
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que va 
efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-del-defensor-de-la-ciutadania-07-04-2014/ 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 7 D’ABRIL DE 2014 

 
Acta núm. 4 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17:00 hores del dia 7 d’abril de 2014, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 



 

 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen ni el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) i Sr. 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI (PSC). 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, el qual és la presentació 
de la Memòria del Defensor de la Ciutadania, corresponent a l’any 2013: 
 
 

MEMÒRIA 2013  
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 

de Vilanova i la Geltrú  
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Com contactar amb l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
Adreça: plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers, 1 
Telèfon: 93 814 74 06 
C/e: defensor@vilanova.cat  
 



 

 

 
PRESENTACIÓ  
 
 
Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no 

hem après l’art de viure junts, com a germans.   

 
Martin Luther King 
 
 
 
D’acord amb l’article 9 del Reglament del Defensor de la Ciutadania, em 
plau presentar al Ple i a tots els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la 
Geltrú, la memòria anual de les actuacions i la feina portada a terme per 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania durant l’any 2.013. 
 
L’informe del Defensor de la Ciutadania suposa el deure de donar comptes 
a la ciutadania de les actuacions fetes en el darrer any i les recomanacions 
o suggeriments de caràcter general que, aquest Defensor, considera que 
cal fer al Govern Municipal. En una societat lliure i democràtica, donar 
comptes a la ciutadania, més que una obligació legal, és un deure moral i 
ètic que han d’assumir totes les persones que tenen alguna responsabilitat 
pública. 
 
D’una societat consumista i irresponsable hem passat a una societat 
desil�lusionada i afectada per greus problemes socials, que afecten la 
subsistència de moltes persones. Del compromís per eradicar la pobresa, 
estem davant la imperiosa necessitat d’evitar la misèria.  
 
Com a conseqüència d’aquesta profunda crisis sistèmica que estem 
suportant, assistim a un progressiu empobriment de la població i del país, 
que té dificultats, fins i tot, per assumir les despeses bàsiques. Aquesta 
situació límit que debilita els valors individuals i ètics de les persones, 
imprescindibles per a la cohesió social, junt amb la pèrdua de llocs de 
treball, provoquen la precarietat laboral de les persones i l’empitjorament 
de les famílies. Aquesta situació continuada d’austeritat en la que ens hem 
vist avocats, a disparat d’una forma considerable, les desigualtats socials. 
 
L’estructura de l’Administració Local, com herència de temps passats, està 
fonamentada bàsicament en un sistema de funcionament jeràrquic i 
piramidal en la que, les persones que atenen directament als ciutadans i 
les ciutadanes, són les que, normalment, no tenen poder de decisió per 
donar una solució a les demandes o peticions que se’ls hi presenten. 
Abans, quan l’administració no es dedicava a donar serveis, no tenia 
aquest problema. Però ara no solament ha de donar els serveis de salut, 



 

 

serveis socials, educació, cultura, esport, etc., sinó que, entre tots, hem 
generat una Administració Local pensada per regular, inspeccionar, 
controlar i sancionar. És per això, que s’han d’aplicar els màxims esforços 
perquè l’atenció que rebin els ciutadans i ciutadanes, de primera mà de 
l’Administració, sigui més eficaç i eficient possible i que les persones que 
les atenguin puguin donar-los una resposta ràpida a les seves demandes.   
 
El Defensor, no gaudeix de poder executiu per fer variar o modificar les 
resolucions administratives, però si que el Defensor com Institució 
independent que és, i d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat, 
exerceix la seva tasca amb l’objectiu de servir a la ciutadania, fent 
suggeriments o recomanacions per tal de cercar solucions justes a 
situacions problemàtiques, al mateix temps que, exigir a l’Administració 
Local que sigui més àgil, flexible i eficient amb la finalitat que es respectin 
els drets de les persones, col�laborant en fer-la més transparent, per tal 
que tots puguem gaudir d’una Bona Administració al servei dels ciutadans.  
 
Vull ressaltar el comportament, durant el 2.013, pel compromís seriós i 
coherent que ha adoptat el Govern d’aquest Ajuntament, que com a 
Administració més propera a la ciutadania què és, i que cada dia  ha de fer 
més amb menys recursos, ha posat en pràctica un seguit de mesures per 
tal de treballar per la cohesió social, ajudant les persones més 
necessitades amb risc d’exclusió social de la nostra ciutat, que, com a 
conseqüència d’aquesta situació de crisis econòmica i social, han perdut el 
seu lloc de treball, l’habitatge o s’han quedat sense cap tipus de prestació 
econòmica i ho estan passant molt malament.  
 
També s’ha de lloar la bona feina que està portant a terme el personal del 
Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, que cada cop estan 
més desbordats per la manca de mitjans i recursos, i davant l’augment de 
les persones que cada dia tenen més perill de risc d’exclusió social, fan 
l’impossible per atendre-les i ajudar-les a troba’ls-hi una solució als seus 
problemes reals. En aquest sentit, també vull elogiar la feina que s’està 
realitzant, des de Càritas, la Creu Roja i les altres entitats que formen el 
tercer sector social de la ciutat, respecte a les persones vulnerables i en 
risc d’exclusió social.  
   
Voldria agrair l’ajuda que he tingut, des que tinc l’honor de representar la 
figura del Defensor de la Ciutadania, en especial de vostè, Senyora 
Alcaldessa, així com de tots els regidors i regidores d’aquest Consistori. No 
obstant, a vostès els correspon que en aquests moments de crisis 
econòmica i social, especialment difícils per a la institució i per a la 
ciutadania, posar, des de cada una de les opcions polítiques representades 
en aquesta sala, la màxima capacitat de negociació i la voluntat per 
aconseguir pactes i acords per millorar la qualitat de vida de tots els 
vilanovins i vilanovines.  



 

 

 
També des d’aquí agrair l’ajuda i el suport que he rebut de tot el personal 
de la casa, que han demostrat en tot moment, amb la seva professionalitat  
i  coneixements,  una bona disposició per facilitar-me les coses. 
 
Agrair el suport i el recolzament que he tingut, i tinc, per part de tots els 
companys i companyes, del Fòrum de Síndics/ques Defensors/res Locals de 
Catalunya, l’intercanvi de coneixements i experiències, així com el treball 
en equip ens ajuden a millorar, cada dia, les nostres actuacions envers la 
ciutadania i l’administració.  
 
Dedicar també un especial agraïment a l’Ester Campins, per la seva 
col�laboració, en la feina de gestió i organització de l’oficina, així com,  
especialment, per la sensibilitat que manifesta en l’atenció assenyada i 
diligent cap als ciutadans. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ibars Mestre 
Defensor de la Ciutadania 



 

 

 
LA INSTITUCIÓ: EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
 
El Defensor de la Ciutadania és una institució, independent i imparcial, que 
té per objectiu defensar els drets del ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en relació a totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El resultat de les actuacions del Defensor 
de la Ciutadania no són vinculants per cap de les dues parts. Les 
actuacions i les investigacions es fan amb reserva i discreció. Totes les 
actuacions de l’Oficina del Defensor són gratuïtes per a la persona que en 
sol�licita els serveis. 
 
En definitiva, el Defensor de la Ciutadania vetlla perquè la ciutadania pugui 
gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la 
defensa dels drets de la ciutadania a l’àmbit local, per la qual cosa pot 
supervisar a l’administració municipal. La seva actuació suposa examinar i 
resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i 
d’equitat. També podrà actuar com a mediador, sempre que les parts ho 
consentin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre 
l’administració i la ciutadania.  
 
Marc normatiu del Defensor de la Ciutadania 
 
L’àmbit normatiu municipal en què es basen les accions del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és el Reglament del Defensor, aprovat el 
5 de març de 2001. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat  descriu 
els drets de la ciutadania que estan reconeguts internacional-
ment. Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària d’aquesta carta i a 
través del Defensor de la Ciutadania com a institució independent i 
imparcial, facilita l’exercici dels drets inclosos en aquesta carta. 
 
Des de l’any 2000, la figura del Defensor de la Ciutadania, treballa com a 
mecanisme de garantia per tal de consolidar el dret a una bona 
administració. 
 



 

 

 
REGLAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el Reglament de 
participació ciutadana amb la voluntat i l’objectiu de fer públic el seu 
compromís amb la participació de la ciutadania en tot allò que és públic i 
que afecta la ciutat. Aquest compromís no solament fa referència als temes 
que des de l’Administració afecten la ciutat i els seus ciutadans i 
ciutadanes, sinó que també implica la pròpia institució municipal i el seu 
funcionament.  
 
En una realitat cada cop més complexa, els ciutadans i les ciutadanes es 
dirigeixen a l’Administració amb desconfiança i un dels objectius de la 
figura del defensor/a de la ciutadania és restablir aquesta possible pèrdua 
de confiança. Per aquest motiu, la figura del defensor/a de la ciutadania té 
una rellevància especial, perquè investiga els assumptes que se li 
presenten de l’actuació de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. 
El dia 5 de març de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova va aprovar el 
Reglament del Defensor de la Ciutadania. 
 
NORMATIVA LEGAL 
 
Art. 1. D’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent i en l’article 35 
de l’Estatut d’Autonomia, l’Ajuntament té la facultat de crear la figura del 
defensor/a de la ciutadania. 
 
Art. 2. Aquest reglament del defensor/a de la ciutadania desenvolupa el 
títol VI del Reglament de participació ciutadana. 
 
Art. 3. Definició del defensor/a de la ciutadania 
 
3.1. El defensor/a de la ciutadania és una institució que té per objectiu 
defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. Amb aquesta finalitat, investiga els assumptes que se li 
presenten de l’actuació de l’Administració municipal, dels seus organismes 
dependents. També podrà actuar, si ho creu convenient, d’ofici. 
3.2. El defensor/a de la ciutadania compleix les seves funcions amb 
independència, objectivitat, tot garantint la confidencialitat i la qualitat de 
la seva tasca. Investiga i resol els expedients iniciats d’ofici i les queixes 
formulades a petició de part. 
3.3. L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i les 
empreses que depenen de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tenen 



 

 

l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el defensor/a de la 
ciutadania en les investigacions que aquest dugui a terme. 
3.4. El defensor/a de la ciutadania informa anualment el Ple municipal de 
les actuacions que hagi portat a terme i en presenta la memòria 
corresponent. 
 
Art. 4 Nomenament 
 
4.1. El defensor/a de la ciutadania és elegit pel Ple municipal i com a 
mínim per les 2/3 parts del nombre legal dels membres de la Corporació.  
4.2. El seu mandat serà de cinc anys, però podrà seguir exercint les seves 
funcions del càrrec fins al nomenament del successor/a. El defensor/a de la 
ciutadania podrà exercir com a màxim el seu càrrec al llarg de dos 
mandats. 
4.3. Per poder ser elegit defensor/a de la ciutadania cal ser major d’edat i 
tenir el ple ús dels drets civils i polítics. 
4.4. És incompatible ser defensor/a de la ciutadania amb qualsevol mandat 
representatiu, càrrec polític, funció administrativa a l’Ajuntament, estar 
relacionat amb qualsevol organisme en el qual l’Ajuntament participi, o 
amb qualsevol activitat professional, mercantil, laboral que comporti 
relació amb l’Ajuntament. 
 
Art. 5. Cessament 
 
Art. 5.1. El defensor/a de la ciutadania podrà cessar del càrrec per alguna 
de les causes següents: 
a. Mort. 
b. Transcorregut el temps pel qual fou elegit. 
c. Renúncia. 
d. Pèrdua de la condició política de català. 
e. Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada 

per decisió judicial ferma.  
f. Condemna a causa de delicte dolós i per sentència ferma.  
g. Incompatibilitat sobrevinguda.  
h. Negligència notòria en el compliment de les obligacions i dels deures del 

càrrec.  
i. Pèrdua de confiança.  
5.2. En els casos de a) a f) el cessament es produirà de forma automàtica. 
En els casos g), h) i i) el cessament serà acordat pel Ple municipal i per 
acord de les 2/3 parts dels seus membres i amb una audiència prèvia de la 
persona interessada. 
 
Art. 6. Exercici del mandat 
 
6.1. El defensor/a de la ciutadania no està subjecte a cap mandat 
imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les funcions que 



 

 

té assignades amb autonomia i segons el seu criteri, tot respectant la 
legalitat vigent. 
6.2. L’acord de nomenament del defensor/a de la ciutadania determinarà el 
nivell de dedicació exigible a la tasca i les compensacions econòmiques que 
puguin correspondre-li. 
6.3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà en el pressupost 
municipal una partida per tal de fer front a les despeses que comporti 
l’oficina del defensor/a de la ciutadania i el desenvolupament de la seva 
tasca. L’interventor municipal en farà el control. 
 
Art. 7. Competències del defensor/a de la ciutadania 
 
Són competències del defensor/a de la ciutadania 
a. Qualsevol assumpte relacionat amb l’Administració municipal.  
b. Qualsevol assumpte relacionat amb el tracte rebut en organismes 
municipals o que siguin de competència municipal.  
c. Qualsevol problema que la ciutadania tingui i faci referència a temes de 
competència municipal.  
d. Si algun tema no fos de competència municipal, el defensor/a de la 
ciutadania informarà i assessorarà sobre quin és l’organisme competent. 
Per tal de facilitar aquesta tasca el defensor/a de la ciutadania establirà 
relacions amb el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo.  
 
Art. 8. Procediment i actuació del defensor/a de la ciutadania 
 
8.1. Pot adreçar-se al defensor/a de la ciutadania per demanar-li que actuï, 
qualsevol persona física o jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a 
l’objecte de la queixa, sense restricció de cap mena.  
8.2. Totes les actuacions del defensor/a de la ciutadania són gratuïtes per 
a la persona interessada, i no és necessària l’assistència d’un advocat ni 
d’un procurador. 
8.3. Els assumptes es presentaran per escrit i s’hi adjuntaran els 
documents que puguin servir per resoldre el cas. A tal efecte es crearà un 
registre independent del municipal per tal de registrar i acusar recepció de 
tots els assumptes que se li formulin.  
8.4. El defensor/a de la ciutadania pot tramitar o rebutjar l’assumpte 
plantejat. En cas de rebutjar un assumpte s’ha de comunicar a la persona 
interessada mitjançant un escrit motivat. 
8.5. Entre la producció del fet plantejat al defensor/a de la ciutadania i la 
seva presentació al registre no pot passar més d’un any. El defensor/a de 
la ciutadania podrà actuar d’ofici en qualsevol moment. 
8.6. En cas que un assumpte també es trobi en tramitació en via judicial, 
el defensor/a de la ciutadania continuarà el seu procediment fins que 
aquest es trobi pendent de sentència. 



 

 

8.7. El defensor/a de la ciutadania ha de vetllar perquè l’Administració 
municipal resolgui en un temps i en una forma legal les peticions i els 
recursos que li hagin estat formulats o presentats. 
8.8. Les decisions i les resolucions del defensor/a de la ciutadania no 
poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos 
administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l’acte, 
resolució o l’actuació que hagi motivat la seva intervenció. 
8.9. Després d’admetre l’assumpte a tràmit o que s’hagi iniciat expedient 
d’ofici, el defensor/a de la ciutadania prendrà les mesures d’investigació 
que consideri oportunes i podrà informar el departament o la dependència 
afectada perquè en el termini de quinze dies el cap trameti un informe 
escrit que exposi les dades que li hagi demanat. 
8.10. Si la queixa afecta la conducta de persones que estiguin al servei de 
l’Ajuntament, el defensor/a de la ciutadania ho comunicarà al cap del 
servei i al regidor que correspongui, segons l’organigrama municipal. Es 
sol�licitarà a la persona afectada que trameti l’informe i la documentació 
que es necessiti per tal d’acomplir el que s’estableix en l’art. 8.9. 
8.11. Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal que 
depengui de l’Ajuntament o estigui adscrit a un servei públic ha de facilitar 
al defensor/a de la ciutadania la informació, l’assistència i l’entrada a totes 
les dependències que se sol�licitin, i també les dades, els expedients i els 
altres documents que cregui que són necessaris per seguir les seves 
investigacions. Aquestes actuacions s’han de dur a terme amb la reserva i 
la discreció més absoluta. 
8.12. El defensor/a de la ciutadania podrà fer públic el nom dels 
departaments o òrgans que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions i 
se’n podrà exigir responsabilitats administratives. 
8.13. Si durant les investigacions s’observen indicis que s’han comès 
infraccions disciplinàries o que s’han produït conductes delictives, el 
defensor/a de la ciutadania ho comunicarà a l’òrgan competent. 
8.14. En l’exercici de les seves funcions d’investigació i resolució d’un 
assumpte, el defensor/a de la ciutadania pot formular a les autoritats i al 
personal de l’Ajuntament les advertències, les recomanacions, els 
suggeriments i els recordatoris que correspongui, si bé no pot modificar o 
anul�lar actes o resolucions administratius.  
8.15. El defensor/a de la ciutadania ha d’informar del resultat de les 
investigacions a l’autor de l’assumpte, la persona al servei de 
l’administració afectada i a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat 
la queixa o s’ha iniciat l’expedient d’ofici. 
8.16. Un cop finalitzada la tramitació i investigació de l’assumpte el 
defensor/a de la ciutadania podrà emetre resolucions, recomanacions, 
advertències, suggeriments, peticions, reconeixements, mediacions. 
8.17. El defensor/a de la ciutadania podrà exercir la funció mediadora i 
d’intermediació per tal d’aconseguir un espai de trobada entre les parts en 
conflicte. Defugirà de la capacitat de proposar acords o conciliar interessos. 
 



 

 

Art. 9. Relacions amb el Ple municipal 
 
9.1. El defensor/a de la ciutadania abans del dia 31 de març presentarà en 
un Ple municipal extraordinari una memòria en la qual s’exposin les 
actuacions que s’han dut a terme al llarg de l’any anterior. Haurà de 
constar-hi: 
a. El nombre i la mena d’assumptes o dels expedients iniciats d’ofici.  
b. El nombre d’assumptes rebutjats, els que es troben en tràmit i els que 
s’hagin investigat amb el resultat obtingut i també les causes que hi van 
donar lloc.  
c. Podrà formular els suggeriments que cregui adequats.  
9.2. El defensor/a de la ciutadania podrà fer constar en la seva memòria 
anual resolucions, recomanacions, advertències, suggeriments, peticions, 
reconeixements i propostes de mediació. 
9.3. El defensor/a de la ciutadania també pot presentar informes 
extraordinaris quan ho requereixin la urgència o la importància dels fets 
que motivin la seva intervenció. Aquests informes i per petició del 
defensor/a de la ciutadania es tractaran en el Ple municipal extraordinari 
en un termini màxim d’un mes des de la data de petició. 
 



 

 

 
ESTADÍSTIQUES  
 
Durant aquest any, l’Oficina del Defensor a tingut un increment notable 
d’activitat realitzant 253 actuacions, desglossades amb 135 visites, 4 
recomanacions i 114 expedients.  Aquests 114 expedients representen un 
increment del 72 % en relació als del 2.012 (66). D’aquests 114 
expedients oberts, 71 han estat consultes i 38 han estat queixes, de les 
que 3 s’han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya, a més s’han 
realitzat 5 actuacions d’ofici presentades pel propi Defensor.  
 
A part que aquest any l’Oficina del Defensor a estat oberta tot l’any, 
aquest augment d’expedients tractats, segurament, és degut a que la 
ciutadania mostra més interès en adreçar-se aquesta institució per fer 
consultes o presentar les seves queixes a l’Administració.   
 
No obstant, hem d’assenyalar que així com el nombre de queixes baixen 
una mica, de 38 l’any 2.013 a 41 l’any 2.012, si que l’increment és 
significatiu en les consultes, de 21 l’any 2.012 a 71 l’any 2.013.  
 
També s’han tancat durant aquest any, l’actuació d’ofici i les dues queixes 
que havien quedat pendents l’any 2.012. 
 
Del 2.013, sols queda pendent l’expedient número 56.  
 
Totes aquestes dades generades durant l’any 2.013 es poden veure d’una 
forma més entenedora en els gràfics estadístics que es representen a 
continuació.  
 
En aquest primer gràfic es pot observar per raó de sexe o per col�lectius 
qui ha demanat cita amb el Defensor de la Ciutadania. Han sol�licitat visita 
11 col�lectius (entitats o comunitats de veïns), 36 dones i 62 homes, que 
representa un 10 %, un 33 % i un 57 % respectivament.   
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El gràfic següent representa les queixes, consultes, derivacions al Síndic de 
Greuges de Catalunya i les actuacions d’ofici dels 114 expedients. Com es 
pot comprovar, les actuacions d’ofici representen un 4 % del total, les 
consultes un 62 %, les queixes un 31 % i les queixes derivades al Síndic 
de Greuges de Catalunya un 3 %.  
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En aquest gràfic es mostra com els ciutadans i ciutadanes s’han adreçat a 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, 83 s’han adreçat de forma 
presencial, 10 han estat per telèfon, 10 per correu electrònic, 4 han fet 
servir la carpeta ciutadana, 1 ho ha fet a través de correu postal i 1 altra a 
través d’instància.  

Com s'adreça la ciutadania a l'ODC
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De les 38 queixes d’aquest 2.013, 20 han estat estimades i 18 no han 
estat estimades, en funció de si s’ha obert expedient, o s’ha arribat a la 
conclusió, per motius diversos, que el tema no és competència del 
Defensor de la Ciutadania.  
 
 
 

Queixes estimades o no estimades
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En aquest gràfic es poden veure els expedients tractats repartits per temes. 

Àmbits dels expedients
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L’àmbit en què s’han obert més expedients és el relacionat amb el 
Departament de Seguretat i Protecció Ciutadana (16), després els 
relacionats amb el Síndic de Greuges de Catalunya (13), el de Gestió 
Tributària, Recaptació i Tresoreria (12), els relacionats amb Serveis Viaris i 
Mobilitat (10), els derivats a l’OMIC (9), els Serveis d’Atenció a la 
Ciutadania (8) i els de VNG Aparcaments Zona Blava (7). 
 
Aquest 2.013, tots els temes han estat tancats menys un que encara està 
en procés de tramitació d’informació (expedient núm. 56).  
 

0 20 40 60 80 100 120

Tancats

Oberts

Expedients oberts o tancats

Expedients (queixes i
consultes)

109 1

Actuacions ofici 5 0

Tancats Oberts

 

 
El darrer gràfic és en el que es pot veure l’evolució dels expedients que hi 
ha hagut en tots els anys que fa que l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
està oberta.  

Evolució dels expedients entre els anys 2001 i 2013
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EXPEDIENTS OBERTS DE L’ANY 2.012 
 
 
7) Expedient 17/2012 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la ciutadana V. P. viu a la plaça dels Jardins de l’Apol�lo. Ella i 
els seus veïns han rebut un impost de contribucions especials Eix 4 
referents al Nucli Antic. La seva queixa és que el carrer Ametller, on la 
finca hi fa cantonada, no ha estat arranjat, quan sí que ho han estat la 
resta dels carrers de la zona i que la plaça ja havia estat arreglada abans 
que comencés tota la reurbanització del Nucli Antic, també es queixa que 
en cap moment se’ls ha convocat a cap reunió del Consell Assessor del 
Nucli Antic i per tant, els veïns i veïnes no eren coneixedors que haurien de 
pagar aquest tribut. Han presentat la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, però no se’ls ha contestat.  
Tràmits: amb data de 29 de juny es demana un informe al Director dels 
Serveis Urbanístics i Territorials per saber el motiu del perquè no s’ha 
donat resposta a aquesta ciutadana. Tot i que en vàries ocasions, des de 
l’ODC, s’ha demanat l’estat de la queixa, la resposta no ha estat facilitada i 
sols se’ns ha comunicat que l’informe està a tresoreria. En una reunió 
entre el Defensor de la Ciutadania i l’Alcaldessa, s’acorda que des d’alcaldia 
s’intentarà esbrinar què ha passat per arribar a una solució. Amb data 13 
de març de 2.013, es rep una notificació des del Servei de Tresoreria, on 
ens comuniquen que a ells els consta que si que se’ls va fer arribar als 
veïns i veïnes afectats, les diferents convocatòries referents als treballs 
que calia realitzar a la zona. Però com efectivament ells havien arranjat el 
tram del carrer que els pertocava, se’ls aplicarà una reducció del 50% de 
les quotes girades. Aquesta informació li és traslladada a la ciutadana.  
Estat: tancat.   
 
20) Expedient 52/2012 
Data: 30 d’octubre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: els veïns J. O. i J. M., que viuen al carrer Sebastià Gumà, van 
entrar, el 27 de juliol de 2.012, una instància a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú queixant-se que la vorera de davant de casa s’havia deformat 
arran de les arrels d’un arbre i les parets dels seus jardins també havien 
estat afectades amb esquerdes. El 10 d’octubre, degut a una ruptura d’una 
canonada de la Companyia d’Aigües, l’aigua que s’havia filtrat al terreny va 
provocar danys, esquerdes i descalçament als murs veïnals i danys per 
inundació a les plantes soterrades i plantes baixes de les vivendes 



 

 

d’aquests ciutadans. Aquest mateix dia fan una altra instància explicant els 
fets i adjunten fotografies dels danys materials.  
Tràmits: des de l’ODC es pregunta a la Companyia d’Aigües en quina 
situació està aquest tema i ens informen que no es podrà emetre cap 
informe d’aquest organisme fins que la regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Habitatge no rebi un informe dels serveis jurídics. L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a un dels propietaris que tenia assegurada la vivenda, 
s’ha posat en contacte i estan en negociacions; l’altre ciutadà, degut a que 
no hi havia la vivenda assegurada per falta de recursos econòmics, 
l’Ajuntament li ha requerit un informe amb la valoració econòmica dels 
danys ocasionats. A 31 de desembre de 2.012, els ciutadans no ens han 
comunicat encara si s’ha arribat a una solució definitiva. A primers del mes 
d’abril de 2.013, des de la Companyia d’Aigües, se’ns comunica que la 
vorera ha estat arranjada per aquest organisme i que la reclamació de 
danys, segueix el seu curs al departament de patrimoni de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. A finals de maig, el Sr. J.M. rep una notificació 
informant-li que el problema no ha estat causat per unes arrels d’un arbre, 
el ciutadà fa al�legacions però li han estat desestimades. Des de l’ODC 
s’acorda amb l’aprovació del Sr. J.M. traslladar el tema al Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
23) Expedient 62/2012 
Data: 4 de desembre  
Motiu: queixa  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: la ciutadana M. G. té sota la seva habitació un muntacàrregues 
per tal d’accedir els cotxes al pàrquing soterrat. Aquest aparell s’utilitza 
durant tot el dia, per entrar i sortir els cotxes del pàrquing, i entorpeix el 
descans de la ciutadana, fins al punt de tenir que medicar-se per l’angoixa 
que li ha provocat el no poder dormir correctament. Ha posat el cas en 
coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aquest ha fet 
inspeccions i ha incoat un expedient a la comunitat de propietaris del 
pàrquing per que apliquin les mesures correctores per tal de solucionar els 
sorolls i que temporalment l’ús d’aquest muntacàrregues deixi de funcionar 
durant les nits. Amb tot això, el temps ha anat passant, la comunitat del 
pàrquing no ha fet cas de les incoacions i sembla ser que des de 
l’Ajuntament tampoc no s’hi ha actuat més.   
Tràmits: ens posem en contacte amb el Servei de Llicències i Disciplina 
per saber què ha passat i ens comuniquen que la comunitat del pàrquing 
no ha fet cas de les comunicacions, que ja li han posat una sanció i que si 
a finals del mes de gener no ha complert amb les mesures correctores per 
eliminar els sorolls, es procedirà a tancar aquest elevador. Aquesta 
informació se li trasllada a la ciutadana. A mitjans del mes de maig de 
2.013, se’ns comunica que finalment el muntacàrregues ha estat precintat 



 

 

fins que no s’adeqüi la maquinària a la normativa. Aquesta informació és 
traslladada a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.   
 
1) Expedient 23/2012 
Data: 17 de juliol  
Motiu: Actuació d’Ofici  
Àrea/ tema: Alcaldia  
Demanda: se sol�licita a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
s’incorpori al peu de les notificacions dels actes administratius municipals 
la següent informació: “Aquest Ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències supervisar 
les actuacions i decisions municipals, en defensa dels drets de la 
ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o queixa 
en relació a aquesta resolució podeu sol�licitar la seva intervenció, sense 
que suspengui els terminis dels recursos corresponents”.  
Tràmits: a finals de juliol de 2.013, se’ns informa que es posarà un peu de 
pàgina a les notificacions del Servei de Llicències de la regidoria 
d’Urbanisme. Les notificacions s’inclouran a les llicències d’obra major o 
menor, d’activitats, resolucions dels règims de comunicació i 
progressivament s’anirà ampliant a la resta de notificacions. Aquest serà 
l’escrit: "Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol�licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents".  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 



 

 

 
ACTUACIONS DE L’ANY 2.013  
 
EXPEDIENTS  
 
QUEIXES  
 
1) Expedient 1/2013 
Data: 8 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Llicències i disciplina  
Demanda: la Sra. C.B. es queixa dels sorolls que provenen de la piscina 
del carrer Josep Coroleu. Sembla ser que han fet moltes instàncies i 
queixes a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, n’han obtingut resposta 
però el problema no es resol.  
Tràmits: des de l’ODC l’expedient es tramita al Servei de Llicències. Des 
d’aquest servei, ens expliquen que a finals de mes s’ha requerit a 
l’empresa concessionària, que té un termini de 20 dies per adoptar les 
mesures correctores i així adaptar la maquinària al que estableix 
l’ordenança municipal. Amb tot això, aquest complex esportiu comença les 
obres per la qual el servei de piscina queda interromput. A primers de 
desembre, des del Serveis de Llicències i Disciplina, ens comuniquen que 
en el pressupost de les obres, hi ha previst l’aplicació de les mesures 
correctores de la maquinària i que un cop acabades, caldrà fer les 
comprovacions necessàries i ens n’informaran. Tota la informació que s’ha 
obtingut per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, li ha estat 
facilitada a la ciutadana. El dia 1 de febrer de 2.014, aquest servei es torna 
a obrir, amb les obres acabades i insonoritzada la part de la maquinària 
que produïa les molèsties als veïns i veïnes.  
Estat de l’expedient: tancat.    
 
