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1.ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.2.1.1. ACTA DE PLE
Expedient.- 1/2005
Tema.- Ple ordinari de 27 de gener de 2005

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TORDERA DE 27 DE GENER DE 2005
Hora de començament: les 21.00 hores del dia 27 de gener de 2005
Hora d'acabament: les 22.35 hores del dia 27 de gener de 2005
Lloc de reunió: Auditori del Teatre Ateneu Clavé.
RELACIÓ D’ASSISTENTS:
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, alcalde-president-CiU.
Sr. Arseni Garcia i Matas, 1r.tinent d’alcalde, titular de la Ponència de
Territori i regidor delegat d’Urbanisme i Recursos Humans-CiU.
Sr. Josep Llorens i Muñoz, 2n.tinent d’alcalde i regidor delegat de Joventut,
Mitjans de Comunicació, Participació Ciutadana i adjunt a l’Alcaldia-CiU.
Sra. M. Àngels Cayró i Pujol, 3ª.tinent d’alcalde, titular de la Ponència de
Serveis a la Persona i regidora delegada de Cultura, Festes i EnsenyamentCiU.
Sr. Rafel Matas i Ribas, 4t.tinent d’alcalde, titular de la Ponència de Règim
Interior i Hisenda i regidor delegat de Promoció Econòmica, Mercat Setmanal,
Fira del Ram i Esports-CiU.
Sra. Mercè Jimenez i Subirós, 5ª.tinent d’alcalde i regidora delegada de
Benestar Social i Sanitat-CiU.
Sr. Carles Aulet i Salvador, regidor delegat d’Obres Públiques, Manteniment
de la vila i Serveis Municipals, Medi Ambient i Governació-CiU.
Sr. Joan Tusell i Barber, regidor delegat de Pagesia-CiU.
Sra. Sílvia Català i Mora, regidora delegada d’Hisenda- CiU.
Sra. Conxita Rodríguez i Cara-PSC(PSC-PSOE)-PM.
Sr. Josep Joan Romaguera i Ferrer-PSC(PSC-PSOE)-PM.
Sr. David Grimal i Verdura-PSC(PSC-PSOE)-PM.
Sr. Jaume Romaguera i Ferrer-PSC(PSC-PSOE)-PM.
Sra. Montserrat de Diego i Mitjans- PSC(PSC-PSOE)-PM.
Sr. Josep Alsina i Romaguera-M.A.p.T.
Sr. Jordi Pérez i Salmeron-M.A.p.T.
Sr. Bernat Costas i Castilla-ERC-AM.
Sr. Lluís Xavier Viñuales i Solé, secretari-interí.
Sr. Josep Martori i Jubany, interventor.-acctal.
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SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
Secretari: els senyors regidors coneixen la mecànica. En aquest ordinador
portàtil està grabat el cens electoral de tots els possibles votants del municipi
de Tordera amb els seus districtes. Aleshores, el sorteig començarà en primer
lloc col·locant tres números que, quan digui el senyor president, posarem en
2
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marxa i a partir d’aquell moment buscarem un número aleatori que també
designarem per sorteig i l’encabirem dintre del programa. A partir del moment
que ja estigui aquest número iniciarà el seguiment o escombrat del salt que
indiquem en el número aleatori i anirà indicant cadascun dels tres càrrecs:
president, primer vocal i segon vocal, els dos suplents i, fins i tot, els reserves
que és una possibilitat que el programa també dóna en cas que falli un dels
suplents possibles.
Bé, quan el senyor president indiqui...
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Alcalde: d’acord. Prou.
Secretari: aleshores, tenim que el número del president serà el 173 que
cercarà en cada llista; el 456 com a primer vocal i el 371 com a segon vocal.
Ara anem a buscar el número de salt. Sr. president?
Alcalde: sí.
Secretari: aleshores, el número de salt o interval serà el 12. Direm acceptar
i en aquest moment ja comença el sorteig de tots els càrrecs que han de
presidir la consulta de referèndum del proper 20 de febrer sobre la constitució
europea.
Bé, en aquests moments ja apareixen en pantalla cadascuna de les seccions i
meses electorals, trobem els càrrecs elegits com a president, vocal primer,
vocal segon i cadascun dels suplents.
RESULTAT DEL SORTEGIG DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS AMB MOTIU DE LA CONSULTA DE REFERÈNDUM DEL 20
DE FEBRER DE 2005.
Districte 1
President
1r. Vocal
2n. vocal
1r.suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president

Secció 1
Mesa A
Persona designada
Arancibia López, Hernán José
González López, M. Jesús
Casas Saló, Jorge Eusebio
Borrell Ruscalleda, Joan
Cayró Pujol, M. Àngels
Guarnido Castellano, Alicia
Hervilla Padilla, Francisca
Claro Rolan, Juan
Corredera Gabaldon, María del Mar
Checa Toronell, Alberto
Fernández Fernández, Resurrección
Gimbernat Alemany, Mònica
3

DNI
46985800C
38856817L
01918419N
36500285K
77530147E
38840580C
52141036J
08342168E
43432673W
46699893A
44258132Z
38820272K
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Jubinyà Jaumandreu, Montserrat
Albertí Vila, Francesca
Araujo Pablos, Nazario
Delgado Moscoso, Isabel María
Espinosa García, Jorge
Fernández Alonso, Maribel

77604304G
38696908Y
38786334P
52399095N
46708921S
77616472M

Districte 1

Secció 1
Mesa B
Persona designada
Paset Salichs, Marta
Pérez Nogareda, María Concepción
López Romero, Yolanda
Privat Cuenca, Joan
De Los Ríos Buendia, Beatriz
Pons Almacellas, Hector
Pujol Serra, Miquel
Lluveras Puig, Mercè
Martín Bofill, Juan
Sala Baró, Montserrat
Torrellas de Mesa, Javier
Vidal Rovira, Joaquim
Relaño Cano, Isabel
Riera Ortiz, Pere
Romaguera Puigdefabregas, Dolors
Martori Jubany, Josep
Mateos Martínez, Mònica
Mendoza Rubio, María Teresa

DNI
38814732R
45537818A
36987358T
38773558C
46796788E
38819159N
77604502H
38695988Y
35068660P
38812520C
36571743H
77529020E
40297972V
77613746Q
46508009P
38767665S
45492539B
38778262D

Secció 2
Mesa A
Persona designada
Garro Merino, Verònica
Fernández Pimàs, Jordi
González Nuñez, Lorenzo
Aranda Milla, Dolores
Castilla Altea, M. Carme
Garanger Pavon, Judith
García Martínez, Manuel
Isern Carbonell, M. Dolors
Alcalde Ruiz, Diego
Farré Batlle, Marcos
González Noguerol, Fàtima
Bachiller Peregrin, Inmaculada

DNI
45548827H
43670950E
77529029P
38714622X
38810279X
40365403N
38779845M
45540655B
38770310S
44000744L
77610835A
77604140R

President
1r. Vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 1
President
1r. Vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Gil López, Antonio
González Silva, Joaquín
Isern Carbonell, Joan
Aumedes Sánchez, Josep Maria
Berdugo Sánchez, Rafael
Caballero Hormigo, Sílvia

38778218B
43671873W
77610600K
43673563J
38784719A
38844640D

Districte 1

Secció 2
Mesa B
Persona designada
López Hernández, Noemi
López Consuegra, Francisco
Nevado Pachon, David
Mollfulleda González, Joana
Polanco Perdomo, Yngri-Rafaela
López Melero, Noelia
López Yañez, José Manuel
Pagès Pujol, Ines
Pérez Romero, A. Belén
Soriano Orriols, Eva
Llinares Grajera, David
Ornaca Sirera, Ramón
Magro Fernández, Juan Miguel
Marquez Trucharte, J. José
Martori Grimal, Ramon
Prado Raez, Juan José
Rodríguez Martí, Gemma
Romero Muñoz, Sergio

DNI
77610966L
77341988A
38835587H
38839354J
45829511X
38852079L
43419423T
77604318H
38850942D
52278824P
38839124J
77604208T
38861304K
38805775Z
77527137W
36508731A
43542947Z
38841700J

Secció 3
Mesa A
Persona designada
Castellano Flores, Yolanda
Brunet López, Lídia
Fernández Rodríguez, Francisca
Crillo Nieto, Vicente
Fors Baches, Blanca
Caimel Santiago, Montserrat
Carrau Rovira, Alícia
Fors Gelmà, Josefa
Gallart Esteve, Francesc
Ginesta Barcons, Juan
Andujar Gómez, María del Pilar
Bota Roca, Pilar

DNI
38840581K
45543376H
77604206K
79300396F
77616 574S
38818802T
36940156V
38790528Q
77610797B
38798810H
38804153W
38745511X

