port de 
la ciutat. El dinar es va portar a terme al barri marítim del Serrallo i després 
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es va poder visitar el museu del port i una exposició del 125è aniversari del 
Club Gimnàstic de Tarragona.  
 
 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2010 
El 12 de setembre, el Defensor de la Ciutadania, va fer la presentació de la 
memòria 2010 al Ple Extraordinari que es va celebrar al saló de plens de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Oleguer Arnau va explicar que aquesta memòria és un recull de la feina feta 
durant l’any 2010 i que per tant, recull també la feina feta pel seu antecessor 
al càrrec, el Sr. Joan Collell. Arnau va explicar que aquest ha estat un any 
d’aprenentatge i constata que la ciutadania no es queixa, quan ho fa, 
bàsicament les queixes són relacionades amb les multes.  
 
Després es va iniciar una roda d’intervencions entre els diferents 
representants dels grups municipals, els quals majoritàriament es van alegrar 
que tots els expedients estiguessin tancats i on tots també van coincidir en 
que 106 persones ateses, és una xifra petita en una ciutat com Vilanova i la 
Geltrú. També van agrair la feina realitzada al llarg d’aquest any.   
 
Oleguer Arnau, va afegir que prenia nota de tot el que s’havia dit i que faria 
tot el possible per tal de difondre l’oficina, a l’igual que si s’escau, farà 
alguna actuació d’ofici.   
 
 
TROBADA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA I ASSOCIACIONS DE VEÏNS  

El 29 de setembre, al Centre Cívic 
La Geltrú es va fer una trobada 
amb representants de les 
Associacions de Veïns de la ciutat i 
el Defensor de la Ciutadania. 
Aquesta trobada va estar presidida 
per la Sra. Glòria Garcia, regidora 
de Participació.  
 
La trobada va servir per explicar 
les funcions de l’oficina, el casos 
en què el defensor pot intervenir i 
els que no. També es va parlar 

dels temes més recurrents en la memòria de l’any 2010 del Defensor de la 
Ciutadania, i després es va entrar en un debat sobre temes de ciutat, on el 
tema més comentat va ser l’incivisme que hi ha a la ciutat amb els 
excrements dels gossos, les bicicletes o els monopatins que no respecten els 
vianants o el poc respecte que es tenen veïns o veïnes d’un mateix bloc.   
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VI JORNADES DE FORMACIÓ A TERRASSA  
Terrassa va acollir el 17 i 18 de novembre les VI Jornades de Formació del 
Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya.  

La sessió inaugural va anar 
presidida per l’alcalde de la 
ciutat Pere Navarro. També 
hi van intervenir M. Glòria 
Valeri, presidenta del 
FòrumSD i Síndica Municipal 
de Greuges de Vilafranca del 
Penedès, i Isabel Marquès, 
Síndica Municipal de Greuges 
de Terrassa.  
El professor Joan Subirats, 
catedràtic de Ciència Política 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, va fer la 

conferència d’obertura de les jornades “Defensar els Drets fonamentals en 
temps de crisi". Posteriorment es va fer la presentació de l'Informe "Derechos 
a la intemperie" elaborat per Amnistia Internacional per part d’Imma Guixé, 
coordinadora a Catalunya d’aquesta entitat. Durant la tarda es va portar a 
terme la conferència “Immigració, racisme i xenofòbia” a càrrec de Miguel 
Ángel Aguilar, Fiscal Coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació 
de la Fiscalia Provincial de Barcelona. La segona jornada de la formació va 
comptar amb les conferències “Avaluació i gestió de la contaminació 
acústica”, a càrrec del Sr. Agustí Bel, formador de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i “Potestat sancionadora en matèria d’urbanisme” a 
càrrec del Sr. Lluís Corella, lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament de 
territori i Sostenibilitat.  
Aquestes jornades van estar organitzades pel ForumSD i la Sindicatura 
Municipal de Greuges de Terrassa, amb el suport i col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa.  
 
 
ELS SÍNDICS I DEFENSORS LOCALS DE CATALUNYA PRESENTEN EL III RECULL 
D’INFORMES DE L’ANY 2010 AL PARLAMENT 

El FòrumSD, l’associació de 
Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, va 
presentar el passat 14 de 
desembre al Parlament de 
Catalunya, el III Recull d’Informes 
corresponent a l’any 2010 en un 
acte que va estar presidit per la 
M. H. Sra. Núria de Gispert.  
Aquest recull és una visió global 
del funcionament, implantació i 
tasques realitzades per les 
sindicatures locals durant el darrer 

exercici. 
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NOTÍCIES 

En aquest apartat hi ha el recull de les notícies que han sortit a diversos 
mitjans de comunicació locals durant l’any 2011.  
  
30/05/2011 www.vilanova.cat 

Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania  

 
L'acte amb el Defensor de la Ciutadania se celebrarà a la Casa del Mar. 
Aquest és el darrer acte programat dins el cicle 'Primavera Activa 2011' del Pla 
de la Gent Gran. 
El Defensor de la Ciutadania, Oleguer Arnau, participarà aquest dimarts 31 de 
maig, en la darrera activitat programada dins el cicle 'Primavera Activa 2011' 
de la Regidoria del Pla de la Gent Gran de l'Ajuntament de VNG.  
 