2) Expedient 3/2013 
Data: 10 de gener 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: sembla ser que el Sr. E.F va tenir una fuga d’aigua al seu 
domicili, fet que va provocar que la factura arribés amb uns valors molts 
elevats en comparació dels altres trimestres. Va fer una reclamació a la 
Companyia d’Aigües però no se li ha donat resposta.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el Gerent d’aquesta 
Companyia per demanar l’historial de consum de la vivenda. A primers de 
febrer, se’ns comunica des d’aquest servei que el problema ha estat 
corregit, això li ha estat comunicat al ciutadà i se li ha abonat l’import de la 
diferència de la facturació. A mitjans del mes de febrer, el ciutadà ens 
comunica que ja ha cobrat i que va rebre la resposta de la reclamació 
presentada després d’haver tingut cita amb el Defensor de la Ciutadania.  



 

 

Estat de l’expedient: tancat. 
 
3) Expedient 4/2013 
Data: 14 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 
Demanda: el Sr. R.B. es queixa que la seva plaça de pàrquing és de 13m2 
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li passa el rebut de l’IBI calculat en 
26m2. Aquest ciutadà va fer una instància el juliol de l’any anterior però no 
li ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el departament de 
Gestió Tributària i ens informen que per a poder solucionar el cas, el 
ciutadà ha d’aportar l’escriptura del pàrquing. Això se li comunica al 
ciutadà. A primers de juliol, el Sr. R.B., ens informa que el tema ja ha 
estat solucionat.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
4) Expedient 5/2013 
Data: 15 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. F.A. ens comenta que va fer una instància a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, on sol�licitava el permís per poder posar llum en un 
terreny que té en una urbanització periurbana. La resposta que ha obtingut 
és que no és possible aquest permís ja que no està contemplat en cap llei.  
Tràmits: des de l’ODC es comunica a aquest ciutadà, que l’Ajuntament de 
la ciutat ha actuat correctament, ja que no pot donar permisos per 
instal�lar serveis en edificacions ubicades en urbanitzacions periurbanes no 
legalitzades.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
5) Expedient 8/2013 
Data: 22 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la ciutadana, en nom d’un grup de pares i mares amb infants 
amb discapacitat, es queixen que la Generalitat no els ha pagat les beques 
menjadors per als seus fills. Es veu que fins ara, aquesta despesa l’estava 
assumint l’AMPA de l’escola, però ara ja no ho poden assumir més i això fa 
perillar el seguiment del servei i comença a generar problemes entre els 
pares. 
Tràmits: es suggereix a aquestes famílies que demanin cita al Síndic de 
Greuges de Catalunya per exposar el problema.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

6) Expedient 9/2013 
Data: 29 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Sanció trànsit (Mossos d’Esquadra) 
Demanda: a la Sra. M.C. l’any 2.009 li van posar tres multes per excés de 
velocitat, per escrit va sol�licitar la informació generada. Aquesta li va ser 
enviada i va poder comprovar, que l’aparell de fer les medicions dels 
radars estava caducat. La ciutadana torna a fer un altre recurs aportant 
aquesta dada i que per tant es deixessin sense validesa les sancions que li 
havien estat posades. Aquest segon recurs no se li contesta i ara li 
reclamen l’import de les multes més els interessos que ha generat.  
Tràmits: se li comenta a la Sra. M.C. que aquest no és un tema que sigui 
competència del Defensor de la Ciutadania, i a més, ha presentat el recurs 
fora de termini.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
7) Expedient 10/2013 
Data: 29 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Cultura  
Demanda: el mes de març de l’any 2.012, la Sra. M.C. va entrar una 
instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on exposava la seva 
queixa sobre la temperatura que feia al Cinema Bosc, sembla ser que totes 
les persones que estaven en aquella sessió van passar fred per la baixa 
climatització. La ciutadana demana que es corregeixi aquest mal hàbit i 
que se li retornessin els diners. La instància no li havia estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC, s’envia petició d’informe a la Regidoria de Cultura. 
Amb data de 7 de febrer, se li demanen disculpes a la ciutadana i se li 
regalen dues entrades per anar de nou al cinema.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
8) Expedient 11/2013 
Data: 5 de febrer 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. J.P. es queixa que les voreres de davant de casa són 
molt estretes i tant baixes que provoca que els vehicles hi estacionin quasi 
a sobre, dificultant l’entrada a casa seva. Ha fet una instància a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se li ha contestat que les voreres 
s’arranjaran a mida que les possibilitats pressupostàries ho permetin, però 
el ciutadà no hi està d’acord.   
Tràmits: des de l’ODC s’envia una carta a la Regidoria de Serveis Viaris i 
Mobilitat, on es posa de manifest la dificultat que el ciutadà té per entrar a 
casa i es recomana prohibir l’aparcament de vehicles o ampliar la vorera 
tal i com preveu el Pla General d’Ordenació Urbana. Des d’aquesta 
regidoria ens informen que de moment la vorera no es pot ampliar i que si 



 

 

el ciutadà, presenta el certificat de la Generalitat conforme no supera el 
barem de mobilitat, es faran les modificacions que s’escaiguin per garantir 
l’accessibilitat a la seva vivenda. Aquesta resposta se li comunica al 
ciutadà el 25 de març.  
A mitjans del mes d’abril, en aquest tram de carrer, s’havien eliminat els 
estacionaments de vehicles de quatre rodes permetent l’estacionament de 
motos. A dia d’avui ni al ciutadà ni a l’ODC no ens ha estat comunicada, 
per part de la regidoria, la solució adoptada. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
9) Expedient 17/2013 
Data: 11 de març 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: al Sr. A.L. sembla que se li ha posat una multa per no portar 
posat el cinturó de seguretat. Ha fet recursos ja que no està d’acord amb 
que la multa no li hagi estat lliurada en mà, però pel que ens comenta, 
aquests no li han estat contestats.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb VNG Aparcaments per 
saber el motiu de la no resposta. Des d’aquest servei, ens comuniquen que 
els recursos si que han estat contestats al ciutadà i que no se li va poder 
lliurar en mà, perquè l’agent no podia aturar la circulació de la via on se li 
va posar la sanció. Se li comunica al Sr. A.L. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
10) Expedient 18/2013 
Data: 18 de març  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. F.F. es queixa que sota de casa seva han posat un bar 
que sembla que no compleix amb la normativa vigent. Ha fet instàncies a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, però no se li ha donat resposta.  
Tràmits: aquest expedient no es tramita, ja que posterior a la visita que el 
Sr. F.F. va fer a l’ODC, va obtenir resposta on se li comunicava que s’havia 
requerit a l’establiment que tenien 15 dies hàbils per prendre les mesures 
correctores per tenir el local dins la normativa.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
11) Expedient 19/2013 
Data: 18 de març 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: el Sr. J.C. es queixa de les sancions que se li han posat per 
excés de velocitat a la ronda Ibèrica. No està d’acord amb el radar mòbil 
que hi ha en aquesta via.  



 

 

Tràmits: des de l’ODC es desestima agafar el cas ja que el ciutadà no vol 
aportar la informació que se li demana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
12) Expedient 20/2013 
Data: 19 de març 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el ciutadà A.M. es queixa d’una multa que li ha arribat per 
estacionar davant d’una farmàcia, on hi ha un senyal que diu que 
l’estacionament no pot excedir els 10 minuts ja que és per ús dels clients 
de la farmàcia.  
Tràmits: el Sr. A.M. no vol que s’obri un expedient d’aquest cas, però si 
que vol que se li comuniqui la seva disconformitat al Regidor de Seguretat i 
Protecció Ciutadana.    
Estat de l’expedient: tancat.  
 
13) Expedient 29/2013 
Data: 16 d’abril 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. S.G. va patir danys físics arran d’una caiguda pel mal 
estat del carrer. Va fer una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
explicant el que li havia passat i hi va aportar també les factures de les 
ulleres i del dentista. Des de l’Ajuntament se li va comunicar que li 
abonarien els diners de les despeses presentades. Tot i així, la ciutadana 
no queda contenta amb la resposta, fa una altra instància on demana que 
se li paguin els danys morals que li va ocasionar la caiguda, també 
sol�licita els interessos pel retard del cobrament. Aquesta segona instància 
li és desestimada.  
Tràmits: des de l’ODC es demana a la regidoria de Serveis Viaris, el motiu 
pel qual la ciutadana encara no ha cobrat i s’aconsella que li siguin tinguts 
en compte els danys morals que li va ocasionar la caiguda i se li paguin els 
interessos de demora ja que ella fa mes de tres mesos que els va 
reclamar. En aquest cas, des de l’ajuntament es desestima la petició. Es 
comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
14) Expedient 30/2013 
Data: 16 d’abril 
Motiu: queixa telefònica 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 
Demanda: el Sr. F.G. viu en una vivenda des de l’any 1.965, aquesta li va 
ser expropiada pel Ministeri de la Vivenda i després va passar a mans de 
l'Incasol, per la qüestió de la reparcel�lació i la urbanització de l’Aiguacuit. 
Des de l’any 1.992, torna a tenir la titularitat del pis, des de llavors, 



 

 

demana poder pagar l'IBI i sembla ser que des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú no li feien cas. La seva sorpresa ha estat que ara li 
reclamen 4 anys anteriors a l’exercici en curs i el ciutadà no hi està 
d’acord.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que en aquest cas, l’administració ha 
actuat correctament i que si ell encara està en desacord, sols té la opció de 
presentar un contenciós administratiu però que això li representarà uns 
costos econòmics.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
15) Expedient 31/2013 
Data: 18 d’abril 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana  
Demanda: el Sr. L.G. ens explica que paga el rebut de les escombraries, 
però que per edat i pensió, es beneficia d’unes bonificacions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva queixa és que ell ha de pagar 
quan toca, si es retarda, se li cobren interessos, però l’administració 
retorna la diferencia d’aquest rebut quan vol i no quan hauria de ser i això 
li representa un seguit de problemes econòmics degut als seus baixos 
ingressos.   
Tràmits: el ciutadà no ha fet cap escrit explicant el cas i se l’ajuda a fer 
una instància que ha d’entrar per registre a l’Ajuntament de la ciutat.  
Estat de l’expedient: tancant.  
 
16) Expedient 32/2013 
Data: 19 d’abril 
Motiu: queixa telefònica  
Àrea/ tema: Convivència  
Demanda: el ciutadà C.M. es queixa del soroll de les campanes de la 
parròquia de mar. Sembla ser que ha anat al servei de Mediació, on es va 
arribar a l’acord que les campanes no es tocarien a les nits i que a més no 
es doblarien, però des que li van notificar aquesta proposta ja fa més de 
10 dies, sembla ser que no s’ha portat a terme. Ens explica que té 
sentències de tribunals europeus que per un tema similar donen la raó al 
ciutadà. Ens comenta que ens enviarà un correu electrònic exposant el cas. 
Tràmits: el cas es tanca per desestimació del ciutadà ja que no ha enviat 
cap tipus d’informació ni ha concertat cap visita.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
17) Expedient 35/2013 
Data: 24 d’abril 
Motiu: queixa per correu electrònic 
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: el Sr. R.B., en representació dels veïns i veïnes de Les Llunes, 
demana hora a l’ODC per queixar-se que l’Ajuntament de Vilanova i la 



 

 

Geltrú, sembla que no els informa sobre les actuacions que s’estan portant 
a terme sobre els fums i sorolls que són provocats per una empresa que 
tenen prop de les seves vivendes.  
Tràmits: el cas es desestima ja que el ciutadà, tot i que s’ha intentat 
vàries vegades, mai s’ha presentat a la cita concertada des de l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
18) Expedient 42/2013 
Data: 13 de maig 
Motiu: queixa per correu electrònic  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. J.A.H. és treballador municipal i sembla ser que se li ha 
obert un expedient disciplinari. Sol�licita la intervenció del Defensor de la 
Ciutadania.   
Tràmits: es comunica al ciutadà que el Defensor no te competències amb 
temes que fan referència als afers interns entre l’administració municipal i 
els seus treballadors, se l’hi aconsella que la queixa la trameti a través del 
Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
19) Expedient 44/2013 
Data: 20 de maig 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. J.M. es queixa d’una multa greu que li van posar quan va 
travessar, a peu, un carrer sense passar pel pas de vianants. Segons ens 
explica, ha fet queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja que la 
sanció li va posar un agent auxiliar, però no li ha estat contestada. Com 
que l’import de la multa és de 200€, el ciutadà la paga voluntàriament per 
beneficiar-se del 50% de descompte. 
Tràmits: es demana un informe a la regidoria de Seguretat i Protecció 
Ciutadana. Des d’aquest servei, se’ns contesta dient que l’import de la 
sanció és el que ve donat pel Reglament General de Circulació, que els 
recursos de les sancions pagades amb el descompte no s’accepten i que 
aquest ciutadà va estar apunt de provocar un accident. També s’adjunta 
l’informe de l’agent que va posar la sanció. Des de l’ODC, es fa una 
consulta al secretari de l’Ajuntament per saber si un agent auxiliar, que no 
és funcionari, està emparat per la llei per la presumpció de veracitat. La 
resposta que es fa arribar a l’oficina és que aquestes persones estan 
contractades com a funcionaris interins per un període no superior als 6 
mesos i aquests, tal i com descriu l’article 10.5.) de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: els funcionaris interins els és 
aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim 
general de funcionaris de carrera. Tota aquesta informació li és 
comunicada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 
20) Expedient 52/2013 
Data: 9 de juliol  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: el ciutadà M.R., representant d’una entitat esportiva de la 
ciutat, ens comunica que té molts problemes amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Sembla ser que aquesta entitat ha sol�licitat un 
equipament esportiu, en unes hores i dies concrets i adaptat a horari 
infantil i no se li concedeix, segons ens explica el ciutadà, per afavorir una 
altra entitat esportiva.  
Tràmits: des de l’ODC es recomana al departament d’Esports que a l’hora 
de concedir els horaris i espais de l’equipament, es tingui en compte les 
dues entitats i que el repartiment sigui amb criteris d’equitat i igualtat. La 
resposta que es rep des d’aquesta regidoria és que en els criteris adoptats 
per a la repartició de les instal�lacions esportives, s’ha tingut en compte la 
igualtat, l’equitat i la baremació en funció de les inscripcions i la 
disponibilitat. També se’ns comenta que aquesta repartició s’ha fet amb el 
consens de les dues entitats. Aquesta informació li és traslladada al 
ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
21) Expedient 53/2013 
Data: 9 de juliol 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la Sra. F.M. pateix diàriament els sorolls provocats pel bar que 
té just sota de casa seva. Arran d’aquests aldarulls, el seu fill s’està 
medicant per l’ansietat que li provoca el fet de no poder descansar per les 
nits. Ens explica que ho ha posat en coneixement de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la Policia Local i l’alcaldessa, però fa cinc anys que 
estan patint aquests sorolls. També ens comunica que ho ha portat al 
Síndic de Greuges però no se li ha comunicat res.  
Tràmits: s’acorda que des de l’ODC es farà una consulta al Síndic de 
Greuges per saber si han acceptat o no el cas. Des d’aquesta institució, 
ens diuen que la ciutadana està pendent d’aportar documentació i que 
seria interessant que es posés en contacte amb la persona que porta el 
cas. Aquesta informació li és traslladada a la ciutadana. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
22) Expedient 56/2013 
Data: 15 de juliol 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: les ciutadanes M.S. i B.M., en nom de la seva comunitat de 
veïns, ens expliquen que pateixen molts sorolls i tenen problemes ja que 



 

 

sota de casa tenen un taller de motos, sembla ser que les motos que estan 
dins del taller, cada dia es treuen al carrer ocupant dos guals i l’entrada del 
bloc de les ciutadanes. Han entrat instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la resposta que se’ls ha donat és que en aquest carrer, es farà 
properament un pàrquing de motos a la zona i que la Policia Local ha fet 
un informe del cas dient que no s’hi veuen motos estacioandes en aquesta 
zona.   
Tràmits: amb tot això, les ciutadanes es queixen que les motos no han 
desaparegut. Des de l’ODC es recomana a la Regidoria de Serveis Viaris 
que posi els mitjans per tal que l’establiment comercial respecti 
l’ordenança municipal sobre guals i s’adjunten fotografies de dies 
correlatius, on es pot comprovar que en aquest tram de carrer les motos 
aparcades ocupen totalment l’espai dels guals i estan sobre la vorera. Ens 
comuniquen des de la regidoria que hi ha un informe de la Polica Local, en 
el qual es demostra que en aquesta zona no s’hi aparquen motos. Des de 
l’ODC es reclama aquest informe i també que s’aportin el nombre de 
sancions posades, des del mes de setembre, a les motoes i ciclomotors 
que havien aparcat en l’espai reservat a gual.  
Estat de l’expedient: obert.  
 
23) Expedient 58/2013 
Data: 16 d’agost 
Motiu: queixa per correu electrònic 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el Sr. A.M. es queixa que les papereres de l’espigó del costat 
del port, estan sempre plenes i que tot el passeig sempre està molt brut.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que aquest cas no és competència de 
l’ODC però que es farà arribar a Ports de la Generalitat. Des d’aquest 
organisme se’ns informa dels dies que es fa la recollida de les 
escombraries i de la neteja. Aquesta informació li és comunicada al 
ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
24) Expedient 59/2013 
Data: 3 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: el Sr. L. P. es queixa d’unes tanques publicitàries no legals que 
tapen la visió de les empreses que hi ha al darrere. Aquest ciutadà és el 
propietari dels locals dels comerços i vol vetllar pel bon funcionament de la 
seva empresa. Aquest és un tema que s’està treballant amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú des de l’any 2.009, però sembla que de moment no 
se li ha donat cap solució.  
Tràmits: des de l’ODC es demana al Servei de Llicències i Disciplina que 
ens informin de la situació d’aquest cas. Se’ns comunica que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú ha fet de mediador per tal de trobar una solució al 



 

 

problema. Les dues parts implicades han acordat que es bellugaran uns 
contenidors i es modificarà un mur que són els dos elements que tapaven 
la visibilitat. També ens comenten que quan aquestes modificacions 
estiguin fetes ens ho faran saber. Es notifica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
25) Expedient 61/2013 
Data: 3 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. E.O. en nom dels veïns i veïnes del carrer Teatre, ens 
explica que aquest tram de carrer és de pacificació invertida, però des que 
la circulació de vehicles del carrer Pare Garí s’ha canviat, tota la circulació, 
inclosa línies d’autobús, passen per davant de les seves cases. Això 
ocasiona problemes de soroll i fums ja que el carrer és estret i les cases 
són molt antigues. Han presentat queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, on a més també hi adjuntaven una proposta de nou itinerari del 
bus, però la resposta que se’ls ha donat no els ha estat satisfactòria.  
Tràmits: des de l’ODC es recomana a la Regidoria de Serveis Viaris i 
Mobilitat, que la proposta que havien aportat els veïns sigui estudiada amb 
més deteniment i que es proposi a l’empresa concessionària de la línia, la 
utilització de vehicles més petits i menys contaminants. La resposta rebuda 
és que els autobusos ja són més petits que els habituals i a mida que se’n 
van adquirint, aquests contemplen mecanismes de reducció de sorolls i 
contaminació ambiental; que aquest carrer forma part del pla de 
pacificació que rodejava el Nucli Antic i que la nova proposta depèn del pla 
de mobilitat. Aquesta informació és trasllada a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
26) Expedient 63/2013 
Data: 3 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. J.N. ens explica que té un terreny al corral d’en Roc. Va 
anar a demanar un permís a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per fer 
una petita obra, i com que l’edifici està en un lloc no urbanitzable, des de 
l’Ajuntament, se li posa una sanció a banda que també se li insta que ha 
d’enderrocar l’edifici. Sembla ser que el ciutadà ha fet tot tipus de recursos 
i al�legacions.  
Tràmits: des de l’ODC s’acorda estudiar el cas però no s’iniciarà fins que 
no ens aporti la documentació que falta. Al cap d’uns dies, rebem un 
correu del ciutadà que ens explica que ha fet una consulta a un advocat, 
aquest li ha comunicat que el tema està molt complicat, per aquest motiu 
ens demana que no iniciem cap actuació.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

27) Expedient 65/2013 
Data: 9 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya        
Demanda: el Sr. J.L. viu en un pis de protecció oficial. Cada any, es fa 
una varemació del que ha pagat l’usuari i els costos de la vivenda i es 
regularitza. Habitualment, el ciutadà sempre ha hagut d’abonar diners, 
quan això passa, li són trets directament del seu número de compte 
corrent, prorrogat en dos o tres mesos, en funció de la quantitat. Aquest 
any, és l’Agència Catalana de l’Habitatge qui li ha d’abonar els diners. Això 
li van comunicar per carta el mes de maig, on li deien que li farien efectiu 
a partir del juliol. Al setembre encara no ha rebut els diners i es queixa que 
ha hagut de demanar un préstec al banc de 60€.  
Tràmits: es comenta al ciutadà que aquest tema no és competència de 
l’ODC però que es farà una consulta. Es truca a l’Agència Catalana de 
l’Habitatge per tal que ens expliquin en quina situació està aquest tema, 
des d’aquesta administració ens diuen que el ciutadà ha d’entendre que 
està fent tractes amb l’administració, que aquesta paga amb retard i que 
no es pot queixar ja que sols paga 158€ de lloguer. També se’ns diu que 
ha d’estar al caure el fet que li retornin aquests diners. A primers del mes 
de novembre, el Sr. J.L. ens comunica que ja li han estat ingressats els 
diners al seu compte corrent.  
Estat de l’expedient: tancat.              
 
28) Expedient 69/2013 
Data: 23 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat      
Demanda: el Sr. R.A. viu al carrer Sant Felip Neri i té l’aparcament del 
cotxe al carrer Providència, al costat de la plaça dels Carros. Quan des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es va controlar el trànsit dels cotxes 
de la zona del centre, posant càmeres, a aquest ciutadà i al seu fill se’ls va 
autoritzar l’accés pel carrer dels Escolapis. Passats els dies, quan el ciutadà 
o el seu fill, volien anar a deixar el cotxe al seu pàrquing venint de la 
direcció Cubelles, havien de fer molt de tomb passant per la rambla de 
Josep Antoni Vidal, rambla de Josep Tomàs Ventosa, carrer Magdalena 
Miró, carrer Forn del Vidre, carrer Llibertat, carrer Tetuan, carrer Escolapis, 
carrer Antoni Colom i carrer Providència. Per això, van entrar una instància 
a l’Ajuntament de la ciutat on sol�licitaven que se’ls donés accés pel carrer 
Manuel Marqués, d’aquesta manera, venint de la direcció de Cubelles, sols 
haurien de passar per la rambla de Josep Antoni Vidal, carrer Josep Llança, 
carrer Manuel Marqués i carrer Colom. Segons ens explica el ciutadà, 
aquesta instància no els ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC es demana a la regidoria corresponent, el motiu del 
perquè no s’ha tingut en compte la proposta que el ciutadà ha presentat, 
ja que amb ella, al reduir el recorregut urbà, es millora la mobilitat, amb 



 

 

un estalvi de combustible i una reducció del soroll i de la contaminació 
atmosfèrica. La resposta rebuda és que la zona del carrer Manuel Marquès, 
és preservar-la com a illa de vianants i per tant no donar autorització als 
vehicles que vulguin realitzar un trajecte més curt. Aquesta informació se li 
fa arribar al ciutadà.              
Estat de l’expedient: tancat.  
 
29) Expedient 73/2013 
Data: 1 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: VNG Aparcaments 
Demanda: segons ens explica el Sr. F.L., sortia de posar benzina i mentre 
es cordava el cinturó, el van multar. El ciutadà va fer un plec de descàrrec 
que no li ha estat contestat, la seva sorpresa ha estat que li han embargat 
del compte corrent part de la pensió per afrontar la multa. Aquest senyor 
es pensava que el procés s’havia aturat al no donar-li resposta. La seva 
queixa és que ningú li ha informat de res i que en tot cas, el policia quan el 
va veure, l’hauria d’haver aturat.  
Tràmits: amb data 07/10/2013, s’envia recomanació al regidor de 
seguretat i protecció ciutadana, on es demana que li siguin retornats els 
diners que li han estat embargats i que li retornin els tres punts que se li 
havien retirat. Això es justifica ja que a la multa, l’agent de la policia diu 
que no li ha pogut donar en mà al conductor per estar absent, motiu pel 
qual l’agent està incomplint l’article 76 Notificació de la denúncia, de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial en Matèria Sancionadora, també es justifica pel fet que a 
aquest ciutadà, des de l’administració, no se li ha donat cap resposta a 
l’escrit que va presentar el novembre de l’any 2.012.  
Des de VNG Aparcaments ens envien tot l’expedient amb l’informe, on es 
diu que el ciutadà ja estava circulant per la carretera i l’agent no el va 
aturar per no provocar retencions a la via pública. Com que el ciutadà 
havia infringit una normativa, no se li retira la sanció. Se li notifica al 
ciutadà i es tanca l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat.                   
 
30) Expedient 74/2013 
Data: 1 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: la Sra. M.G. ens explica que tenia el vehicle aparcat al carrer, 
al costat del taller que li havia d’arreglar vàries coses per poder passar 
l’ITV. Sembla ser que el vehicle li va ser retirat per la grua municipal i que 
el van portar en un descampat sense vigilància que hi ha al costat d’on es 
passen les revisions de l’ITV. Quan la ciutadana el va anar a buscar, es va 
trobar que el vehicle estava completament desballestat.  



 

 

Tràmits: des de l’ODC se li demana que ens porti tota la documentació 
possible: la instància que ha fet amb la queixa i que sembla que no estava 
contestada, el rebut de la darrera assegurança del cotxe pagada, la 
darrera ITV passada i fotografies del vehicle. Passats 20 dies, com aquesta 
documentació no ha estat facilitada i a més, es detecta que la ciutadana no 
ha dit la veritat dels fets, se li comunica per escrit a la ciutadana que es 
procedirà a desestimar la queixa i tancar l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat.               
 
31) Expedient 82/2013 
Data: 21 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Llicències i Disciplina  
Demanda: la Sra. S.B. i el seu marit han llogat una masia amb terreny. 
Aquest terreny, amb el consentiment del propietari, l’han parcel�lat i el 
lloguen per a ús d’horts urbans. Per a poder fer tota aquesta activitat, 
s’han donat d’alta a hisenda i han demanat permisos a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, però sembla que aquesta activitat no està regulada i 
se’ls ha requerit en diferents ocasions, que s’eliminin les divisions dels 
horts i les casetes que s’han pogut fer als horts per desar les eines. Fa 
temps que des del departament de Llicències i Disciplina, va iniciar un 
expedient sancionador, i ara se’ls imposa una multa de 30.000€.  
Tràmits: el Defensor de la Ciutadania es desplaça als horts d’aquesta 
ciutadana i als horts municipals. Després de les dues visites, es comprova 
com les delimitacions dels horts són molt diferents, com també ho són, els 
espais per poder desar les eines. S’envia carta a la ciutadana on se li 
comuniquen aquestes diferències i se li adjunten fotografies, per tal que 
vegi que el que li ha comunicat l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 
correcte i que per tant es procedirà a no actuar i tancar l’expedient.   
Estat de l’expedient: tancat.               
 
32) Expedient 84/2013 
Data: 22 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: el Sr. S.G. ens explica que a la seva senyora li han posat una 
multa per excés de velocitat. Van fer al�legacions que sembla ser que no 
els han estat contestades i ara s’han trobat que des de l’OGT de la 
Diputació de Barcelona, li han començat a embargar el compte.  
Tràmits: des de l’ODC es demana al regidor de Seguretat i Protecció 
Ciutadana el motiu perquè no s’ha donat resposta al ciutadà i que de pas 
ens enviïn l’expedient per a poder-lo estudiar amb més detall. Un cop 
rebuda la documentació, es comunica al ciutadà que les diferents 
al�legacions que s’havien realitzat, no aturaven el període de pagament 
voluntari de la sanció i que no s’ha donat resposta des de l’OGT de la 
Diputació de Barcelona ja que va operar el silenci administratiu, no 



 

 

obstant, el ciutadà pot presentar un recurs contenciós administratiu si no 
està d’acord amb la resolució.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
33) Expedient 85/2013 
Data: 22 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Demanda: a la filla del Sr. S.G. li han posat una multa per excés de 
velocitat, han fet escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, demanant la 
fotografia de la sanció per comprovar si el vehicle era el que conduïa la 
ciutadana, però sembla ser que no es dóna resposta. 
Tràmits: des de l’ODC es demana al regidor de Seguretat i Protecció 
Ciutadana el motiu pel qual no s’ha donat resposta i des de VNG 
Aparcaments, ens comuniquen que l’expedient ha quedat anul�lat per no 
poder fer front a totes les denúncies presentades. Se li comunica al 
ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
34) Expedient 88/2013 
Data: 22 d’octubre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: la Sra. I.M. ens explica que s’ha separat i sembla que ara, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li reclama la plusvàlua de la part de la 
vivenda que li ha cedit, per sentencia de divorci, el seu exmarit. Ha fet 
instàncies mostrant el desacord d’aquest impost però li han estat 
desestimades.  
Tràmits: des de l’ODC es demana que no se li cobri a la ciutadana la 
plusvàlua de l’increment de patrimoni arran d’una sentència de divorci, tal i 
com indica l’ordenança fiscal. Des del Departament de Tresoreria, se’ns 
comunica que del conveni regulador que se n’extreu de la sentència, 
resulta que l’immoble és l’objecte de repartiment sense que consti cap 
contraprestació i això representaria un excés d’adjudicació, que és objecte 
de la liquidació de l’impost. Aquesta informació li és comunicada a la 
ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
35) Expedient 98/2013 
Data: 11 de novembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. C.G. ens explica que va haver de fer obres 
d’enderrocament d’un local, per aquestes obres va demanar la 
corresponent llicència i va pagar la fiança. Al juliol de 2.013, les obres van 



 

 

acabar i va demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que se li 
retornés la fiança, però no ha estat així.  
Tràmits: s’envia petició d’informe a la regidoria corresponent. A primers 
de gener de 2.014, se’ns comunica que un cop que el departament 
corresponent ha verificat la correcta execució de l’obra, s’ha autoritzat la 
devolució de la fiança i que el Departament de Tresoreria ha procedit a la 
devolució de la quantitat indicada mitjançant transferència bancària.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
36) Expedient 105/2013 
Data: 28/11/2013 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: VNG Aparcaments   
Demanda: el Sr. A.M. va deixar el vehicle a la zona blava sense tiquet de 
control horari. Quan el va anar a buscar, va veure que li havien posat una 
multa. Amb l’ajuda de la controladora, va pagar amb targeta 5 €. Al cap 
d’uns dies li va arribar una multa a casa per estacionar a la zona blava 
sense tiquet. El ciutadà ha fet al�legacions però li han estat desestimades, 
ja que l’anul�lació de la multa de zona blava és de 8 € i no de 5 € com va 
pagar.  
Tràmits: des de l’ODC es demana l’expedient de la sanció i es recomana 
que es retiri la multa al Sr. A.M. i que en tot cas, aboni la diferència de 3 
€, ja que la voluntat del ciutadà va ser pagar. Des de VNG Aparcaments, 
se’ns informa que finalment el ciutadà ha pagat la diferència d’aquests 
diners i ha sol�licitat a l’OGT de la Diputació de Barcelona que li sigui 
retirada la sanció i es procedeixi a la devolució de la multa. Aquesta 
informació és comunicada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
37) Expedient 109/2013 
Data: 5 de desembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. Z.L. ens explica la situació econòmica i social que pateix 
la seva família, sembla que va demanar a Serveis Socials que l’apuntés a 
la borsa de lloguer d’habitatges socials i pel que ha vist, a l’Oficina 
d’Habitatge, no està a les llistes. Viu en una casa que no té finestres, ni 
llum ni aigua.  
Tràmits: es fa una consulta a Serveis Socials. Des d’aquest departament 
ens expliquen en quin punt es troba aquesta situació i que s’està treballant 
en el cas. Un parell de dies més tard, la ciutadana ens informa que ha 
estat citada de nou a Serveis Socials i sembla que tot està seguint el 
procés per tal de millorar la situació en que es troben.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

38) Expedient 113/2013 
Data: 16 de desembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. A.C. ens explica que va tenir problemes amb un policia 
local, sembla ser que aquest el va agredir, a ell i la seva família, tant 
verbalment com físicament. El mateix policia posa una denúncia al ciutadà 
i perd el judici. No obstant, ens comunica que al judici no s’hi va presentar 
ni el policia ni ell. Aquest ciutadà es queixa que aquest policia ha perdut el 
judici i sembla que segueix fent la seva feina amb una arma a les mans 
quan s’ha demostrat que és una persona agressiva. Vol que des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se l’amonesti.    
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que ens enviï tota la 
documentació per poder-lo estudiar amb més detall. S’acorda amb el 
ciutadà que ens ho passarà l’any vinent. 
Estat de l’expedient: tancat, a l’espera de rebre la documentació. 