President
1r. Vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 1
President
1r. Vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Castilla Santiago, Mercedes
Conesa Molina, Pedro
Cruz Pulido, Elisabet
Garcia Sasanedas, Anna
Gómez Galán, María Josefa
Gras Soler, Pedro

77530192K
38797919R
38857661N
35092359V
53076660C
77610684J

Districte 1

Secció 3
Mesa B
Persona designada
Sancho Ibáñez, Olga
Romaguera Santiago, Sara
Martos Castillo, Ana
Solís Ferrer, Vicens
Unió Gràcia, Joan
Salceda González, Robert
Sanz Roso, Blanca
Mercader Oller, Jordi
Montiel Castilla, Raquel
Viñolas Vega, Juan Carlos
Manresa Serra, Salvador
Matas Ribas, Carmen
Serra Taberner, Mònica
Teodoro Botellero, Sara
Torroella Olivé, Meritxell
Mostazo Naranjo, Manuel
Nicolau Sasanedas, Josep
Pagès Pujol, Estela

DNI
52390367R
38844400E
24259782A
77604479H
36547500V
52404085B
46459190H
77608140E
38837946P
77604358N
77100955X
36565919J
77610960J
45547228Y
38137068D
38784731S
77530226D
77604317V

Secció 4
Mesa A
Persona designada
Justo Romagosa, Javier
García García, María Angeles
Callejas Sánchez, Jordi
Barrera Ferrer, Lluís
Carbó Miró, Jaime
Garcia Torrent, Juan Antonio
Ginesta Barcons, J. Maria
Cañet Martí, David
Cardoso Rodríguez, Francisca
Colldeforns Adroher, Joan
Fanegas Ridorso, Leonor
García Aranda, Ana María

DNI
39179387Z
38104806Q
43445754L
77610547Z
39623204T
43676141S
38811419T
77607420S
07036461W
77530137N
77530204X
38819051L

President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 1
President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

González Vargas, José
Hernández Mateo, Maria Àngela
Jiménez López, José Antonio
Caupena Nogue, Jordi
Coll Hipola, Joan
Coronas Noguerol, Sandra

30208162P
38782101F
45826208L
37638071C
50891826W
38812311H

Districte 1

Secció 4
Mesa B
Persona designada
Pratsevall Llavina, Anna
Niell Dilmer, Juan
Vidal Llamas, Sílvia
Rodríguez Cara, Concepción
Salamanca Colado, Luis Miguel
Palomera Fanegas, Javier
Payàs Aliva, Ernest
Xaubet Serra, Josep
Lopera Sevillano, Alberto
Seguer Paset, M. Pilar
Tornamorell Pont, M. Teresa
Lecha Guardia, Concepción
Pinos Ricolfe, Elvira
Prado Raez, Yolanda
Rabert Robert, Miguel
López Romero, Fernándo
Llorens Parrilla, Virgili
Marques Juli, Dolors

DNI
77610794P
40274611R
38847923A
37686188K
09298495D
77610801S
38788128P
77604331P
38837015C
77604213M
38814106L
46560182V
43405999P
38818313V
43671096F
74550924N
44014486F
38697395X

Secció 1
Persona designada
Fallas Berrocal, Ramon
Cachadiña Pardo, Juan
Hernández Leiva, Ramon
Galán Romero, María
Gascón García, Raül
Camps Tarrés, Margarita
Capdevila Font, José
Illas Paredes, María Pilar
Abellan Mestres, Dídac
González Rosa, Araceli
Agell Mas, Ester
Balaguer Bosch, Anna

DNI
52402230L
08631392K
38777746E
79304410L
38845439A
77100897K
37243576K
77616379G
46694750N
52910822N
77616558E
43433165B

President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 2
President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Castilla Guirado, Sònia
Coll Junca, Francisco Javier
Coronas González, Josep
Aguila Rodríguez, Carmen
Andreu Ruiz, Francisco
Arjona Lora, Antonia

43675969G
77604443M
38844310R
46689117Z
38854166J
45538615H

Districte 2

Secció 1
Mesa B
Persona designada
Ortiz Mayor, Salomé
Madueño Luna, Maria del Pilar
Soler Romero, Rosario
Puig Mora, Alexandre
Ribas Carlos, Roser
Marín Sánchez, Esperanza
Martín Ruiz, Bernardina
Sureda Ruscalleda, Joan
Teixeira Jiménez, M. Angeles
Roig Clapes, Natàlia
Salas Velasco, María José
Stevenson Simpson, Jaqueline
Martínez Soria, M. Teresa
Matas Formiga, Xavier
Mendoza Toquero, Francisca
Torres Álvarez, Concepción
Valiente Martínez, Raquel
Verdaguer Jordà, Sandra

DNI
43417798P
44367873E
38845095G
77604474J
38778364L
37672401B
46687115J
77610517F
43678639Y
77610761K
33893887Y
47653427A
17425418C
38816079Z
46530745C
43690721J
52917444X
77610636B

Secció 2
Mesa A
Persona designada
Bellavista Franch, Miguel
Bosque Gómez, Cristina
Gutiérrez Rosell, José Antonio
Busquets Rodríguez, Samuel
Capo Perera, Sònia
Caimel Jofre, Miguel
Campillo Molina, Alfonso
Herrera Fernández, Alejandro
Izquierdo Guillan, Luís Miguel
Castillejo Zernez, Jorge
Cuenca Farré, Ana Rosa
Díez Colorado, Pedro

DNI
38690166A
43427816K
36507558A
45544117T
46351413L
38785425L
46036389A
39123806R
11961515C
35005529N
43419792R
28851654V

President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 2
President
1r.vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Carbó Turón, Miguel
Carrillo Méndez, Feliciano
Castellà Roca, Catalina
Jeronimo Chachio, Amèlia
Abenza Albert, Sara
Albacete Martínez, Maria Josefa

77530189H
38827481P
38791606J
38491012Y
77270436G
33882789V

Districte 2

Secció 2
Mesa B
Persona designada
Vilajeliu Serra, Maria Carme
Viera Torrijo, María José
Saez López, Enrique
Luque Cabello, Francisco
Marquez Cebrian, Vanesa
Vives Fernández, Gerard
López Frias, Salvador
Sánchez Cruz, Eduarda
Sancho Díaz, Amadeo
Mayol Palomo, Montserrat
Mor Valero, Fernando
Nonell Torrent, Ramon
De Luca Fors, Jordi
Llopart Verdaguer, Lluís
Manzanares Ferreras, Laura
Segui Guinovart, Maria Teresa
Serra Guix, Juan
Silvestre Delgado, José María

DNI
38756107A
35112924C
36497795S
35082214S
46698480Q
43438895Z
38796688N
37676561P
37767731Y
52178753X
46539540M
38777144H
37630961V
77604460E
53068849Y
38502515D
37270179J
53120882J

Secció 3
Mesa A
Persona designada
Botella Ventura, Norberto
Bassa Martí, Salvador
Gorina Ramon, Núria
Cano Grebol, Roberto
Castro Núñez, Jesica
Berni Molina, Rodolfo
Brossa Valera, Montserrat
Gumbau Bertran, M. Mercedes
Heredia Villanueva, Francisco
Cortel Pérez, Emilio
Durbau Olmos, Antonio
Fores Ibanco, Raquel

DNI
46232610B
77071339H
35113341T
43689271N
45547508X
33876330K
46536952V
38697426H
37747468Y
46010827V
38786370K
43524389V

President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Districte 2
President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
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1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

Caballero Sellares, Susana
Canal Martí, Josep
Capel Muñoz, Antonio
Jaimez Santiago, José Antonio
Jove Arruebo, Enrique Juan
Abalos Uy, Marc Anthony

39357338Z
77055745H
38716312K
77902174R
35078705W
38872473N

Districte 2

Secció 3
Mesa B
Persona designada
López Tresierra, Felix Antonio
Vera Morales, Daniel
Ruiz Muñoz, Juan Manuel
Mansegosa Carretero, José Antonio
Mas Ibarz, María Asunción
Vilanova José, Glòria Rosa
Vizuete Blanche, Manuela
Salguero Silva, Antonia de Fátima
Sánchez Garrido, Yolanda
Montes Linares, Luís
Ortega Nieto, Antonio
Peña Hidalgo, María Isabel
Larios Rams, Francesc Xavier
López Colomer, Joaquim
Luna Ariza, Andrés
Sanjaume Pau, Rosa Maria
Serrano Ramos, Francisco José
Soler Sánchez, José Francisco

DNI
36984476Q
53082754L
79270076R
37260249L
38799376D
36961760R
77604533A
46541987S
35115927X
46038521L
46048819J
43409122A
43673263N
77607935R
22468598J
33873395F
41453350J
37710833X

