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Argentona

ANUNCI

Transcorregut el termini d�exposició públi-
ca a què es va sotmetre l�acord plenari de
data 12 de desembre de 2003 i no haver-se
presentat cap al·legació o suggeriment contra
l�aprovació inicial del Reglament del Defen-
sor del Vilatà/Vilatana, es fa pública la seva
aprovació definitiva, publicant-se a continua-
ció el text íntegre:

�REGLAMENT DEL DEFENSOR/A DEL
VILATÀ/VILATANA D�ARGENTONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els municipis gaudeixen d�autonomia
constitucionalment garantida i són els fona-
ments del règim democràtic espanyol.

La Llei de bases de règim local preveu
expressament que l�efectivitat d�aquesta auto-
nomia exigeix que el legislador estatal i el
legislador autonòmic assegurin als municipis
el dret a intervenir en tots aquells assumptes
que afectin directament al cercle dels seus
interessos i, per tant, que hauran d�atribuir les
competències que siguin necessàries en aten-
ció a les característiques de l�activitat pública
de que es tracti i a la capacitat de la gestió de
l�entitat local, de conformitat amb els princi-
pis de descentralització i de màxima proximi-
tat de la gestió administrativa als ciutadans.

Igualment, constitueix un principi
democràtic del nostre ordenament jurídic el
dret dels ciutadans a participar en la gestió
dels assumptes públics.

II

Aquesta proximitat al ciutadà, l�assumpció
de competències pels ens locals en matèries
molt diverses, i la tendència creixent a buscar
mecanismes que millorin la protecció dels
ciutadans envers l�Administració, sobre tot
davant d�unes estructures administratives
cada vegada més abundants i la insuficiència
dels mitjans tradicionals de control per fer
front a la situació, ha propiciat que diversos
municipis des de l�any 1990, hagin creat la
figura del Defensor del Ciutadà.

Aquesta institució es va crear per salva-
guardar els drets dels ciutadans en relació
amb l�Administració municipal. Els municipis
van crear aquest òrgan en exercici de la
potestat organitzativa de què gaudeixen i van
establir el seu règim jurídic bé mitjançant un
Reglament ad hoc o bé modificant el Regla-
ment Orgànic Municipal per incloure�l.

III

Posteriorment, aquesta institució es va
contemplar a la Carta Europea de Salvaguar-
da dels Drets Humans a la Ciutat com a
mecanisme de garantia dels drets humans de
proximitat que regula.

La Carta va ser signada pública i oficial-
ment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de
Saint-Denis i ha estat assumida com a pròpia
per més de quaranta municipis espanyols.

IV

L�article 59 del DL 2/2003, de 28 d�abril,
pel qual s�aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
regula la figura del Síndic Municipal de
Greuges com a òrgan del municipi de caràc-
ter potestatiu.

Així mateix, la Llei ha regulat els trets
fonamentals de la institució, establint quin és
el seu caràcter, quins són els requisits per a
poder ésser nomenat Síndic, quòrum precís
per designar-lo, causes de cessament, dura-
ció del càrrec i principis bàsics de la seva
actuació.

Aquesta regulació és obligatòria pels ens
locals i, per tant, el Reglament que regula el
Síndic s�ha d�ajustar a les previsions legals,
sens perjudici que sigui el propi municipi el
que, en exercici de la seva potestat organitza-
tiva i en atenció a les característiques del
municipi, reguli el règim jurídic de la institu-
ció.

V

El Síndic de Greuges Municipal esdevé
una fórmula mes de promoció de mecanis-
mes de democràcia participativa a la ciutat,
així com un mecanisme de control de l�acti-
vitat de l�Ajuntament d�Argentona.