L’acte anomenat 'Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania' es durà a terme a 
la Casa del Mar a partir de les 18 hores. L’objectiu a l’hora de programar 
aquesta activitat ha estat donar resposta a la petició realitzada per 
l'Associació Gent Gran de la Mar que van contactar amb l'Ajuntament de la 
ciutat per demanar informació sobre aquest servei.  
  
Un dels objectius del Pla de la Gent Gran és fomentar l’envelliment actiu i 
saludable i preservar l’experiència i el bagatge d’aquest col·lectiu fruit de la 
maduresa. En aquest sentit, la 'Primavera Activa 2011' ha realitzat diferents 
activitats pensades per potenciar la participació i facilitar eines per millorar 
la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.  
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30/05/2011 www.vilanovadigital.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania  

L'acte amb el Defensor de la Ciutadania se celebrarà a la Casa del Mar  
 
El Defensor de la Ciutadania, Oleguer Arnau, participarà aquest dimarts 31 de 
maig, en la darrera activitat programada dins el cicle 'Primavera Activa 2011' de 
la Regidoria del Pla de la Gent Gran de l'Ajuntament de VNG. 

 

L'acte anomenat 'Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania' es durà a terme a la 
Casa del Mar a partir de les 18 hores. L’objectiu a l’hora de programar aquesta 
activitat ha estat donar resposta a la petició realitzada per l'Associació Gent Gran 
de la Mar que van contactar amb l'Ajuntament de la ciutat per demanar 
informació sobre aquest servei.  
 
Un dels objectius del Pla de la Gent Gran és fomentar l’envelliment actiu i 
saludable i preservar l’experiència i el bagatge d’aquest col·lectiu fruit de la 
maduresa. En aquest sentit, la 'Primavera Activa 2011' ha realitzat diferents 
activitats pensades per potenciar la participació  
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03/06/2011 Diari de Vilanova  
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13/09/2011 www.vilanova.cat   

El Defensor de la Ciutadania presenta la memòria del 2010 

Oleguer Arnau, ahir en el Ple  
Més de cent persones i col·lectius van buscar l'assessorament d'aquesta figura 
l'any passat 
El Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Oleguer Arnau, va 
presentar ahir a la tarda la memòria del 2010, en una sessió extraordinària 
del Ple municipal. Durant l'any passat es van atendre 106 persones i 
col·lectius, per motius de queixa, consulta, assessorament o derivació a un 
servei competent.  

 
Els temes de consulta a l'Oficina del Defensor han estat, en primer lloc, 
relacionats amb les sancions a vehicles mal estacionats (21). Vinculat amb la 
via pública, també s'ha consultat sobre l'obligatorietat de posar guals als 
pàrquings, l'arbrat de la ciutat o l'arranjament de voreres. També hi ha hagut 
consultes al voltant del servei de l'aigua, llicències d'activitats, salut, 
habitatge o mobilitat, entre d'altres.  

 
D'altra banda, el Defensor fa constar que la greu situació econòmica de moltes 
persones s'ha fet palesa en les seves consultes. Així mateix, recomana a VNG 
Aparcaments que "clarifiqui en la mesura del possible" la forma correcta 
d'anul·lar les multes de la zona blava, ja que ha rebut queixes de força 
persones que no han aconseguit fer-ho correctament. També en aquests 
casos, recomana "una actitud flexible davant les reclamacions dels 
ciutadans i ciutadanes".  

 
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.  
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13/09/2011 www.vilanovadigital.com 
 

Les multes, principals queixes al Defensor de la Ciutadania 

Oleguer Arnau ha presentat aquest dilluns la Memòria d'Activitats de 2010 de l’oficina, 
que va atendre 106 ciutadans  
 

VD. Defensor de la Ciutadania  

Oleguer Arnau, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, ha presentat aquest 
dilluns en un ple extraordinari la Memòria d'Activitats de 2010, que mostra que les 
principals queixes que té el ciutadà sobre l’administració local tenen a veure amb les 
multes. 

L’empresa municipal VNG Aparcaments, que gestiona les zones blaves de la ciutat, i la 
policia local han estat dues de les àrees municipals que més requeriments van tenir 
durant el 2010 del Defensor de la Ciutadania, una oficina que s’encarrega de donar 
resposta a les queixes que té el ciutadà en relació a l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. En aquest sentit, el Defensor ha fet una recomanació clara: "incrementin i 
clarifiquin en la mesura del possible la forma correcte d’anul·lar les denúncies, 
augmentant la informació i la mida de la lletra utilitzada en les terminals de 
pagaments". A més, des de l’oficina es demana a l'Ajuntament que "mostri una actitud 
més flexible davant de les recomanacions dels ciutadans que, havent pagat l'import 
corresponent a l’anul·lació de la multa, no ho han fet de la forma correcta, però poden 
demostrar que ho han fet, i que se’ls retiri la sanció de 90 euros posterior". 

Oleguer Arnau ha rebut les felicitacions de tots els grups municipals per la feina feta. El 
Defensor ha anunciat que per aquest any es marquen com a principal objectiu de 
l’oficina iniciar procediments d’ofici 
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16/09/2011 Diari de Vilanova  

 
 