President
1r. vocal
2n. vocal
1r. suplent president
2n. suplent president
1r. suplent primer vocal
2n. suplent primer vocal
1r. suplent segon vocal
2n. suplent segon vocal
1r.reserva president
2n.reserva president
3r.reserva president
1r.reserva primer vocal
2n.reserva primer vocal
3r.reserva primer vocal
1r.reserva segon vocal
2n.reserva segon vocal
3r.reserva segon vocal

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2004.
1.ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.2.1.1. ACTES DE PLE
Expedient.- 10/2004
Tema: Ple ordinari de 25 de novembre de 2004

Alcalde: comencem amb els punts de l’ordre del dia. El primer punt de l’ordre
del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre, Hi
ha alguna modificació o esmena? Per tant aprovaríem l’acta de 25 de
novembre per unanimitat.
Després que l’alcalde declari oberta la reunió ningú no dedueix esmenes ni
observacions a l’Acta del Ple ordinari de 25 de novembre de 2004 i esdevé
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aprovada per assentiment, de conformitat amb l’establert per l’article 91 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
DESPATX D'OFICI
2.- Despatx d’ofici de 27 de gener de 2005.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Alcalde: passem al segon punt de l’ordre del dia que és el despatx d’ofici.
Secretari?
El secretari, d’ordre de l’alcalde, llegeix el següent despatx d’ofici:
1. Es dóna compte al Ple de la celebració del 26è Cros Vila de Tordera, el dia
27 de novembre passat i al qual hi van assistir més de 300 atletes del
municipi i d’arreu de la comarca del Maresme. Es fa extensiva la felicitació
als guanyadors de les diferents categories.
2. S’informa al Ple de l’organització del Festival Solidari a favor dels
damnificats per les inundacions a Haití promogut per l’Associació de
Voluntariat. Es felicita i agraeix la col·laboració de totes les entitats que
van participar.
3. El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
Hble. Sr. Salvador Milà, i l’alcalde de Tordera van inaugurar el 29 de
novembre les infraestructures del projecte de gestió sostenible de
recuperació de l’illa de la Tordera. L’acte va comptar amb la presència dels
regidors de l’Ajuntament així com la del director general de Medi Natural.
4. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde a la conferència sobre la nova
Llei d’estrangeria el dia 29 de novembre, en una activitat promoguda per
l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera.
5. S’informa al Ple de la conferència organitzada per l’Associació de
Voluntariat sobre l’experiència de l’ONG Intermón – Oxfam contra la fam al
Tercer Mon. L’acte va tenir lloc el dia 30 de novembre.
6. Es dóna compte al Ple de la inauguració per part de l’alcalde de l’exposició
“Pedres”, un recull dels treballs realitzats pels alumnes de l’aula de Belles
Arts del Clavé, el dia 1 de desembre.
7. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde a la trobada organitzada en
motiu de la visita a la comarca del president de la Generalitat de
Catalunya, Molt. Hble. Sr. Pasqual Maragall, i l’Hble. Conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Salvador Milà, el 3 de desembre passat.
8. Es dóna compte al Ple de la celebració de la Marxa Popular a Tordera
organitzada per la renovada entitat Grup Excursionista Miralles el dia 6 de
desembre i a la qual hi van participar més de 600 persones. Es felicita els
membres de la nova junta per mantenir aquesta marxa tradicional pels
camins de Tordera així com s’agraeix la feina feta per totes les persones
que fins al passat mes de desembre van dedicar els seu temps a la tasca
d’aquesta entitat.
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9. El 10 de desembre passat va tenir lloc la presentació del Protocol
d’Emergències Socials de Tordera. A l’acte hi va assistir l’alcalde i els
representants de les àrees implicades en el projecte: Serveis Socials i
Policia Local.
10. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde i regidors a la inauguració del
nou local de l’Associació de Veïns de Sant Pere l’ 11 de desembre passat.
La nova seu està situada a l’Avinguda Montseny, número 21, del veïnat
torderenc.
11. S’informa la Ple de l’assistència de l’alcalde a l’assemblea de veïns de la
urbanització Niàgara Parc, el dia 11 de desembre.
12. Es dóna compte al Ple de l’assistència de l’alcalde i regidors al lliurament
de premis del Concurs de Poesia i Rapsodes organitzat per l’Esplai i Ràdio
Tordera el dia 11 de desembre.
13. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde a l’assemblea de veïns de la
urbanització de Sant Daniel, el dia 12 de desembre.
14. El Club Bàsquet Tordera va realitzar el 12 de desembre passat la
presentació oficial de tots els equips que formen el Club. L’acte va comptar
amb la presència dels regidors de l’Ajuntament de Tordera.
15. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde i la regidora Conxita
Rodríguez a la reunió sobre mobilitat al Maresme que va tenir lloc el dia 13
de desembre al Consell Comarcal i que va comptar amb la presència del
secretari general d’Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal.
16. Es dóna compte al Ple de la celebració de l’assemblea d’entitats el 14 de
desembre durant la qual es van tractar les propostes de les entitats de
cara a l’elaboració d’uns pressupostos municipals participatius.
17. Els representants del Cercle d’Història de Tordera va presentar el 15 de
desembre passat el llibre “Història d’un poble”. A l’acte hi va assistir
l’alcalde i la regidora de Cultura. Es felicita els autors del llibre per la
iniciativa de deixar escrits els fragments de la història del municipi.
18. S’informa al Ple de l’assistència del regidor de Medi Ambient a la Jornada
temàtica sobre la biodiversitat a la Conca de la Tordera el 17 de desembre
passat.
19. S’informa al Ple de l’organització de la Fira del Joc i la Joguina els dies 18 i
19 de desembre passat a la pista l’Amistat.
20. Es dóna compte al Ple de l’assistència de l’alcalde a la celebració conjunta
de les noces d’argent d’una vintena de matrimonis torderencs. L’acte es va
celebrar el dia 18 de desembre al Teatre Clavé.
21. Tordera va participar un any més als actes a favor de la Marató de TV3
que aquest any es dedicava a la malaltia del càncer. Com cada any, les
entitats locals van muntar diferents parades arreu del mercat i en total es
van recaptar 5.922’95 €. A aquesta xifra s’afegeix també l’aportació
municipal valorada en 3.000 €. S’agraeix la participació de les entitats en
aquest acte solidari del 19 de desembre passat.
22. Des del 19 de desembre passat fins al 6 de gener es van dur a terme
diferents activitats de Nadal a Tordera com ara la celebració d’un pessebre
vivent, el concert de Nadal, els Pastorets, la festa de Cap d’any i la
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cavalcada de Reis. S’agraeix la col·laboració i es felicita les entitats i la
Comissió de Festes per l’organització de totes aquestes activitats. Així es
fa extensiu l’agraïment a la Colla de Geganters per la confecció del
pessebre de la plaça de l’Església.
23. S’informa al Ple sobre l’aportació municipal en concepte d’ajuda
humanitària a favor dels damnificats pel tsunami del sud-est asiàtic
valorada en 3.000 € i es recorda que es manté obert el compte corrent per
fer donacions voluntàries per aquesta causa.
24. Es dóna compta al ple de l’assistència de l’alcalde i regidors a la
inauguració de l’exposició de “Ferrers i manyans” al Teatre Clavé el 3 de
gener.
25. Es dóna compta al Ple de l’assistència dels regidors al lliurament de
premis del Concurs de Pessebres celebrat el dia 7 de gener.
26. S’informa al Ple de la reunió mantinguda entre l’alcalde de Tordera i el
sotsdirector de Manteniment d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Sr.
Vicens Vilanova, per tractar la situació actual del projecte de remodelació
de la cruïlla de Can Bertolí. La trobada va tenir lloc el 14 de gener passat a
Madrid.
27. S’informa al Ple de l’assistència de l’alcalde i els regidors a les activitats
organitzades per la Cooperativa Agrària La Baixa Tordera en motiu de la
festivitat de Sant Antoni, el 17 de gener.
28. Es dóna compte al Ple de la reunió informativa mantinguda entre l’alcalde i
la regidora d’Ensenyament amb els pares dels futurs alumnes de la llar
d’infants municipal, el 19 de gener.
29. S’informa al Ple de la conferència organitzada per la comunitat El Rusc a
càrrec del filòsof Jean Vanier, fundador de les comunitats l’Arca. L’acte va
comptar amb la presència dels regidors i va aplegar unes 200 persones.
30. Es dóna compte al Ple de l’assistència del regidor adjunt a alcaldia a la
reunió de la Federació Espanyola de Municipis el 25 de gener passat al
municipi de Villafranca de los Barros, Badajoz.
31. Es dóna compte al Ple de l’assistència de l’alcalde a la inauguració de la
nova mútua sanitària de Tordera “la Fraternitat”, el passat 25 de gener.
32. Des del 25 de novembre passat l’alcalde ha atès 30 visites particulars i ha
assistit a una vintena de reunions convocades des dels diferents àmbits.
COMUNICACIONS
Alcalde: gràcies secretari. El següent punt de l’ordre del dia, bé que no és
punt de l’ordre del dia sinó l’apartat de Comunicacions, hi ha algunes
qüestions que voldria posar en coneixement dels regidors. Una, està
relacionada amb quelcom que s’ha parlat en el despatx d’ofici i és
concretament la situació de les futures obres de la cruïlla/giratori de la
Nacional II amb GI-600, cruïlla de Can Bertolí.
La situació és la següent: s’ha separat el que és el giratori, de l’obra de
remodelació del pont que travessa la via del tren que quedarà pendent de
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nova redacció perquè la proposta inicial de remodelació del pont suposava
desviar tot el trànsit de la N-II durant quinze dies pel nucli urbà de Tordera.
Això que havia estat possible fa deu o onze anys quan es va fer la
remodelació del pont del riu, ara és bastant inviable perquè el volum de
trànsit, tant de la vila de Tordera interior com el de la N-II, ha augmentat amb
una quantitat molt important - dades que té el Ministeri de Foment-, i s’ha
previst fer un projecte on es pugui passar el trànsit sense tallar la N-II. Per
tant, això quedarà ajornat. I el procediment negociat de l’obra del giratori de
Can Bertolí està ja fet, hi ha sol·licitud de tres pressupostos, se n’han
presentat dos i sembla que s’adjudicarà definitivament durant el mes de febrer
a una de les dues empreses, amb la qual cosa sense ser molt contundent
amb les dates diríem que hi ha la previsió de començar obres
aproximadament al mes de març-abril. Aquesta és la informació que ens
donen ja molt més detallada en el Ministeri de Foment el dia que vam fer la
visita.
També hi ha en aquests moments engegat l’Estudi d’impacte ambiental de la
variant del desdoblament de la N-II. Des del mes de desembre s’ha començat
a treballar l’estudi d’impacte ambiental, s’està fent des del Ministeri de Foment
amb el Ministeri de Medi Ambient, amb la proposta que es coneix com a
alternativa Tordera-Blanes que és la que el Ministeri de Foment va publicar en
el seu moment en un estudi afegit a la primera proposta que s’havia fet. Es
treballarà amb això i aquesta informació també la tenim i també ens han
demanat un informe de la nostra opinió, tant de l’Ajuntament de Blanes com
del de Tordera respecte d’aquesta variant que es proposa des dels diferents
ajuntaments.
S’informa
també que la setmana passada a la Comissió Provincial
d’Urbanisme es va aprovar ja definitivament el Pla Parcial de La Mullera i el
de la carretera de Fogars sense haver de fer cap altre modificació i sense
haver de fer cap altre text refós. Alguna qüestió petita però que, en definitiva,
els dos plans parcials ja estan aprovats per part de la Comissió Provincial
d’Urbanisme, concretament el dijous de la setmana passada.
Una informació que donarem més endavant... Ens havíem compromès a
portar un recull de les mocions que s’han presentat durant l’any passat. S’ha
fet una feina important, encara manquen algunes i ens hem estimat més
ajornar-ho fins el proper Ple ja amb el compromís de portar-ho tot estudiat,
treballat i per explicar-ho fil per randa cada una de les situacions que hi ha
perquè, encara que sembli que són poques, quan et poses a treballar te
n’adones que hi ha una quantitat molt important de mocions, unes que s’han
treballat més a fons, d’ altres que s’han treballat més superficialment i d’altres
que no s’hi ha treballat. Per tant, al proper Ple ordinari portarem el recull i les
farem arribar als diferents grups abans del Ple perquè tinguin informació de
com està cadascuna de les mocions que s’han presentat a l’Ajuntament.
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I per part meva no hi haurien més comunicacions pendents.
TEMES ORDINARIS
3.- Aprovació del Compte general del 2003 de l’Ajuntament de Tordera,
de l’organisme autònom Ràdio Tordera, de l’organisme autònom de
Serveis Comunitaris i de l’empresa pública Tordera Urbanística Activa
SL.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

