
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 2016 
 
ACTIVITATS 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 

QUALITAT DEMOCRÀTICA 
 
 
 
 
Regidoria de Participació, Cooperació, Agermanaments i Gent 

Gran 



ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES AMO 
 
 

TERCERA AMO 
27 de febrer de 2016 
El dissabte 27 de febrer de 2016, a les deu del matí, a l'auditori de Neàpolis 

es va celebrar la TERCERA ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA. 
 

En aquesta assemblea es van presentar 5 
propostes, i totes elles varen ser 
aprovades. 

 
Les propostes tractades foren: 

 
1. Marca turística: La Geltrú 

especialitzada en l’entorn medieval. 

2. Mesures de seguretat vial adreçades a la infància. 
3. Places d’aparcament per a dones embarassades. 

4. Pas sota la via del carrer Àncora, i 
5. Espai adaptat per al Casal de Dones. 
 

Resum de la 3a. AMO. 
 

QUARTA AMO 
26 de novembre de 2016 

El dissabte 26 de novembre, a les sis de la 

tarda a l'auditori de Neàpolis, es va celebrar la 
QUARTA ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA 
(AMO). 

 

En aquesta assemblea es van presentar 9 

propostes, de les quals se'n varen aprovar 7. 
 

 
 
Les propostes tractades foren: 

 
1. Establir el dia dels valors republicans. 

2. Millores a l’Eixample de Mar. 
3. Reconvertir l’ús de l’església dels Josepets. (no aprovada) 

4. Millores a l’espai situat entre la via del tren i la Ronda Mediterrània, 
entre els carrers Roger de Llúria i Joan d’Àustria. 

5. Visibilitzar l’agermanament amb la ciutat de Matanzas. 

6. Compliment del reglament de Consell de Medi Ambient. 
7. Mesures per augmentar la seguretat al voltant de l’escola Sant Jordi. 

8. Camins escolars: promovem espais públics per a infants i joves. 
9. Aparcament a la platja del Far. (no aprovada) 

Resum de la 4a. AMO. 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_59366148_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_18161562_1.pdf


SESSIONS INFORMATIVES I AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 
 

Sessió informativa:  
Presentació Bases de Governabilitat i Pressupost Municipal 
Dijous 14 de gener de 2016 
 

 

El Govern presentà la proposta de 

pressupostos pel 2016 a la ciutadania en un 
acte al centre cívic de la Geltrú.  

 

Fou presentat com a el primer pressupost 
d’aquest govern que té com a punt de 

partida les bases de governabilitat que van 

aprovar les dues formacions per l’acord de 
govern. 

 

La voluntat del govern, en aquest acte va ser, donar a conèixer el 
pressupost a la ciutadania i recollir els seus comentaris i propostes per 

poder-lo millorar. 

 

 

 

Sessió informativa:  
Presentació Pla de Xoc per a l’emergència social 
Dijous 28 de gener de 2016 

 
 

 
La sala d’actes de la Politècnica va 
acollir l’acte de presentació al públic 

del Pla de Xoc per a l’emergència 
social de Vilanova i la Geltrú.   

 
L’alcaldessa i la regidora de Serveis 
Socials i Salut, van explicar les 

principals accions que s’impulsaran per a cada un dels eixos del Pacte Social 
de VNG: atenció social, educació, cohesió i  participació, habitatge i 

ocupació. 
 
El Pla de Xoc conté prop de 90 accions i mesures, la meitat de les quals són 

aportacions que diverses entitats, professionals del sector i ciutadania van 
fer durant els tallers participatius de 2015. 

 
 
 
 
 

 
 



CONSULTES I/O AUDIÈNCIES SOBRE REGLAMENTS I 
ORDENANCES  
 

La nova llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC), impulsa noves formes de participació 

de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i 
reglaments municipals. En concret, en el seu article 133, la llei defineix en 

quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i 
informació públiques. 

 

 
 

Audiència Pública:  
Revisió del reglament del Defensor de la Ciutadania 
Desembre 2016 

El 5 de març de 2001, el Ple de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va aprovar el Reglament del 
Defensor/a de la Ciutadania. 

Quinze anys després, al 2016, es va proposar fer-ne 

una revisió d'aquest per tal d'actualitzar-lo i donar així resposta a algunes 
demandes socials que reclamen que l'elecció del Defensor es faci d'una 
manera més participativa. 

Al maig de 2016 el Ple municipal creà una comissió de participants per tal 
de revisar els reglaments municipals de participació ciutadana que 
treballaren en la redacció d’una nova proposta de reglament del Defensor 

de la Ciutadania. 