La seva incorporació suposa un apropa-
ment del ciutadà a l�administració, amb l�ob-
jectiu de la millora global del sistema admi-
nistratiu i una eficaç prestació dels serveis
públics.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1
La institució del Síndic/a municipal de

Greuges té la denominació a la nostra ciutat
de Defensor/a del Vilatà/Vilatana.
Article 2

La funció del Defensor/a del Vilatà/Vilata-
na d�Argentona, és defensar els drets fona-
mentals i les llibertats públiques dels veïns
del municipi (persones físiques), per la qual
cosa pot supervisar les activitats de l�Admi-
nistració municipal.

S�haurà d�entendre per Administració
municipal tant els òrgans que formen part de
la pròpia organització municipal com els
organismes públics amb personalitat jurídica
pròpia dependents de la mateixa, les empre-
ses de capital total o parcialment públics i les
empreses contractistes de l�administració en
la mesura en que realitzin funcions públiques
o prestin serveis públics encomanats per l�ad-
ministració municipal.
Article 3

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana ha de
complir les seves funcions amb independèn-
cia i objectivitat.
Article 4

La seva actuació suposa examinar i resol-
dre les queixes formulades. També podrà
actuar com a mediador envers les parts
enfrontades sempre que les parts ho consen-
tin o bé proposar fórmules de conciliació o
acord.

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana podrà
actuar per pròpia iniciativa.
Article 5

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana ha de vet-
llar perquè l�Administració resolgui expressa-
ment, en temps i forma, les peticions i recur-
sos que li hagin estat formulats. També vet-
llarà per tal que no es produeixin supòsits d�i-
nactivitat material de l�Administració.

Igualment, haurà de procurar per tal de
què els serveis públics es prestin correcta-
ment, denunciant una deficient coordinació
administrativa.
Article 6

L�Administració municipal i, en general,
tots els organismes, instituts i empreses
dependents del municipi auxiliaran amb
caràcter preferent i urgent el Defensor/a del
Vilatà/Vilatana en les seves tasques.
Article 7

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana informa
anualment el Ple de la Corporació de les
seves actuacions presentant l�informe corres-
ponent.
Article 8

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana d�Argen-
tona podrà participar, tant a iniciativa pròpia
com quan sigui requerit, en els consells con-
sultius i de participació que hi ha o que hi
puguin haver al municipi.

CAPÍTOL 2

Nomenament i cessament del Defensor del
Vilatà/Vilatana

Article 9
El Defensor/a del Vilatà/Vilatana és escollit

pel Ple, a proposta de l�Alcalde/essa i prèvies
consultes amb els grups municipals i les enti-
tats ciutadanes del municipi. Serà precisa una
majoria de les tres cinquenes parts dels seus
membres en primera votació. Si no s�assoleix
aquesta majoria, en la segona votació serà
suficient la majoria absoluta. El nomenament
del Defensor/a del Vilatà/Vilatana correspon
a l�Alcalde o Alcaldessa.
Article 10

El càrrec de Defensor/a del Vilatà/Vilatana
té una durada de cinc anys. Una mateixa per-
sona no podrà exercir aquest càrrec més de
dos mandats consecutius.

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana conti-
nuarà en l�exercici en funcions del càrrec fins
que es produeixi el nomenament d�un nou
Síndic/a. En qualsevol cas el Ple haurà d�es-
collir Síndic/a en un termini màxim de tres
mesos del cessament de l�anterior.
Article 11

Per a poder ser nomenat Defensor/a del
Vilatà/Vilatana s�han de complir els requisits
següents:

a) Ésser major d�edat i gaudir de la pleni-
tud de drets civils i polítics.

b) Tenir la condició política de català, d�a-
cord amb el que s�estableix l�article 6 de l�Es-
tatut d�Autonomia de Catalunya.
Article 12
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El càrrec de Defensor/a del Vilatà/Vilatana
és incompatible amb qualsevol altre mandat
representatiu, càrrec polític, funció adminis-
trativa al servei del municipi, organismes
públics municipals, empreses amb participa-
ció municipal i qualsevol activitat professio-
nal, mercantil i laboral que comporti una
relació contractual amb el municipi.
Article 13

El nomenament del Defensor/a del
Vilatà/Vilatana determinarà el nivell de dedi-
cació exigible a la seva tasca, els mitjans que
se li assignen i la retribució/compensacions
econòmiques que puguin correspondre-li.