2. HISENDA
2.2.1.1. COMPTE GENERAL

Alcalde: si els sembla, passaríem als temes ordinaris, concretament el punt
tercer és l’aprovació del Compte general del 2003 de l’Ajuntament de Tordera,
de l’organisme autònom de Ràdio Tordera, de l’organisme autònom de serveis
comunitaris i de l’empresa pública Tordera Urbanística Activa.
La regidora d’Hisenda té la paraula.
Sílvia Català Mora.-CiU: sí. Un cop reunida la Comissió Especial de
Comptes i lliurada la documentació que se’ns va demanar en aquell moment...
Han passat els períodes d’exposició sense que hi hagi reclamacions... Per
tant, només faltaria aprovar-ho per aquest Plenari.
Alcalde: d’acord. Intervencions? Bernat Costas d’Esquerra Republicana.
Bernat Costas Castilla.-ERC-AM: bé, per manifestar el meu vot favorable a
aquest punt de l’ordre del dia. Un punt purament de tràmit, un tràmit que
reflecteix simplement el treball dels Serveis d’Intervenció i de Tresoreria de
l’Ajuntament i amb el qual, després d’examinar la documentació, després de
la Comissió Especial de Comptes, no tenim cap al·legació a fer, simplement
mostrar la relativa satisfacció al fet que puguem aprovar ara el Compte
general del 2003 i no tan tard com quan es va aprovar el del 2002 perquè una
de les parts d’aquest Compte general que era la de l’empresa Tordera
Urbanística Activa va trigar mesos i mesos a fer la seva feina. Aquest any no
ha trigat tant i, per tant, en un termini raonable podem fer aquest tràmit
administratiu.
Alcalde: d’acord, gràcies. Pel Moviment Alternatiu? Josep Alsina.
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: tot i el tràmit d’aquesta aprovació,
nosaltres hi votarem en contra perquè a l’expedient figuren pagaments fets
sense consignació pressupostària i, per tant, votarem en contra.
Alcalde: d’acord, gràcies. Per part del Partit dels Socialistes, la regidora
Conxita Rodríguez.
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Conxita Rodríguez Cara.-PSC: gràcies. El nostre vot també serà contrari,
tot i que el tema del Compte general del pressupost és un tema que
aparentment pot ser purament comptable, però nosaltres entenem que té
també un transfons important que hem anat posant de manifest en diferents
ocasions i és que en moments de bonança econòmica veiem que tots els
ingressos addicionals que es fan es gasten pràcticament en despesa
ordinària, és a dir, que no hi ha un sentit de contenció, que això no s’ha vist en
cap moment i que es reflecteix evidentment en el moment de l’aprovació del
Compte general. D’altra banda, hi ha un aspecte que creiem que també és
important i és que l’acord és uniforme i s’aprova també el Compte general de
l’empresa pública Tordera Urbanística Activa. A nosaltres, la veritat és que el
compte que va presentar l’empresa pública ens sembla que té moltes
deficiències i ens agradaria i estem treballant per estudiar-ho amb més
profunditat des del seu inici perquè no acabem d’entendre aquest compte
general de l’empresa urbanística.
Alcalde: bé, gràcies. Només dir que, a més a més de l’aprovació del
Compte general, des del mes de juliol la Sindicatura de Comptes té el Compte
general de l’Ajuntament i també dirà la seva si hi ha alguna qüestió que no
quadra suficientment
com manifestava algun dels grups municipals,
concretament el M.A.p.T i el Partit dels Socialistes. Si hi ha alguna qüestió
que no és correcta la pròpia Sindicatura de Comptes ens ho farà saber. De
moment no hi ha hagut resposta, la qual cosa vol dir que, en principi, no s’ha
trobat cap cosa que no sigui absolutament correcta comptablement. A partir
d’aquí, entenem que hi ha vots diferenciats. Passaríem a la votació del punt
de l’ordre del dia. Vots a favor? Deu. Vots en contra? Set. Doncs quedaria
aprovat per deu vots a favor i set en contra.
ACORD
¾ Compte general del pressupost de la corporació corresponent a l’exercici
de 2003
El President manifesta que, com ja expressaven les oportunes convocatòries,
l’objecte de la present sessió era examinar i aprovar el Compte general de la
corporació corresponent a l’exercici de 2003, el qual ha estat exposat al
públic, i així mateix examinat minuciosament per la Comissió Especial de
Comptes, que ha emès els corresponents informes que consten en
l’expedient.
Havent llegit el secretari els esmentats informes els quals resulta que el dit
compte està degudament rendit i justificat, el President anuncià que es
procedeixi a la seva votació,
I no havent oposat contra l’esmentat compte objecció de cap mena,
El Ple de la corporació, per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a
favor dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
16