 

 

 
CONSULTES  
 
1) Expedient 2/2013 
Data: 8 de gener  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la Sra. A.S. és propietària d’un pis a la rambla Principal, ens 
explica que en aquest edifici hi ha un problema per la gran quantitat de 
coloms que hi habiten.  
Tràmits: es suggereix a la ciutadana que ho comuniqui al departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través d’una 
instància.  
Estat de l’expedient: tancat. 
 
2) Expedient 6/2013 
Data: 20 de gener 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Esports 
Demanda: el Sr. G.R. ens explica que forma part del club de pàdel del 
Complex Esportiu del Parc del Garraf, els membres del club, paguen la 
quota corresponent però sembla que això no els garanteix que quan volen 
anar a jugar, puguin tenir una pista a disposició. Pel que ens explica, 
sembla que des de la direcció d’aquest equipament, se’ls ha comentat que 
és l’Ajuntament de la ciutat qui no vol arreglar aquest problema.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que transmeti aquest problema al 
departament d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través 
d’una instància.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
3) Expedient 7/2013 
Data: 22 de gener 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Ajuntament de Canyelles 
Demanda: el Sr. L.V., que viu en una de les urbanitzacions de Canyelles, 
no està d’acord amb la pujada del preu del rebut de l’aigua.   
Tràmits: es comunica al ciutadà que demani informació a l’Ajuntament de 
Canyelles per saber com està gestionada l’aigua en aquest municipi, i si no 
queda conforme que es posi en contacte amb el Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
4) Expedient 12/2013 
Data: 7 de febrer 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 



 

 

Demanda: el Sr. A.G. ens explica que no està d’acord amb una multa que 
li ha posat l’Ajuntament de Barcelona.  
Tràmits: se li explica a aquest ciutadà que aquest tema no és 
competència de l’ODC i se li proposa que ho tramiti a través del Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
5) Expedient 13/2013 
Data: 21 de febrer 
Motiu: consulta telefònica 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. M.T. té dubtes sobre la factura del subministrament de 
la llum.  
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que vagi a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor on la podran atendre correctament sobre 
aquests tipus de temes.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
6) Expedient 14/2013 
Data: 21 de febrer 
Motiu: consulta per correu electrònic 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. B.R. ens explica que va comprar un tiquet regal en un 
establiment i que ara aquest establiment ha tancat.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que vagi a l’OMIC on li podran 
explicar què pot fer en una situació així.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
7) Expedient 15/2013 
Data: 26 de febrer 
Motiu: consulta via instància 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana   
Demanda: la Sra. M.V. ens ha facilitat a l’ODC una instància que ha entrat 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on posa de manifest que arran de la 
brutícia de les comparses, va relliscar i es va trencar el peu.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que des de l’ODC no es pot actuar 
fins que hagi obtingut resposta per part de l’administració. Si la resposta 
no és correcta o passat uns mesos no n’ha rebut, és quan es podria 
tramitar l’expedient des de l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.   
 
8) Expedient 16/2013 
Data: 4 de març 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: OMIC 



 

 

Demanda: el Sr. C.H. vol saber què pot fer amb una mala atenció que 
sembla que ha tingut a l’Oficina de Treball de la Generalitat.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que vagi a l’OMIC on el podran informar 
dels tràmits que pot fer per posar una reclamació.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
9) Expedient 21/2013 
Data: 10 d’abril 
Motiu: consulta per correu postal  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. J.M. ens fa arribar una carta on posa de manifest el seu 
descontent amb les actuacions de la Policia Local, com és el fet de posar 
un radar camuflat a una zona on fa baixada o fer servir d’esquer un cotxe 
no oficial, estacionant-lo en zones prohibides per a que la ciutadania hi 
estacioni els seus vehicles i així poder-los sancionar.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que faci una queixa per escrit a través 
d’una instància, si aquesta no li és contestada o la resposta no li sembla 
correcte, podrà demanar cita amb el Defensor de la Ciutadania.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
10) Expedient 22/2013 
Data: 11 d’abril  
Motiu: consulta per correu electrònic  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el Sr. J.A. explica que no està d’acord que se’l sancioni dues 
vegades per la mateixa infracció. Treballa a la platja i deixa sempre el 
cotxe a la zona blava del passeig, beneficiant-se de la tarifa reduïda, en 
dues ocasions, se li ha passat el tiquet de la zona blava i ha estat 
sancionat. Pel que ens explica, ell ha anul�lat sempre la sanció a la 
màquina de la zona blava però sempre li ha acabat arribant la multa.  
Tràmits: el ciutadà no vol que el cas es tramiti però si que vol que en 
quedi constància.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
11) Expedient 23/2013 
Data: 11 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Convivència  
Demanda: la Sra. J.A., que viu davant del centre de culte musulmà, vol 
saber si aquest any, la festa del ramadà, se celebrarà en aquest espai. Pel 
que ens explica, fa temps que estan patint, ella i la seva família, els sorolls 
que provoquen les persones que fan ús d’aquest espai.  
Tràmits: des de l’ODC es fa la consulta al Regidor de Convivència que ens 
explica que aquesta festa se celebrarà al nou espai que s’ha concedit a 
aquesta comunitat. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 
12) Expedient 24/2013 
Data: 11 d’abril  
Motiu: consulta telefònica 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el ciutadà T.R. rep una prestació de l’atur de 200 € mensuals, 
però el darrer ingrés que se li ha fet és 1.650 €, vol saber què ha de fer 
per retornar aquests diners de més.   
Tràmits: se li aconsella al ciutadà que truqui a l’OTG per saber els tràmits 
que ha de fer per rectificar i retornar la diferència que se li ha ingressat de 
més.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
13) Expedient 25/2013 
Data: 15 d’abril  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. M.T. vol saber si des de l’ODC es pot portar el seu cas. 
Pel que ens comenta, és treballador municipal i ha sol�licitat cobrar la 
nòmina via taló i no via transferència, però sembla que des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no s’accepta aquesta petició. 
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que aquest tema ho tramiti 
a través del Síndic de Greuges de Catalunya. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
14) Expedient 26/2013 
Data: 15 d’abril  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. C.M. vol saber què li pot passar si no paga una quota 
de l’assegurança que té contractada, ella es vol donar de baixa però des de 
la companyia d’assegurances sempre li posen impediments.  
Tràmits: s’aconsella a la senyora C.M. que vagi a l’OMIC on l’informaran 
dels drets i deures que té com a ciutadana en un cas així.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
15) Expedient 27/2013 
Data: 16 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana 
Demanda: la Sra. N.C. ens explica no es pot beneficiar d’uns ajuts 
econòmics que ofereix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja que al padró 
consta que un dels seus fills encara viu amb ella, quan fa anys va marxar 
de casa.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania i ens comuniquen que aquesta ciutadana pot sol�licitar que se’l 



 

 

doni de baixa d’ofici, tot i que la resolució del tràmit pot trigar un any. Es 
comunica a la ciutadana que faci aquest tràmit i que un cop solucionat, 
podrà demanar les bonificacions econòmiques.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
16) Expedient 28/2013 
Data: 16 d’abril 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: subministrament de la llum   
Demanda: la Sra. N.C. ens explica que paga unes factures molt elevades 
de la llum però que ara està en procés de canvi de comptador d’aquest 
subministrament.  
Tràmits: es comenta a la ciutadana que abans d’engegar qualsevol 
queixa, parli amb l’empresa i aclareixi els dubtes que tingui sobre aquest 
subministrament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
17) Expedient 33/2013 
Data: 22 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana 
Demanda: la ciutadana N.A. es queixa que li han tret la plataforma i el 
banc de la parada de l’autobús que hi havia a la cantonada del carrer Unió 
amb Pujada del Cinto.  
Tràmits: com que no ha fet queixa, se l’ajuda a fer una instància que ha 
d’entrar per registre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
18) Expedient 36/2013 
Data: 25 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 
Demanda: la ciutadana R.A. es queixa sobre un tema de contribucions. Va 
acceptar una herència i va pagar el que li pertocava en efectiu a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Després, des de l’Ajuntament se li va 
fer un document conforme l’IBI dels següents anys li seria domiciliat i 
fraccionat en quatre parts. La seva sorpresa va ser que el primer rebut no 
el tenia domiciliat.   
Tràmits: des de l'ODC es comunica a la ciutadana que s’adreci a l'OGT de 
la Diputació de Barcelona i que faci un escrit sol�licitant que li sigui 
domiciliat. La ciutadana s’adreça a aquesta oficina i li diuen que això allà 
no li poden arreglar tot i que si que tramiten els impostos. La Sra. R.A. 
s’adreça a l'Ajuntament i finalment sembla ser que des d’aquesta 
administració se li podrà arreglar. El mateix dia de la visita, la ciutadana 
torna a l'ODC i ens ho explica.  
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 
19) Expedient 37/2013 
Data: 5 de maig 
Motiu: consulta per correu electrònic  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana/ Multes  
Demanda: el Sr. A.L. ens envia un correu on explica que li han posat una 
multa, el cotxe el tenia estacionat en un carrer ple de vehicles amb cartells 
a dins on posa que el propietari treballa als jutjats. Ell també treballa en 
aquestes dependències i no entén com uns ciutadans poden tenir aquest 
cartell, diu que és un greuge comparatiu que uns hi puguin estacionar i 
que els altres no.  
Tràmits: se li comunica al ciutadà que seria interessant que fes una 
instància explicant el cas i que aportés el màxim de documentació possible. 
Si al cap de dos mesos no se li ha donat resposta és quan pot sol�licitar 
visita a l'ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
20) Expedient 38/2013 
Data: 6 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. G.V. explica que la seva senyora va patinar en una 
peixateria i vol saber si pot reclamar danys.  
Tràmits: es truca a l'OMIC per fer la consulta. Ens informen que poden 
posar una reclamació si és per temes de consum i portar-la a l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, però si és per temes de danys i perjudicis, s’han de 
dirigir als jutjats on hi ha un servei d’orientació jurídica gratuït.  
Estat de l’expedient: tancat. 
 
21) Expedient 39/2013 
Data: 9 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana/ Multes  
Demanda: el ciutadà J.S. ens explica que ha rebut una carta de pagament 
de la Diputació de Barcelona, de tres multes que no li han estat notificades 
anteriorment i per tant desconeixia. Sembla ser que aquest import puja a 
900 € i no sap què pot fer.  
Tràmits: se li suggereix al ciutadà que tingui una cita amb el Regidor de 
Seguretat i Protecció Ciutadana. Des de la mateixa oficina, es truca a la 
Policia Local per acordar el dia i l’hora de la cita amb el Regidor.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
22) Expedient 40/2013 
Data: 9 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gent Gran  



 

 

Demanda: el Sr. M.C., juntament amb dues persones més, i en nom d’un 
col�lectiu d’usuaris de Can Pahissa, ens expliquen que l’antiga junta 
d’usuaris que hi va haver en aquest equipament, tenia 9.000 € en un 
compte corrent. Aquesta junta es va desfer i sembla ser que els diners van 
anar a parar a una nova associació sense ànim de lucre. El Sr. M.C. i els 
seus acompanyants, els agradaria que aquells diners es destinessin per a 
petit manteniment de l’equipament. Aquests usuaris diuen que han fet 
moltes instàncies a l’Ajuntament però que no se’ls aclareix el tema.  
Tràmits: des de l’ODC es mira tota la documentació aportada i se’ls 
comenta, que en la documentació entrada per registre a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, no hi ha cap document que demani per aquests diners 
ni expliquen el problema. Se’ls hi suggereix que entrin una instància 
explicant el tema dels diners.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
23) Expedient 41/2013 
Data: 9 de maig 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 
Demanda: el ciutadà J.G. viu a València. Per herència, a la seva senyora li 
va tocar un terreny a Vilanova i la Geltrú. Ara veuen que el que val el 
terreny no es justifica amb el que paga d’impostos, ja que els impostos es 
graven a partir del cadastre i el preu del terreny ara ha baixat molt. Vol 
saber si pot fer alguna cosa per no haver de pagar tant.  
Tràmits: des de l’ODC se li comenta que per aquest tema no hi ha solució 
fins que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no modifiqui el cadastre.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
24) Expedient 43/2013 
Data: 14 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: el ciutadà O.L. vol saber si hi ha alguna normativa reguladora 
de l’ús de les sirenes a la ciutat.  
Tràmits: des de l’ODC es busca informació a les ordenances municipals de 
circulació i la de sorolls i vibracions. Aquesta li és facilitada al ciutadà. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
25) Expedient 45/2013 
Data: 21 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Servei de Mediació  
Demanda: el Sr. P.P. té problemes amb els veïns i veïnes de la seva 
comunitat, arran d’unes humitats.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que vagi al Servei de Mediació, on el 
podran atendre correctament sobre conflictes dins la comunitat de veïns.   



 

 

Estat de l’expedient: tancat.  
 
26) Expedient 46/2013 
Data: 28 de maig 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda:  la Sra. I.P. ens explica que l’any passat va començar a pagar-
se unes cotitzacions per poder tenir alguna cosa el dia que es jubilés, però 
per motius econòmics, va deixar de pagar-ho durant 3 mesos consecutius i 
ara, des de la Tresoreria de la Seguretat Social, li reclamen aquests diners.  
Tràmits:  es comenta a la ciutadana que aquest tema no es porta des de 
l’ODC, però se li comunica que properament, el Síndic de Greuges visitarà 
la nostra localitat i seria interessant que portés el cas a aquesta oficina. 
Des de la mateixa ODC, es tramita la visita al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
27) Expedient 47/2013 
Data: 13 de juny  
Motiu: consulta via carpeta ciutadana  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda:  el ciutadà J.L. vol fer una consulta. Pregunta si l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú el pot obligar a posar gual al pàrquing.   
Tràmits:  des de l’ODC se li comunica que si al pàrquing hi estaciona el 
cotxe, es millor posar el gual i pagar la taxa.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
28) Expedient 49/2013 
Data: 17 de juny  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el ciutadà R.A. vol saber què pot fer amb un tema relacionat 
amb les preferents. 
Tràmits: se li aconsella que vagi a l’OMIC ja que allà l’assessoraran 
correctament sobre aquest tema. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
29) Expedient 50/2013 
Data: 17 de juny  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Servei de Mediació  
Demanda: el ciutadà B.A. vol saber si el Defensor de la Ciutadania pot 
intervenir en un cas de denúncia entre dos veïns. El cas està al jutjat. 
Tràmits: se li comenta al ciutadà que aquests tipus de casos no són 
competència de l’ODC i se li aconsella que vagi al Servei de Mediació. 
Estat de l’expedient: tancat. 



 

 

 
30) Expedient 51/2013 
Data: 28 de juny 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. P.L. va tenir un problema en un supermercat de la 
ciutat i vol saber què pot fer.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que vagi a l’OMIC on l’informaran 
correctament de com posar una denúncia.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
31) Expedient 54/2013 
Data: 15 de juliol 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Ajuntament de Sitges  
Demanda: la Sra. I.C. truca per saber què pot fer amb el tema que la 
preocupa. Ella viu a Sitges i li ha arribat la notificació de pagament del 
rebut de les escombraries fora de termini, sembla ser que el darrer dia de 
pagament era l’1 de juliol i la notificació li va arribar el dia 12.  
Tràmits: es suggereix a la ciutadana que vagi a l'Oficina de Recaptació del 
seu ajuntament, expliqui que la notificació li ha arribat fora de termini, i si 
li cobren recàrrec, faci una instància per tal que aquest li sigui retornat.   
Estat de l’expedient: tancat. 
 
32) Expedient 55/2013 
Data: 15 de juliol 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Informació General  
Demanda: el ciutadà J.L., sol�licita poder parlar amb el Defensor de la 
Ciutadania sobre l’estat de la ciutat. Creu que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú no fa res per arreglar els problemes que hi ha.  
Tràmits: es dóna cita al ciutadà però no es presenta. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
33) Expedient 57/2013 
Data: 17 de juliol 
Motiu: consulta per correu electrònic  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. G.B. vol saber què pot fer, al juliol li han arribat dues 
multes, una va tenir lloc al gener i l’altra al febrer. A la del gener, el 
ciutadà en va tenir constància quan li va arribar la notificació de la sanció 
amb un recàrrec del 10%, a la del mes de febrer, quan ja no tenia opció a 
la bonificació del 50%, en els dos casos, no ha rebut cap carta 
anteriorment.  



 

 

Tràmits: des de l’ODC es suggereix al ciutadà que vagi a parlar amb la 
cap de multes de VNG Aparcaments per exposar els fets i per saber què es 
pot fer en una situació així.  
Estat de l’expedient: tancat. 
 
34) Expedient 60/2013 
Data: 3 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el ciutadà L.P. és propietari d’un terreny on se li ha instal�lat 
un campament de romanesos. No sap què ha de fer per poder-los treure 
de la seva propietat.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que aquest és un tema que no és 
competència de l'ODC i se li aconsella que faci una denúncia a la 
Comissaria dels Mossos d'Esquadra.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
35) Expedient 62/2013 
Data: 3 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: a la Sra. L.M. li van robar el cotxe a Barcelona, amb el temps 
el va donar de baixa i sembla ser que ara li ha arribat una multa en 
concepte de dipòsit municipal de vehicles de 2.000 €.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que com que tot això ha passat a 
Barcelona, no és competència del Defensor de la Ciutadania i se li 
recomana que vagi al Síndic de Greuges de Catalunya.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
36) Expedient 66/2013 
Data: 10 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Servei de Mediació  
Demanda: el Sr. E.B. té problemes amb un veí. Sembla ser que aquest 
sempre està fent sorolls, picant, trepanant i molestant a totes hores del 
dia. El ciutadà ja no sap què fer ja que són molts anys suportant aquesta 
situació.    
Tràmits: se li suggereix al ciutadà que vagi al Servei de Mediació on 
gestionen els conflictes entre veïns.  
Estat de l’expedient: tancat.                   
 
37) Expedient 67/2013 
Data: 19 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació       



 

 

Demanda: la Sra. A.A. s’ha comprat un pis a l’Eixample Mar, encara no fa 
un any que hi viu i vol saber perquè l’IBI és tant alt en aquesta zona.  
Tràmits: des de l’ODC se li explica com funciona i quins paràmetres 
s’utilitzen per aquest impost, quan es va fer la darrera revisió del cadastre, 
etc.  
Estat de l’expedient: tancat.                   
 
38) Expedient 68/2013 
Data: 20 de setembre 
Motiu: consulta telefònica 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya      
Demanda: la Sra. C.H. ens explica que la seva filla té problemes de 
mobbing a l’institut. Sembla ser que han fet queixes al mateix centre 
escolar però no se’ls resol el problema.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que traslladi el tema al Síndic de 
Greuges de Catalunya on allà, tenen la figura del Defensor d’Infants i 
Adolescents i la podran atendre correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.                 
 
39) Expedient 70/2013 
Data: 23 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Informació General    
Demanda: la Sra. L.L. no sap on anar amb el problema que té. Un camió li 
va fer malbé part del balcó de la façana, va arreglar els papers amb el 
transportista, però resulta que les dades facilitades eren falses.  
Tràmits: es comunica a la senyora, ja que no té assegurança de la casa, 
que vagi als jutjats a posar una denúncia ja que aquest tema no és 
competència de l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.                  
 
40) Expedient 71/2013 
Data: 24 de setembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat 
Demanda: el Sr. M.F. explica que per motius econòmics es vol donar de 
baixa del gual, però al tenir dos rebuts pendents de pagament, no ho pot 
fer. El ciutadà paga els rebuts pendents i es troba que des de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, se li posa un pilona just al mig del pàrquing sense 
haver-lo avisat i tenint un vehicle dins que no poden treure.  
Tràmits: des de l’ODC se suggereix al ciutadà que demani cita amb la 
regidoria corresponent i expliqui que tenint pagat el rebut d’aquest any, el 
gual està vigent fins a 31 de desembre. Als quinze dies, el ciutadà ens 
comunica que ha tingut una entrevista amb un tècnic de la regidoria i que 
el mateix dia ja li van retirar la pilona de davant del garatge i que ara té 
pendent una cita amb la regidora.             



 

 

Estat de l’expedient: tancat.                   
 
41) Expedient 72/2013 
Data: 1 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: VNG Aparcaments        
Demanda: el ciutadà F.L. va deixar la moto estacionada a la zona blava 
del carrer Josep Coroleu. Quan va tornar, li havien posat una sanció ja que 
les motos no són un vehicle autoritzat per estacionar-hi. Al dia següent, va 
voler anul�lar la sanció a la màquina expenedora, però segons ens 
comunica, la treballadora de la zona blava, li va dir que ja no ho podia fer i 
per tant li va acabar arribant una multa. El ciutadà es queixa que no li han 
donat la opció de poder anul�lar la multa, també ens comunica que no ha 
presentat cap queixa.   
Tràmits: des de l’ODC es fa una consulta a VNG Aparcaments, des d’on 
ens informen que l’anul�lació de la sanció és vàlida en el marge d’una hora 
després que s’imposi la denúncia. Com el ciutadà no ho va fer, per tant la 
multa li ha acabat arribant. Se li comunica això al ciutadà i se li suggereix 
que pagui la multa, ja que sinó ho fa li vindrà amb recàrrec. 
Estat de l’expedient: tancat.   
 
42) Expedient 75/2013 
Data: 3 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el ciutadà M.P., en nom de la seva comunitat de veïns i veïnes, 
ens explica que tenen un problema amb l’empresa que ha posat l’ascensor 
ja que no ha acomplert el contracte signat. 
Tràmits: es recomana al Sr. M.P. que per aquests temes, és millor que es 
dirigeixin a l’OMIC, on els podran assessorar correctament.   
Estat de l’expedient: tancat.                
 
43) Expedient 76/2013 
Data: 3 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el Sr. R.S. vol saber on pot trobar els ajuts que dóna el Govern 
de la Generalitat per tal de poder marxar al seu país d’origen.            
Tràmits: es comunica al ciutadà que vagi a l’Oficina d’Acció Ciutadana del 
Garraf de la Generalitat de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.               
 
44) Expedient 77/2013 
Data: 7 d’octubre 
Motiu: consulta per correu electrònic 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  



 

 

Demanda: la Sra. M. J. ens envia un correu per saber els avantatges que 
té una família monoparental per entrar a la Llar d’Infants Municipal La 
Baldufa i també vol saber el criteri de pagaments per aquests tipus de 
família.  
Tràmits: es deriva el correu a l'IMET per a que ens donin informació dels 
criteris que hi ha establerts. Des de l'IMET ens comuniquen que en aquest 
cas, en aquesta llar d'infants, la puntuació és concedida pel departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les tarifes dels preus, són 
plantejats pels criteris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que els 
criteris de les dues administracions no tenen perquè coincidir. Aquesta 
informació li és comunicada a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
              
45) Expedient 78/2013 
Data: 8 d’octubre 
Motiu: consulta via carpeta ciutadana 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la Sra. H.M. fa una consulta. Va tenir una filla i la va anar a 
inscriure al registre civil. Com que ja havien passat 30 dies des del 
naixement, no li donen automàticament el llibre de família i sense aquest 
document no pot tramitar a la Seguretat Social la baixa per maternitat. 
Des del 19 d’agost que té al registre civil la demanada del llibre de família i 
aquest encara està en tràmit.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que faci la consulta al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
46) Expedient 79/2013 
Data: 14 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: la Sra. A.M. és la presidenta de la comunitat de veïns i veïnes i 
del pàrquing. Els ha arribat el rebut de les escombraries del pàrquing però 
com a escombraries industrials i vol saber si aquest impost és correcte, ja 
que aquest espai no genera deixalles. 
Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest impost s’ha aplicat 
correctament, ja que s’ha dut a terme tal com diu les ordenances fiscals.   
Estat de l’expedient: tancat.   
             
47) Expedient 80/2013 
Data: 14 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. A.M. vol saber si la comunitat del pàrquing està 
obligada a posar gual, ja que el carrer és poc transitat i no hi estacionen 



 

 

cotxes. Sembla ser que la comunitat ha decidit pagar la quota però no 
penjar el gual a la façana.            
Tràmits: des de l’ODC es comunica que el gual és per garantir l’accés dels 
vehicles del pàrquing al carrer i al revés, i que si no posen el senyal, no 
tindran garantida l’entrada lliure ja que hi podran estacionar altres 
vehicles.  
Estat de l’expedient: tancat.   
              
48) Expedient 81/2013 
Data: 14 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la Sra. A.M vol saber si es pot edificar en una zona que en un 
principi és un espai verd. Tot i que properament tenen una reunió amb el 
regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, volen saber si es pot canviar l’ús 
d’un espai.  
Tràmits: des de l'ODC es busca a la web de la ciutat la zona que sembla 
que es vulgui urbanitzar, i segons consta en els plànols del pla general, 
aquest espai no és urbanitzable. Tot i així, se li comenta que amb la reunió 
que tenen pendent amb el regidor, li preguntin tots els dubtes que puguin 
tenir.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
49) Expedient 83/2013 
Data: 21 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. M.O. vol saber què pot fer amb una sanció que li van 
posar per excés de velocitat i que avui és el darrer dia per a poder-la 
pagar.  
Tràmits: el ciutadà no ha fet cap tràmit, com ja s’ha superat el temps que 
té per presentar recurs o al�legacions, i ara li han enviat la notificació de 
pagament per constrenyiment, se li recomana que pagui la sanció, ja que 
si ara presenta qualsevol al�legació, no aturarà el procediment per 
embargament dels diners del compte corrent.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
50) Expedient 87/2013 
Data: 22 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana/ multes  
Demanda: el Sr. I.T. ens explica que li ha arribat una multa, però el que 
ha rebut ja és la carta de pagament de constrenyiment sense haver rebut 
les anteriors notificacions. També ens explica que aquesta carta l’ha rebut 
a Sant Sadurní d’Anoia, que és on està empadronat tot i que treballa i viu 
a Vilanova i l’adreça fiscal és la d’aquest municipi.  