La dotació econòmica necessària per al
funcionament d�aquest òrgan municipal
constituirà una partida específica dintre dels
pressupostos de l�Ajuntament d�Argentona.
Article 14

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana d�Argen-
tona no està subjecte a cap mandat impera-
tiu. No rep instruccions de cap autoritat i
compleix les seves funcions amb autonomia,
segons el seu criteri.
Article 15

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana cessa per
alguna de les causes següents:

A) Renúncia expressa.
B) Transcurs del temps pel qual fou elegit.
C) Mort.
D) Incapacitat sobrevinguda.
E) Condemna ferma per delicte dolós.
El cessament serà declarat per

l�Alcalde/Alcaldessa que donarà compte al
pròxim Ple de la Corporació.

CAPÍTOL 3

Procediment i actuació del Defensor del
Vilatà/Vilatana

Article 16
El Defensor/a del Vilatà/Vilatana actuarà

d�acord amb els criteris de legalitat i d�equi-
tat.
Article 17

Qualsevol persona física o jurídica que
demostri un interès legítim relatiu a l�objecte
de la queixa, pot adreçar-se al Defensor/a del
Vilatà/Vilatana per sol·licitar la seva actuació,
sense restricció de cap mena, amb la única
excepció d�aquelles persones amb dependèn-
cia funcionarial o laboral de l�administració
municipal o dels organismes dependents, en
aquelles qüestions relatives a l�àmbit de les
relacions laborals o de servei.

S�entén que qualsevol persona física o jurí-
dica que tingui alguna queixa respecte a
l�Administració municipal es podrà dirigir al
Síndic/a municipal, tot i que no estigui empa-
dronat al municipi.
Article 18

La queixa es presentarà per l�interessat
mitjançant un escrit raonat, al qual s�acom-
panyaran els documents que estimi adients
per acreditar-la.
Article 19

Totes les actuacions del Síndic/a munici-

pal de Greuges són gratuïtes per a la persona
interessada, i no és necessària l�assistència
d�advocat ni de procurador.
Article 20

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana ha de
registrar i acusar la recepció de totes les quei-
xes que se li formulin, que pot admetre a trà-
mit o rebutjar. No seran admeses les queixes
anònimes, aquelles en les quals s�adverteixi
mala fe o en les que manqui fonamentació.
En aquests casos s�haurà de notificar el
rebuig a l�interessat mitjançant un escrit moti-
vat.

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana no inter-
vindrà en queixes o reclamacions l�objecte
de les quals es trobin pendents de resolució
judicial.
Article 21

Havent estat admesa la queixa a tràmit, el
Defensor/a del Vilatà/Vilatana ho comunicarà
a l�interessat. En aquest cas analitzarà el con-
tingut de la queixa, estudiarà les possibilitats
de resolució i donarà compte i sol·licitarà, si
s�escau, un informe escrit i la documentació
necessària de cada cas als responsables polí-
tics o tècnics dels organismes, serveis o àrees
afectades, els quals procediran a contestar la
sol·licitud d�informació, a la major brevetat
possible i, en tot cas, en el termini màxim
d�un mes.
Article 22

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana podrà
comunicar al Ple de la Corporació, mit-
jançant l�informe anual o, en el seu cas, d�un
informe especial en els termes previstos a
l�article 31, el nom de les persones i l�àrea, el
departament o els òrgans que obstaculitzin
l�exercici de les seves funcions.
Article 23

Si en el desenvolupament de les seves fun-
cions observa que l�actuació d�alguna perso-
na podria constituir infracció disciplinària o
conducta delictiva, el Defensor/a del
Vilatà/Vilatana ho comunicarà a l�òrgan com-
petent per què prengui les mesures que esti-
mi oportunes.
Article 24