Al desembre i, per tal de donar compliment a l'article 133.2.3.4 de la Llei 
39/2015 LPAC, amb caràcter previ a l'aprovació inicial del Reglament del 

Defensor/a de la Ciutadania pel Ple de l'Ajuntament, l’Ajuntament obrí un 
tràmit d'AUDIÈNCIA pública per tal de rebre aportacions a la nova proposta 
de reglament. 

Les aportacions rebudes foren valorades per la comissió de revisió de 
reglaments municipals amb l’objectiu que al 2017 es continués el procés de 
revisió fins a l’aprovació del nou reglament del Defensor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2
javascript:void(0);/*1480670587797*/
http://www.vilanova.cat/doc/doc_19313038_1.pdf
http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/defensor_de_la_ciutadania_nova_proposta/defensor_de_la_ciutadania_nova_proposta.html
http://www.vilanova.cat/doc/doc_21041093_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_21041093_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_19313038_1.pdf


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ i TALLERS 
PARTICIPATIUS 
 

 
Procés Participatiu:  
Pla d’Actuació Municipal 2015-2019   
(Gener 2016) 

El Govern de la ciutat, elaborà una proposta 
del PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL per la 
legislatura 2015-2019.  

El PAM fou estructurat en 4 eixos temàtics en 

els que s’emmarcaven els objectius i les 
actuacions proposades pel Govern Municipal amb el propòsit d'assolir una 

millora del benestar i la qualitat de vida dels vilanovins i les vilanovines, així 
com situar Vilanova i la Geltrú en un escenari de desenvolupament i 
creixement econòmic, social i cultural per als propers anys. 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va voler que el PAM s’acabés d’elaborar 

de manera participativa i és per aquest motiu que va proposar la 
col·laboració i participació de tothom amb l’organització de 3 Sessions 

Informatives i de Participació per donar a conèixer i recollir l’opinió de la 
ciutadania en relació a les accions a desenvolupar en la legislatura.   

Les sessions es celebraren el 19, 20 i 21 de gener. 

 

 

 

 

 
Procés Participatiu:  
Nova ordenança d’espectacles al carrer  
(novembre 2016) 

 

L’Ajuntament de Vilanova engegà 
un conjunt d’accions per tal de fer 

possible la realització de l’ampli 
ventall d’activitats cultural de la 
ciutat i vetllar pel descans del 

veïnat. 

Aquestes accions definiren un procés participatiu que s’engegà al novembre 
per elaborar una nova ordenança d’espectacles al carrer.  L’esmentat procés 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/


neix arran de les dues sentencies del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que varen anul·lar les llicències concedides per l'Ajuntament per 

la realització dels festivals Nowa Reggae i el Faraday de l'any 2011.  

Fins el 8 de desembre s’obrí un període de participació ciutadana on les 
entitats i les persones a títol individual varen tenir la oportunitat de poder 

fer les seves aportacions a la nova ordenança. Aquestes aportacions foren 
traslladades a l’equip redactor perquè fossin considerades en l’elaboració de 
l’esborrany de la nova ordenança.  

 
Procés Participatiu:  
Pla de mesures de foment del civisme i 
la convivència  
(desembre 2016) 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com 
a objectiu estratègic treballar al voltant de 
temàtiques relacionades amb el civisme i la 

convivència a la ciutat.   

 

Tot i la feina que s'ha anat realitzant al llarg d'aquests anys, amb 
l’elaboració d’una ordenança sobre civisme i convivència, encara es 

continuen produint un degoteig d'accions incíviques. Aquest fet ha 
comportat a impulsar un Pla de Mesures de Foment del Civisme amb la 

participació de tothom i a través de l’organització d’un nou procés 
participatiu adreçat a la ciutadania. 

El procés començà el 14 de desembre amb una SESSIÓ INFORMATIVA  de 
presentació oberta a tothom i  s’anirà  complimentant amb diferents 

TALLERS PARTICIPATIUS de cara el 2017. 

 
Procés Participatiu:  
Elaboració del Pla Director de Cooperació  
(desembre 2016) 

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb la voluntat de dotar-se d'un nou 

model de cooperació, ha iniciat el 
procés participatiu per elaborar un 

Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament.  

 

S'espera tenir la seva redacció final el mes d'abril de 2017. 



Aquest Pla Director és una de les actuacions previstes a l'actual Pla de 
Mandat 2016-2019 i pretén marcar les pautes i els criteris en què 

s'estructurarà l'actuació municipal en l'àmbit de la cooperació comptant 
amb la participació del màxim d'actors de la ciutat. 