AJUNTAMENT DE TORDERA
Acta del Ple de 27 de gener de 2005

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora de
CiU, i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERC-AM, i els vots en contra dels
senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer, David
Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego Mitjans, del
PSC(PSC-PSOE)-PM, i dels senyors Josep Alsina Romaguera i Jordi Pérez
Salmeron, del M.A.p.T
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar del Compte general del pressupost de la corporació
corresponent a l’exercici de 2003.
¾ Compte general del pressupost de l’Organisme Autònom de Serveis
Comunitaris corresponent a l’exercici de 2003
El President manifesta que, com ja expressaven les oportunes convocatòries,
l’objecte de la present sessió era examinar i aprovar el Compte general de
l’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris corresponent a l’exercici de
2003, el qual ha estat exposat al públic, i així mateix examinat minuciosament
per la Comissió Especial de Comptes, que ha emès els corresponents
informes que consten en l’expedient.
Havent llegit el secretari els esmentats informes els quals resulta que el dit
compte està degudament rendit i justificat, el President anuncià que es
procedeixi a la seva votació,
I no havent oposat contra l’esmentat compte objecció de cap mena,
El Ple de la corporació, per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a
favor dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora de
CiU, i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERC-AM, i els vots en contra dels
senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer, David
Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego Mitjans, del
PSC(PSC-PSOE)-PM, i dels senyors Josep Alsina Romaguera i Jordi Pérez
Salmeron, del M.A.p.T
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar el Compte general del pressupost de l’Organisme Autònom de
Serveis Comunitaris corresponent a l’exercici de 2003.
¾ Compte general del pressupost de l’Ens Autònom Ràdio Tordera
corresponent a l’exercici de 2003
El President manifesta que, com ja expressaven les oportunes convocatòries,
l’objecte de la present sessió era examinar i aprovar el Compte general de
l’Ens Autònom Ràdio Tordera corresponent a l’exercici de 2003, el qual ha
estat exposat al públic, i així mateix examinat minuciosament per la Comissió
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Especial de Comptes, que ha emès els corresponents informes que consten
en l’expedient.
Havent llegit el secretari els esmentats informes els quals resulta que el dit
compte està degudament rendit i justificat, el President anuncià que es
procedeixi a la seva votació,

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

I no havent oposat contra l’esmentat compte objecció de cap mena,
El Ple de la corporació, per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a
favor dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora de
CiU, i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERC-AM, i els vots en contra dels
senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer, David
Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego Mitjans, del
PSC(PSC-PSOE)-PM, i dels senyors Josep Alsina Romaguera i Jordi Pérez
Salmeron, del M.A.p.T
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar el Compte general del pressupost de l’Ens Autònom Ràdio
Tordera corresponent a l’exercici de 2003.
¾ Aprovació del Compte general del pressupost de la societat municipal
“Tordera Urbanística Activa, SL” corresponent a l’exercici de 2003
El President manifesta que, com ja expressaven les oportunes convocatòries,
l’objecte de la present sessió era examinar i aprovar el Compte general de la
societat municipal “Tordera Urbanística Activa, SL” corresponent a l’exercici
de 2003, el qual ha estat exposat al públic, i així mateix examinat
minuciosament per la Comissió Especial de Comptes, que ha emès els
corresponents informes que consten en l’expedient.
Havent llegit el secretari els esmentats informes els quals resulta que el dit
compte està degudament rendit i justificat, el President anuncià que es
procedeixi a la seva votació,
I no havent oposat contra l’esmentat compte objecció de cap mena,
El Ple de la corporació, per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a
favor dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora de
CiU, i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERC-AM, i els vots en contra dels
senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer, David
Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego Mitjans, del
PSC(PSC-PSOE)-PM, i dels senyors Josep Alsina Romaguera i Jordi Pérez
Salmeron, del M.A.p.T
18
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ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar del Compte general del pressupost de la societat municipal
“Tordera Urbanística Activa, SL” corresponent a l’exercici de 2003.
4.- Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 36 que regula la taxa per la
prestació del servei de la Llar d’Infants.
1. HISENDA
1.2.1.3.ORDENANCES FISCALS

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Alcalde: el quart punt de l’ordre del dia és la modificació de l’Ordenança
fiscal número 36 que regula la taxa per la prestació de servei de la Llar
d’Infants. La regidora d’Hisenda té la paraula.
Sílvia Català Mora.-CiU: bé... quan vam crear aquesta ordenança ja vam
posar que les famílies nombroses tindrien un 10 % de descompte. A més a
més, qualsevol infant que estigués a la Llar amb un grau de minusvalia
gaudiria d’un 15 %. I es tractaria, doncs, d’incloure també un 10 % de
descompte pels infants que siguin dos o més germans que vagin a la Llar i
cada un d’ells gaudiria d’aquest 10 % de descompte. A més a més, val a dir
que totes aquestes bonificacions no són acumulables. Per tant, els pares
podrien agafar-se a la bonificació més beneficiosa per a ells. Es tractaria
simplement d’això.
Alcalde: d’acord, intervencions? Bernat Costas d’Esquerra Republicana.
Bernat Costas Castilla.-ERC-AM: gràcies. Per manifestar el meu vot
favorable a aquest punt de l’ordre del dia. Entenem que evidentment introduir
aquesta bonificació és necessari, potser fins i tot caldria estudiar si no es
queda curta. En tot cas, el que sí voldria ressenyar també és que el fet que
s’hagi de fer ara aquesta modificació indica que en el moment de preveure
l’ordenança segurament no es va treballar amb prou profunditat, no es va
detectar aquesta mancança i, per tant, probablement el text que en el seu
moment es va dur a aprovació no havia estat estudiat amb la calma que
requeria aquesta ordenança. Tot i això, entenem que la modificació
evidentment és interessant, respon a les línies que nosaltres, tant aquest any
com l’any passat, en el moment de portar al Ple les ordenances fiscals hem
repetit en diverses ocasions que cal treballar amb molta profunditat les
ordenances fiscals del nostre municipi, perquè realment es troben molt
buides en la qüestió referida a les bonificacions i a les exempcions de caràcter
social i de caràcter de situacions socio-econòmiques dels ciutadans de
Tordera sobre les quals recau l’obligació de complir amb aquesta ordenança.
Entenem, per tant, que és positiu la línia que persegueix, la que defensem des
del nostre grup, tot i que no ens podem estar de dir que segurament si s’ha de
portar ara a aprovació és perquè en el seu moment no es va tenir prou cura
amb la redacció d’aquesta ordenança. Com deia, doncs, el meu vot serà
favorable.
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Alcalde: gràcies. Pel Moviment Alternatiu, Josep Alsina.
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: sí. Nosaltres votarem a favor. És una
modificació que millora l’ordenança existent i per tant no podem estar-hi en
contra, tot el contrari, hi estem a favor.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Alcalde: gràcies, pel Partit dels Socialistes, Conxita Rodríguez.
Conxita Rodríguez Cara.-PSC: gràcies. El Partit dels Socialistes, malgrat
que en el seu moment el seu vot va ser contrari a totes les ordenances fiscals
pel fet que s’establien en conjunt , sí que és cert que en el moment que es
van debatre aquestes ordenances precisament el nostre grup va posar sobre
la taula el fet que s’havien d’estudiar determinades bonificacions i
determinades exempcions, concretament amb el tema de la llar d’Infants. Per
tant, en el moment en que això se’ns porta al Ple, tot i que ens hagués
agradat que s’hagués aprofundit més en el tema, el nostre vot serà favorable.
Alcalde: bé, gràcies. Tancant aquesta qüestió, és una modificació, com
explicava la regidora, del 10 % , que no tenen altres llars d’infants però que ha
sortit de les diverses reunions que s’han fet amb els pares i de les situacions
concretes d’alguns dels pares que han fet evident que tenen més d’un infant
conjuntament i que, per tant, això podia ser motiu per arribar a un acord de
descompte. Ens va semblar correcte, malgrat l’estudi que hem fet d’altres llars
d’infants que no existia. Per això ho hem inclòs. És una bonificació, un
benefici pels pares que tenen més d’un infant a la llar o que tindran més d’un
infant.
Dit això, i no havent vots diferents anunciats, quedaria aprovat aquest punt de
l’ordre del dia per unanimitat del Plenari.
ACORD
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Les Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans, en els termes exigits per la Llei 1/1998, de
Drets i garanties dels contribuents. Per tal que efectivament les ordenances
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compleixin aqueixes funcions cal adaptar-les puntualment a les modificacions
legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant els presents acords.
Atès que, per les raons justificades a l’expedient corresponent, convé introduir
determinades modificacions a l’ordenança fiscal núm. 36 que regula la Taxa
per la prestació del servei a la llar d’infants.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Vista la Memòria de l’alcaldia, la proposta emesa per la regidora d’hisenda per
la regidora d’Ensenyament i els informes del secretari-interí i de l’Interventoracctal.
El Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor
dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora, de
CiU; dels senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer,
David Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego
Mitjans, del PSC(PSC-PSOE)-PM, dels senyors Josep Alsina Romaguera i
Jordi Perez Salmeron, del M.A.p.T i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERCAM,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2005 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
Número
Taxes per prestació de serveis o de realització d’activitats
administratives de competència local
36 (MODI) Taxa per la prestació del servei Llar d’infants
SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuaran vigents fins que no
s’acordi la seva modificació o derogació.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de la nova ordenança
fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, i de la seva publicació en un diari de màxima difusió.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius
que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar,
així com el text de l’ordenança aprovada.
CINQUÈ.- Trametre al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat, els acords de modificació d’ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
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d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i Administracions Públiques i d’Economia i Finances.
TEMES URGENTS
5.- Constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’un equipament escolar.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