En l�exercici de les seves funcions d�estudi
i resolució d�una queixa, el Defensor/a del
Vilatà/Vilatana pot formular a les autoritats i
personal de l�Ajuntament, les advertències,
les recomanacions, els suggeriments i els
recordatoris adients, si bé no pot modificar ni
anul·lar resolucions o actes administratius.
Article 25

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana pot pro-
posar fórmules de conciliació o acord als
interessats que facilitin una solució ràpida i
eficaç de les queixes.
Article 26

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana ha d�in-
formar del resultat de les seves investigacions
a l�autor de la queixa i a les persones, depar-
taments, àrees i organismes afectats en rela-
ció amb el qual s�ha formulat la queixa.
Article 27

Les actuacions que hagi de realitzar el
Defensor/a del Vilatà/Vilatana s�hauran de fer
amb la reserva i discreció necessàries, vet-
llant pel manteniment del dret a la intimitat
de les persones afectades, en especial pel
que es refereix a la custòdia d�informació de
caràcter privat i confidencial, sens perjudici
d�incloure�n les conclusions i valoracions
generals dels casos en els informes anuals.
Article 28

Les decisions i les resolucions del Defen-
sor/a del Vilatà/Vilatana no poden ser objecte
de recurs de cap mena, sens perjudici dels
recursos administratius o jurisdiccionals que
precedeixin contra l�acte, la resolució o l�ac-
tuació que hagi motivat la queixa i la seva
intervenció.

CAPÍTOL 4

Relacions amb el Ple de la Corporació

Article 28
Anualment, i dins del primer quatrimestre,

el Defensor/a del Vilatà/Vilatana ha de pre-
sentar al Ple de la Corporació un informe de
les seves actuacions durant l�any anterior.
Article 29

En aquest informe s�hi farà constar: el
nombre i el tipus de les queixes formulades,
els fets que les varen causar, les queixes
rebutjades, les que es trobin en tràmit, el
resultat dels tràmits i gestions sobre les quei-
xes admeses. L�informe anual inclourà de
forma expressa les recomanacions i suggeri-
ments que s�hagin realitzat a conseqüència
de les intervencions realitzades.
Article 30

No han de constar a l�informe les dades
personals que permetin la identificació dels
interessats en la tramitació de les queixes.
Article 31

El Defensor/a del Vilatà/Vilatana pot pre-
sentar al Ple informes extraordinaris quan,
segons el seu propi criteri, ho requereixi la
urgència o la importància dels fets que moti-
ven la seva intervenció.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició Final Primera
Aquest Reglament entrarà en vigor de con-

formitat amb el que es preveu a l�article 70.2
de la Llei 7/85, de 2 d�abril, reguladora de les
bases de règim local.
Disposició Final Segona

A l�entrada en vigor d�aquest reglament
quedarà derogat l�aprovat pel Ple Corporatiu
en data 14 de setembre de 2001.�

Contra aquesta aprovació que és definitiva
en via administrativa es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. El recurs contenciós
administratiu s�haurà d�interposar davant la
Sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

No obstant això es pot interposar qualse-
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vol altre que es consideri convenient.
Argentona, 22 de març de 2004.
L�Alcalde, Antoni Soy Casals.

022004005903
A

Barcelona

ANUNCI D�INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 03P1561.
El Primer Tinent d�Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l�Alcaldia de 15 de
desembre de 2003, el 8 de març de 2004, ha

resolt:
Aprovar inicialment, de conformitat amb

l�article 68.1.a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla de millora urbana per a l�orde-
nació de l�illa compresa entre els carrers de
Sancho d�Àvila, de Zamora, dels Almogàvers
i de Pamplona, promogut per La Unión
Metalúrgica, S.A.; exposar-lo al públic pel
termini d�un mes; i sotmetre�l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva.