Els objectius del Pla Director son: 

o Repensar i definir la política de cooperació de Vilanova i la Geltrú 

davant del nou escenari socioeconòmic i els canvis en el pla 
internacional 

o Enfortir la coherència entre la política de cooperació i la resta de les 

polítiques públiques 
o Elaborar i portar a terme una estratègia de formació, sensibilització i 

comunicació, amb una major implicació de la societat civil 
o Enfortir el teixit associatiu a través de la reflexió col·lectiva i del 

treball en xarxa per a l'elaboració participativa del Pla Director de 
Cooperació. 

El procés participatiu és obert especialment a les entitats de cooperació de 
la ciutat.  I, en aquest sentit, s’han fet varies sessions de treball i tallers 

participatius per identificar els punts forts i els punts febles, els elements a 
corregir o a transformar i les possibles línies de treball a prioritzar en el Pla 

Director de Cooperació. 

 

REGISTRE CIUTADÀ  
 
 
Durant el 2016 s’ha seguit impulsant el Registre Ciutadà de VNG, un 
registre d’inscripció voluntària adreçat a aquelles  
persones que volen estar informades de tots els 
temes relacionats amb la participació ciutadana. 
 

Les persones inscrites van rebent periòdicament 
informació sobre activitats de participació 
ciutadana. 

 

El seu objectiu és fomentar la participació de 
persones a títol individual que no reben la  
informació a través d’entitats. Actualment està format per gairebé noranta 
persones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca de manera periòdica els 
diferents Consells de Participació Ciutadana existents a la ciutat com per 
exemple el Consell d’Associacions de Veïns, de Medi Ambient, de Mar, de  
Cultura, etc. 
 

 
Algunes de les principals trobades celebrades durant el 2016 han estat: 
 
Dues trobades del Consell Municipal d’Associacions de Veïns, la primera el 
26 de maig on el govern presentà als veïns el projecte de l’Eixample Nord i 
els nous contractes municipals de neteja, de jardineria i d’enllumenat i, la 
segona, el 27 d’octubre on el govern els presentà la proposta de taxes pel 
2017 i el nou recorregut del bus urbà. 
 
 
El 17 de febrer es va crear una nova 
Comissió, de Seguiment de la Façana 
Marítima que seguirà totes les accions 
que es realitzen en aquesta zona. 
 

 

 
 

ALCALDESSA ALS BARRIS 
 

Durant el 2016, va continuar la darrera ronda de visites de l’alcaldessa als 
diferents barris de la ciutat. 
 

El projecte l’alcaldessa al teu barri es va iniciar a l’octubre de 2013 i 
consisteix en una visita als 18 barris de la ciutat per escoltar les demandes 
veïnals.  
Aquestes demandes es recullen, es tramiten i s’actualitzen a la pàgina web 
municipal cada divendres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les visites realitzades al 2016 foren 8 en total: 
 

o El 23 de maig a Casernes, 
o El 20 de juny a Centrevila, 



o El 19 de setembre a La Collada, 
o El 17 d’octubre a La Geltrú, 
o El 24 d’octubre a Can Marquès, 
o El 21 de novembre al Barri de Mar i  
o El 28 de novembre a Masia Nova. 

 
Des de l’inici d’aquest programa L’Alcaldessa al teu Barri al 2013,  s’han 
comptabilitzat un total de 62 reunions on hi han assistit unes 1.900 
persones i s’han gestionat unes 1000 demandes en temes de via pública, 
civisme o mobilitat. 
 

WEB BARRIS: L’espai dels barris 
 

El mes de febrer del 2014, es va crear un nou espai web destinat als barris 
de la ciutat. 
 

L’objectiu d’aquesta web és recollir en un sol espai tota la informació que es 
genera en el marc de la relació entre l’Ajuntament i els barris. 
 

Durant el 2016 s’ha anat actualitzant la informació d’aquets espai web, 

Especialment la que fa referència al projecte de l’alcaldessa als barris. 

 

Podeu consultar tota la informació en aquest ENLLAÇ 
 

 

 

SUPORT A LES AA.VV 
 

 

Subvencions a les Associacions de Veïns 2016 
 

Els veïns i veïnes tenen un paper fonamental en la dinamització i implicació 
en els aspectes que els són més propers, ja que ningú tan bé com ells, 
gaudeixen i coneixen la realitat dels seus barris. 
 

La Regidoria de Participació va resoldre favorablement les 14 sol·licituds de 
subvenció demanades per les associacions de veïns de la ciutat en la 
convocatòria 2016. Durant l’any 2016, la partida de subvencions s’ha 

augmentat a 57.280 euros. 
 