 

 

Tràmits: el ciutadà no ha fet cap recurs i per tant des de l’ODC no es pot 
actuar, se li recomana que unifiqui adreces per evitar que les cartes li 
arribin en habitatges on no hi resideix. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
51) Expedient 89/2013 
Data: 28 d’octubre 
Motiu: consulta via carpeta ciutadana 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana 
Demanda: el Sr. C.N. ens comenta que viu al Fondo Somella i es queixa 
que hi ha molta deixadesa, que els fanals no fan prou llum, que els 
contenidors no es buiden sempre i que hi ha inseguretat al barri.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que aquestes queixes les faci entrar a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú via instància.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
52) Expedient 90/2013 
Data: 28 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la Sra. P.R., que ja ha fet els 65 anys i va cotitzar durant 15 
anys i 4 mesos, vol saber el motiu per la qual cosa no se li concedeix l’ajut 
del SOVI o una pensió no contributiva. Sembla ser que ho ha mirat tant a 
la Seguretat Social com a l’Oficina d’Acció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya.  
Tràmits: se li explica a la ciutadana que aquest no és un tema del 
Defensor de la Ciutadania i se li recomana que faci la consulta al Síndic de 
Greuges de Catalunya.    
Estat de l’expedient: tancat  
 
53) Expedient 91/2013 
Data: 28 d’octubre 
Motiu: consulta per correu electrònic 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana  
Demanda: el Sr. A.C. es queixa dels sorolls que hi ha a la plaça Charlie 
Rivel, on hi ha moltes terrasses i els caps de setmana no poden dormir ja 
que el soroll s’allarga fins a les 2 o les 3 de la matinada.  
Tràmits: se suggereix al ciutadà que ho presenti a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a través d’una queixa per escrit i que si la poden fer 
col�lectiva millor que individual.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
54) Expedient 92/2013 
Data: 31 d’octubre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 



 

 

Demanda: el Sr. P.M. vol fer una consulta sobre els possibles descomptes 
que podria tenir tant en el rebut de l’aigua com de les escombraries, pel fet 
de ser jubilat. Ha fet la sol�licitud però li ha estat denegada, els motius 
sembla que són les propietats que té el ciutadà.   
Tràmits: un cop valorats els documents aportats, es comunica al ciutadà 
que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha actuat correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
55) Expedient 93/2013 
Data: 4 de novembre 
Motiu: consulta via carpeta ciutadana  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments   
Demanda: la Sra. E.F. es queixa sobre una sanció que li han posat a la 
zona blava. No ha presentat cap queixa per escrit.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que seria interessant que fes les 
al�legacions mostrant la seva disconformitat.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
56) Expedient 94/2013 
Data: 7 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el Sr. R.R. ens explica que se li ha embargat el compte per una 
multa que no ha pagat, aquesta, però, no li havia estat notificada. El 
ciutadà ha fet al�legacions i sembla ser que se li enviava a un altre 
domicili. Des de l’OGT de la Diputació de Barcelona, reconeix que hi va 
haver un error i li retornaran els diners. El Sr. R.R. es queixa que la multa 
li ha estat retirada i retornada però l’import que va haver de pagar per la 
grua, no.   
Tràmits: es comunica al ciutadà que caldria que fes una instància 
sol�licitant la retirada d’aquesta sanció, i que li sigui abonat l’import de la 
grua. En el cas que no li acceptin o no se li contesti, podria tornar a 
demanar cita amb el Defensor de la Ciutadania.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
57) Expedient 95/2013 
Data: 7 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: al Sr. M.C. li van posar una multa per estacionar en un lloc 
prohibit. Li van deixar una notificació al cotxe i al cap d’uns dies ja li va 
arribar la multa. Aquesta, però, porta una data que no coincideix amb el 
dia de la sanció. El ciutadà vol saber si s’hi pot fer alguna cosa.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que sols podria al�legar alguna cosa 
si el dia que posa la multa, pot justificar que no estava en aquest lloc, com 
que al dia següent se li acabava el temps per fer efectiva la sanció sense 



 

 

recàrrec se li diu que es personi al departament de Multes de VNG 
Aparcaments i ho comenti amb la responsable del servei. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
58) Expedient 96/2013 
Data: 7 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Ajuntament de Sant Pere de Ribes  
Demanda: el Sr. M.C. ens explica que la seva senyora va fer un curs a 
Sant Pere de Ribes. Aquest era de 800 hores i estava homologat per la 
Generalitat de Catalunya. A l’hora de la veritat, per poder tenir aquesta 
homologació, sembla ser que ha de tornar a fer el curs una altra vegada.  
Tràmits: com que aquest tema correspon a l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, se li comunica al ciutadà que faci la consulta a través del Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
59) Expedient 97/2013 
Data: 7 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. A.F. va tramitar l’atur al setembre, però encara no ha 
cobrat cap prestació. També es troba que se li havia donat un ajut a nivell 
estatal, que ara li reclamen, ja que sembla que no li pertocava, per tant ha 
de retornar els més de 4.000 € que va rebre. Aquests diners li fan retornar 
en quotes molt altes i vol que aquestes tinguin un import més petit per 
poder-ho retornar.   
Tràmits: es recomana al ciutadà que esperi al dia 10 de novembre per 
veure si ja comença a cobrar la prestació de l’atur, sinó, se li suggereix 
que faci la consulta a través del Síndic de Greuges de Catalunya. Pel tema 
de la prestació que ha de retornar, se li suggereix que també ho comenti a 
aquest organisme.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
60) Expedient 99/2013 
Data: 18 de novembre  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana  
Demanda: el Sr. J.L. vol saber què pot fer amb el pagament que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha d’abonar de les escombraries i 
que encara no ha fet, sembla ser que els altres anys se li retornava al 
setembre i aquest any, al novembre encara no li ha estat ingressat.  
Tràmits: es recomana al Sr. J.L. que faci la reclamació dels diners per 
escrit. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

61) Expedient 100/2013 
Data: 19 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. J.F. es queixa que la seva senyora té concedida la llei de 
dependència des de fa tres anys però no se li ha pagat encara. Vol saber 
què ha de fer per cobrar.  
Tràmits: des de l’ODC es fa la consulta a Serveis Socials i ens comuniquen 
que aquests pagaments s’estan endarrerint molt. Se li comunica al ciutadà.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
62) Expedient 101/2013 
Data: 19 de novembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria  
Demanda: el Sr. S.S. va fer obres en una urbanització no legalitzada. El 
2.011, es va iniciar un expedient sancionador, com que no ha fet cap 
al�legació en tot el procés, finalment li ha arribat una sanció de 30.000 € i 
també ha de procedir a l’enderrocament de l’obra. Vol saber què pot fer, el 
ciutadà està disposat a pagar però li donen un marge de pagament de 12 
mesos. Amb aquests terminis, el ciutadà no pot fer front.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que vagi a veure el regidor de Gestió 
Tributària i Recaptació, li comenti la seva voluntat per liquidar-ho i li 
demani pagar-ho en més marge de temps del que li donen en un principi. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
63) Expedient 102/2013 
Data: 19 de novembre  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Informació General  
Demanda: el Sr. R.S. i un company, en representació de la PAH, han 
sol�licitat visita amb el Defensor de la Ciutadania per fer consultes 
d’informació jurídica.      
Tràmits: des de l’ODC se’ls comenta, ja que diuen no tenir un 
assessorament jurídic adequat, que vagin als jutjats, on els podran 
assessorar més correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
64) Expedient 104/2013 
Data: 26 de novembre  
Motiu: consulta per correu electrònic 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. D.T. vol saber què pot fer amb la quota d’una 
assegurança que li han pujat al cent per cent.  
Tràmits: es comunica que es dirigeixi a l’OMIC, on en aquesta oficina la 
podran assessorar correctament.  



 

 

Estat de l’expedient: tancat.  
 
65) Expedient 106/2013 
Data: 3 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Informació General   
Demanda: els pares de la Sra. A.G. viuen a Can Xicarró. Pel que 
expliquen, l’associació de propietaris de la zona, ha asfaltat un carrer i ara 
fa pagar les obres als veïns i veïnes, dividint el cost de les obres per la 
ciutadania que hi resideix, enlloc de fer-ho en funció dels metres de 
façana, tal i com es fa en altres zones de la ciutat. Volen saber si això és 
correcte.  
Tràmits: des de l’ODC se suggereix, ja que es tracta d’una urbanització 
periurbana il�legal, que preguntin als serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú si s’ha donat permís per a la realització d’aquestes 
obres. Com que sembla que també hi ha hagut amenaces pel mig, se 
suggereix que vagin al servei de mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
66) Expedient 107/2013 
Data: 3 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: el Sr. O.S. vol saber què pot fer amb un embarg procedent de 
la Tresoreria de la Seguretat Social.     
Tràmits: des de l’ODC se suggereix que faci la consulta al Síndic de 
Greuges de Catalunya on el podran assessorar millor.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
67) Expedient 108/2013 
Data: 3 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: al Sr. O.S. sembla ser que els Mossos d’Esquadra li han posat 
una multa de circulació.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que aquest tema des de l’ODC no es 
tramita i que es millor que ho faci a través del Síndic de Greuges de 
Catalunya  .  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
68) Expedient 110/2013 
Data: 9 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis d’Atenció Ciutadana  



 

 

Demanda: la Sr. Z.L. ens explica que viu en una casa ocupada a 
l’urbanització el Piular i que per a poder fer qualsevol tràmit ha d’estar 
empadronada. A través d’una instància, va fer la sol�licitud d’un 
empadronament ocular, però de moment no ha obtingut resposta.   
Tràmits: des de l’ODC es fa una consulta al Serveis d’Atenció Ciutadana i 
ens comuniquen que la resposta a aquest tipus de petició, és més o menys 
de 4 mesos. Se li comunica a la ciutadana.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
69) Expedient 111/2013 
Data: 10 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: la Sra. E.R. ens explica que s’ha separat de la seva parella. Per 
motius econòmics, ella és la que es queda la vivenda a canvi de la 
manutenció econòmica que li ha de passar. Ara sembla que l’Agència 
Liquidadora Catalana li reclama, via impostos, la part corresponent a 
l’increment de la vivenda.  
Tràmits: com que és un tema que no és competència de l’ODC, es deriva 
el cas al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
70) Expedient 112/2013 
Data: 16 de desembre 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: la Sra. S.S. ens explica que va tenir un problema amb un 
mosso d’esquadra. El policia va aturar el vehicle al mig del carrer, sense 
senyalitzar-ho prèviament, i en va baixar la seva companya de feina. Això 
va comportar a una discussió fins al punt que l’agent vol posar una 
denúncia a la ciutadana. La Sra. S.S., el mateix dia va estar citada per un 
caporal a la comissaria del Mossos d’Esquadra, i aquest va ratificar els fets 
de l’agent.  
Tràmits: des de l'ODC, es truca a la cap de la comissaria del Mossos 
d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú, per tal de promoure una entrevista amb 
la ciutadana, també es recomana a la ciutadana, que faci la queixa per 
escrit. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
71) Expedient 114/2013 
Data: 18 de desembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: el Sr. M.A. vol saber si el paper que s’ha trobat al cotxe que 
tenia estacionat a la zona blava, és vigent. El ciutadà no va posar tiquet 



 

 

controlador i al parabrises, li van deixar un avís, on se li informava que no 
tenia el tiquet de pagament.  
Tràmits: es fa una consulta a VNG Aparcaments i ens comenten que 
aquest és un paper que es deixa quan un ciutadà no ha posat el tiquet, si 
en una segona ronda el ciutadà encara no ha pagat la zona blava, el 
controlador de la zona blava li posarà una multa. Se li comunica al ciutadà. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
 



 

 

ACTUACIONS D’OFICI  
 
1) Expedient 34/2013 
Data: 23 d’abril 
Motiu: Actuació d’Ofici  
Àrea/ tema: VNG Aparcaments  
Demanda: s’envia una Actuació d’Ofici sobre temes relacionats amb la 
Companyia de VNG Aparcaments, a la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat 
i al Regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana. En aquesta actuació 
s’expliquen els problemes que la ciutadania té quan ha d’anul�lar una 
multa a la zona blava: la butlleta d’anul�lació té la lletra petita i les 
indicacions són insuficients; per desconeixement, a vegades no 
s’introdueixen a la màquina, els diners ni el resguard dins el sobre; el 
resguard que es queda el ciutadà, al ser petit, es pot perdre amb facilitat i 
per tant no hi ha la opció de presentar un comprovant quan ja t’ha arribat 
la multa per via administrativa. Un cop exposats aquests fets, es recomana 
que es faci un balanç exhaustiu dels ingressos diaris dels tiquets i de les 
anul�lacions, per poder comprovar si hi ha hagut alguna errada per part 
d’un ciutadà i anul�lar-li la multa; també es recomana que no s’iniciï el 
procés de la multa quan el ciutadà no ha retallat el resguard de la 
denúncia; que quan un ciutadà ha estat denunciat però ha fet l’anul�lació 
correctament, se l’atengui a l’oficina de VNG Aparcaments en lloc de 
derivar-lo de l’OGT de la Diputació de Barcelona. La darrera recomanació 
és que es modifiqui l’ordenança fiscal d’estacionament que hi ha a la web 
de la companyia, ja que el títol és correcte però quan s’obre l’enllaç, 
correspon a una altra ordenança.  
Tràmits: des de la Regidoria de Serveis Viaris se’ns comunica que cada 
dia es fa un control exhaustiu dels ingressos dels parquímetres per evitar 
denúncies incorrectes; que quan a un ciutadà li ha arribat una multa i no 
pot presentar el tiquet de resguard, pot fer les al�legacions corresponents 
per a iniciar la revisió de l’expedient; quan no es pot presentar el resguard, 
es fa un cerca per trobar la transacció efectuada pel ciutadà i si aquesta 
anul�lació s’ha efectuat en els terminis establerts, es proposa estimar 
l’al�legació al regidor competent; què és cert que la lletra de les indicacions 
és petita però que és la proporcional a la que hi cap al sobre i en tres 
idiomes; que quan els controladors veuen que hi ha poca il�luminació a 
l’enllumenat públic, ho comuniquen a la policia local; que en molts casos, 
les anul�lacions es paguen amb targeta i aquesta si que pot oferir al 
ciutadà un resguard de pagament que és important presentar en el 
moment de les al�legacions; que el tracte donat per part dels treballadors 
de les oficines de VNG Aparcaments és correcte com la de la OGT, tot i que 
és cert, que en funció de la demanda que tinguin, se’ls deriva a una o 
l’altra oficina i per darrer tema, es comenta que ja ha estat modificada 
l’errada que hi havia a la pàgina web referent a l’ordenança fiscal.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

2) Expedient 48/2013 
Data: 17 de juny 
Motiu: Actuació d’Ofici 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: es fa arribar a la Regidoria de Serveis Socials i a l’Alcaldia, una 
actuació d’ofici on es fa una recomanació per que a totes aquelles persones 
deutores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per motiu dels rebuts de 
l’aigua, de taxes, impostos o sancions, prescindint de la quantia de 
l’import, que acreditin d’una forma fefaent situació de necessitat per 
manca d’ingressos suficients, sigui per falta de recursos, situació familiar 
d’atur, o d’altres circumstàncies justificatives d’una situació econòmica 
lamentable, s’estableixi la possibilitat d’ajornar o fraccionar els pagaments 
amb flexibilitat i terminis assumibles, d’acord amb les possibilitats reals 
dels afectats, més enllà de les pròpies normatives. 
Tràmits: des del Departament de Tresoreria ens informen de la concessió 
d’ajornaments i fraccionaments dels terminis voluntaris d’ingressos com 
del període de constrenyiment. Actualment es preveu que en el període 
voluntari d’ingrés de liquidacions es poden concedir fraccionaments de fins 
a 12 mesos per imports de fins a 3.000 € sense interessos; per a imports 
de més de 3.000 €, es pot concedir un termini superior a dotze mesos amb 
interessos. També es va ampliar el termini de rebuts domiciliats de tres a 
quatre. I malgrat el que disposa l’Ordenança Fiscal General, l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, actua amb la mateixa sensibilitat davant de 
situacions excepcionals per tal de poder trobar una solució adequada. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
3) Expedient 64/2013 
Data: 5 de setembre 
Motiu: Actuació d’Ofici  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: es demana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que es posin 
les mesures de precaució adients mentre no s’arregli el tros de vorera que 
està malmès entre la rambla de la Pau i la vorera del passeig Marítim, on 
les rajoles estan aixecades i la ciutadania pot prendre mal.  
Tràmits: al mes d’haver enviat l’actuació d’ofici, se’ns comunica que els 
tècnics de manteniment ja han arreglat els desperfectes que hi havia a la 
via pública.  
Estat de l’expedient: tancat.             
 
4) Expedient 86/2013 
Data: 22 d’octubre 
Motiu: Actuació d’Ofici  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: es fa arribar a la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat, una 
actuació d’ofici on s’exposen els motius per poder instal�lar a la ciutat 
diversos urinaris públics, recomanant que per part dels serveis tècnics de 



 

 

la regidoria s’estudiï el lloc o llocs més adients per a la instal�lació 
d’urinaris públics, per tal de poder satisfer les necessitats fisiològiques 
d’urgència que es presenten als vianants ja siguin residents o visitants, 
que avui dia no estan resoltes. 
Tràmits: des d’aquesta regidoria ens comuniquen que la ciutat ja havia 
tingut urinaris públics però que per actes de vandalisme, es va haver de 
tancar. I que en l’actualitat, la ciutadania pot fer servir els urinaris dels 
equipaments municipals i també els d’alguns locals de restauració privats 
si es demana permís. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
5) Expedient 103/2013 
Data: 25 de novembre  
Motiu: Actuació d’Ofici  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües   
Demanda: des de l’ODC s’envia una Actuació d’Ofici a l’Alcaldessa de la 
ciutat, la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat i al gerent de la Companyia 
d’Aigües referent a la tarifació que s’aplica pel consum d’aigua, fent una 
recomanació perquè en les propostes de les noves tarifes per a la 
facturació sobre el consum d’aigua, la Companyia d’Aigües, tingui en 
compte pel seu càlcul els criteris de sostenibilitat, proporcionalitat i equitat, 
per tal de no castigar els baixos consums o als ciutadans que en fan un ús 
responsable. Així com, solucionar el greuge comparatiu que es produeix en 
els habitatges on hi ha censades 3 persones, on el 1r bloc s’hauria de 
situar des de 0 a 27 m3/trimestre i no com està ara. 
Tràmits: a primers de gener de 2.014 se’ns comunica des de la 
Companyia d’Aigües que es tindran en comte aquestes recomanacions amb 
la voluntat de millora continua que reflecteix el sistema de qualitat.  
Estat de l’expedient: tancant.  
 
 
 
 
 
RECOMANACIONS 
 
Aquest any, el Defensor de la Ciutadania ha realitzat quatre recomanacions 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Aquest tipus de fets, no pretenen resoldre cap problema que presenti la 
ciutadania, però són recomanacions, que amb bona fe, es proposen per a 
millorar temes municipals, que automàticament, també acabaria donant 
més benestar a la ciutadania local.  
 
1) Tarifes Companyia d’Aigües  
Data: 28/01/2013 



 

 

Des de l’ODc es demana a la Companyia d’Aigües que ens facin arribar les 
actes dels acords presos en el Consell d’Administració, sobre la nova 
tarifació per al 2.013 i la taula de repartiment dels m3 per blocs, a més, 
se’ls demana explicacions del perquè s’ha canviat, en el darrer trimestre 
del 2.102, els preus de facturació de l’aigua.  
 
Rebuda la resposta per part del Gerent de la Companyia d’Aigües, i una 
vegada estudiada, l’aprovació en l’acta del 3 d’octubre de 2.012 del Consell 
d’Administració de la Companyia, sobre tarifes i nous trams de consum 
(blocs), fem les següents consideracions:  
 

1. No s’ha tingut en compte el gran esforç econòmic que han fet molts 
abonats per portar a terme el canvi d’aforament a comptador.  
 

2. No s’ha valorat la problemàtica que molts dels habitatges que han 
fet el canvi, són habitatges antics i per tant, les instal�lacions 
d’aigua, estan exposades a petites pèrdues; provocades per 
degradació o envelliment dels seients de gomes o cuiro en aixetes,  
en cisternes del vàter, etc., que són difícils de trobar.  
 

3. Suposo que si que s’ha tingut en compte el gran increment que 
suposarà als abonats que en un trimestre gastin 45 m3, quasi un 70 
% sense tenir en compte l’augment propi del preu de l’aigua i 
l’increment en l’IVA que hauran d’abonar. Penso fredament que no 
s’ha estudiat amb profunditat el que això representa. 
 

4. En la proposta de repartiment dels consums per trams (4 blocs) no 
s’ha portat a terme aplicant el principi d’igualtat i d’equitat; en els 
habitatges que resideixen 1 o 2 persones podran consumir 200 l/dia 
(18m3/trimestre), en canvi, on resideixin o estiguin censades 3 
persones, el seu consum també està en els 200 l/dia, si no volen 
passar del 1r bloc, quant segons el quadre de consums mitjos que la 
companyia té a la seva web, diu que el consum mig per comptador 
és de 97 l/habitant /dia. Per tant això dóna 97x3= 291 l/ dia, crec 
que si es volia fer un canvi dels trams, i atenent a les consideracions 
que he exposat, s’hauria d’haver aplicat uns trams de 1r bloc fins a 
27m3/trimestre, 2n bloc de 28 a 54m3/trimestre i 3r bloc per sobre 
dels 55 m3/trimestre.  
 

5. Els criteris que mencionen per la creació dels 4 blocs, vostè sap que 
les infraestructures que tenen altres companyies (laboratoris físics-
químics, biològics, control, depuració i tractament de l’aigua, etc.) i 
que la Companyia d’Aigües de Vilanova no té, fan repercutir el cost 
de la gestió i manteniment al preu de l’aigua, per això tenen 
repartits els consums entre 4 o més trams. 
 



 

 

No obstant, com a reflexió final i amb l’ànim de millorar la comunicació de 
la Companyia vers els abonats, li recomanaria que tots els canvis que 
s’han portat ha terme en la modificació dels trams (blocs) i les tarifes, a 
part de penjar-la a la web com vostè diu en el seu escrit, s’enviés d’una 
forma personalitzada a tots els abonats.   
 
Des de la Companyia d’Aigües ens informen que Aigües Ter Llobregat, va 
aprovar un increment de la tarifa d’aigua en alta del 70% aplicable a partir 
de novembre de 2.012. Per aquest motiu, el Consell d’Administració va 
aprovar modificar el sistema tarifari. D’aquí prové que en la darrera factura 
de 2.012, hi hagi dos preus en la facturació. També ens informen que de 
l’adjudicació d’ATLL a Acciona, es puja l’aigua un 13,48% més en tres 
anys, increment que s’aplicarà de forma escalonada. Aquesta informació 
s’ha comunicat als abonats mitjançant rodes de premsa, al Diari de 
Vilanova i a la web de la Companyia d’Aigües.  
 
2) Rates a la zona de mar  
Data: 27/04/2013 
Es comunica al cap de Sanejament de la Companyia d’Aigües, que a la 
zona de mar, els veïns i veïnes han vist darrerament moltes rates sortint 
dels contenidors, els embornals, per les voreres o creuant carrer.  
Per part de la Companyia d’Aigües es va intervenir, inspeccionant tot el 
clavegueram de la zona per tal de solucionar el problema.  
 
3) Ordenança tinença d’animals  
Data: 15/04/2014 
Es fa arribar a la regidoria de Medi Ambient una recomanació per tenir en 
compte a la nova Ordenança Municipal de Tinença d’Animals. Existeix la 
possibilitat i que l’ordenança no contempla, sobre l’actuació de l’accés dels 
gossos a la platja, on poden passejar per la sorra fent les seves 
necessitats, banyar-se a l’aigua o córrer sense estar lligats enmig de la 
gent. Que tot i que en l’article 21 se’n fa una referència, es troba a faltar 
que sigui més extensiu per així evitar conflictes entre els amos dels 
gossos, la ciutadania i l’administració.  
 
4) Ordenança Municipal Reguladora de la Via Pública amb Mobiliari 
d’Establiments Comercials i de Restauració  
Data: 28/05/2013 
Des de l’ODC es fa arribar a la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, unes 
recomanacions després de la seva aprovació inicial, en el període 
d’exposició pública.  
Per una banda es recomana senyalar amb pintura blanca els vèrtexs del 
perímetre autoritzat on dins s’hi han de col�locar les taules i cadires. Per 
una altra banda, es recomana que quedi un espai entre terrasses de bars 
contigus, de manera que la ciutadania pugui creuar d’una banda a una 
altra sense haver de creuar pel mig de les cadires i taules. La darrera 



 

 

recomanació és que quedi definit com s’ha d’aplicar aquesta ordenança en 
els llocs on davant del local de restauració o bar hi passi un carril bici.  
 
Com a resultat de l’estudi i anàlisi de totes les queixes i consultes que hem 
tractat durant aquest any a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, proposo 
les recomanacions següents amb la confiança en que des de l’Equip de 
Govern i des de les diferents regidories es prendran les mesures adients 
per tal d’esmenar-les i millorar la relació entre l’administració municipal i la 
ciutadania: 
 

� Per facilitar la tasca i minimitzar la possibilitat que els agents de la 
Policia Local, d’una forma involuntària, agafin alguna dada errònia 
que pot afectar al possible infractor i generar qüestions de 
controvèrsia, entredits i reclamacions. Recomanaria que s’incorporés 
a les PDA’s, que utilitzen la Policia Local, un dispositiu fotogràfic per 
tal de poder prendre una fotografia del vehicle infractor o del 
moment en que es produeix la infracció i aquesta s’annexés a la 
denúncia com a prova.  
 

� Les denúncies per infraccions de trànsit que posen els agents de la 
Policia Local i no poden lliurar-la en mà al possible infractor, en 
l’apartat on s’ha d’indicar “el motiu pel qual no s’ha lliurat en mà”, 
creiem que no és apropiat que es posi,”estar absent el conductor del 
vehicle”, quan en realitat el vehicle està en moviment, i l’agent no 
l’ha aturat, per tant, el conductor està conduint el vehicle i no està 
en cap moment absent. Entenem que no es fa una interpretació 
correcta de l’article 76 Notificació de la denúncia - de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial en Matèria Sancionadora- i per tant, des de 
l’Oficina del Defensor, creiem, encara que des de la Regidoria 
corresponent no ens ho accepten, que pot ser motiu suficient 
d’anul�lació de la sanció. Per tot això, recomanem que es canviï la 
frase ”estar absent el conductor del vehicle”, quan el vehicle està en 
moviment i sí que hi ha el conductor, per una frase que sigui més 
apropiada i s’ajusti a la realitat. 

 
� En la memòria de l’any passat recomanava que l’Ajuntament es 

posés d’acord amb les entitats financeres de la ciutat, per tal que 
cedeixin els pisos buits a la Oficina Local d’Habitatge per al lloguer 
social, per solucionar el problema a les famílies que han estat 
desnonades i estan sense sostre a la nostra ciutat. Doncs bé, com la 
situació en aquest any no ha variat molt, solament les entitats 
financeres han lliurat cinc habitatges a l’Oficina Local d’Habitatge per 
al lloguer social, i al mateix temps s’han incrementat el nombre de 
desnonaments de persones dels seus habitatges. Recomanaria a 
l’Ajuntament  que posés tots els esforços i els mitjans possibles per 



 

 

tal d’instar i exigir a les entitats financeres la cessió dels habitatges 
buits a la borsa d’habitatge per al lloguer social, gestionada per 
l’Oficina Local d’Habitatge de l'Ajuntament.  

 
 
 
 
 
ACTIVITATS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
En aquest apartat de la memòria, hi ha el recull de les activitats que ha 
realitzat el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, algunes 
d’aquestes han estat per donar a conèixer a la ciutadania l’organisme que 
representa i d’altres són actes que comporta ocupar un càrrec com aquest.  
Les activitats s’han realitzat en diversos àmbits:  

- Assistència als mitjans de comunicació 
- Organització de xerrades i tertúlies 
- Reunions i activitats de la junta del Fòrum de Síndics i Síndiques de 

Catalunya  
- Activitats del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya 
- Assistència a actes municipals  
- Realització i assistència a reunions amb tècnics municipals i/o 

regidors   
- Assistència a actes diversos 

 
A continuació hi ha un petit recull, amb alguna imatge incorporada del que 
han donat de sí alguns d’aquests actes i per acabar aquest apartat, hi ha 
un llistat de cada un dels actes i activitats realitzades i un recull de les 
notícies.  
 
Assistència als mitjans de comunicació 
Durant l’any 2.013, el Josep Ibars ha participat en varis programes de 
ràdio de la ciutat.  
 
Des de principis d’any, un cop al mes, ha participat al programa de Canal 
Blau Ràdio Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania. 
 
A mitjans del mes de maig, es va posar en marxa un programa nou a Onda 
Cero, anomenat La Ciutat a Onda Cero Vilanova, amb una secció setmanal. 
Aquesta tertúlia, en alguna ocasió, ha comptat amb l’assistència de la 
Síndica de Vilafranca, la Sra. Maria Glòria Valeri. També s’ha realitzat una 
tertúlia amb Guillem Mercader, director del Diari de Vilanova i Toni Nieto, 
director d’Onda Cero Vilanova. 
 



 

 

El Defensor de la Ciutadania també ha estat el convidat en un dels 
programes de ràdio Baratària de Ràdio Nicosia, realitzat per persones amb 
problemes de salut mental.   
 
Organització de xerrades i tertúlies  
Aquest any, s’han realitzat 4 tertúlies amb el Defensor de la Ciutadania. 
Han estat  al Centre Cívic La Geltrú, al Centre Cívic Molí de Vent, al Centre 
Cívic La Sardana i a la Casa Bultó. Aquestes tertúlies són un bon espai per 
als veïns i veïnes de la ciutat, per conèixer de prop el defensor i la seva 
tasca i així poder detectar els temes que més preocupen als assistents.  
 
Com a novetat, enguany s’ha contactat amb tots els IES de la ciutat per 
oferir una xerrada entre joves i el Defensor de la Ciutadania, i així poder 
explicar d’on sorgeix aquesta figura amb els seus orígens, els drets i 
deures que té la ciutadania i sobretot els que tenen els infants. L’any 
2.013, s’han realitzat dues xerrades amb els joves de 4t d’ESO de l’Escola 
El Cim.  
 

 
 
Reunions i activitats de la junta del Fòrum de Síndics i Síndiques de 
Catalunya  
Des que el passat mes de febrer a Vilafranca del Penedès, es va realitzar 
l’assemblea del Fòrum, on es va renovar la junta, el Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú en forma part com a vocal. A partir 
d’aquí, un cop al mes, aquesta junta s’ha trobat a Sant Coloma de 
Gramenet, tot i que la intenció de la junta és fer-les rotatives a les 
diferents ciutats d’on són representants els síndics i defensors.  
 
Per aquest motiu, la reunió de junta del mes de setembre, es va realitzar a 
Vilanova i la Geltrú. En aquesta ocasió, es va portar als assistents a una 
visita al Museu Víctor Balaguer, la reunió va tenir lloc a la sala de 



 

 

comissions de l’Ajuntament i allà va tenir lloc una recepció per part de 
l’alcaldessa de la ciutat.  
 
Formar part d’aquesta junta també implica altres actes com poden ser la 
trobada de presentació de la nova junta amb el Sr. Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya; la trobada amb la Sra. Rosa Toran, presidenta 
l’Associació Amical de Manthausen per establir un conveni amb l’entitat; la 
trobada amb el president de la Diputació de Lleida o l’assistència a la 
ponència “Síndics i defensors locals: els drets de la ciutadania des de la 
proximitat”, a càrrec de Josep Giné, Síndic de Greuges de Lleida i Ramon 
Llorente, Defensor de la Ciutadania de Girona i realitzada a la facultat de 
dret de la Universitat de Barcelona.  
 
Activitats del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya 
El Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya, és una entitat que 
aplega totes les sindicatures i defensories del país, el seu objectiu és donar 
suport i treballar de forma conjunta i coordinada tots els ens que en 
formen part. Aquesta és un entitat activa i són moltes les activitats que es 
realitzen al llarg d’un any: 
 

- Presentació del IV recull d’informes 2011 del Fòrum de Síndics de 
Catalunya al Parlament 

- VIII Taller de Formació del Fòrum de Síndics 
- VIII Jornades de Formació dels Síndics i Defensors Locals de 

Catalunya,  celebrades a Reus 
- Presentació al Parlament de Catalunya, del V Recull d’Informes de 

Síndics i Defensors de l’any 2012, en aquest acte, el Defensor de la 
Ciutadania hi va assistir amb la Sra. Ariadna Llorens, primera 
tinenta d'Alcaldia i regidora d'Educació, Ocupació, Tecnologies i 
Societat de la Informació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Assistència a actes municipals  
El Defensor de la Ciutadania ha assistit en diversos actes municipals, com 
són la presentació de l’Informe d’Indicadors de Salut Pública;  l’Ordenança 
d’Ocupació de la Via Pública; l’Ordenança de Tinença d’Animals; reunió 
sobre modificacions del pla especial d’usos per establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del casc antic i eixample central de 
Vilanova i la Geltrú; assistència a l’acte de 2 anys de mandat de l’equip de 
govern; assistència a la Mesa de la Gent Gran; moderador de l’Assemblea 
Municipal Oberta o lectura del manifest contra el Projecte de Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, concentració 
convocada per les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM) i els 
sindicats UGT i CCOO i on l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també s’hi 
ha afegit.  
 