2.HISENDA
2.1.4. CESSIONS I ARRENDAMENTS DE DRETS I BÉNS

Alcalde: I aquí s’acabarien els punts ordinaris de l’ordre del dia, però abans
d’entrar al punt de precs i preguntes hauríem d’introduir un punt per urgència
que és relatiu al dret de superfície a favor de la Generalitat per tal de construir
el nou Centre d’Ensenyament Primari que, si bé recorden, es va fer un acord
de Ple en el seu moment, tal i com havia demanat el Departament d’Educació
de la Generalitat, però la darrera setmana ja ha arribat un model específic per
fer aquest tipus d’acord que han aprovat al Departament de la Generalitat
durant aquests mesos, entre la primera aprovació nostra i la construcció i
l’inici de les obres i, per tant, portaríem urgent el punt de l’ordre del dia que
modifica o deroga l’acord anterior a favor d’aquest altre que ha proposat el
Departament d’Educació. Hi ha una varietat quant a la superfície que s’havia
aprovat en el seu moment perquè el sistema que proposen ara és el dret a
superfície i, per tant, exclourem el que els havíem donat com a ús, sense que
fos dret a ocupar del parc del Grand Prix que havia de servir com a zona de
lleure. Tot i això, descomptant els metres del parc del Grand Prix ens quedem
amb la quantitat de metres que són aproximadament 100.000 per fer la nova
escola i, per tant, podem prendre aquests acord ja d’acord i pactat amb el
Departament d’Educació de la Generalitat per la totalitat dels metres que
ocupa l’escola realment.
Intervencions? Bé, primer hauríem de votar la urgència si ho creuen oportú.
Estem d’acord en votar la urgència, estaríem tots d’acord? Doncs, per tant, la
inclouríem en l’ordre del dia i ara anem a discutir el punt de l’ordre del dia que,
en tot cas, el llegirem: Constitució d’un dret de superfície a favor de la
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un equipament escolar.

El secretari, d’ordre de l’alcalde, llegeix la proposta d’acord.
Alcalde: gràcies, secretari. De fet, ja hem explicat de què es tractava. Per
tant, passaríem al torn dels portaveus. Si volen intervenir?, Hi ha alguna
intervenció per part d’Esquerra Republicana?
Bernat Costas Castilla.-ERC-AM: bé, simplement per manifestar el meu
vot favorable. És una modificació en la línia en què les dues Administracions
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En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

en diferents competències sobre la matèria dels centres escolars, s’entén que,
en aquest cas, pot millorar el projecte i que, per tant, evidentment el nostre vot
serà favorable. I a més, voldria aprofitar per remarcar un dels fragments que
ha fet esment el secretari quan llegia la proposta d’acord. En el punt tercer hi
ha una ratificació altra vegada del compromís, en aquest cas es diu de dos
anys, en el termini de dos anys s’haurà començat l’obra de l’escola. Jo crec
que serà abans, però no està de més que una vegada més hi hagi un
compromís d’inici ràpid de les obres de l’escola que en el fons és el que
importa. En aquest cas estem tots d’acord que el lloc és un lloc indicat per la
construcció d’una de les noves escoles públiques que calen a Tordera i, per
tant, posar una altra vegada de manifest la voluntat de fer-ho en un termini
breu no està mai de més. Com deia, doncs, el meu vot serà favorable.
Alcalde: gràcies. Pel Moviment Alternatiu per Tordera?
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: sí. Hi votarem a favor.
Alcalde: d’acord. Pel Partit dels Socialistes?
Conxita Rodríguez Cara.-PSC: el nostre vot serà favorable.
Alcalde: d’acord. Per tant, només afegeixo que el dia 9 de febrer estem
convocats a una reunió amb el subdirector general de Centres Docents per
parlar justament d’aquestes qüestions i que s’acceleri el màxim possible la
construcció, que no siguin els dos anys, que sigui menys. Dit això, i no
havent-hi vots diferents, aprovaríem el punt per unanimitat. Queda aprovat.
ACORD
PRELIMINARMENT: Declarar, per unanimitat dels membres assistents, la
urgència del debat i votació d’aquesta proposta.
Fets:
1. En data 22 de juny de 1994 es va signar, entre l’Ajuntament de Tordera i
l’INCASÒL, l’acta de cessió dels vials, equipaments, zones verdes i obra
urbanitzadora del polígon Mas Ros.
2. En data 16 de juliol de 1997, el Ple de l’Ajuntament acorda inscriure les
finques cedides per INCASÒL a l’inventari municipal.
3. En data 19 de juliol de 2004, l’arquitecte municipal emet informe del
projecte de parcel.lació de les finques cedides per INCASÒL, núms.
cadastrals 6762201 i 6762202, situades dins de l’àmbit del Mas Ros, que
afronten amb l’Av. dels Països Catalans i carrer Girona. Del projecte de
parcel.lació de les finques inicials esmentades, en resulten dues noves
finques, una de les quals de forma trapezoïdal amb una superfície de
8.060,40 m2.

23

AJUNTAMENT DE TORDERA
Acta del Ple de 27 de gener de 2005
4. En data 29 de juliol de 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la posta a
disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
d’aquests terrenys de superfície 8.060,40 m2 per a la construcció d’un
nou CEIP al sector del Mas Ros.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Fonaments de dret:
Article 209 i 214 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 41 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
El Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor
dels senyors Joan Carles Garcia Cañizares, Arseni Garcia Matas, Josep
Llorens Muñoz, M. Àngels Cayró Pujol, Rafel Matas Ribas, Mercè Jiménez
Subirós, Carles Aulet Salvador, Joan Tusell Barber i Sílvia Català Mora, de
CiU; dels senyors Conxita Rodríguez Cara, Josep Joan Romaguera Ferrer,
David Grimal Verdura, Jaume Romaguera Ferrer i Montserrat de Diego
Mitjans, del PSC(PSC-PSOE)-PM, dels senyors Josep Alsina Romaguera i
Jordi Perez Salmeron, del M.A.p.T i del senyor Bernat Costas Castilla, d’ERCAM,
ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a favor de la Generalitat de Catalunya, per un període de
trenta anys, a comptar de la data de la seva inscripció en el Registre de la
Propietat, un dret de superfície gratuït, gravable i transmissible a favor
d’organismes, entitats o empreses que estiguin participades, de forma directa
o indirecta, majoritàriament per la Generalitat de Catalunya sobre la finca
propietat d’aquest municipi, qualificada de bé de propis, que es descriu a
continuació:
“Parcel·la A. Avinguda dels Països Catalans.
La parcel·la A dóna front a l’avinguda dels Països Catalans, en l’àmbit del
“Mas Ros” de forma irregular. Té una superfície aproximada de 6.500 m2.
Limita al sud-oest amb la finca propietat de l’Ajuntament de Tordera, amb una
línia de 69,72 ml; al nord-oest, amb l’avinguda dels Països Catalans, en una
línia de 130,49 ml.
Limita al nord-est, en part, amb el Parc Municipal del “Grand Prix” i en una
línia de 31,18 ml, amb la finca cadastral núm. 6762206 propietat de Antonio
Miguel Santiago Jiménez; i en una línia de 2,25 ml, amb l’espai viari del Camí
Ral.
Limita al sud-est, en una línia de 44,72 ml, amb la finca cadastral
núm.6763015 propietat de Lluís Colomer Romaguera; i limita amb un tram de
20,93 ml i 46,50 ml, amb la finca propietat de Jeronimo Sonsona Jerez.”
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En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Títol: pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Tordera, segons acta de
cessió d’Incasòl dels vials, equipaments, zones verdes i obra urbanitzadora
del Polígon el Mas Ros el 22 de juny de 1994. Pendent d’inscripció en el
Registre de la Propietat i procedent de la finca matriu a nom de l’Institut
Català del Sòl, inscrita en el Registre de la Propietat de Pineda de Mar, al
Tom 1580, Llibre 178 de Tordera, foli 165, finca 18394-N, Inscripció 1ª.
SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i
comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament
d’energia elèctrica amb la potencia suficient per l’execució de l’obra i el
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la
instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser
necessari- i, el vial que dona davant del solar es trobarà pavimentat la calçada
i tindrà encintades les voreres, sense cap cost o càrrega pel superficiari.
Correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del superficiari.
Seran de compte i càrrec del superficiari les despeses derivades del
manteniment de l’edifici construït, essent a càrrec de l’Ajuntament cedent del
dret de superfície les que corresponguin al manteniment de l’activitat docent
que es desenvolupi en el centre escolar construït.
TERCER.- El superficiari, per ell mateix o per tercers, en el termini màxim de
dos anys des de la data d’inscripció del dret de superfície a favor de la
Generalitat de Catalunya en el Registre de la Propietat, haurà de construir en
l’esmentada finca, conforme el planejament vigent, un edifici que serà destinat
a equipament escolar. Així mateix, el superficiari podrà destinar la part del
terreny no edificada i les construccions aixecades en exercici del seu dret, a
altres usos alternatius vinculats o compatibles amb el d’equipament escolar,
sempre que no limitin o condicionin el normal desenvolupament d’aquest
darrer.
QUART.- Es determinen com a causes d’extinció del dret de superfície:
a) El decurs del termini fixat.
b) La manca de compliment de qualsevol dels condicionants establerts al
punt tercer.
c) La renúncia del superficiari abans del decurs del termini fixat, prèviament
es comunicarà a l’Ajuntament la voluntat del superficiari de posar fi al
gaudir de dit dret.
CINQUÈ.- a l’extinció del dret de superfície per qualsevol de les causes
esmentades, les construccions aixecada sobre la finca abans descrita
revertiran gratuïtament a l’Ajuntament, prèviament s’aixecarà una acta
conjunta entre Ajuntament i Departament d’Educació, que certifiqui l’estat de
la construcció.
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SISÈ.- Es faculta a l’alcalde president per tal que atorgui tots aquells actes i
documents que siguin necessaris en ordre a l’execució de l’acord de Ple de
data 29 de Juliol de 2004 i del que ara s’adopta amb les modificacions que de
l’acord anterior calgui, inclosos els actes d’aclariment i de rectificació, fins
l’efectiva inscripció dels mateixos al Registre de la Propietat.
PRECS I PREGUNTES
6.- Precs i preguntes.