Paral·lelament a les subvencions, des del Departament de Participació 
també s’ofereix suport tècnic a les associacions de veïns en diversos temes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vilanova.cat/html/tema/barris/index.html


SORTEJOS PÚBLICS 
 

Comparses 2016  
(7 de febrer de 2016)  
 

El sorteig es va realitzar el divendres 29 de 
gener i es van presentar 412 sol·licituds. Es 
tractava de la cinquena edició d’aquest sorteig.  
 
També es van repartir 60 passis dobles per 
veure les Comparses des dels balcons de la 
Biblioteca Joan Oliva. 
 
 

Aquests passis són per majors de 65 anys, escollits de manera aleatòria 
entre els censats a la ciutat. 
 

 
 
Exhibició castellera de la Festa Major 16 

(30 de juliol de 2016)  

 

 
Des del 2012, el consistori vilanoví i els 

pabordes conviden a totes les persones que 
ho desitgin a optar a una de les sis 
invitacions dobles per veure la Diada 

Castellera de la Festa Major.  
 

Es varen incriure al sorteig que es realitzà el 26 dejuliol, un total de 164 
persones sol·licitants. 

 

 

PAE CONEIX EL NOSTRE AJUNTAMENT 2016 
 

La Regidoria de Participació organitza cada curs escolar l’activitat educativa: 
"Coneix el nostre Ajuntament", i l’ofereix a tots els centres educatius de 
la ciutat a través del Programa d’Animació Educativa PAE. 
 

Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària amb l’objectiu 

d’aprofundir en la història de l'Ajuntament, l'organització 
políticoadministrativa i el funcionament del sistema democràtic a 
l'administració local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’activitat s’estructura en dues sessions.  
 
La primera es realitza a l’aula i consisteix en la 
realització d’un taller dirigit que proposa a 
l’alumnat. La segona sessió es realitza a 
l’Ajuntament i consisteix en una visita 
explicativa de l’edifici de l’Ajuntament i acaba 
amb la realització d’un Plenari Municipal al Saló 
de Plens, on els infants esdevenen regidors i 
regidores per un dia i tracten, debaten i voten 
les propostes que han treballat en el taller previ a l’aula. 

 

 
L’objectiu final d’aquesta activitat és que els nens i les nenes coneguin de 
manera pràctica com es prenen les decisions en el seu ajuntament. 
 

 
Durant el curs 2015-2016 han participat un total d’11 grups-classe dels 
següents centres educatius: escola Sant Jordi, escola Ginesta, escola 
Cossetània, escola Sta. Teresa de Jesús, escola Llebetx, UCE de l’institut 
Cabanyes i un grup de PFI Adaptat de l’IMET.  Aproximadament un total de 
250 alumnes.  
 

BANC DEL TEMPS  
 
El Banc del Temps és una projecte d’intercanvi de serveis puntuals entre 
persones i a on la moneda de canvi no són els diners sinó el temps. 
 

Amb aquest projecte, l'Ajuntament de 
Vilanova vol promoure noves formes de 
participació i cohesió entre les persones, per 
tal de millorar la seva vida quotidiana. Es 
tracta doncs de participar en la comunitat 
coneixent-nos i compartint habilitats i 
coneixements.  

 

S’ofereixen més d’un centenar de serveis 
com idiomes, jardineria, bricolatge, ioga, 
transport en cotxe, cuina, etc. 

 

El Banc del Temps es va iniciar al 2009 i en l’actualitat compta amb un cens 

de 200 persones que hi participen. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 2016 
 

A l’abril de 2016, el Defensor de la Ciutadania Josep Ibars 
va presentar la Memòria 2015 davant del Ple Municipal. 
 

Es van registrar un total de 257 actuacions distribuïdes en 
126 visites i 131 expedients.  
Dels 131 expedients oberts, 87 han estat consultes, 39 
queixes i 5 actuacions d'ofici.  

 
 

 

Memòria del Defensor de la Ciutadania 2015 
 
 
 

El 5 de març de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprovar el Reglament del Defensor de la Ciutadania i a finals del 2016, 
quinze anys després, es proposà fer una revisió d’aquest reglament per 
tal d’actualitzar-lo i donar així resposta a algunes demandes socials que 
reclamen que l’elecció del Defensor es fes d’una manera més participativa. 
 
En aquell moment s’inicià un procès de tràmit d’audiència per tal de recollir 
aportacions a l’esmentat reglament. 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_16596796_1.pdf