 

 

Realització i assistència a reunions amb tècnics municipals i/o 
regidors   
En aquest 2013, les reunions amb tècnics municipals o regidors han estat 
vàries i de temes tan diversos com són els relacionats amb expedients de 
l’ODC, la nova Comissió d’Ètica i Bon Govern, les Assembles Municipals 
Obertes o els circuits de les multes.  
 
Al llarg de l’any, també s’han realitzat 4 trobades amb la Sra. Neus 
Lloveras, alcaldessa de la ciutat.  
 
Assistència a actes diversos 
Molts són els actes que el Defensor de la Ciutadania ha realitzat o ha 
assistit al llarg de l’any. Alguns d’aquests els ha generat la dinàmica de la 
pròpia oficina que presideix i d’altres han estat per donar suport a qui ha 
organitzat l’acte.  
 
En aquest llistat hi ha algunes de les activitats realitzades pel Defensor de 
la Ciutadania: 
 

- Presentació de la Memòria 2012 del Defensor de la Ciutadania en un 
Ple extraordinari celebrat el primer dilluns del mes d’abril.  

- Trobada entre el Cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels 
Mossos d’Esquadra, la Cap de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra 
i el Defensor de la Ciutadania.  

- Reunió amb l’executiva d’IC-V.  
- Trobada amb la secció comarcal de les JNC.  
- Presentació de la conferència de l’Aula d’Extensió Universitària de la 

Gent Gran “De quines administracions podem prescindir?”, a càrrec 
del Sr. Josep Ramon Barberà i Gomis. 

- Assistència a la Mesa de la Gent Gran. 
- Assistència a l’ofrena floral a Lluís Companys.  
- Assistència a l’homenatge de l’Amical de Manthaussen.  
- Assistència a la jornada “Envelliment Actiu”, organitzada per la 

Plataforma de Serveis a les Persones del CSP.  
 
 
A continuació, hi ha l’explicació d’unes activitats concretes:  

- Els síndics i defensors locals de Catalunya presenten el IV recull 
d’informes de l’any 2011 al Parlament. 4 d’abril de 2013  

- VIII jornada formació Fòrum Síndics. 23 de maig diputació de 
Barcelona  

- Reñé rep el Fòrum de Síndics de Catalunya a la diputació. Divendres 
28 de juny de 2013 

- VIII jornades de formació. Reus 2013. Fòrum de síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals  

- Assemblea municipal Oberta. 16 de novembre a Vilanova i la Geltrú 



 

 

ELS SÍNDICS I DEFENSORS LOCALS DE CATALUNYA PRESENTEN EL 
IV RECULL D’INFORMES DE L’ANY 2011 AL PARLAMENT 
4 d’abril de 2013  
 

 
 
Els Defensors municipals van atendre 17.005 consultes i assessoraments i 
han tramitat un total de 3.367 queixes durant l’any 2011. Un 63% han 
estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. 
Els ajuntaments han acceptat un 74% de les recomanacions emeses. 
 
El FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el IV Recull 
d’Informes corresponent a l’any 2011 en un acte que ha estat presidit per 
la M.H. Sra. Núria de Gispert. Es tracta de la quarta edició d’aquest Recull 
d’Informes que aporta una visió global del funcionament, implantació i 
tasques realitzades per les sindicatures locals durant el darrer exercici. 
L’avançament del calendari de les darreres eleccions va fer necessari 
l’endarreriment d’aquesta presentació prevista, en principi, per a finals del 
darrer exercici.  
 
Els Síndics locals de Catalunya han fet un total de 17.005 
actuacions durant l’any 2011  
Els síndics i síndiques locals del FòrumSD de Catalunya, han fet un total de 
17.005 actuacions, el que suposa un 45,6% més d’actuacions que a l’any 
2010. Les queixes tramitades han estat un total de 3.367 (2.990 al 2010). 
Quant a la seva solució cal destacar que un 63% han estat tancades amb 



 

 

una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Les recomanacions 
dels síndics als ajuntaments suposen fer-los arribar propostes que 
proposen millores en les normatives locals i ens els protocols de 
funcionament, d’acord amb els drets fonamentals de la ciutadania. Del 
conjunt de les recomanacions emeses cal destacar que un 74% han estat 
acceptades (59% totalment i 15% parcialment).  
 
El nombre més important d’actuacions que fan els Síndics/ques es 
refereixen a matèries que afecten la qualitat de vida de la 
ciutadania  
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el conjunt de les actuacions 
dels síndics:  
 
- Àmbit temàtic d’administració general. Aquest bloc temàtic recull les 
queixes registrades que tenen per objecte aspectes de procediment 
administratiu (manca de resposta, silenci administratiu, notificacions, 
incompliment de terminis...) i hisenda. L’any 2011 aquest àmbit temàtic va 
suposar el 24% de les queixes rebudes i destaquen les queixes sobre 
procediments sancionadors (43%), seguits pels assumptes relacionats amb 
temes tributaris i de recaptació (25%). Un 10% d’aquestes són queixes 
que afecten el principi de responsabilitat patrimonial de l’administració.  
 
- Àmbit temàtic de territori. Aquest gran bloc temàtic va registrar el 
49% de les queixes de l’any 2011. El contingut més freqüent en aquest 
àmbit són les queixes relatives al manteniment i la mobilitat de la via 
pública (31%), seguides de les peticions sobre medi ambient i sorolls 
(16%), obres i disciplina urbanística (14%), seguretat ciutadana (14%) i 
habitatge (10%). Aspectes de promoció econòmica de la ciutat, com les 
llicències d’activitats (5%) i el comerç i mercats (4%) han estat menys 
significatius quant a la recepció de queixes.  
 
- Àmbit temàtic d’atenció a les persones. El tercer i últim bloc temàtic 
representa el 27% de les queixes de l’any 2011, i agrupa les àrees 
municipals que presten una especial atenció a les persones com són: 
Consum, Cultura, Educació, Esports, Salut Pública, Serveis Socials o 
Participació Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els serveis socials 
municipals són objecte de la majoria de queixes d’aquest àmbit (32%), 
especialment atenent a l’actual situació econòmica i social, seguits de les 
actuacions en temes de cultura, educació i esports (19%) i 
participació ciutadana (13%).  



 

 

Més de la meitat de la ciutadania pot accedir a un síndic/a defensor 
local  
Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen servei a un 54% de la 
població catalana (és a dir, 4.051.455 persones). Així, son conscients que 
l’eficàcia i l’eficiència han de ser una característica essencial del seu servei 
institucional. Això vol dir, ser útils als ciutadans i a l’Administració Local. I 
aquesta és la raó per la que seguim presentant el “Recull d’Informes de 
2011” en el marc del Parlament de Catalunya: com a mostra del respecte 
institucional i del compromís públic amb la ciutadania.  
 
Una institució estesa i consolidada arreu del territori Català  
L’informe dels Síndics/ques locals de Catalunya inclou també dades que 
mostren la implantació territorial de la Institució del Síndic/ca local a 
Catalunya. La realitat territorial de Catalunya, amb 947 municipis dels 
quals 737 tenen menys de 5.000 habitants (i 2 amb síndic local), fa que el 
percentatge de municipis amb defensor local es mantingui en el 4%, tot i 
que, en termes de població, suposa que la institució es troba a l’abast del 
54% de la ciutadania. Tot i així, són els municipis amb més població els 
que aposten amb major fermesa per aquesta figura de proximitat: dels 20 
municipis amb més població de Catalunya –més de 60.000 habitants- 17 ja 
disposen de la institució, i només 3, encara no l’han creat: l’Hospitalet, 
Manresa i Castelldefels.  
 
El valor de la proximitat i la bona administració  
Des del FòrumSD, sempre hem entès que hi ha una forma pròpia i singular 
d’exercir com a síndic/a o defensor/a a l’àmbit local, on la proximitat i el 
coneixement directe poden facilitar habitualment la resolució efectiva de 
moltes de les queixes. La ciutat, els nostres pobles i viles, grans o petites, 
són l’escenari concret on hem de poder exercir tots els nostres drets i 
deures. Els Ajuntaments són, en aquest sentit, les institucions a qui 
directament els recau i correspon, de forma més directa, l’obligació de 
garantir el màxim i millor compliment de tots aquests drets econòmics, 
socials i culturals de proximitat. El defensor és així un instrument més que 
pot garantir el bon govern i la bona administració. I especialment, a prop 
de les persones que pateixen amb més virulència la situació de crisi que 
seguim patint.  
L’acte de presentació del IV Recull d’Informes s’ha celebrat al Parlament de 
Catalunya,  presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament; 
el Sr. Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i president 
del FòrumSD. El Dr. Jaume Saura, doctor en Dret, professor titular de Dret 
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya ha presentat una ponència com a convidat 
d’honor de la presentació del Recull. A l’acte hi han assistit una important 
representació de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, 
regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor 
municipal.  



 

 

 

 
 
 

 
 
VIII JORNADA FORMACIÓ FÒRUM SÍNDICS  
23 de maig diputació de Barcelona  
 
El 23 de maig de 2013, a la sala d’actes de l’edifici del Rellotge de la 
Diputació de Barcelona, es va portar a terme el VIII taller de formació 
organitzat pel Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya.  
 
Aquesta jornada va comptar amb dues ponències molt interessants, la 
primera, titulada La transparència i els mecanismes de prevenció i 
corrupció, a càrrec de Daniel Jiménez Schlegl, advocat urbanista i Doctor 
en Dret. La segona ponència va ser Processos sancionadors- Trànsit/ 
Policia Local, a càrrec d’Elisenda Padrós, Assessora del Síndics de Greuges 
de Catalunya.   
 
Una quarantena de persones es van aplegar en aquest espai per escoltar i 
fer les preguntes corresponents per a ser assessorats en temes que hi ha a 
les diferents sindicatures i que tenien relació amb els temes exposats.  
 
Un cop es va haver acabat la jornada, es va fer un dinar de germanor.  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
REÑÉ REP EL FÒRUM DE SÍNDICS DE CATALUNYA A LA DIPUTACIÓ 
Divendres 28 de juny de 2013 
 
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha mantingut una 
trobada aquest divendres, amb el president del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors/es Locals de Catalunya, Josep Giné, i la nova Junta 
directiva per presentar-li les noves actuacions que estan duent a terme des 
del Fòrum. 
Giné ha vingut acompanyat per la síndica Municipal de Vilafranca del 
Penedès, Glòria Valeri; pel defensor del Ciutadà de Vilanova i la Geltrú, 
Josep Ibars, pel Síndic Municipal de Santa Coloma de Gramanet, Fernando 
Oteros, pel Síndic Municipal de la Seu d’Urgell, Àngel Rubio; per 
l’Administrador del Fòrum, Antonio Martínez, i per l’assessora jurídica de la 
Sindicatura de Lleida, Gemma Castells. 
La trobada ha tingut lloc al despatx del president, al Palau de la Diputació. 
 



 

 

 
 

 
 
VIII JORNADES DE FORMACIÓ. REUS 2013  
Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals  
 
El 13 i 14 de novembre de 2013, es va celebrar a Reus les VIII Jornades 
de Formació del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya.  
Aquestes jornades, tenien com a tema central la “Seguretat, convivència i 
drets” i es van dur a terme a la Cambra de Reus on es van fer totes les 
ponències i taules rodones.  
 
La inauguració de les jornades va anar a càrrec del President del Fòrum 
SD, el Sr. Josep Giné, del Síndic de Reus, el Sr. Pere Pagès i del Sr. Isaac 
Sanromà, President de la Cambra de Reus.  
 
La primera ponència, amb el títol “Seguretat i Convivència”, va anar a 
càrrec del Sr. Miguel Casino Rubio, expert en ordenances de convivència 
ciutadana, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carles 
III de Madrid  i  lletrat del Tribunal Constitucional.  
 
La segona ponència, amb el títol “Seguretat Ciutadana: el nou concepte de 
seguretat i policia”, va anar a càrrec del Sr. Manuel Ballbé i Mallol, expert 
en seguretat i  catedràtic de Dret Administratiu  de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  



 

 

El moderador de les dues xerrades va anar a càrrec del Sr. Josep Giné, 
Síndic de Lleida  
 
La tercera ponència va anar a càrrec del Sr. Eduard Segarra Trias, Doctor 
en Dret. Professor titular de Dret Internacional Públic. Universitat de 
Barcelona. President de l'Associació per a les Nacions Unides. ANUE. El títol 
d’aquest acte va ser “Europa, ciutadania i drets”.  
El moderador va ser el Sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú.  
 

 

 
 
 
La taula rodona, que es va realitzar el dijous 14 de novembre, es va titular 
“Drets i autoritat: les actuacions policials, la relació dels agents amb la 
ciutadania, la supervisió i revisió dels casos, la formació dels agents, els 
drets de la ciutadania”. Els ponents van ser: 

- Sr. Ramón Llorente, Defensor de la Ciutadania de Girona 
- Sr. Lluís Isern. Cap de l'Àrea de Continguts de Formació Policial 
- Sr. Evelio Vázquez, Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
- Sr. Ricard Pagès, Cap de la Guàrdia Urbana de Reus 
- Sr. Santiago Vidal, Jutge magistrat de l’Audiència Provincial de 

Barcelona  



 

 

Va moderar la taula rodona el Sr. Joan Barrera, Síndic de Greuges de 
Cornellà.   
 

  

 
 
 
 
ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
16 de novembre a Vilanova i la Geltrú 
 
El passat 16 de novembre de 2013, Vilanova i la Geltrú va celebrar la seva 
primera Assemblea Municipal Oberta. Aquest acte, va ser un espai on la 
ciutadania va poder presentar propostes de millora per a la ciutat i que van 
ser acceptades o no en funció dels vots obtinguts dels assistents a l’acte.  
L’acte va ser presentat per l’Acaldessa de la ciutat, la Sra. Neus Lloveras i 
moderat pel Defensor de la Ciutadania, el Sr. Josep Ibars.  
 
Al llarg de gairebé 3 hores, es van poder presentar, debatre i votar 10 
propostes, que prèviament havien estat acceptades per una comissió i 
posteriorment van ser sortejades per saber l’ordre de presentació. Les 
propostes acceptades passaran a les comissions informatives 
corresponents per elevar-se, si correspon, al Ple Municipal.  
 



 

 

 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  

 
▬ Dilluns, 3 de gener, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb 

el Defensor de la Ciutadania.  
▬ Dilluns 28 de gener, reunió amb el Sr. Matías Acebes, Cap de Servei 

de Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria i el Sr. Francesc 
Surroca, Director dels Serveis Urbanístics i Territorials de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

▬ Dijous 21 de febrer, assemblea general del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals a Vilafranca del Penedès. 

▬ Dilluns, 4 de març, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 
Defensor de la Ciutadania.  

▬ Divendres 8 de març, assistència a la presentació de l’informe 
d’indicadors de salut pública, a la Casa Olivella. 

▬ Dimarts 12 de març, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, a Barcelona. 

▬ Dimecres 13 de març, reunió amb la Sra. Glòria Garcia, Regidora de 
Serveis Viaris i Mobilitat. 

▬ Dijous 14 de març, reunió amb la Sra. Griselda Castelló, Cap del 
Servei de Participació i Cooperació; el Sr. Josep Gomariz, Director 
dels Serveis Jurídics i RSC i el Sr. Carles Anson, Coordinador Unitat 
RSC. 

▬ Divendres 15 de març, entrada per registre de la memòria del 
Defensor de la Ciutadania corresponent a l’exercici de 2012.  



 

 

▬ Dijous 21 de març, assistència a la presentació de la nova 
Ordenança d’Ocupació de la Via Pública. 

▬ Divendres 22 de març, trobada amb la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

▬ El dijous 4 d’abril, assistència a la presentació del IV Recull 
d’Informes del Fòrum de Síndics de Catalunya al Parlament.  

▬ El dijous 4 d’abril, trobada entre els membres de junta del Fòrum de 
Síndics i el Sr. Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.  

▬ Dilluns 8 d’abril, Ple Extraordinari on es presenta la memòria del 
Defensor de la Ciutadania de l’exercici de l’any 2012.  

▬ Dimarts 9 d’abril, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet.  

▬ Dilluns, 15 d’abril, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 
Defensor de la Ciutadania.  

▬ Dilluns, 15 d’abril, assistència a la presentació de la memòria 2013 
del Síndic de Greuges de Cornellà.  

▬ Dimecres 17 d’abril, assistència a la Mesa de la Gent Gran  
▬ Dijous 18 d’abril, assistència a la presentació Ordenança Municipal 

sobre la Tinença d’Animals  
▬ Dissabte 20 d’abril, a Canyelles, celebració dia de les Esquadres 
▬ Dilluns 22 d’abril, assistència a la presentació de la memòria 2012 

del Síndic de Greuges de Sant Boi de Llobregat.  
▬ Divendres 10 de maig, gravació nou programa Onda Cero, La Ciutat 

a Onda Cero Vilanova. 
▬ Dilluns, 13 de maig, gravació programa de ràdio de Canal Blau, 

Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania.  
▬ Dimarts 14 de maig, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 

Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de 
Gramenet.  

▬ Dilluns 20 de maig, trobada entre el Cap de l’Oficina de Relacions 
amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra i el Defensor de la 
Ciutadania.  

▬ Dimarts 21 de maig, assistència a la presentació de la memòria 
2012 de la Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès.  

▬ Dijous 23 de maig, VIII Taller de Formació del Fòrum de Síndics. 
▬ Dijous 23 de maig, reunió sobre les modificacions del pla especial 

d’usos per establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència del casc antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú.  

▬ Divendres 24 de maig, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Dimarts 28 de maig, reunió amb la Cap de Participació Ciutadana 
per parlar sobre l’Assemblea Municipal Oberta.  

▬ Dimarts 28 de maig, reunió amb l’executiva d’IC-V.  
▬ Dimecres 5 de juny, participació en el programa de Ràdio Nicosia, 

espai Baratària.   



 

 

▬ Divendres 7 de juny, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Dilluns 10 de juny, assistència a l’acte de 2 anys de mandat de 
l’equip de govern  

▬ Dimarts 11 de juny, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de 
Gramenet. 

▬ Dimecres 12 de juny, reunió de la comissió de la junta del Fòrum de 
Síndics i Síndiques de Catalunya amb la presidenta de l’Associació 
Amical de Manthausen, la senyora Rosa Toran, per establir un 
conveni de col�laboració.  

▬ Dijous 13 de juny, gravació programa de ràdio de Canal Blau, 
Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania.  

▬ Dijous 13 de juny, reunió per tractar el tema sobre el circuit de 
multes amb el Sr. Miquel Àngel Gargallo, Regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna; el Sr. Francesc Xavier 
Sanchez, Regidor de Protecció i Seguretat Ciutadana, Salut i 
Convivència i la Sra. Cristina Rafales, Cap del departament de 
multes de VNG Aparcaments.  

▬ Divendres 14 de juny, assistència al pregó de l’inici de les Festes de 
Sant Pere Baix-a-Mar.  

▬ Divendres 21 de juny, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Divendres 21 de juny, trobada amb la Sra. Neus Lloveras, alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú. 

▬ Divendres 28 de juny, assistència a la presentació memòria 2012 del 
Síndic de Greuges de Lleida. 

▬ Divendres 28 de juny, reunió de la junta del Fòrum de Síndics de 
Catalunya amb el president de la Diputació de Lleida a Lleida.  

▬ Divendres 6 de setembre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Dimarts 17 de setembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Vilanova i la Geltrú. 

▬ Dimecres 18 de setembre, reunió de treball de la Comissió d’Ètica i 
Bon Govern.  

▬ Dijous 19 de setembre, reunió de treball de les AMO.  
▬ Divendres 20 de setembre, gravació programa La Ciutat a Onda 

Cero Vilanova, amb tertúlia amb Guillem Mercader, director del diari 
de Vilanova i Toni Nieto, director d’Onda Cero Vilanova. 

▬ Divendres 20 de setembre, trobada amb la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

▬ Assistència a la ponència “Síndics i defensors locals: els drets de la 
ciutadania des de la proximitat”, a càrrec de Josep Giné, Síndic de 
Greuges de Lleida i Ramon Llorente, Defensor de la Ciutadania de 
Girona. Realitzada a la facultat de dret de la Universitat de 
Barcelona.  



 

 

▬ Dijous 3 d’octubre, trobada amb la secció comarcal de les JNC.  
▬ Divendres 4 d’octubre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
▬ Dilluns 7 d’octubre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb 

el Defensor de la Ciutadania. 
▬ Dimarts 8 d’octubre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 

Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de 
Gramenet i trobada amb els membres de l’organització Ciutats 
Defensores dels Drets Humans.  

▬ Dimarts 8 d’octubre, tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania al 
Centre Cívic La Sardana.  

▬ Dimecres 9 d’octubre, reunió de treball de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern.  

▬ Dijous 10 d’octubre, reunió a Barcelona, de les sindicatures per 
territoris provincials.  

▬ Divendres 11 d’octubre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Presentació de la conferència de l’Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran “De quines administracions podem prescindir?”, a càrrec 
del Sr. Josep Ramon Barberà i Gomis, 

▬ Dimarts 15 d’octubre, assistència a l’ofrena floral a Lluís Companys.  
▬ Dijous 17 d’octubre, assistència a la Mesa de la Gent Gran. 
▬ Dijous 17 d’octubre, reunió Comissió Assemblea Municipal Oberta.  
▬ Dimarts 22 d’octubre, tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania al 

Centre Cívic La Geltrú.  
▬ Divendres 25 d’octubre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
▬ Divendres 25 d’octubre, reunió Comissió Assemblea Municipal 

Oberta. 
▬ Diumenge 27 d’octubre, assistència a l’homenatge de l’Amical de 

Manthaussen.  
▬ Dimarts 29 d’octubre, tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania al 

Centre Cívic Molí de Vent.  
▬ Dilluns 4 de novembre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia 

amb el Defensor de la Ciutadania. 
▬ Dimarts 5 de novembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 

Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de 
Gramenet. 

▬ Dimecres 6 de novembre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Dimecres 6 de novembre, tertúlia amb els alumnes de 4 art d’ESO A 
i B de l’institut El Cim.  

▬ Dimarts 12 de novembre, reunió comissió AMO a Neàpolis.  
▬ Dimecres 13 i dijous 14 de novembre, VIII Jornades de Formació del 

Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya a Reus.  
▬ Dissabte 16 de novembre, Assemblea Municipal Oberta a Neàpolis.  



 

 

▬ Dilluns 18 de novembre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

▬ Dijous 21 de novembre, assistència a la jornada “Envelliment Actiu”, 
organitzada per la Plataforma de Serveis del CSP.  

▬ Dijous 21 de novembre, reunió de valoració de la primera AMO, amb 
els ponents de les propostes ciutadanes i la comissió de participació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

▬ Divendres 22 de novembre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat 
a Onda Cero Vilanova amb la Síndica de Vilafranca del Penedès, la 
Sra. Glòria Valeri. 

▬ Dimarts 26 de novembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Santa Coloma de 
Gramenet. 

▬ Divendres 29 de novembre, reunió amb la responsable de l’OMIC.  
▬ Divendres 29 de novembre, tertúlia amb el Defensor de la 

Ciutadania a la Casa Bultó.  
▬ Dilluns 2 de desembre, presentació al Parlament de Catalunya, del 

Recull d’Informes de Síndics i Defensors de l’any 2012. En aquest 
acte, el Defensor de la Ciutadania ha estat acompanyat per la Sra. 
Ariadna Llorens, Primera tinenta d'Alcaldia i regidora d'Educació, 
Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

▬ El dijous 5 de desembre, reunió amb un equip del Comitè d’Ètica i 
Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

▬ Dilluns 9 de desembre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia 
amb el Defensor de la Ciutadania. 

▬ Dijous 12 de desembre, lectura del manifest contra el Projecte de 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
Concentració convocada per les entitats municipalistes de Catalunya 
(FMC i ACM) i els sindicats UGT i CCOO i on l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú també s’hi ha afegit.  

▬ Divendres 13 de desembre, gravació programa Onda Cero, La Ciutat 
a Onda Cero Vilanova. 

▬ Dilluns 16 de desembre, trobada amb la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

▬ Dimarts 17 de desembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Girona i reunió amb 
les sindicatures de la província de Girona.  

 
 
 
RECULL DE NOTÍCIES DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 
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XV TROBADA-ASSEMBLEA DEL FÒRUM DE SÍNDICS 
Vilafranca acull el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya 
 
L’alcalde de Vilafranca ha destacat la importància de la figura del síndic 
“avui, més que mai, en un moment on s’està debatent una nova llei de 
governs locals, aquesta figura ha de sortir representada i reforçada 
Josep Giné Badia, síndic de Lleida, ha estat escollit president del FòrumSD 
per unanimitat 

 
 
La Sala de plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha acollit la XIV 
Trobada–Assemblea del FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores locals de Catalunya. En aquesta assemblea els 42 
síndics i defensors membres del FòrumSD han procedit a la renovació de la 
seva Junta Directiva, que assumirà aquest servei pels propers dos anys. 
 
L’actual presidenta –síndica de Vilafranca-, que avui deixa el càrrec 
després dels dos anys de mandat, Glòria Valeri, s’ha mostrat molt 
“contenta i orgullosa de poder celebrar el seu comiat a Vilafranca, tal i com 
marca la tradició que sigui la ciutat del president sortint la que acull 
aquesta trobada.” La síndica de Vilafranca ha explicat els objectius 
d’aquestes reunions que se celebren anualment i que serveixen sobretot 
per posar en comú les conclusions de tots els síndics locals de Catalunya. 
Segons Valeri, “la valoració és molt positiva. És molta la feina feta, i la que 
resta pendent. És molt important donar a conèixer la institució. La nostra 
figura és una millora per a la ciutat.” Glòria Valeri ha destacat la 
importància del síndic en el seu paper de “saber escoltar, i dialogar. La 
proximitat és el tret que més ens avala”. 



 

 

 
En el seu discurs, la síndica de Vilafranca i Presidenta del Fòrum, ha agraït 
també “la facilitat en la interlocució amb l’alcalde, Pere Regull. No tots els 
síndics tenen sempre les coses tan fàcils amb els equips de govern.” 
 
De la seva banda, l’encarregat de donar la benvinguda i obrir la reunió ha 
estat l’alcalde de la ciutat amfitriona, Pere Regull, qui també ha volgut 
destacar “l’honor que representa per la nostra ciutat que representants 
d’arreu de Catalunya d’aquest organisme estigueu avui aquí.” 
 
Pere Regull, que ha avalat la tasca que duu a terme la síndica de 
Vilafranca, M. Glòria Valeri, ha volgut posar èmfasi en el paper dels síndics, 
“és una figura a tenir molt en compte a nivell local. Escolta, actua i vetlla 
pels drets del ciutadà. Però alhora també és molt important que sàpiga 
quin és el seu lloc, de molta responsabilitat. Ha de saber guiar complint la 
llei, i coneixent-la. Sou una pedra a la sabata, però una pedra que cal que 
hi sigui.” 
 
L’alcalde de Vilafranca ha destacat la importància de la figura del síndic 
“avui, més que mai, en un moment on s’està debatent una nova llei de 
governs locals, aquesta figura ha de sortir representada i reforçada. És un 
aval de la democràcia.” 
Josep Giné Badia, síndic de Lleida, ha estat escollit president del FòrumSD 
per unanimitat. El Sr. Ramón Llorente, defensor de la ciutadania de Girona, 
ocuparà la vicepresidència. La síndica de Vilafranca, M. Glòria Valeri, serà 
membre de la Junta Directiva. 
 
El FòrumSD, és una associació sense ànim de lucre. Els seus objectius són 
promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la 
seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models 
de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de 
coordinació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. A 
data d’avui ja hi ha més de 40 municipis a Catalunya que disposen d’un 
defensor o defensora municipal. 
 
 
Els Síndics i Síndiques locals a Catalunya 
Els Síndics i Defensors locals tenen la funció de defensar els drets de la 
ciutadania del seu propi municipi. Les seves competències són d’àmbit 
local: les llibertats públiques i els drets fonamentals de la ciutadania, els 
drets humans de proximitat i els drets econòmics i socials, d’acord amb la 
normativa vigent. 
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Josep Ibars, membre de la junta directiva de l’associació de síndics 
de Catalunya 

 
Josep Ibars va prendre possessió del càrrec de Defensor de la ciutadania a 
VNG el mes de juny  
 
El Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú forma part de la nova 
junta directiva del FòrumSD, l'associació de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya. 
Els síndics locals de Catalunya han escollit Josep Giné, síndic de Lleida, 
com a president del FòrumSD, una associació sense ànim de lucre formada 
pels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores dels Ajuntaments de 
Catalunya.  
 
Ramón Llorente, defensor de la ciutadania de Girona, ocuparà la 
vicepresidència, mentre que la resta de components de la junta directiva 
són: Pere Pagès de Reus, Vicenç Vilà de Mollet del Vallès, Bertrand Hallé 
de Palafrugell, Josep Ibars de Vilanova i la Geltrú, Montserrat Moreno de 
Vilanova del Vallès, Fernando Oteros de Santa Coloma de Gramenet, i 
Glòria Valeri de Vilafranca del Penedès.  
 
Els objectius del FòrumSD són promoure el creixement i el 
desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als 
municipis, i el desenvolupament de models de treball i d’actuació conjunts; 
així com disposar d’una xarxa de coordinació, suport, intercanvi i 
assessorament entre les sindicatures. Així, l’associació dóna suport a la 
tasca dels síndics i defensors locals de protecció i defensa dels drets de les 
persones.  
 
La XIV Trobada – Assemblea del FòrumSD celebrada dijous passat al 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès va servir perquè els 42 síndics i 
defensors membres votessin la nova Junta Directiva, que assumirà aquest 
servei pels propers dos anys.  
 
La voluntat d’aquesta nova Junta és aconseguir una major participació dels 



 

 

membres en totes les accions i propostes del Pla de Treball, millorant i 
potenciant els mecanismes disponibles pel treball en xarxa i l'intercanvi 
entre les sindicatures, i per a donar suport a la resolució de les queixes. 
També es vol potenciar els continguts pràctics de les jornades i els tallers 
de formació.  
 