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

Alcalde: i passaríem ja al sisè punt de l’ordre del dia que és, concretament,
el de precs i preguntes.
L’iniciaríem amb el grup municipal d’Esquerra Republicana.
Bernat Costas Castilla.-ERC-AM: bé, primer reiterar en veu una cosa que
crec que és evident en el Ple d’avui i és que, salvant urgències, el Ple ordinari
d’avui no aporta cap punt substancial fóra de propis acords de pura tramitació
administrativa, la qual cosa ens fa plantejar que segurament quan al principi
del mandat vam atorgar en reserves a l’equip de govern la confiança de que
determinades qüestions, per poder precisament accelerar la seva tramitació,
es poguessin gestionar des de Junta de Govern, segurament en aquell
moment vam ser excessivament benèvols amb el què pensàvem que podia
ser la forma d’actuar d’aquest govern. Tenim la impressió que absolutament
per sistema, amb tot allò que la llei permet, es buida absolutament de
contingut els plens, especialment els ordinaris. Tenim la sensació que tots
aquells acords que la discussió dels quals pot dur a divergències d’opinions
de caràcter general, de debat polític, més que qüestions de tràmit o de debat
sobre qüestions tècniques o administratives, tot aquelles qüestions en què hi
ha o pot haver-hi divergències d’opinió política, no hi ha voluntat del govern...
- Sr. alcalde, si el regidor em permet i pot evitar fer comentaris, li agrairia
perquè és molt molest... - Bé, com deia és la impressió meva i la de tot el
grup que la voluntat d’aquest govern és la d’evitar permanentment posar
sobre la taula de la discussió pública l’únic òrgan previst per la llei en què els
representants dels ciutadans podem discutir a dreta llei els temes que afecten
el nostre municipi de que aquests temes no vinguin al ple. Tinc la impressió
que la manera d’actuar d’aquest govern pot laminar els drets dels ciutadans
en l’únic òrgan públic de discussió entre tots els seus representants; la major
part de temes que els hi són d’interès no hi participen. En aquest sentit,
doncs, pregaria a l’alcalde, però també a tot l’equip de govern que
reflexionessin sobre la política que estan portant en aquests aspectes i que el
Ple és el màxim òrgan de debat entre els representants dels ciutadans i que,
per tant, tot aquell tema d’interès pel present i el futur del nostre municipi cal
que sigui discutit en el Ple i no que permanentment es treguin del Ple aquelles
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qüestions que, tot i que puguin ser acordades des d’un altre fòrum, poden ser
de ple interès per als ciutadans.
Fet aquest prec, voldria fer-ne un altre i també de caràcter general: vostè, al
principi, Sr. alcalde, ens recordava que el 2004 va ser un any en què els
diferents grups de l’oposició d’aquest Ple vam treballar intensament en
l’aportació de temes, de mocions al Ple de l’Ajuntament perquè aquestes
fossin discutides, perquè aquestes fossin, en el seu cas, aprovades. Vostè
ens deia que encara han d’acabar de repassar l’estat de compliment
d’aquestes mocions. Ja els manifestava en el passat Ple de pressupostos que
la impressió és que, almenys via pressupostària, no han treballat gens en els
acords de Ple i els pregaria en aquest primer Ple ordinari del 2005 que totes,
totes aquelles qüestions que debatem i acordem en el Ple fossin presses pels
membres de l’equip de govern com qüestions prioritàries. De fet, per això són
acordades pel màxim òrgan d’aquest Ajuntament, i en aquest mateix sentit
voldria posar un exemple ja que fa molts mesos estem esperant una resposta,
que n’hem parlat moltes vegades en el Ple i el propi regidor en qüestió s’ha
compromès permanentment que abans del següent Ple exposar-nos l’estat
de la situació, mostrar-nos la documentació al respecte i poder-ho discutir.
Això és el Pla d’Emergències del nostre municipi en general; i especialment
pel que respecta al mercat, en multitud d’ocasions el regidor Aulet ens ha dit
que això estava a punt d’acabar-se, que abans del proper Ple ens ho
presentaria de nou, i per començar amb bon peu l’any reclamaríem que
abans del proper Ple poguéssim veure el Pla d’Emergències del municipi,
especialment pel que respecta al mercat i que, en tot cas, poguéssim amb el
text en mà exposar-li al regidor aquelles qüestions que entenem que són
prioritàries per millorar aquest aspecte de la gestió municipal.
Fet aquest segon pres de caràcter genèric, voldria fer-ne un tercer. L’altre dia,
quan parlàvem en el darrer Ple de pressupost, quan parlàvem de la gestió
econòmica del govern, una de les qüestions que jo els feia avinent per
manifestar el meu vot contrari a la proposta de pressupost que presentaven,
era el fet que s’havien tapat completament les orelles a una proposta que els
fèiem des del grup d’Esquerra, que reiterem i que preguem que es tiri
endavant pel bon funcionament del municipi, que és la millora de la gestió
dels contractes administratius i de les compres que realitza el nostre
Ajuntament. Els dèiem que totes les partides de manteniment, de compra de
béns i de serveis estaven desbocades. Any rera any augmentaven les
partides sense fer una anàlisi real de si calia o no calia, sense realitzar els
millors procediments per abaratir les despeses ordinàries de l’Ajuntament. Hi
ha tot un seguit de qüestions que mai passen per concurs públic, que mai
s’analitza si en comptes de contractar-les mes a mes, trimestre a trimestre, es
contractessin de forma conjunta via concurs i de forma anual es guanyaria
moltíssim en estalvi. Els preguem, altra vegada, de nou, en aquest primer Ple
de l’any, en un ple en el que a més no hi ha tampoc punts en l’ordre del dia i,
per tant, segurament és un moment ideal per reflexionar i parlar sobre
27

AJUNTAMENT DE TORDERA
Acta del Ple de 27 de gener de 2005

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

aquestes qüestions de caràcter genèric sobre el funcionament del nostre
Ajuntament, que analitzessin tots els seus procediments de contractació de
béns i serveis perquè l’Ajuntament en la gran majoria d’ells el poble hi està
perdent diners perquè es gestiona malament, es gestiona a curt termini, amb
compres puntuals i no amb procediments que podrien estalviar molts diners a
l’Ajuntament i, per tant, molts diners al nostre poble.
Voldria, doncs, amb aquests tres precs de caràcter genèric donar per
finalitzada la meva intervenció en el punt de precs i preguntes del Ple d’avui i
ja emplaçant-los a que si aquests precs de caràcter genèric no són atesos
com entenem que han de ser atesos, a partir del proper Ple reprendrem la
línia de començar a desglossar-los, punt per punt, totes aquelles qüestions
exemplificades d’aquests tres grans precs genèrics que els hem fet avui per
mostrar-los aquelles qüestions en les que creiem que vostès no hi treballen de
la millor manera per als interessos del nostre municipi.
Alcalde: gràcies. El Moviment Alternatiu per Tordera.
Jordi Perez Salmeron.-M.A.p.T:
company Josep Alsina.