L�expedient restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
del Sector d�Urbanisme (Av. Diagonal, núme-
ro 230, planta segona, de dilluns a dijous de
9 a 14 hores i de 16 a 18 hores; i divendres
de 9 a 14 hores).

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l�última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), de conformitat amb l�arti-
cle 3.4 del Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març d�Urbanisme, podeu
examinar-lo i presentar les al·legacions que
considereu pertinents.

Barcelona, 9 de març de 2004.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022004005224
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 01g278.
Aprovat definitivament el projecte de taxa-

ció conjunta de les finques incloses a la Uni-
tat d�Actuació núm. 13 del PERI Diagonal-
Poblenou, i atès que aquesta aprovació deter-
mina la urgència en l�ocupació de les fin-
ques, es convoca a les persones que a conti-
nuació es relacionen, el dia i hora que s�indi-
ca, a les dependències de la Direcció de
Gestió Urbanística, Avda. Diagonal, 240, 3ª
planta, de Barcelona, a fi i efecte de procedir

a l�aixecament de l�Acta d�ocupació, previ
pagament del valor fixat a la taxació, sempre
i quan els interessats acreditin el domini i lli-
bertat de càrregues i gravàmens de la finca.

Els hi recordem que el dia de la comparei-
xença hauran de lliurar la possessió de la
finca a l�Ajuntament de Barcelona, lliure,
vàcua i expedita, juntament amb les claus de
la finca.

En cas de no comparèixer els interessats o
el seu representant legal degudament autorit-
zat mitjançant escriptura de poders, es proce-
dirà a aixecar Acta d�Ocupació i Dipòsit prè-
via consignació de la quantitat esmentada a
la Caixa de Dipòsits, de conformitat amb els

articles 50 i 51 de la LEF.
Es posa en coneixement als titulars que

ostentin la possessió de la finca que, pel cas
de no comparèixer a l�atorgament de l�Acta
d�ocupació i fer lliurament de la possessió,
s�entendrà que s�oposen a la presa de posses-
sió de la finca per part de l�Ajuntament,
donant-se per assabentats mitjançant la pre-
sent notificació de la facultat de l�Administra-
ció de tramitar la corresponent ordre judicial
d�entrada a domicili.

Barcelona, 12 de març de 2004.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

CALENDARI DE LA 2A FASE D�EXPROPIACIONS DE L�ÀMBIT DE LA U.A. 13#

FINCA§ TITULAR AFECTAT§ TÍTOL§ HORA#

DIMARTS 20 D�ABRIL 2004#
7§ VICENTE RUIZ ANGEL I LUISA ABAD MORENO O HEREUS§ PROPIETAT§ 09.30#
10§ MARIA SORRIBES PONS§ PROPIETAT§ 10.00#
12§ JUAN GUTIÉRREZ ARDIACA§ OCUPANT S/ TITOL§10.30#
12§ LEONOR ALONSO OLIVER § PROPIETAT§ 11.00#
16§ MIGUEL PÉREZ GARCIA § PROPIETAT§ 11.30#
18§ ANDRÉS ROSELL BIOSCA§ PROPIETAT§ 12.00#
DIJOUS 29 D�ABRIL 2004#
23§ CONCEPCIÓN SÁNCHEZ TORTOSA § PROPIETAT§ 09.30#
24§ FELIPE ARAUZO BRAVO§ ARRENDAMENT § 10.00#
24§ ENRIC MOR SALES I ENGRACIA SALES ANDREU § PROPIETAT§ 10.30#
33§ VICTORIA MARCOBAL GIL, ERNESTO GIL MARCOBAL, MIGUEL GIL MARCOBAL, 