A Catalunya hi ha un total de 42 pobles i ciutats que disposen ja d’un 
defensor o defensora municipal. En termes de població, més d’un 54% de 
ciutadans poden accedir a aquesta institució de defensa dels drets de les 
persones, que desenvolupa les seves funcions des de la proximitat i en 
l’àmbit de l’administració local.  
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Les multes de trànsit i els problemes de mobilitat i veïnals, 

principals queixes al Defensor de la Ciutadania  

 
El Defensor ha lliurat la Memòria aquest matí al registre d’entrada de 

l'Ajuntament  
 
Josep Ibars presentarà la Memòria 2012 el dilluns 8 d’abril en un Ple 
Extraordinari 
Josep Ibars va prendre possessió del càrrec de Defensor de la Ciutadania 
de VNG el 4 de juny de 2012, en substitució d'Oleguer Arnau, traspassat el 
mes de febrer. En els 7 mesos de 2012, doncs, l'Oficina del Defensor va 
obrir 66 nous expedients, un 12% menys que en tot el 2011.  
 
Ibars ha explicat en el moment de registrar la memòria que ha volgut 
introduir-hi un seguit de recomanacions, dirigides a demanar a 
l’administració pública (en aquest cas, a l'Ajuntament), que sigui més 



 

 

transparent, i més dinàmica a l’hora de facilitar dades i tràmits a la 
ciutadania.  
 
En aquest sentit, dels 66 expedients, un 40% s’han pogut tramitar des del 
propi Ajuntament, mentre que la resta s’han hagut de derivar perquè no 
eren competència municipal. Cal destacar que només un dels casos s’ha 
derivat al Síndic de Greuges de Catalunya.  
 
Les principals queixes  
Pel que fa als principals motius de queixa que arriben al Defensor, que ha 
de vetllar per la bona entesa entre administració i ciutadania, les multes de 
trànsit són una de les més recurrents. Un bon nombre de ciutadans s’ha 
queixat que no reben la 1a notificació de l’expedient sancionador i reben 
directament la 2a, de tal manera que no són a temps de presentar 
al�legacions, ni de pagar només la meitat de la multa. Cal recordar que la 
gestió de les multes la porta des de fa uns anys l'Oficina de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Altres queixes reiterades que fan els ciutadans i ciutadanes són sobre la 
tramitació de llicències a l'Ajuntament, sobre els sorolls i molèsties 
provocats pels veïns, o referents al manteniment de la via pública.  
 
Dilluns 8 d‘abril a les 5 de la tarda se celebrarà el ple extraordinari en el 
que el Defensor presentarà la seva memòria d’activitat de 2012.  
 
 



 

 

Diari de Vilanova   
22 de març de 2013 



 

 

La Fura  
Setmana del 22 de març al 4 d’abril de 2013  
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El Defensor de la Ciutadania de VNG demana que les entitats 
financeres alliberin els habitatges buits 
 
 

Josep Ibars ha presentat la Memòria del 
2012 amb un fort accent de reivindicació 
social en el transcurs d’un Ple Extraordinari 

 
 
 
 
 

Moment del Ple Extraordinari del Defensor de la Ciutadania  

 
Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú , ha 
presentat la Memòria de 2012 en el transcurs d’un Ple Extraordinari fet a 
l'Ajuntament aquesta tarda. Ha obert el torn d’intervencions l’alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, que ha destacat que la figura del 
Defensor "garanteix a la ciutadania el dret a una bona 
administració. En Josep Ibars ho ha aconseguit de manera 
extraordinària i ha anat més enllà com per exemple involucrant-me 
al Fòrum de Síndics. Agraïm la relació cordial i fluida que el 
Defensor manté amb l'Ajuntament, i la que manté amb la societat 
civil. El 2012 hi ha hagut 66 expedients oberts i se’ns plantegen 
diversos reptes i qüestions a millorar. No entenem la memòria del 
Defensor com una crítica sinó com una proposta amb l’objectiu de 
millorar el tracte amb la ciutadania. Estem molt satisfets amb la 
memòria i amb la tasca del Defensor". 
  
Per la seva banda en el seu parlament, Josep Ibars ha senyalat que la 
memòria presentada contempla les accions des del 5 de juny al 31 de 
desembre de 2012. "Durant aquest temps, des de l'Oficina del 
Defensor hem fet un ampli torn de trobades amb partits polítics, 
entitats, associacions de veïns i cossos de seguretat. Hi ha hagut 
situacions i moments difícils. Hi havia una manca d’activitat de 
l’administració respecte a les queixes ciutadanes. Tot això ha 
canviat en els darrers mesos i hem obert portes i nous ponts de 
diàleg que han donat millors resultats i millors tractes vers la 
ciutadania. Hem passat per desnonaments, per retallades, per 
incompliments de la llei de la dependència... Hi ha moltes persones 
en els llindars de la pobresa i l’exclusió social en indrets de difícil 
retorn. Hem de ser capaços de defugir aquesta fractura social. Hem 



 

 

d’exigir el dret a una bona administració municipal. Hem obert 66 
expedients, menys que el 2011, degut al període d’inactivitat creat 
pel traspàs de l'anterior Defensor, l'Oleguer Arnau. En aquest 
sentit cal felicitar la feina de l'OMIC o del Servei de Mediació que 
ens ha facilitat molt la gestió." Ibars ha afirmat que una gran part dels 
expedients treballats estan relacionats amb aspectes derivats de les 
regidories de Serveis Viaris i d'Urbanisme, i també del servei de recaptació 
de multes. El Defensor ha recomanat "senyalitzar millor les zones 
blaves i els parquímetres, més sensibilitat en temes de 
contaminació acústica, i que cal contestar les instàncies en un 
termini menor d’un mes, o be informar de perquè no es pot fer així. 
Les respostes han de ser més simples i intel�ligibles. També voldria 
recomanar que l’ajuntament es posi en contacte amb les entitats 
financeres per a que deixin que el parc d’habitatges buits 
esdevinguin habitatges socials."  
 
En el torn dels portaveus municipals, Iolanda Sánchez, des d'ICV ha 
destacat que “el tarannà de la memòria demostra que la institució de 
Defensa de la Ciutadania te iniciativa, amb actuacions d’ofici, amb la 
voluntat de no preocupar-se només de la part administrativa sinó també 
de la part social. Compartim totalment la seva proposta que l’habitatge 
buit ho deixi de ser. Ens agrada aquest perfil de defensa social. Per això 
volem agrair l'informe, el treball realitzat, i sobretot aquesta nova manera 
de fer.”  
 
Des de la CUP, Marta Rius també ha volgut agrair "la seva tasca, 
dedicació, constància i paciència. També volem destacar aquesta 
sensibilitat cap a causes socials i especialment en persones que 
estan patint processos d’execució hipotecària. Celebrem la seva 
proposta que les entitats financeres cedeixin els pisos buits, i 
també les seves observacions sobre alguns malfuncionaments 
sobre les multes de trànsit."  
 
La regidora del PP, Carme Rodríguez ha felicitat el Defensor per la seva 
tasca i pel fet de "posar de manifest que hi ha problemàtiques que ja 
han aparegut a altres memòries, com les zones blaves o les multes. 
Agraïm el seu entusiasme i la seva sensibilitat social."  
 
Juan Luis Ruiz, des del PSC, ha volgut remarcar que "l’existència 
d’aquesta institució és un encert total. És una institució 
consolidada i coneguda que ens ajuda als responsables polítics a 
millorar l’administració. Estem completament d’acord en que cal 
que siguem més àgils en les respostes i que cal millorar en general 
en la comunicació i en les respostes. Celebrem les seves actuacions 
d’ofici, i agrair la tasca de tota l'Oficina i, en especial, la del 
Defensor."  



 

 

 
Finalment, des de CiU, la portaveu Glòria Garcia ha felicitat la tasca d'Ibars 
al front de la institució. "Han passat tretze anys des de la creació de 
la figura del Defensor de la Ciutadania l'any 2000. Volem felicitar 
Josep Ivars per la seva tasca, pel seu entusiasme, i tindrem molt 
en compte les seves recomanacions"  
 
 
www.eixdiari.cat   
9 d’abril de 2013 
 
El Defensor de la Ciutadania de Vilanova demana que les entitats financeres 
alliberin els habitatges buits 
 

Josep Ibars ha presentat la Memòria del 2012 amb un fort accent de reivindicació 
social en el transcurs d'un Ple Extraordinari 

 
 
Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú , ha 
presentat la Memòria de 2012 en el transcurs d'un Ple Extraordinari fet a 
l'Ajuntament aquesta tarda. Ha obert el torn d'intervencions l'alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, que ha destacat que la figura del 
Defensor "garanteix a la ciutadania el dret a una bona administració. En 
Josep Ibars ho ha aconseguit de manera extraordinària i ha anat més enllà 
com per exemple involucrant-se al Fòrum de Síndics. Agraïm la relació 
cordial i fluida que el Defensor manté amb l'Ajuntament, i la que manté 
amb la societat civil. El 2012 hi ha hagut 66 expedients oberts i se'ns 
plantegen diversos reptes i qüestions a millorar. No entenem la memòria 
del Defensor com una crítica sinó com una proposta amb l'objectiu de 
millorar el tracte amb la ciutadania. Estem molt satisfets amb la memòria i 
amb la tasca del Defensor" 



 

 

Per la seva banda en el seu parlament, Josep Ibars ha senyalat que la 
memòria presentada contempla les accions des del 5 de juny al 31 de 
desembre de 2012. "Durant aquest temps, des de l'Oficina del Defensor 
hem fet un ampli torn de trobades amb partits polítics, entitats, 
associacions de veïns i cossos de seguretat. Hi ha hagut situacions i 
moments difícils. Hi havia una manca d'activitat de l'administració respecte 
a les queixes ciutadanes. Tot això ha canviat en els darrers mesos i hem 
obert portes i nous ponts de diàleg que han donat millors resultats i millors 
tractes vers la ciutadania. Hem passat per desnonaments, per retallades, 
per incompliments de la llei de la dependència... Hi ha moltes persones en 
els llindars de la pobresa i l’exclusió social en indrets de difícil retorn. Hem 
de ser capaços de defugir aquesta fractura social. Hem d’exigir el dret a 
una bona administració municipal. Hem obert 66 expedients, menys que el 
2011, degut al període d’inactivitat creat pel traspàs de l'anterior Defensor, 
l'Oleguer Arnau. En aquest sentit cal felicitar la feina de l'OMIC o del Servei 
de Mediació que ens ha facilitat molt la gestió." Ibars ha afirmat que una 
gran part dels expedients treballats estan relacionats amb aspectes 
derivats de les regidories de Serveis Viaris i d'Urbanisme, i també del 
servei de recaptació de multes. El Defensor ha recomanat "senyalitzar 
millor les zones blaves i els parquímetres, més senibilitat en temes de 
contaminació acústica, i que cal contestar les instàncies en un termini 
menor d'un mes, o be informar de perquè no es pot fer així. Les respostes 
han de ser més simples i intel�ligibles. També voldria recomanar que 
l'ajuntament es posi en contacte amb les entitats financeres per a que 
deixin que el parc d'habitatges buits esdevinguin habitatges socials." 
 
En el torn dels portaveus municipals, Iolanda Sánchez, des d'ICV ha 
destacat que “el tarannà de la memòria demostra que la institució de 
Defensa de la Ciutadania te iniciativa, amb actuacions d'ofici, amb la 
voluntat de no preocupar-se només de la part administrativa sinó també 
de la part social. Compartim totalment la seva proposta que l'habitatge 
buit ho deixi de ser. Ens agrada aquest perfil de defensa social. Per això 
volem agrair l'informe, el treball realitzat, i sobretot aquesta nova manera 
de fer.” 
 
Des de la CUP, Marta Rius també ha volgut agrair "la seva tasca, dedicació, 
constància i paciència. També volem destacar aquesta sensibilitat cap a 
causes socials i especialment en persones que estan patint processos 
d'execució hipotecària. Celebrem la seva proposta que les entitats 
financeres cedeixin els pisos buits, i també les seves observacions sobre 
alguns malfuncionaments sobre les multes de trànsit." 
 
La regidora del PP, Carme Rodríguez ha felicitat el Defensor per la seva 
tasca i pel fet de "posar de manifest que hi ha problemàtiques que ja han 
aparegut a altres memòries, com les zones blaves o les multes. Agraïm el 
seu entusiasme i la seva sensibilitat social." 



 

 

 
Juan Luis Ruiz, des del PSC, ha volgut remarcar que "l'existència d'aquesta 
institució és un encert total. És una institució consolidada i coneguda que 
ens ajuda als responsables polítics a millorar l'administració. Estem 
completament d'acord en que cal que siguem més àgils en les respostes i 
que cal millorar en general en la comunicació i en les respostes. Celebrem 
les seves actuacions d'ofici, i agrair la tasca de tota l'Oficina i, en especial, 
la del Defensor." 
 
Finalment, des de CiU, la portaveu Glòria Garcia ha felicitat la tasca d'Ivars 
al front de la institució. "Han passat tretze anys des de la creació de la 
figura del Defensor de la Ciutadania l'any 2000. Volem felicitar Josep Ivars 
per la seva tasca, pel seu entusiasme, i tindrem molt en compte les seves 
recomanacions". 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Diari de Vilanova i la Geltrú 
12 d’abril de 2013  
 

 



 

 

La Fura  
Setmana del 12 al 18 d’abril de 2013  
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Defensors i síndics locals de Catalunya, a VNG  

Els síndics i defensors locals de Catalunya i 

l’alcaldessa de VNG al saló de Plens  

 

 

 

 

 

 

L’alcaldessa rep la junta del Fòrum de Defensors i Síndics que ha fet una reunió de 

treball a la ciutat  

 
La Junta del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya s’ha reunit 
avui a Vilanova i la Geltrú en una de les seves trobades habituals de 
treball. El Defensor de la Ciutadania de VNG, Josep Ibars, forma part 
d’aquesta junta. L’alcaldessa de VNG, Neus Lloveras, els ha rebut a saló de 
Plens, els ha donat la benvinguda i ha expressat la seva satisfacció per la 
seva presència a la ciutat.  
 
Neus Lloveras ha recordat que Vilanova i la Geltrú va participar en el 
procés de constitució d’aquest Fòrum i en forma part des dels seus inicis. 
"Vilanova i la Geltrú té defensor de la ciutadania des de l’any 2000 
i en aquests anys hem pogut veure la seva evolució, que ha anat en 
paral�lel a una creixent implantació dels síndics i defensors en els 
municipis del país" ha dit l’alcaldessa.  
 
Lloveras creu que els síndics i defensors locals fan una bona tasca i cada 
vegada més la ciutadania en coneix la seva existència, "s’han convertit 
en una figura imprescindible que vetlla, des de la proximitat, 
perquè els ciutadans i les ciutadanes gaudeixin d’una bona 
administració." 
 



 

 

Diari de Vilanova 
11 d’octubre de 2013  

 



 

 

Diari de Vilanova 
11 d’octubre de 2013  
 

 
  

 
 
 
 



 

 

 
ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA (AMO) 
 
 
El Ple de 20 de maig de 2.012 va aprovar la moció presentada pel grup 
municipal de la CUP, per a la celebració d’Assemblees Municipals Obertes 
(AMO). 
 
En els acords d’aquesta moció s’establia el funcionament i organització de 
les assembles municipals obertes, on es determinava que abans de 
finalitzar l’any, s’havia de convocar la primera i els anys següents se 
n’havien de celebrar un mínim de dues i un màxim de tres.  
 
També sol�licitava la col�laboració i nomenament com a moderador al 
Defensor de la Ciutadania amb el suport del Departament de Participació 
Ciutadana que actuaria amb les funcions de secretaria.  
 
Establia la creació d’una comissió per a cada AMO, formada pel Defensor 
de la Ciutadania i el Departament de Participació Ciutadana, aquesta 
comissió s’encarregaria d’agrupar ponències, i desestimar les que no 
s’ajustessin a la temàtica municipal o fossin merament personalistes, tot 
justificant-ho i comunicant-ho a qui l’hagués presentat, per tal que pogués 
esmenar-la si ho desitja. 
 
S’establia que el període d’esmenes s’havien de resoldre amb un temps 
màxim de 7 dies, comptant des de la data en que es tancava el termini de 
presentació de propostes. Les propostes acceptades, seguint l’ordre de 
presentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, es difondran amb tres 
setmanes d’antelació a la web municipal per a coneixement de la 
ciutadania.  
 
També s’establia que les propostes acceptades que excedeixin de 6 
ponències (en la moció deia que el màxim eren 10, després va ser 
modificat a 6) passarien automàticament a la següent assemblea. Les 
propostes aprovades en l’Assemblea Municipal Oberta, passarien a la 
Comissió Informativa corresponent pel seu debat i si es creia adequat, 
serien elevades al Ple els acords que creguin convenients.  
 
També s’encarregava al Defensor de la Ciutadania que fes el seguiment  de 
totes  les propostes acordades a l’Assemblea Municipal Oberta i el control 
de l’aprovació o no, per part del Ple, així com de la seva execució real, i 
que anualment al Ple Extraordinari de presentació de la Memòria del 
Defensor de la Ciutadania en donaria compte. 
 
Doncs bé, el 16 de setembre de 2013 va ser obert el període de recepció 
de propostes de ciutadans o entitats i es va tancar el 16 d’octubre. Es van 



 

 

presentar 15 propostes i un cop estudiades, la comissió va desestimar-ne 
tres. El 18 d’octubre es comunicava a tots els ponents que se’ls havia 
acceptat la seva proposta i als altres tres, se’ls va donar de temps fins al 
25 d’octubre, per si volien modificar la proposta, ja que no s’ajustava a les 
bases; dos van acceptar que les derivessin a la Regidoria corresponent i 
l’altra, el ponent no la va voler modificar.  
 
Les 12 propostes aprovades van ser sortejades públicament per donar el 
número d’ordre de presentació el dia de l’assemblea, les que anaven de la 
posició 7 fins a la 12, varen quedar com a reserva. A tots els ponents se’ls 
va comunicar l’ordre en que havien quedat i als que estaven com a reserva 
se’ls va demanar que assistissin a l’assemblea per la possibilitat que els hi 
toqués presentar-les. 
 
El 16 de novembre, va tenir lloc la primera Assemblea Municipal Oberta 
que es feia a la nostra ciutat, es van tractar 10 propostes de les 12, les 
dues que no es van poder debatre van ser una perquè no estava present el 
ponent i l’altra per manca de temps. De les 10 propostes debatudes i 
votades en l’Assemblea Municipal Oberta, 7 van ser aprovades i tres 
desestimades pel públic assistent.  L’assemblea va durar de les 18 fins a 
les 21 h.  
 
A partir de la seva aprovació, i tal com es demana a la moció, s’ha fet el 
seguiment de les propostes aprovades en la primera AMO i en el moment 
de la redacció d’aquesta memòria, l’estat de tramitació en que es troben 
els documents que fan referència a cadascuna de les set propostes 
aprovades per l'Assemblea Municipal Oberta és el següent:  
 

� N’hi ha tres que les comissions informatives ja han acceptat i durant 
el curs dels propers mesos s’aplicaran. Aquestes són la del 
Reconeixement de la turuta com a moneda local de la vila i 
jornades d’economia social, la del Compliment d'Acció 
Ambiental i la de la Zona de Pícnic al Parc de la Quadra 
d’Enveja.  
 

� Les altres quatre propostes s’estan estudiant i estan pendents 
d’informes tècnics. En concret, la proposta dels Aparcaments de 
bicicletes vigilats en altres zones de la ciutat està pendent del 
projecte que s’ha demanat a l’empresa que gestiona l’aparcament 
de l’estació. La proposta de l’Elecció del Defensor de la 
Ciutadania mitjançant votació directa està pendent de 
l’elaboració d’un informe per part dels Serveis Jurídics Municipals 
que estan avaluant que no entri en contradicció amb altres lleis o 
reglaments. La iniciativa de Remodelar en zona verda de l’espai 
situat entre el carrer de Tetuan i Escolapis resta pendent de 
l’aprovació del Pla de Mobilitat de la Ciutat a finals d’any, i 



 

 

finalment, la proposta de Presentació dels manteniments i 
inversions per barris abans de l’aprovació del pressupost 
també s’està valorant a nivell tècnic. 

 
Vull destacar i agrair  el respecte i el comportament que, en tot moment 
van demostrar, durant  els debats  i les votacions de cada una de les 
propostes que van ser tractades en l’assemblea, tant per part dels ponents 
com de tots els assistents, donant un exemple clar de maduresa 
democràtica.  
 
La prova és que de les sis propostes programades inicialment, es van 
debatre i votar amb la meitat del temps previst, per la qual cosa va ser 
possible tractar 4 de les propostes que estaven com a reserves. També 
donar les gràcies a totes les persones del Departament de Participació 
Ciutadana, de Canal Blau, de Neàpolis, del Departament de Comunicació, 
del Departament d’Alcaldia i de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania que 
varen treballar, des del primer moment, i que gràcies al seu esforç i 
dedicació varen fer possible que la primera Assemblea Municipal Oberta, 
que se celebrava a la nostra ciutat, no solament fos un èxit sinó que, a 
més, fos un exemple de participació ciutadana.  
 
 
 

FUNCIONAMENT , ORGANITZACIÓ I CONVOCATÒRIA 
DE LES ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES 

 
ACORD 

 
PRIMER.- Convocar la primera assemblea municipal oberta pel dia 16 de novembre de 2013 

a les 18 hores a l’Auditori de Neàpolis. 
 
SEGON.- Establir el funcionament i organització de les assembles municipals obertes: 
 
a) Les Assembles municipals obertes s’estructuraran entorn el debat sobre ponències que es 

presentaran prèviament. S’acceptaran ponències amb propostes per votar sobre qualsevol 
tema d’abast municipal i d’interès general  fins a  30 dies abans de la data fixada. Les 
ponències amb propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només s’acceptarà una 
ponència per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta .  

 

El Ple Municipal del dia 20 de maig va aprovar la moció presentada pel grup 

municipal CUP sobre la celebració d’assemblees municipals obertes. El 

funcionament, organització i convocatòria queda regulat en aquest acord de 

Ple del dilluns 29 de juliol de 2013 



 

 

b) Es crearà una comissió per cada Assemblea municipal oberta, formada pel Defensor de la 
Ciutadania, i el departament de Participació Ciutadana. Aquesta Comissió serà 
l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix tema i per filtrar les ponències que no 
respectin els Drets Humans bàsics, no s’ajustin a la temàtica municipal ni presentin 
propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-ho a qui l’hagués 
presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. El període d’esmenes s’haurà de 
resoldre amb un temps màxim de 7 dies, des que es tanca el termini de presentació de 
propostes. Les ponències-propostes acceptades seguiran l’ordre que sorgeixi d’un sorteig 
imparcial i es difondran amb tres setmanes d’antelació a la web municipal per a 
coneixement de la ciutadania. 

 
c) Les ponències-propostes acceptades que excedeixen de les 6 ponències sorgides del 

sorteig, quedaran en reserva per si sobra temps en l’assemblea i, si no és possible debatre-
les, passaran automàticament a la següent assemblea. 

 
d) L’assemblea municipal oberta tindrà una durada màxima de 180 minuts i això fa que el 

temps s’hagi de repartir entre les diferents ponències-propostes, que serà un màxim de 6 
(més les de reserva per si un cop tractades sobrés temps). Es donarà un temps màxim per 
la  lectura o exposició de la ponència de 5 minuts, un temps màxim de 20 minuts per 
intervencions i finalment es votarà cada proposta. Les votacions seran a mà alçada. Podran 
votar els majors de 16 anys. 

 
e) L’informe de l’Assemblea municipal oberta, confeccionat pel departament de Participació 

Ciutadana i de la mà del  Defensor de la Ciutadania, es traslladarà a la Comissió 
Informativa corresponent pel seu debat i per elevar a Ple aquells acords que es creguin 
convenients. També es publicarà a la web, a l’apartat Participació Ciutadana  i del Defensor 
de la Ciutadania. 

 
f) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades a l’Assemblea 

municipal oberta  per donar-li validesa legal. 
 
g) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o no per part del 

Ple de les propostes acordades a l’Assemblea municipal oberta i de la seva execució real 
que correspongui,. Aquest seguiment es farà anualment al Ple de Presentació de la 
Memòria del Defensor de la Ciutadania. Totes  les propostes acordades a l’Assemblea 
municipal oberta, tant les aprovades com les rebutjades pel Ple, és faran constar de 
manera notòria a l’apartat web del departament de Participació Ciutadana i del Defensor de 
la ciutadania amb indicació de les votacions i motivacions dels diferents grups municipals.” 

 
h) Es farà un màxim de 3 Assemblees municipals obertes l’any i un mínim de 2. 
 
i) Les Assemblees municipals obertes es realitzaran en aquells espais o equipaments públics 

que garanteixin la reunió del màxim nombre de vilanovins i vilanovines. 
 



 

 

j) La comissió informativa de Serveis a les Persones podrà introduir canvis en el 
funcionament i organització de les Assemblees municipals obertes que aquí s’estableix, a fi 
i efecte de fomentar la participació i implicació de la ciutadania, millorar el debat, agilitat i 
organització de les mateixes.  

 
 
 
 
 
Funcionament de la primera AMO de 16 de novembre de 2013 

 
La primera AMO tindrà lloc el proper dissabte 16 de novembre de 2013 a les 18 h hores a 
Neàpolis.  
 
 
COM FUNCIONARÀ l'AMO?  
 
FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  
Les entitats i la ciutadania a títol individual han pogut presentar propostes sobre temes d’interès 
general per la ciutat, a través de la Carpeta ciutadana fins el passat dimecres 16 d’octubre.  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, una Comissió formada pel Defensor de 
la Ciutadania i el Departament de Participació fou l’encarregada de valorar la seva acceptació. 
 
Les propostes acceptades, es varen sotmetre a un sorteig per establir l’ordre de les ponències 
a l'AMO. En cada AMO es presentaran un mínim de 6 propostes.  
 
Veure les propostes acceptades. 
 
FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA  
L’AMO tindrà una durada de 180 minuts i es tractaran 6 ponències (si hi ha més temps es 
tractaran les propostes que hagin quedat en reserva). El moderador serà el Defensor de la 
Ciutadania.  
 
Cada persona o entitat que hagi presentat proposta, i aquesta hagi estat acceptada, tindrà 5 
minuts per defensar-la i a continuació hi haurà 20 minuts per intervencions. Finalment es votarà 
la proposta a mà alçada.  
 
DESPRÉS DE L’ASSEMBLEA 
Les propostes que hagin estat aprovades per l’assemblea es recolliran en un informe que es 
traslladarà a la Comissió Informativa corresponent per al seu debat i per elevar al Ple els acords 
que es considerin convenients. Els Defensor de la Ciutadania serà l’encarregat de fer el 
seguiment de l’aprovació o no per part del Ple.  



 

 

 
 
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA 
Per assistir a l'AMO caldrà inscripció prèvia a través de Carpeta Ciutadana o OAC a partir del 
dilluns 28 d’octubre.  
Podreu participar i votar les persones majors de 16 anys, empadronades a Vilanova i 
degudament acreditades que us hagueu inscrit a l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTES ACCEPTADES 

 
REBAIXA DE L’IBI DE TOTS ELS IMMOBLES I  

TERRENYS DE LA CIUTAT 
(AV Barri de Mar) 

 
En los últimos años hemos visto como se incrementaba el IBI sobre 
viviendas y terrenos. Se hizo así en base a que el precio de 
mercado de estos bienes había aumentado considerablemente. Fueron 
tiempos de la "burbuja inmobiliaria". 
 
Con todo y eso los valores catastrales considerados estaban y siguen 
estando después de su incremento, por debajo del valor de mercado, de 
manera que, atendiendo a la letra de la ley, no debería haber base para 
denunciar un abuso en este impuesto. Esto  es así porque  los valores 
catastrales han estado, siempre, bastante por debajo de los valores reales o 
de mercado. Sin embargo los % aplicados serían muy altos si los valores 
catastrales coincidieran con los valores de mercado. Resumiendo: la política 
aplicada en este campo contempla valores catastrales por debajo de lo real 
(por conveniencia de la administración del Estado) y tipos altos. 
 
Ahora nos encontramos con que tenemos valores catastrales altos y tipos 
también altos.  
 
Aunque no hemos encontrado ni un solo pero legal que poner a la aplicación 
de la ley, los valores reales de inmuebles y terrenos han sufrido un severo 
descenso (más de un 30% en el mejor de los casos). 
 
Por todo ello consideramos que los IBIS que pagamos están ahora inflados y 
sería de justicia retocarlos para acercarlos a la realidad actual, o de después 
de la burbuja. 



 

 

 
Nos consideramos incapaces de proponer que % de reducción se debería 
aplicar para remediar el agravio que representa la actual situación para los 
ciudadanos, pero de lo que si estamos seguros es de que los IBIS 
están  sobreevaluados y se debería hacer algo para remediarlo. 
 
Pedimos al ayuntamiento que estudie el asunto en su totalidad (como 
afectaría a la viabilidad de la ciudad la reducción de esos ingresos, etc) y 
nos haga una propuesta. Luis Luengo, Pte. de AV de Mar     

 
 

TAXA DE GUAL 
(Associació de Veïns de La Collada – Els Sis Camins) 

 

L’AV La Collada – Els Sis Camins presenta la següent proposta perquè tingui 
la possibilitat de ser escollida entre les sis que es debatran en la propera 
AMO (Assemblea Municipal Oberta) que es celebrarà el proper dia 16 de 
novembre de 2013. 
  
Demanem que la taxa de gual canviï el concepte per el dret que es demana, 
que actualment és: 
 
Arguments: 
• Les taxes són per un servei, en aquest cas que parlem, seria que per 
poder accedir al immoble (pàrquing) amb un vehicle, davant l’ impossibilitat 
de fer-ho en el cas que hi hagi un cotxe aparcat, l’ajuntament dóna el servei 
de grua. En els carrers que existeix la prohibició d’aparcar aquest servei ja 
no és necessari. 
• Per fer pagar als propietaris que vivien en carrers on no es podia aparcar, 
van substituir el dret a accedir al immoble (pàrquing) amb un vehicle, per el 
dret de travessar la vorera amb el vehicle per poder accedir a un immoble 
(pàrquing). Així tots els ciutadans haurien de pagar aquesta taxa encara que 
no necessitessin el servei de grua ni cap altre servei. 
• Però encara es fa més injusta aquesta taxa quan els ciutadans que 
paguen la taxa per tenir un gual, una de les obligacions a les que estan 
subjectes es a la reparació i al manteniment de la vorera que travessa el 
vehicle per entrar al immoble. Quan això ja es paga amb l’IBI. 
 
Demanem que aquesta taxa de gual sigui per la necessitat del servei de 
grua, per poder accedir amb el vehicle al immoble i no poder fer-ho perquè 
es trobi un vehicle estacionat, i que es vigili, que els guals que hi ha siguin 
autèntics i es controli el seu pagament anual. 
 



 

 

COMPLIMENT DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 
(Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA)) 

 
L’any 1999 es va fer una auditoria ambiental municipal de Vilanova i la 
Geltrú que proposava un Pla d’Acció ambiental. 
 
Amb la voluntat que el Pla d’acció ambiental fos un document àmpliament 
consensuat pels agents socials i econòmics de la població, l’Ajuntament, de 
manera prèvia a la seva aprovació, va iniciar un procés de participació 
pública que va anomenar “Fòrum ambiental del pla d’acció ambiental de 
Vilanova i la Geltrú”. 
 
La finalitat d’aquest Fòrum ambiental va ser establir un marc d’intercanvi 
d’informació, diàleg i consens del Pla d’acció ambiental amb els principals 
agents locals de Vilanova. A partir del debat generat en aquest procés de 
participació pública es va redactar el Pla d’acció Ambiental, document 
estratègic que hauria de regir la política ambiental de Vilanova i la Geltrú i 
es constitueix com l’eina bàsica per a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. Es 
concep com un projecte integral, global i participatiu i s’estructura 
jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i accions. Les 
línies estratègiques, amb un total de 8 (Planejament urbanístic, Participació 
Ciutadana, Energia, Residus, Mobilitat i Soroll, Qualitat ambienta a les 
empreses, Aigua, Espais naturals i rurals), es desenvolupen en diferents 
programes d’actuació i es concreten en accions i projectes. El Pla va ser 
aprovat pel Ple municipal el 4 de desembre de 2000. 
 
Al cap de 13 anys podem afirmar que el Pla s’està incomplint de forma 
reiterada. Aquest Pla constitueix, en canvi, una de les principals normatives 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per veure el seu grau d’incompliment només cal agafar Línia Estratègica 1: 
Afavorir la informació, l’educació i la participació ciutadana en el procés 
d’agenda 21 de Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia estratègica consta de 3 
programes d’actuació i 9 accions. És en aquesta línia on es diu: 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol basar la seva acció de govern en el 
diàleg permanent amb tots els sectors de la ciutat, aprofundint en el principi 
de la democràcia participativa. 
 
D’aquestes 9 accions se’n van tirar endavant només 3, de les quals només 
una es compleix ara. Eren les següents: 
 
1.1.1. Constituir un Fòrum Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 
1.2.4. Implantar un sistema d’indicadors de sostenibilitat 
1.3.1. Elaborar un programa d’educació ambiental escolar 
 



 

 

Les dues primeres es van començar però van deixar de fer-se ja fa alguns 
anys. 
 
Del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat tenim l’última acta de l’abril 
de 2008. Es va deixar de convocar sense cap mena d’explicació ni 
justificació. Quant al sistema d’indicadors, cal recordar que el Ple de 
l’ajuntament del 7 de febrer de 2000, es va adherir a la declaració “Cap 
un Model de Sostenibilitat Local- Indicadors Comuns Europeus (Agreement 
on the adoption of Towards a Localsustainability Profile-European Common 
Indicators), on hi consta el compromís d’introduir indicadors de sostenibilitat 
local i segons aquest indicadors, establir objectius, fer un bon seguiment del 
progrés i redactar informes sobre les fites assolides. 
 
Quant al Programa d’educació ambiental escolar, podríem dir que és l’únic 
que s’està portant a terme. Amb tot i això, caldria una major participació i 
una revisió dels seus continguts. 
 
PROPOSTA 
Que es compleixin les decisions preses per l’Ajuntament en el seu Plenari del 
dia 4 de desembre de 2000 i del 7 de febrer de 2000. Decisions que no han 
estat revocades i que són vigents. 
 
Per tant, 
1. Que es reprengui el funcionament del Consell de Medi Ambient. 
 
2. Que aquest consell sigui convocat al cap d’un mes, com a molt tard, 
después de l’aprovació d’aquesta proposta (16N). I, per tant, es pugui 
celebrar 
durant la segona setmana del gener de 2014. 
 
3. Que es convoqui, durant el mes posterior al 16 de novembre, la seva 
comissió permanent. 
 
4. Que es recuperin els indicadors fets i s’acordi un sistema d’indicadors 
actualitzat i que es porti a terme al llarg dels propers anys. 
 
5. Que es revisin els continguts, el seguiment i la participació de tota la 
població en l’Agenda XXI escolar. 
 



 

 

ZONA DE PICNIC AL PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA 
(Xavier Pi de Cabanyes) 

 
La idea és el condicionament de la totalitat, o parcial, del parc de la Quadra 
d’Enveja, perquè es pogués utilitzar com a zona de picnic, sense malmetre 
els elements existents i afegint els que li falta per aconseguir l’ampliació del 
seu ús recreatiu.  

 
Necessitats: caldria la instal�lació de: 

• Una zona de barbacoes fixes d’obra o altre, el més petit i integrat 
possible amb l’entorn. 
• Instal�lació de vàries taula + banc de fusta, amb els seients 

integrats. 
• Una zona de punt d’aigua i desguàs. 
• Zona recollida de deixalles. 
• Condicionar el lavabo del costat del bar que hi ha prop del Cruyff 

Court (més endavant i a la vista dels resultats se’n podrien fer de 
nous). 

• Fer petites tanques amb les zones de vialitat (Ronda Ibèrica,...), per 
la seguretat dels infants. 

• Habilitar una zona per a aparcament de vehicles (molt important i jo 
considero que és imprescindible per a la viabilitat de la nova 
instal�lació). 
• Senyalització informativa, de la situació serveis, accessos de la 

zona, .... (important també aquest punt). 
 
Aquest és un tipus d’instal�lació molt estesa pels diferents pobles i ciutats 
d’Europa. 
 
Vist l’èxit del picnic del bosc de la Masia d’en Cabanyes, el qual en les 
èpoques de bon temps es queda molt petit. 
 
Aquesta nova instal�lació reforçaria l’actual oferta. 
 
La inversió per a aquesta infraestructura, pot ser molt reduïda per a posar- 
la en funcionament, mentre es disposi del terreny per l’aparcament de 
vehicles. 

 



 

 

PRESENTACIÓ DELS MANTENIMENTS I LES INVERSIONS PER 
BARRIS ABANS DE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

(AV Sant Joan) 
 

Demanem que es presenti cada any de manera aclaridora abans d’aprovar 
els pressupostos municipals, els manteniments i les inversions que faran a 
cada barri, per poder dialogar i poder arribar a acords, si és el que més 
necessita cada barri i que sigui just el que s’inverteix a cada barri, segons la 
seva necessitat. 
 
Volem que els pressupostos siguin més entenedors, ja que quan es 
presenten no estan desglossats i la ciutadania no sap quina part d’aquell 
import anirà al seu barri. Si posen per exemple, que per via pública la 
despesa serà de 150.000€, però no s’especifica a quin barri, la ciutadania no 
sap a on va destinat i perquè. Seria aconsellable que el pressupost estigués 
detallat per barris tant el manteniment com les inversions. 
 
També demanem que els pressupostos es presentin abans de ser aprovats. 
 
Que hi hagi un marge de temps entre que es presenten i s’aproven. Ja que 
si la ciutadania no hi està d’acord o presenta una nova proposta, es pugui 
debatre i arribar a un acord, en el qual, després del diàleg s’aprovin els 
pressupostos. 
 

 
SOTERRAMENT DE L’APARCAMENT UBICAT ENTRE ELS CARRERS DE 

TETUAN I ESCOLAPIS I RECONVERSIÓ EN ZONA VERDA I PARC 
INFANTIL 

(Oriol Torras Barahona) 
 

Al centre de Vilanova hi falten parcs infantils i zones verdes i continua força 
congestionat de trànsit, és per això que sol�licito una actuació sobre la zona 
d'aparcament que es troba entre el carrer Tetuan i el carrer Escolapis, a 
tocar de la Rambla principal. 
 
Sol�licito que es remodeli aquesta zona convertint-la en zona verda i parc 
infantil. 
 
Es podria crear un pàrquing soterrat just sota el parc infantil de manera que 
donaria aparcament a més vehicles que actualment, i es descongestionaria 
el centre, semblant als aparcaments de Charlie Rivel, Casernes, Peixateria o 
Mediterrània.  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imatge de l'emplaçament de 
la zona d'aparcament 

Imatge aèria de la zona a 
remodelar 



 

 

CREACIÓ DE LA FIGURA DEL FUNCIONARI DE CAPÇALERA 
(Conrad Rovira Pascual) 

 
PROBLEMA DETECTAT : 
La realització de tràmits municipals sovint representa un trasbals important. 
La lògica de funcionament intern de l’Ajuntament no és entenedora i sovint 
condueix al ciutadà a situacions que percep com il�lògiques, absurdes o molt 
burocratitzades. A tots ens ha passat haver d’anar d’un departament a 
l’altre demanant papers que ni entenem per a què serveixen ni entenem per 
què som nosaltres qui els ha de demanar. Afegim-hi el fet desesperant 
d’haver de repetir la mateixa història, la nostra, a les diferents persones que 
ens resoldran el tràmit. 
 
La conclusió és que sovint l’experiència de realitzar tràmits és desagradable. 
 
PROPOSTA : 
Establir una figura, el funcionari de capçalera, que inicialment actuaria 
donant servei a les empreses amb la intenció d’estendre-ho finalment a tots 
els ciutadans, amb les següents funcions: 

• Actuaria com a interlocutor únic entre l’empresa i l’Ajuntament per a 
tots els tràmits que, a partir del moment de l’assignació, es 
produïssin. El funcionari de capçalera coneixerà les característiques 
de l’empresa tal i com el metge de capçalera coneix el malalt. 

• Faria les funcions de l’OAC i es comunicaria amb els diferents 
departaments de l’Ajuntament per a realitzar, en nom de l’empresa, 
les peticions i aportació d’informació necessària. El funcionari de 
capçalera estaria autoritzat per actuar i signar en nom de l’empresa 
mitjançant una autorització interna o, si fos el cas, amb poders 
notarials. 

• Realitzaria les peticions necessàries a qualsevol altre organisme de 
l’Administració extern a l’Ajuntament. Diputació, Generalitat... 

 
CONSIDERACIONS : 
La intervenció del funcionari de capçalera no té perquè ser gratuïta. 
 
La proposta es planteja amb voluntat de racionalització i de benefici mutu 
simplificant la vida a les empreses i recuperant llocs de treball per a aquells 
treballadors que, encara que no han perdut la nòmina, sí que han perdut la 
seva funció. 
 
En conjunt, ha de proporcionar també un millor punt de vista sobre com 
simplificar els tràmits actuals. 
 
El funcionari de capçalera ajudarà a definir i implementar procediments on-
line tutoritzant aquells punts complexos que actualment dificulten la 
implementació. 



 

 

 
RECONEIXEMENT DE LA TURUTA COM A MONEDA LOCAL DE LA VILA 

I ORGANITZACIÓ D’UNES JORNADES SOBRE ECONOMIA SOCIAL 
LOCAL 

(Associació ECOL3VNG) 
 

L'associació ECOL3VNG ha estat creada per ciutadans i ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de promoure l’economia local i els 
productes i productors del territori. Una de les eines que està proporcionant 
per aconseguir-ho és un sistema d’intercanvi local (col�loquialment 
moneda), que anomenem Turuta, pensat per fer que el diner del comerç es 
reinverteixi 100% a la nostra ciutat i es dinamitzi l’economia local. 
 
L’associació demana a l'Assemblea que proposi al Ple Municipal el 
reconeixement d’aquesta unitat d’intercanvi com a moneda local de la vila, 
de manera semblant a com ja ho han fet en altres ciutats europees (Bristol, 
Toulouse, etc…). A la vegada s’ofereix a fer les presentacions que faci falta. 
 
L’associació proposa també la organització d’unes Jornades (o Jornada) 
sobre Economia Social local. A partir d’aquesta Jornada es podria avançar 
vers la creació d'un "ens" que, de manera similar a Toulouse, ajudi a 
prendre les grans decisions entorn a la promoció i implementació de la 
moneda local i altres temes relacionats de la nova economia de la 
cooperació. 
 



 

 

QUE L’APARCAMENT VIGILAT DE BICICLETES A L’ESTACIÓ SIGUI 
GRATUÏT PER ALS CICLISTES CENSATS A VNG I PERQUÈ ES FACIN 
UNS ALTRES DE VIGILATS AL PARC DE RIBES ROGES (Platja) I 

PLAÇA E.C.RICART (Centre Vila) 
(Torcuato Vargas Ruiz) 

 
La mobilitat sostenible a aquesta ciutat planera vora la mediterrània no pot 
ser una altra que, a part d’anar a peu, l’ús generalitzat de la bicicleta. La 
seva promoció és de vital importància, ara i aquí. I no es fa prou. Ni nous 
carrils o carrers bici ni servei bicing, ni aparcaments vigilats amb garanties, 
tret del que s’ha fet a la plaça de l’estació....  
 
1.- Però s’ha fet traient espai als vianants no als invasors de la mobilitat 
insostenible, els cotxes. No s’ha aprofitat un tros d’aparcament de vehicles o 
motos, sinó que s’ha fet a la zona diguem-ne “enjardinada”.  
 
2.- S’ha fet de pagament (quasi diria “dissuasiu”) per l’import d’1 euro al dia 
o amb abonament mensual de 10 euros (9 per a casos especials protegits).  
 
3.- Encara és més irritant que l’antic espai d’aparcament gratuït de 
bicicletes s’ha suprimit i s’hi ha col�locat (pintat) una altra zona per a les 
motos, s’ha deixat un tros al lloc menys visible/insegur perquè no es pugui 
dir que no n’hi ha d’aparcament de bicis gratuït.  
 
O sigui que els cotxes (fora de la zona privada de la Renfe) als carrers Forn 
del Vidre, Narcís Monturiol, Avinguda Victor Balaguer i Avinguda del 
Ferrocarril poden aparcar lliurement tot el dia gratuïtament, a dues bandes 
fins i tot.  
 
Les motos han ampliat el seu espai de franc.  
 
Però només les bicicletes han de pagar. Hom diria perquè la seva vigilància 
representa una despesa que no pot suportar el municipi i la seva seguretat 
no es pot garantir sinó és engabiant-les i controlant qui les deixa i qui se les 
emporta, i això significa un espai condicionat i una despesa de personal.  
Això és aprofitar-se del dèbil, de les bicicletes que poden ser furtades 
impunement, i que, en comptes de sobre protegir-les i promocionar-les com 
caldria, es cobra per vigilar-les i se’ls pren la zona gratuïta habilitada que 
tenia.  
 
És evident que s’imposa una solució a aquest tema. Per això es presenten 
les següents propostes:  
 
1.- L’aparcament de bicicletes a la ciutat s’ha de realitzar amb les màximes 
garanties de seguretat per als vehicles i usuaris de manera que s’habilitaran 
instal�lacions especials per vigilar i assegurar qui la deposita i la retira. Hi 



 

 

hauria d’haver un mínim de 3 d’aquestes instal�lacions a la ciutat per 
garantir un servei global i ampli que fomenti l’ús de la bicicleta. Els llocs que 
es consideren adients per poder instal�lar aquests aparcaments vigilats de 
bicicletes serien: La plaça de l’estació, la plaça Enric Cristòfol Ricart (al 
centre vila) i a la zona del Parc de Ribes Roges (a la platja). O llocs similars 
alternatius (centre-platja)  
 
2.- Igual que per l’aparcament a zona blava es facilita un document per al 
pagament reduït dels vehicles censats a VNG, l’aparcament vigilat de les 
bicicletes ha d’estar subvencionat per als ciclistes censats a VNG, que 
mitjançant un document municipal semblant al de la zona blava, identifiqui 
la persona i la bicicleta (marca, model, color, num. quadre). D’aquesta 
manera amb l’exhibició del carnet es podrà dipositar gratuïtament la 
bicicleta als aparcaments vigilats. (Si cal una aportació pressupostària per a 
l’empresa privada es farà mitjançant una acord o conveni que 
correspongui).  
 
3.- Si no obstant, es considerés que la inversió per l’adequació de l’espai i la 
despesa de personal no es podrà assumir per part de l’ajuntament i donat 
que es defensa que no ha de ser assumida pels ciclistes que cal 
subvencionar i promocionar, llavors s’hauria de gestionar amb l’empresa 
municipal VNG-aparcaments, de manera que siguin les zones blaves i els 
aparcaments de cotxes qui subvencionin els aparcaments vigilats de 
bicicletes en superfície que es consideren o proposen, de manera que VNG-
aparcaments s’encarregaria del conveni amb l’empresa privada o de donar 
el servei directament amb el seu personal.  
 
4.- Aquest equipament (aparcament vigilat de bicicletes) podrà 
desenvolupar-se amb un servei de pagament per llogar o reparar bicicletes, 
de manera que pugui tenir ingressos i arribar a autofinançar-se tot i oferir el 
servei d’aparcament gratuït pels censats a Vilanova i la Geltrú que hagin 
inscrit la seva bicicleta i obtingut el carnet corresponent.  



 

 

RECONVERTIR L’EDIFICI DEL MOLÍ DE MAR I ELS EDIFICIS 
ANNEXOS EN UN ALBERG JUVENIL 

(Eloi Contreras Parés) 
 

Actualment Vilanova i la Geltrú s’està bolcant al turisme, doncs la creació 
d’un alberg pot ajudar a posicionar Vilanova i la Geltrú com a destinació 
turística per a escoles, instituts, grups, famílies,... per fer conèixer el 
patrimoni cultural, industrial, natural i paisatgístic de Vilanova i la comarca. 
Sense deixar de banda el passat , present i futur dels sectors econòmics 
històrics de Vilanova com poden ser l’agricultura, la pesca o la indústria sinó 
tot el contrari aprofitar aquests per veure, visitar i conèixer. 
 
A Vilanova tenim dos albergs, el Vila-nova són uns apartaments que estan 
ocupats per estudiants de la UPC i l’altre alberg dels Franciscans, és privat i 
no se sap ben bé com esta, ja que no té gaire activitat i esta força apartat 
de les platges, muntanya i centre vila que fa que no sigui gaire atractiu 
d’anar-hi. 
 
Sé que l’edifici principal del Moli de mar té un ús, el Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP) Serveis educatius del Garraf, però aquest ús es petit en 
comparació amb el que es podria realitzar allà, evidentment és un lloc 
magnífic pels treballadors del CRP però infrautilitzat si mirem el potencial; 
aquests podrien traslladar-se a una oficina més cèntrica per facilitar l’accés 
als usuaris, ja siguin vilanovins com de la resta de la comarca, segurament 
al centre a prop de la parada de bus, tren,... 
 
També té uns altres usos que no crec que siguin incompatible ja que la 
creació de l’alberg ha de permetre la continuïtat d’actes culturals que es 
realitzen majoritàriament el cap de setmana, com el Nowa Reggae, sopars, 
presentacions,.... i altres actes amb més continuïtat en el temps com el 
CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA, així doncs no són 
incompatibles alberg i actes. 
Actualment els edificis i jardins estan desaprofitats la gran majoria de l'any, 
només hi ha unes oficines permanents però crec que és un lloc excel�lent 
per a fer-hi un alberg i per a realitzar-hi activitats tant esportives com 
culturals per motius com la proximitat a: 
 

• 10 minuts de l’estació de tren a peu.  
• Esta a l’entrada dels Colls-Miralpeix (espai natural protegit) zona 
verda on realitzar activitats a la natura. 
• A primera línia de mar on es pot realitzar activitats esportives i 
d'interpretació del medi. 
• A 3 minuts del futur museu de les curiositats marítimes i del Far de 
Vilanova. 
• A 4 minuts de la llotja i del port pesquer i comercial on poder visitar 
i aprendre i veure els oficis mariners. 



 

 

• A 10 minuts del museu del Ferrocarril i de la Biblioteca museu 
Balaguer. 
• A 20 minuts de la Geltrú i del casc històric. 

 
No trobaríem un edifici públic amb tant de potencial tant desaprofitat. 
 
Sé que no serà fàcil però ningú diu que ho sigui. 

 
 
 

QUE EL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA SIGUI ESCOLLIT/DA 
DIRECTAMENT PER LA CIUTADANIA MITJANÇANT VOTACIÓ 

DIRECTA 
(Ricard Llenas Farràs) 

 
La figura del defensor/a de la ciutadania existeix a Vilanova i la Geltrú des 
de fa prou anys (2001) i té un reglament específic dins del Reglament 
Orgànic Municipal on es detalla la missió que ha de dur a terme: “Té per 
objectiu defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la 
Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen”.  
 
No obstant l’objectiu de defensar la ciutadania, aquesta no és qui l’elegeix, 
sinó que precisament en el seu reglament es determina que serà escollit 
pel Ple Municipal i com a mínim per 2/3 parts del nombre legal dels 
membres (25) de la corporació, cosa que obliga a que el govern municipal 
estigui forçosament d’acord amb la persona escollida. Això és una flagrant 
contradicció democràtica, perquè no pot ser que un mateix pugui 
determinar l’elecció de la persona que ha de controlar l’actuació la seva 
acció i determinar els possibles abusos.  
A més, si volgués ser reelegit, la possible reelecció també dependria 
d’aquells a qui es vigilaven i si no els ha agradat com ha actuat no el 
tornaran a votar.  
 
Aquest absurd (d’elecció pel ple amb el vist-i-plau imprescindible del 
govern municipal), ha fet que la figura del defensor/a de la Ciutadania no 
sigui prou coneguda ni sol�licitada per la ciutadania, ni prou respectada ni 
valorada per la mateixa corporació:  
a) Fins fa poc ni tan sols figurava a la pàgina Web municipal  
b) No té un despatx adient a l’edifici principal de l’ajuntament  
c) No compta amb prou personal adscrit ni assignació pròpia que faci 
interessant tan important càrrec a persones preparades i interessades, sinó 
que s’ha deixat a la bona voluntat i predisposició dels qui fins ara ho han 
desenvolupat, tan dignament com han pogut i sabut, però sense la 
professionalitat i rellevància que hauria de tenir el càrrec.  
 



 

 

El defensor/a de la ciutadania ens hauria de representar tant o més que els 
elegits en llistes polítiques per a la gestió municipal, i no com una 
alternativa al poder o contrapoder, sinó com a garant del control sobre el 
poder, sense ànims de suplantar-lo com podria passar amb l’oposició, i 
com a eina ciutadana contra la corrupció, la prepotència i la insensibilitat.  
 
La figura del defensor/a de la ciutadania és, doncs, un tema propi d’una 
Assemblea Municipal Oberta i no del Ple de l’Ajuntament com una moció 
política.  
 
Tampoc s’ha d’entendre la figura del defensor/a de la ciutadania com a un 
mer interventor municipal, càrrec existent i funcionaritzat per 
independitzar-lo de la política. L’interventor/a municipal ha de garantir la 
legalitat de les actuacions municipals. El defensor/a de la ciutadania ha de 
garantir molt més que això, ha de garantir els drets, el tracte adequat, 
però també ha de defensar les aspiracions i les necessitats de la ciutadania 
quan no són ateses pel govern municipal.  
 
I tot això perquè, precisament quan una persona té una necessitat o un 
problema o una proposta, resulta que ha d’acudir a que l’escoltin o bé als 
mateixos causants del problema (l’ajuntament amb llurs funcionaris) o bé 
ha d’anar als grups polítics que prenen decisions o presenten mocions. Una 
opció encara pitjor és l’alternativa legal d’anar per la via judicial del 
contenciós contra l’Ajuntament, que és la que sempre tens i et deixen com 
a solució real i final i que al poble no li serveix de res per cara i tardana, 
però que acostumen a fer servir els rics i poderosos i les societats amb 
advocats preparats i especialitzats, caríssims, que acostumen a guanyar a 
l’ajuntament o aconsegueixen retardar-ho tot per guanyar temps i que no 
es pugui fer allò que no els agrada.  
 
El defensor/a de la ciutadania ha de complir la funció de màxima 
proximitat i confiança de la ciutadania i per això en primer lloc ha de ser 
votat/da i elegit/da per ella, i en segon lloc, ha de tenir mitjans i 
possibilitats per desenvolupar la seva tasca, així com el respecte i la 
valoració màxima per part del consistori.  
Fora bo saber (d’acord amb punts 6.2 i 6.3 del reglament del defensor/a) 
l’import de les partides pressupostades els darrers anys i les despeses 
reals.  
 
 
PROPOSTA  
Que es modifiquin els punts 4.1. i 4.2 del Reglament del defensor/a de la 
ciutadania aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 5 de 
març de 2001 que haurien de quedar com segueix:  
 



 

 

4.1.- El defensor/a de la ciutadania serà elegit/da per votació popular entre 
les persones que vulguin presentar-se, tenint en compte les 
incompatibilitats del punt 4.4.  
 
4.1.bis.- El Ple municipal realitzarà la convocatòria electoral on es 
determinarà el termini per presentar-se i es sol�licitarà a les persones 
candidates una carta de presentació a la ciutadania per ser publicada a la 
pàgina Web de l’ajuntament i als mitjans de comunicació municipals 
(públics o privats com anuncis municipals).  
4.2.- El mandat serà de cinc anys i la votació es realitzarà el mateix dia de 
les eleccions al parlament europeu (perquè no coincideixi expressament 
amb les eleccions municipals).  
 
4.2.bis.- La votació es realitzarà en urnes annexes a les de les eleccions 
europees fent servir el mateix cens i taules electorals si fos possible, o 
altrament amb el cens de majors de 16 anys i taules/meses especials 
diferenciades als centres cívics i a l’ajuntament el mateix dia (o en més 
d’un si cal, entorn d’aquell), i/o mitjançant votació telemàtica, amb 
certificat digital, que ja fora hora.  
 
4.2.tris.- Es proclamarà electa la persona que hagi obtingut més vots i la 
següent persona més votada serà considerada substituta per als casos 
previstos de cessament a l’article 5 del reglament i fins a les següents 
eleccions. 
 



 

 

CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA MONOGRÀFICA 
SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL FERROCARRIL 

(Montserrat Maronda Castellnou) 
 

Des de fa gairebé deu anys, concretament a partir del moment en què 
s’iniciaren les obres de construcció de la línia d'Alta Velocitat a les 
immediacions de Barcelona, que els i les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú (i 
per què no dir-ho, de tota la xarxa ferroviària catalana) venim patint un 
servei de ferrocarril deficient. 
 
En realitat, ens podríem remuntar molts anys enrere, al temps en què cap 
administració pública estatal (governessin els uns o els altres) no invertia 
suficientment en una infraestructura ferroviària obsoleta i deficient. Les grans 
despeses en aquest àmbit van ser destinades a cobrir, en primera instància, 
trams de la xarxa ferroviària d'Alta Velocitat entre diferents ciutats de l'Estat 
al mateix temps que els i les usuàries dels serveis de rodalies, comptats per 
milions, se’n veien decididament bandejats. 
 
Com dèiem abans, tots els governs, d’una o altra ideologia, n’han estat 
responsables. I també totes les administracions públiques: començant pels 
ministeris, passant pel govern autonòmic sense oblidar-nos d’uns governs 
municipals que han pecat per omissió en no ser en cap moment avantguarda 
de les reclamacions de la ciutadania. 
 
Actualment els i les usuàries dels trens de rodalies i Catalunya Exprés a 
Vilanova i Geltrú ens trobem amb la possibilitat que cada viatge pugui 
convertir-se en una odissea insofrible: els retards són continus; la informació 
és sovint escassa, confosa i sovint rocambolesca; i el tracte d’alguns 
treballadors contractats o subcontractats per ADIF/RENFE (ja siguin 
interventors o personal de seguretat) és, en molts casos, manifestament 
millorable. En aquest últim punt, són molts els viatgers portadors de bitllet 
que hem estat tractats com presumptes delinqüents a l’entrada i sortida de 
les estacions; sospitosos etern de no disposar de títol de viatge. 
 
Mentre els treballadors i estudiants inverteixen quantitats econòmiques 
desproporcionades (que augmenten de manera puntual, cada any, ja sigui a 
través de RENFE/ADIF o de l'Autoritat Metropolitana del Transport) en el 
moment d’adquirir un títol de viatge de caràcter senzill o un abonament 
mensual, l’empresa ferroviària i les administracions públiques menystenen 
diàriament els viatgers a còpia d’incidències recurrents i sovint poc 
explicades. El nostre temps és or i nosaltres l’hauríem de gestionar. Però no: 
l’abandó és abusiu i són moltes les hores que els i les usuàries del ferrocarril 
passem a les andanes i als vagons, esperant trens que mai no arriben o no 
acaben d’arrencar; temps que allarga les jornades laborals i incideix sobre el 
rendiment acadèmic i la conciliació familiar i que ni les administracions 
públiques ni RENFE/ADIF s’ha preocupat a reparar. 



 

 

 
Les compensacions existeixen, però són poc àgils i sovint desproporcionades: 
en cas de demora als trens de rodalies, la compensació s’ha de demanar a 
l’estació de destí el mateix dia (aquest fet redunda en més cues i temps 
d’espera); pel que fa als trens Catalunya exprés, la compensació no és 
immediata i s’ha de fer vint-i-quatre hores després del retard. Les 
reclamacions virtuals fetes a través de la xarxa en gran part dels casos no 
són ateses, com si el silenci administratiu i l’absència de resposta fos una 
norma. La impunitat és esfereïdora: és injust que els ciutadans pel fet 
d’arribar dues hores tard a destí rebem l’importa d’un bitllet i si optem per la 
desobediència simbòlica siguem multats amb més de cent euros... 
 
Per tot això, creiem que des dels municipis s’han d’articular mecanismes de 
reacció i mobilització que ajudin a capitalitzar un debat ajornat a l’agenda 
dels partits polítics. En aquest sentit, instem a l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a convocar una Audiència Pública monogràfica sobre la problemàtica 
ferroviària per tal de socialitzar el debat i cercar mecanismes d’organització, 
mobilització i protesta entre la ciutadania. Igualment, les resolucions 
adoptades en aquesta Audiència Pública monogràfica haurien de ser 
assumides com a seves per part de la institució municipal en tant que màxim 
garant de la representació popular. 

 
 
 



 

 

 
PROPOSTES NO ACCEPTADES 

 
SOL�LICITUD D'AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS 

TETUAN I CODONYAT ENTRE ELS NÚMEROS 2 I 10 
(Mònica Arcusa Rubio) 

 
En aquests carrers, fins al moment, s’ha donat prioritat al trànsit rodat 
respecte als vianants. Aquests carrers donen accés directe a la Rambla 
principal, són molt transitats per vianants tant en època i horari escolar 
com els caps de setmana, fent molt complicat el pas a diverses persones a 
la vegada o cotxets o cadires de rodes, provocant que molt sovint la gent 
baixi de la vorera.  
 