JOSE GIL MARCOBAL, AGUSTIN GIL MARCOBAL §
PROPIETAT§ 11.00#

DIMARTS 4 DE MAIG 2004#
26§ TALLERES HIDRAMEC, S.C.P.§ OCUPANT S/TITOL§ 09.30#
26§ PILAR SANZ ESTELLER § PROPIETAT§ 10.00#
32§ AGUSTÍN SADA ENRIQUE § ARRENDAMENT§ 10.30#
32§ JOSEFA SABATÉ CUCALA § PROPIETAT§ 11.00#
35§ FAULA, CENTRE DE DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT MÈDIC DENTAL, S.L.§ ARRENDAMENT § 11.30#
35§ JOSEP TORRENT COLLADO§ PROPIETAT§ 12.00#
DIJOUS 6 DE MAIG 2004#
11§ HERMINIA ESPELLETA CATALÁN§ PROPIETAT§ 09.30#
36§ HERMINIA ESPELLETA CATALÁN, JAUME PUNTAS SOLER§ PROPIETAT§ 10.00#
40§ ANGELA BERNADES FONTANET§ ARRENDAMENT§ 10.30#
40§ ANTONIO PANISELLO AGUILÓ, FRANCISCO PANISELLO AGUILÓ § PROPIETAT§ 11.00#

FINCA§ TITULAR AFECTAT§ TÍTOL§ HORA#

41§ GENOVEVA VILA MORTE, Mª ANGELES VILA MORTE § PROPIETAT§ 11.30#
86§ CARMEN EDO PALLARÉS, ANTONIA CONGREGADO DOMINGUEZ, 

MONTSERRAT EDO CONGREGADO§
PROPIETAT§ 12.00#

DIMARTS 11 DE MAIG 2004#
42§ MANUEL EVARISTO PEÑAS BRAVO§ ARRENDAMENT§ 09.30#
42§ ANTONIO PEÑA ESBRI, FE PISONERO RODRIGUEZ, SARA PEÑA PISONERO, 

RICARDO PEÑA PISONERO§
PROPIETAT§ 10.00#

65§ AGUSTIN BAS SANCHEZ FORTUN, LUIS BAS SÁNCHEZ FORTUN, ARANTZAZU 
CAMACHO ORTIZ, JOANA ORTIZ SERRADELL§

PROPIETAT§ 10.30#

83§ PEDRO VENTURA LUMBRERAS§ ARRENDAMENT § 11.00#
83§ ANTONIO TAPIA CASANOVAS, JESUS ISABELO TAPIA LANZÁN§ PROPIETAT§ 11.30#
87§ HEREUS JUAN CASANOVAS AIXAS§ PROPIETAT§ 12.00#
DIJOUS 13 DE MAIG 2004#
88§ JOSEFINA REMON ANGUERA, NURIA REMON ANGUERA, ANTONIA REMON 

HERNÁNDEZ§
PROPIETAT§ 09.30#

85§ SARA GIL-ORTEGA CONTRERAS§ ARRENDAMENT§ 10.00#
57§ ROSA PUIG SILVESTRE, RAMON PUIG SILVESTRE, RAMON BRULL PUIG§ PROPIETAT§ 10.30#
58§ ROSA PUIG SILVESTRE, RAMON PUIG SILVESTRE, RAMON BRULL PUIG§ PROPIETAT§ 10.45#
85§ ROSA PUIG SILVESTRE, RAMON PUIG SILVESTRE, RAMON BRULL PUIG§ PROPIETAT§ 11.00#
92§ MARIA ROSA SILVESTRE SAURA, FRANCISCO SILVESTRE SAURA, VICENTE 

SILVESTRE SAURA, ANTONIA CUADRADO MONTORO, ANA MARIA SILVESTRE 
CUADRADO, CRISTINA SILVESTRE CUADRADO, RAMÓN PUIG SILVESTRE, ROSA 
PUIG SILVESTRE, SOLEDAD SILVESTRE MONTIA, MARIA MONTIA MARTINEZ, 
CAIXA D�ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, YOLANDA SILVESTRE
GALLARDO, SILVIA SILVESTRE GALLARDO§

PROPIETAT§ 11.15#

022004005406
A