El sistema de recollida de sanejament d’aigües pluvials i residuals no és 
correcte, ja que en certs trams es formen tolls d’aigua que no 
desemboquen 
enlloc.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La remodelació proposada a l’àmbit facilitaria la circulació dels vianants al 
mateix temps que proposa nous serveis millorant les deficiències 

En aquesta imatge es veu clarament un dels 
bassals que es formen quan plou 

En aquesta imatge es pot veure que per la 
vorera tan sols hi ha espai pel pas d'una 
persona i un cotxet estret, també es pot 
apreciar l'amplada excessiva de calçada per la 
circulació de vehicles 
 



 

 

funcionals i de manteniment que presenta el carrer, ja que moltes lloses 
estan desgastades o trencades.  
 
Sol�licito l’ampliació de les voreres en aquests dos carrers tan cèntrics. Una 
ampliació de mig metre com a mínim no afectaria al transit rodat i 
milloraria la qualitat de pas per aquests carrers tan usats 
 
 

 
 
 
En aquesta imatge he marcat el tram on les voreres són insuficients per la 
gran quantitat de pas de vianants 

 
 
 

ESPORGAR ELS ARBRES A TOT EL TRAM DE DAVANT DEL PARC DEL 
GARRAF 

(Antoni Taulés) 
 
Rda. Ibèrica a tot el tram de davant Parc del Garraf. Aconsello esporgar els 
arbres de la mitjana doncs envaeixen carril de circulació posant en perill la 
mateixa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRAMITACIÓ DE LES PROPOSTES I 
DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ QUE GESTIONA LA FESTA MAJOR 

(PABORDES) 
(Alejandro Faus Avella) 

 

1- Que ninguna persona o entidad, que presente propuesta que atente 
contra la libertad individual o colectiva de personas o grupos de ideología 
antisistema (obviamente quiero decir que se tenga en cuenta la 
constitución y la carta de derechos humanos), en cuanto a los derechos 
fundamentales, de vivienda, cultura y libertad de expresión, sean 
recogidas y tramitadas dando un color unísono y gestionando nuevos 
derechos totalmente anticonstitucionales como legítimos de toda la 
ciudadanía.  
  
2- La disolución de la fundación que gestiona la fiesta mayor (pabordes), 
no es una tradición que se remonta ni siquiera a 100 años, actualmente, es 
una vergüenza que unas señoras y unos señores, se les otorgue semejante 
responsabilidad, más cuando la ciudadanía no ha sido consultada, y se 
viola sistemáticamente los derechos de muchas personas y entidades que 
jamás, se les autoriza las calles si no es por medio de la fuerza (aquí 
cabría que explicaran desde vía pública sus motivos concretos o mejor 
dicho  prejuicios contra los jóvenes e inmigrantes o parados), las calles son 
del pueblo y en ese sentido se debe de aplicar la voluntad del pueblo en 
que sus derechos y libertades no sean el negocio o bien gestionadas por 
personas que de la cultura y el respeto a cualquier persona o pueblo, no 
tienen ni la más mínima idea. 



 

 

 
1a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
(Dissabte 16 de novembre de 2.013)  
 
Dissabte, 16 de novembre, un total de 88 persones van ser les que van 
poder viure la primera Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú.   
Aquesta va tenir lloc a la sala d’actes de Neàpolis i era gravat i emès en 
directe per Canal Blau Televisió.  
 
La primera AMO, va començar amb la intervenció de la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de la ciutat que va donar la benvinguda als assistents. Després 
va intervenir el Sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú, que actuava com a moderador d’aquest acte i que va explicar el 
funcionament de la sessió.  
 
Seguidament van anar intervenint els ponents de cada proposta, un cop 
s’havia presentat, s’obria un torn de paraules amb el públic assistent i 
després es procedia a la votació. De les 10 propostes, 3 no van ser votades 
favorablement i les altres 7, que van ser aprovades, s’han elevat a les 
comissions informatives corresponents, s’estan estudiant o pendents 
d’informes tècnics.  
 
Aquestes són les propostes exposades i les votacions que van obtenir:  
 
 
Proposta 1: Rebaixa de l’IBI a tots els immobles i terrenys de la 

ciutat 
 
Vots afirmatius: 27   Vots en contra: 29   Vots en blanc: 5 
 
 
Proposta 2: Taxa de gual  
 
Vots afirmatius: 8   Vots en contra: 44   Vots en blanc: 9 
 
 
Proposta 3: Compliment Pla d'Acció Ambiental 
 
Vots afirmatius: 57   Vots en contra: 0   Vots en blanc: 5 
 
 
Proposta 4: Zona de Pícnic al Parc de la Quadra d’Enveja 
 
Vots afirmatius: 45   Vots en contra: 5   Vots en blanc: 14 
 



 

 

Proposta 5: Presentació dels manteniments i inversions per     
barris abans de l’aprovació del pressupost 

 
Vots afirmatius: 52   Vots en contra: 0   Vots en blanc: 5 
 
 
Proposta 6: Soterrament de l’aparcament ubicat entre els carrers 

Tetuan i Escolapis i remodelació en zona verda i parc 
infantil  

 
Aquesta proposta va ser rectificada i finalment es va votar la remodelació 
en zona verda i parc infantil d’aquest aparcament 
 
Vots afirmatius: 46   Vots en contra: 6   Vots en blanc: 7 
 
 
Proposta 7: Creació de la figura del funcionari de capçalera 
 
Vots afirmatius: 3   Vots en contra: 33   Vots en blanc: 17 
 
 
Proposta 8: Reconeixement de la turuta com a moneda local de la 

vila i jornades d’economia social 
 
Vots afirmatius: 50   Vots en contra: 1   Vots en blanc: 5 
 
 
Proposta 9: Aparcament de bicicletes de l’estació gratuït i 

construcció d’un altre aparcament vigilat a Ribes 
Robes i la plaça Ricard 

 
Aquesta proposta va ser modificada i finalment va comptar amb dues 
votacions: 
 

- Que siguin uns aparcaments bonificats 
 
Vots afirmatius: 29   Vots en contra: 16   Vots en blanc: 6 

 
- Que es facin més aparcaments 

 
 Vots afirmatius: 33   Vots en contra: 0   Vots en blanc: 2 
 
 
Proposta 10: Elecció del Defensor de la Ciutadania mitjançant 

votació directa 
 



 

 

Vots afirmatius: 40   Vots en contra: 0   Vots en blanc: 1 
 
 
Tota la informació generada de la primera Assemblea Municipal Oberta, es 
pot consultar a aquest enllaç:  
http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/assemblees_municipals_o
bertes_amo/1a._amo_del_16_de_novembre_de_2013/1a._amo_del_16_d
e_novembre_de_2013.html 
 
 
Les dades i estadístiques que hi ha a posterior, és el recull que s’ha fet per 
part de la Regidoria de Participació Ciutadana, extreta de l’enquesta que es 
va donar a tots els assistents a l’acte.  



 

 

 
VALORACIÓ DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 
BLOC 1: PROPOSTES CIUTADANES 
 

P.1 Sistema de presentació de propostes a 
través de Carpeta Ciutadana i OAC
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P.2 Sorteig per establir l'ordre de les propostes
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BLOC 2: LLOC I DATA DE L'AMO 
 

P.3 Espai de l'Auditori
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P4. Dia i hora escollida
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BLOC 3: ESTRUCTURA DE L'AMO 
 

P.5 Estructura i disseny de l'ordre del dia
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P.6 Temporalització 5 minuts per les ponències

15

23

1

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Molt
malament

Malament Regular Bé Molt bé Ns/Nc

 
 

P.7 Temporalització 20 minuts per al debat
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P8. Temporalització de 3 hores per a la 
celebració de l'acte
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P. 9 Presentació d'un mínim de 6 propostes 

més les de reserva
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P.10 Moderador de l'acte
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BLOC 4: ORGANITZACIÓ DE L'AMO 
 

P.11 Sistema d'inscripció per carpeta ciutadana 
i OAC
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P.12 Sistema d'organització i control d'accés
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P.14 Sistema de votació amb targes
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P.13 Sistema d'intervencions amb targes
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BLOC 5: DIFUSIÓ DE L’AMO 
 

P.15 Difusió de propostes abans de l'acte  
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P.16 Difusió de l'acte
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BLOC 6: INICIATIVA DE L'ASSEMBLEA 
 

P.17 Iniciativa de fer l'AMO
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PROPOSTES DE MILLORA D’ALGUNS DELS ASSISTENTS:   

� Seria convenient complementar les propostes ciutadanes amb 
intervencions tècniques que donessin elements bàsics als assistents 
per donar el seu vot. Pot passar que es prenguin compromisos que 
després sigui impossible portar-los a terme. 

� Recomanaria una campanya de difusió que asseguri que tots ens 
assabentem amb temps.  

� S’hauria de fer més difusió de l’acte especialment a través de les 
xarxes socials. 

� Es podrien admetre intervencions telefòniques de persones que per 
problemes diversos no puguin assistir personalment. 

� No cal tarja per demanar intervenció. A mà alçada seria suficient. 
� A la llarga Neàpolis pot quedar petit.  

 

 

 

 

 

Els gràfics són fruit de l’enquesta que van omplir els assistents a la 1a 

Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú. 

Es van respondre un total de 46 enquestes (89 assistents en total). 

En cada gràfic es mostra el percentatge i el nombre en valors absoluts. 



 

 

 
RECULL DE NOTÍCIES DE L’AMO 
 
www.vilanova.cat  
16/09/2013 
 

Obert el termini de presentació de propostes ciutadanes 
per a la primera Assemblea Municipal Oberta de VNG 

 
L'Alcaldessa ha explicat el funcionament de l'Assemblea Municipal Oberta als mitjans de comunicació 

La ciutadania, a títol individual, i les entitats poden presentar propostes a 
l'Assemblea del 16 de setembre fins al 16 d'octubre. 

El proper dissabte 16 de novembre, a partir de les 18 h a Neàpolis, tindrà 
lloc la 1a Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú (AMO). 
Aquesta és una nova iniciativa de participació ciutadana que l'Ajuntament 
impulsa arran d'una moció presentada per la Candidatura d'Unitat Popular.  
 
L'assemblea serà un acte públic on la ciutadania podrà escoltar i debatre 
propostes d'interès general per la ciutat i que hauran estat proposades 
directament per entitats o veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú.  
 
Concretament, des d'aquest dilluns i fins al 16 d'octubre es podran 
presentar les propostes, que hauran de tenir un abast municipal. Un cop 
finalitzat aquest termini, una comissió formada pel Defensor de la 
Ciutadania i el Departament de Participació serà l'encarregada d'agrupar 
ponències sobre un mateix tema i filtrar aquelles que no siguin d'interès 
general. Finalment, d'entre les propostes acceptades, es realitzarà un 
sorteig per establir l'ordre de les 6 ponències que aniran a l'AMO. 
 
Les propostes que finalment aprovi l'assemblea es traslladaran a la 
Comissió informativa corresponent per al seu debat i per elevar al Ple 
municipal aquells acords que es creguin convenients. 
 
 



 

 

El dilluns 28 d'octubre es publicaran les propostes que aniran a la 1a 
Assemblea i també s'obrirà un nou període per inscriure's com a públic 
assistent a l'assemblea. 
 
L'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, ha explicat que l'Assemblea "és 
una nova línia de participació ciutadana, que segueix la línia de la 
transparència municipal, per arribar a la ciutadania i recuperar la 
seva confiança, que crec que és una obligació de les 
administracions públiques". Lloveras ha destacat que "estem 
endegant iniciatives, donant a la ciutadania la possibilitat de 
presentar temes a debatre, que si es consideren adients poden 
arribar a debatre's en un Ple municipal". 
 
Podeu consultar tota la informació sobre el funcionament de l'AMO en 
aquest enllaç. 
 
Podeu presentar la vostra proposta clicant aquí. 
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14/10/2013 

Dimecres finalitza el termini per presentar les propostes 
a la 1a Assemblea Municipal Oberta 

 
Les propostes han de ser sobre temes d'interès general de la ciutat 

L'assemblea se celebrarà el dissabte 16 de novembre a Neàpolis. 

Aquest dimecres, 16 d'octubre, és el darrer dia per presentar les propostes 
a la primera Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú (AMO) que 
se celebrarà a Neàpolis el dissabte 16 de novembre. 
  
L'assemblea és una nova iniciativa de participació ciutadana que impulsa 
l'Ajuntament, a partir d'una moció presentada per la Candidatura l'Unitat 
Popular, on es debatran les propostes d'interès general per la ciutat 
proposades per entitats i/o veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú.  
 
Una comissió formada pel Defensor de la Ciutadania i el Departament de 
Participació serà qui s'encarregui d'agrupar les propostes segons la 
temàtica i sortejar, d'entre les acceptades, l'ordre de les sis ponències que 
es debatran a l'AMO. 
 
D'altra banda, aquelles propostes que siguin aprovades per l'Assemblea es 
traslladaran a la Comissió informativa corresponent per al seu debat i per 
elevar al Ple municipal aquells acords que es creguin convenients. 
 
El dilluns 28 d'octubre es publicaran les propostes que aniran a la 1a 
Assemblea i també s'obrirà un nou període per inscriure's com a públic 
assistent a l'assemblea.  
 
En aquest enllaç es pot consultar la informació sobre el funcionament de 
l'AMO, i les propostes es poden presentar clicant directament aquí. 
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Es presenten 15 propostes ciutadanes a la 1a 
Assemblea Municipal Oberta 

 
A partir del 28 d'octubre els interessats es podran inscriure com a públic 

Una comissió revisarà les propostes i les seleccionades es debatran el 16 
de novembre. 

Un cop acabat el termini de presentació, l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha rebut un total de 15 propostes ciutadanes per tal de que puguin 
ser debatudes a la 1a Assemblea Municipal Oberta que s'ha de celebrar 
el 16 de novembre, a les set de la tarda, a l'Auditori de Neàpolis. 
 
De les quinze propostes n'hi ha cinc que han estat presentades per 
entitats, mentre que la resta corresponen a ciutadans que les han aportat 
a títol individual. 
 
Un cop recollides, i en els propers dies, una comissió formada pel Defensor 
de la Ciutadania i el Departament de Participació les revisarà vetllant 
perquè segueixin els criteris establerts, com el fet que siguin propostes 
d'interès general per la ciutat i que qui les presenti siguin persones majors 
de 16 anys i estiguin empadronades al municipi, entre d'altres. A més, la 
comissió les agruparà segons la temàtica. 
 
Dilluns 28 d'octubre, a dos quarts d'onze del matí, hi haurà un acte públic 
al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú on es sortejarà 
l'ordre de la intervenció de les propostes acceptades, alhora que també es 
donarà a conèixer les que no s'hagin acceptat i el motiu. 
 
A partir del mateix dilluns s'obrirà el termini perquè qui ho vulgui es pugui 
inscriure com a públic a l'assemblea, a través de la carpeta ciutadana. 
 
Per més informació consulteu aquest enllaç  
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25/10/2013 

Dilluns es farà el sorteig de les propostes per a 
l'Assemblea Municipal Oberta 

 

L'acte, de caràcter públic, decidirà l'ordre de les intervencions. 

Dilluns, 28 d'octubre, se celebrarà el sorteig per establir l'ordre de les 
propostes presentades per entitats i/o particulars a la primera Assemblea 
Municipal Oberta (AMO) de Vilanova i la Geltrú, que tindrà lloc el 16 de 
Novembre a les set de la tarda a Neàpolis. 
 
De les quinze propostes presentades, tres no han estat acceptades perquè 
no complien amb els criteris establert en l'acord de Ple, del 29 de juliol, 
sobre el funcionament de l'AMO. 
 
Les ponències acceptades, dotze en total, seguiran l'ordre establert pel 
sorteig i es difondran a la web municipal per tal que es pugui conèixer el 
seu contingut. Les que excedeixin de les 6 ponències sorgides del sorteig 
quedaran en reserva, per si sobra temps en l'assemblea i, sinó és possible 
debatre-les, passaran automàticament a la següent AMO. 
 
Ponències acceptades pera la primera Assemblea Municipal Oberta:  
 
*Reconvertir l'edifici del Molí de Mar i els annexos en un alberg juvenil 
*Rebaixa de l'IBI dels immobles i terrenys de la ciutat 
*Soterrament de l'aparcament entre el carrer Tetuan i Escolapis i 
remodelació en zona verda i parc infantil 
*Presentació dels manteniments i inversions per barris abans de 
l'aprovació del pressupost 
*Condicionament del Parc de la Quadra d'Enveja com a zona de picnic 
*Creació de la figura del funcionari de capçalera 
*Taxa de gual 
*Elecció del Defensor de la ciutadania mitjançant votació directa 



 

 

*Aparcament de bicicletes vigilat de l'estació gratuït i construcció d'un altre 
aparcament vigilat a Ribes Roges i Plaça Ricard. 
*Audiència Pública sobre la problemàtica del ferrocarril 
*Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la Vila i Jornades 
d'economia social 
*Compliment del Pla d'Acció Ambiental 
 
El sorteig de les propostes que es farà dilluns vinent és de caràcter públic i 
es farà al Saló de Plens de Vilanova i la Geltrú a dos quarts d'onze del 
matí. També a partir de dilluns la ciutadania podrà inscriure's per assistir a 
la celebració de l'AMO. La inscripció es pot fer a través de la Carpeta 
Ciutadana i de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de 
VNG. 
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Sortejat l'ordre d'intervenció de les propostes per 
l'Assemblea Municipal Oberta 

 
El sorteig s'ha realitzat en presència del Secretari de l'Ajuntament de VNG 

A partir d'avui les persones interessades ja es poden inscriure com a públic 
assistent. 

Aquest matí s'ha fet al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el sorteig per establir l'ordre de les dotze propostes finalment 
acceptades per participar a la primera Assemblea Municipal Oberta de 
Vilanova i la Geltrú, que tindrà lloc el 16 de Novembre a les sis de la tarda 
a Neàpolis. 
 
Les ponències seguiran l'ordre establert pel sorteig. Així, s'exposaran les 
sis primeres i la resta quedaran a la reserva per si sobre temps debatre-les 
i, sinó és possible, passaran automàticament a la següent AMO. 
 
L'ordre de les sis ponències ha quedat de la següent manera: 



 

 

�  Rebaixa de l'IBI dels immobles i terrenys de la ciutat 
�  Taxa de gual 
�  Compliment del Pla d'Acció Ambiental 
�  Condicionament del Parc de la Quadra d'Enveja com a zona de picnic 
� Presentació dels manteniments i inversions per barris abans de 
l'aprovació del pressupost 

� Soterrament de l'aparcament entre el carrer Tetuan i Escolapis i 
remodelació en zona verda i parc infantil 

 
 
Queden en reserva: 

 
� Creació de la figura del funcionari de capçalera 
� Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la Vila i Jornades 
d'economia social 

� Aparcament de bicicletes vigilat de l'estació gratuït i construcció d'un altre 
aparcament vigilat a Ribes Roges i Plaça Ricard. 

� Reconvertir l'edifici del Molí de Mar i els annexos en un alberg juvenil 
� Elecció del Defensor de la ciutadania mitjançant votació directa 
. Audiència Pública sobre la problemàtica del ferrocarril 
 
 
El contingut de cadascuna de les propostes acceptades, així com aquelles 
que finalment no ho han estat, es pot consultar en elsegüent enllaç: 

 
D'altra banda, a partir d'avui dilluns i fins el 15 de novembre, a les 14 
hores, les persones interessades a inscriure's com a públic assistent ho 
poden fer mitjançant la carpeta ciutadana. 
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VNG celebra la primera Assemblea Municipal Oberta 

 
Obertura de l'AMO 

Neus Lloveras destaca la novetat d'aquesta fórmula participativa, en què 
es demana a la ciutadania que proposi. 

La primera Assemblea Municipal Oberta (AMO) de Vilanova i la Geltrú ha 
debatut 10 propostes de la ciutadania aquesta tarda, de les quals 7 
continuaran el procés i 3 no han prosperat. La sessió s'ha iniciat a les 18 h 
amb la presència d'unes vuitanta persones a l'auditori de Neàpolis. 
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha presentat l'AMO 
manifestant que "no hem trobat antecedents d'un acte d'aquest 
format impulsat per un ajuntament". Tal com ha remarcat, des del 
mateix ajuntament vilanoví s'han promogut en diverses ocasions processos 
participatius en què es demana opinió a la ciutadania. "Ara anem molt 
més enllà -ha afirmat-, a l'AMO estem suggerint als vilanovins i les 
vilanovines que proposin". 
 
L'assemblea ha estat moderada pel Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, 
qui ha ressaltat l'exercici de democràcia que s'ha viscut avui a Vilanova i la 
Geltrú. Les sis propostes programades inicialment per avui s'han debatut i 
votat amb la meitat del temps previst, per la qual cosa s'han pogut 
incorporar també en aquesta primera AMO la majoria de les propostes de 
reserva. Podeu consultar el contingut de les propostes aquí. 
 
Les dues primeres propostes no prosperen. 



 

 

 
La primera proposta presentada, 
"Rebaixa de l'IBI de tots els immobles 
i terrenys de la ciutat", ha plantejat 
demanar a l'Ajuntament que estudiï la 
viabilitat de reduir aquest impost, 
argumentant que els valors reals dels 
terrenys i immobles s'han abaixat 
considerablement els darrers anys. 
Aquesta proposta s'ha desestimat per 
27 vots a favor i 29 en contra. 
 
La segona proposta, sobre la taxa de 
gual, ha plantejat canviar el concepte 
d'aquesta taxa, que segons l'entitat 

que l'ha defensada, l'AV de la Collada-Els Sis Camins, que consideren 
injusta. Aquesta proposta ha rebut 8 vots a favor i 44 en contra. 
 
Tercera i quarta proposta, aprovades. 
 
La tercera proposta, "Compliment del Pla d'Acció Ambiental", ha recordat 
que aquesta pla es va aprovar al Ple municipal el febrer del 2000 i que en 
canvi des de fa anys que no s'aplica tot i que continua essent vigent. La 
proposta, que recomana també una revisió dels continguts, s'ha votat amb 
57 vots a favor i no ha tingut vots contraris. 
 
Pel que fa a la quarta, s'ha plantejat la possibilitat d'habilitar una zona de 
pícnic al parc de la Quadra d'Enveja, sense malmetre els elements 
existents i afegint els que siguin necessaris perquè es pugui ampliar el seu 
ús recreatiu. Aquesta idea ha rebut 45 vots a favor i 5 en contra. 
 
En la cinquena proposta, l'AV Sant Joan ha suggerit que es presentin els 
manteniments i les inversions per barris abans de l'aprovació del 
pressupost municipal, així com que els pressupostos siguin més 
entenedors per al conjunt de la ciutadania. Aquesta proposta ha obtingut 
52 vots a favor i cap en contra. 
 
La sisena tira endavant modificada. 
 
D'altra banda, la sisena proposta ha posat sobre la taula la demanda de 
soterrar l'aparcament dels carrers de Tetuan i Escolapis, i així poder 
reconvertir la superfície en zona verda i parc infantil. En el debat, la major 
part d'arguments han estat a favor de la conversió en zona enjardinada, 
tot i que s'ha vist molt poc amortitzable a dia d'avui construir un pàrquing 
soterrat en aquell espai. Per això, el ponent ha modificat la proposta i ha 



 

 

retirat aquesta última part. La proposta de convertir aquest espai en zona 
verda i parc infantil ha rebut 46 vots a favor i 6 en contra. 
 
L'assemblea ha tingut un ritme molt dinàmic i en menys d'una hora i mitja 
s'han debatut i votat les sis propostes previstes per avui. Per això, s'ha 
procedit a tractar les propostes que hi havia en reserva, en l'ordre que 
s'havia determinat en el sorteig celebrat fa uns dies. 
 
 
Propostes 7 i 8, una de cada. 
 
La proposta número 7 ha rebut majoria de vots en contra. El contingut es 
referia a la possibilitat de crear la figura del "funcionari de capçalera", fent 
un símil amb el concepte del "metge de capçalera". La idea seria que quan 
un ciutadà o una empresa presenti un tràmit, aquest funcionari faci 
d'interlocutor únic en tot el procés. Així mateix, l'Ajuntament podria cobrar 
per aquest servei que no està obligat a donar. Aquesta proposta ha rebut 3 
vots a favor i 33 en contra. 
 
A continuació s'ha plantejat que es reconegui la “turuta” com a moneda 
local de la vila i que s'organitzin jornades d'economia social. L'associació 
Ecol3VNG ha exposat que la turuta és una experiència socio-econòmica en 
evolució, que afavoreix la recuperació de valors per construir un altre 
model de societat. En la votació, la proposta ha rebut 50 vots favorables i 
un de contrari. 
 
 
Proposta 9, sobre aparcaments de bici. 
 
En la novena proposta s'ha tractat sobre la possibilitat que l'aparcament de 
bicicletes vigilat de l'estació de Renfe sigui gratuït per a les persones 
empadronades a Vilanova i la Geltrú, mitjançant una targeta identificativa. 
Així mateix, es proposa la creació de dos aparcaments bici més, de les 
mateixes característiques, a la façana marítima i al centre de la ciutat. La 
proposta s'ha votat en dues parts. D'una banda, 29 assistents han votat a 
favor de la gratuïtat de l'aparcament de l'estació i 16 en contra. De l'altra, 
sobre la creació de 2 nous aparcaments gratuïts, hi ha hagut 33 vots a 
favor i cap en contra. 
 
La desena proposta, per tal que l'edifici del Molí de Mar esdevingui alberg 
juvenil, no s'ha pogut tractar per falta d'assistència dels seus ponents. Per 
tant, s'ha exposat la següent, que posava sobre la taula el sistema 
d'elecció del Defensor de la Ciutadania i ha plantejat que s'elegeixi per 
votació popular entre les persones que s'hi presentin com a candidates. Els 
assistents han tirat endavant la proposta, amb 40 vots a favor i cap en 
contra. 



 

 

 
A pocs minuts de les 9 del vespre, el Defensor de la Ciutadania, Josep 
Ibars, ha clos l'assemblea, manifestant que ha estat "un exemple de 
participació democràtica, amb una actitud magnífica de totes les 
persones assistents". Les propostes que han rebut l'aprovació de l'AMO 
ara passaran a debatre's a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en comissió 
informativa, amb la possibilitat que s'acabin votant al Ple municipal si tiren 
endavant.  
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El Govern valora molt positivament l'Assemblea 
Municipal Oberta 

 
L'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras 

 

L'alcaldessa Neus Lloveras mostra la seva satisfacció perquè els 
pressupostos de la Generalitat contemplen l'ampliació del Sant Jordi. 

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha manifestat aquest matí 
sentir-se molt orgullosa del funcionament i l'organització de 
l'Assemblea Municipal Oberta (AMO) que dissabte es va celebrar a 
l'auditori de Neàpolis amb una important assistència de 
públic. "Crec que es tracta de la primera experiència d'aquest tipus que es 
fa al nostra país. Ha estat un exercici democràtic molt interessant i que no 
es pot considerar un fet aïllat perquè el govern ha volgut donar des del 
primer dia una importància fonamental a la participació ciutadana.” 
 
L'alcaldessa ha destacat en aquest sentit la creació a l'Ajuntament 
d'una unitat específica de Responsabilitat Social Corporativa, la 
publicació de més de 80 indicadors de transparència al web 
municipal, i el fet que al llarg d'aquest dos anys i mig s'hagin obert 
molts processos participatius. "Amb l'AMO però hem donat un pas 
endavant perquè fins ara nosaltres escoltàvem la ciutadania, però ara han 
estat els ciutadans els qui han fet les propostes que han cregut més 
oportunes. I això es va fer enmig d'un debat excel�lent on es van debatre 
més propostes de les previstes gràcies a la bona organització". En principi 
és previst repetir l'experiència de l'AMO al llarg del primer 
semestre de 2014.  
 
D'altra banda, Neus Lloveras també ha volgut expressar la seva 
satisfacció pel fet que els pressupostos de la Generalitat 



 

 

contemplen l'ampliació de l'escola Sant Jordi, a més d'una 
important inversió en el port de Vilanova i la Geltrú. “Creiem que el 
compromís de la Generalitat en l'ampliació de l'Escola Sant Jordi s'ha 
complert i que, així mateix, s'ha reforçat l'aposta que la ciutat està fent pel 
mar amb la línia continua d'inversió que està rebent el port per a que es 
consolidi com la tercera infraestructura d'aquest tipus més important de 
Catalunya”. 
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L'estat de tramitació de les propostes aprovades per l'AMO es poden consultar al web municipal 

 

Neàpolis, 16 de novembre de 2013 

La ciutadania pot saber en quin moment de resolució es troben les set 
propostes aprovades per l'Assemblea Municipal Oberta, celebrada el 16 de 
novembre 

L'estat de tramitació de les set propostes aprovades per l'Assemblea 
Municipal Oberta (AMO) de Vilanova i la Geltrú ja es poden consultar al 
web municipal. En l'apartat de Participació Ciutadana es troben els 
documents que fa referència a cadascuna de les propostes, per tal que 
aquells que hi estiguin interessats puguin saber en quin moment es troben 
de la seva resolució. De les set propostes ciutadanes aprovades a l'AMO, 
n'hi ha tres que la Comissió Informativa ja ha acceptat i per tant tiraran 
endavant properament. Són la de Reconeixement de la turuta com a 
moneda local de la vila i jornades d'economia social, la del Compliment 
d'Acció Ambiental i la de la Zona de Picnic al Parc de la Quadra d'enveja.  
 
Les 4 propostes restants estan en estudi, pendents d'informes tècnics. En 
concret, la proposta dels Aparcaments de bicicletes vigilats en altres zones 
de la ciutat està pendent del projecte, que s'ha demanat a l'empresa que 
gestiona l'aparcament de l'estació. La proposta de l'Elecció del Defensor de 
la Ciutadania mitjançant votació directa està pendent de l'elaboració d'un 
informe per part dels Serveis Jurídics Municipals que estan avaluant que no 
entri en contradicció amb altres lleis o reglaments. La iniciativa 
de Remodelar en zona verda de l'espai situat entre el carrer de Tetuan i 
Escolapis resta pendent de l'aprovació del Pla de Mobilitat de la Ciutat a 
finals d'any, finalment, la proposta de Presentació dels manteniments i 
inversions per barris abans de l'aprovació del pressupost també s'està 
valorant a nivell tècnic. 
 
______________________________________________________________ 
 



 

 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 17.50 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