jo mateix. Després passaré el torn al

Primerament, un prec sobre un tema que ja vam estar comentant a l’anterior
Ple ordinari. És en relació a una tarja que us vam mostrar sobre el Centre de
Rehabilitació, que sabem que el tema va estar tancat però nosaltres vam
demanar el conveni entre l’Ajuntament de Tordera i la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva. La regidora de Benestar Social, en aquell moment, si a
cas recordo una mica com havien anat els fets: vam ensenyar una tarja en la
qual s’anunciava un servei per a una persona, per part d’una persona
particular que està donant un servei al Centre de Rehabilitació de Tordera i
era un servei privat. Llavors se’ns va comentar que aquesta persona, degut a
la mancança de clients, havia decidit deixar aquest servei i es va deixar el
tema per tancat. Nosaltres, vam demanar aquest conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Tordera i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i
llegint els acords adoptats en data 5 de desembre del 2003, en el seu punt
sisè deia el següent: “...les parts no podran cedir a tercers els drets i
obligacions dimanants del present conveni, ni tampoc estaran facultades per a
subcontractar-los sense l’autorització prèvia de l’altre...”, entenent que això
no s’hauria produït. És simplement pregar-los que abans d’arribar a situacions
així, en tot cas, tingueu en compte els acords que es prenen en aquests
convenis.
Una segona pregunta vindria a ser sobre el pressupost del 2005, en el qual hi
ha una dotació pressupostària per a la realització d’un nou camp de tir a
Tordera. La pregunta és lògica: On es fa aquest nou camp de tir a Tordera? I,
en principi, quan està prevista la seva construcció?.
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Referent a un tema del transport escolar..., el que sí voldríem preguntar-los és
quina és la solució o quina solució es pensa donar al transport escolar durant
el 2005, si és que n’hi ha alguna. I enllaçant una mica amb el tema del
transport escolar, el nostre grup va anar a Blanes, vam estar mirant com
funcionava el transport urbà de Blanes i vam trobar que l’Ajuntament de
Blanes editava un tríptic, que suposo que algun regidor ja coneix i segurament
molta gent també, en el qual hi havia els horaris i les tarifes del bus urbà. En
aquest cas, vam anar a la Policia local de Tordera i vam demanar informació
sobre el bus urbà de Tordera. Ens van donar un paper DIN-A4 amb els
horaris, però hi havia una curiositat i és que posava “horari vigent a partir de
l’1 d’octubre del 2000”. Entenem que estem a l’any 2005, aquest octubre farà
cinc anys d’aquest paper. Potser seria hora de crear un tríptic com fa
l’Ajuntament de Blanes en el qual s’especifiquin els horaris i les tarifes.
Simplement és un prec perquè el tingueu en compte.
També, tenint en compte una mica el funcionament del Fòrum Jove dels
últims mesos, en el qual no sabem si hi ha hagut una mica o molt de
moviment, demanaríem al regidor de Joventut, en aquest cas, i Participació
Ciutadana que, en tot cas, ens fes una valoració de com està funcionant, quin
és el funcionament i quines són les línies a seguir a partir d’aquest any del
Fòrum Jove de Tordera.
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: tinc tres qüestions: en primer lloc, un
prec en relació a la riera de Sant Daniel. Des de fa temps, s’ha detectat que
l’aigua que baixa és bastant bruta, fa mala olor i possiblement pugui haver-hi
un abocament descontrolat a la part alta d’aquesta riera. Per tant,
demanaríem que s’esbrinés quin és aquest punt d’abocament i que s’hi posés
solució.
Un segon punt és en relació al Pla parcial de la Mullera. Com se’ns ha
comunicat es va aprovar definitivament. Nosaltres veiem que s’ha aprovat el
Pla parcial però s’han fet darrerament unes obres en aquesta zona de la
Mullera on hi ha uns tancaments bastant importants. Voldríem saber si s’està
posant fre a aquestes obres que sense el corresponent Pla parcial, Projecte
de compensació i d’urbanització no es poden dur a terme, si per part de la
Regidoria d’Urbanisme s’han dut terme els expedients corresponents per
aturar les obres i puguin tornar aquests terrenys al seu estat anterior.
I, per últim, ens hem de referir a la gravetat dels fets que hem conegut a la
finca de Ca l’Orench, entre Tordera i Blanes, on s’han dut a terme la
construcció de diversos camps de futbol, i segons s’ha anunciat la intenció
era de construir nou camps de futbol de gespa. No demanem explicacions
perquè els fets són els fets. Nosaltres, el que coneixem per l’expedient que hi
havia a l’Ajuntament de Tordera és que des del dia 1 d’octubre de 2004 hi
havia un informe de l’agent de la Policia Local de la unitat de Medi ambient
anunciant aquests fets, i que aquestes actuacions no tenien cap mena de
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llicència municipal. Això passava l’1 d’octubre. Coneixem també que, durant el
pont de la Puríssima, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Tordera, segons
es deia a la mateixa web sobre aquesta activitat, doncs va inaugurar i va fer
acte de presència a l’entrega i lliurament de premis d’un torneig de futbol
organitzat en aquestes instal·lacions. Això són els dos fets bàsics que hem
conegut i, per tant, davant la gravetat d’aquests fets volem saber quins són els
regidors que es faran responsables polítics d’haver deixat dur a terme
aquestes actuacions sense cap mena de llicència municipal. Primer això: Qui
es fa responsable d’aquests fets?; i, segon, si no creuen els responsables
polítics que s’ho pensin, que quan s’està en un càrrec d’aquesta importància,
al capdavant d’un ajuntament, s’ha de ser responsable, si no creuen que
haurien de dimitir o, com a mínim, posar a disposició del Plenari o de l’alcalde
el seu càrrec.
Alcalde: d’acord. Passaríem al grup del Partit dels Socialistes.
Conxita Rodríguez Cara.-PSC: bé, gràcies. En primer lloc, sembla que avui
és el dia dels precs i nosaltres en teníem un. Quan hem revisat els decrets i
resolucions que s’han pres des de principis d’any, curiosament una gran part
dels primers decrets corresponen a contractacions de personal que es fan per
raó d’urgència. Això demostra en primer lloc una manca de previsió. És obvi.
Hem anat reiterant en diverses ocasions el fet de fer públics els llocs de treball
i possibilitar que tothom hi pugui tenir accés i, per tant, el treure aquesta
immediatès de la urgència faria que fos molt més clara la gestió, la
contractació del personal. Es fa cas omís i el que anem veient és que
contínuament està passant això.
Hi ha un altre prec pròpiament dit que és que en els últims temps, dins
d’aquest esquema d’anar agafant serveis de les urbanitzacions, s’ha agafat el
servei, per exemple de la brossa de Can Domènec, i em consta que hi ha
algunes famílies que es troben bastant molestes per com s’està portant a
terme, entre d’altres coses perquè mentre el servei de la brossa l’estaven
portant ells directament tenien vuit punts de recollida de brossa repartits per
tota la urbanització. A partir del moment en què l’Ajuntament se’n fa càrrec,
aquests vuit punts queden reduïts a tres. Curiosament tots ells es troben dins
l’àmbit de la primera fase, amb el qual hi ha sobretot persones grans que són
les que tenen ja la seva residència a la urbanització i s’han de desplaçar més
d’un quilòmetre per dipositar la seva brossa al contenidor d’escombraries.
Crec que si l’Ajuntament es fa càrrec d’un servei hauria de ser per millorar
evidentment el servei que es dóna als ciutadans, però, en tot cas, no és lògic
que sigui per empitjorar-lo i sobretot quan això és en perjudici per a les
persones grans que estan vivint a la urbanització i tot això els representa
realment un problema.
Hi ha un altre aspecte... Nosaltres també havíem de parlar de la finca de Ca
l’Orench. N’ha parlat en Pitu. Per tant, jo no tornaré a insistir sobre el mateix ,
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però sí que penso que és un tema que, des del nostre grup, des de fa molt de
temps que estem reiterant moltes vegades que s’ha de fer disciplina
urbanística, i quan reiterem que s’ha de fer disciplina urbanística no ho fem
perquè l’Ajuntament tingui un afany recaptatori, sinó perquè tothom compleixi
amb la legalitat. Les informacions que nosaltres tenim és que hi ha
determinades persones que s’adrecen a l’Ajuntament i que des del propi
Ajuntament, i això és molt greu, se’ls diu “si demaneu llicència, no us la
podem donar. Feu, tireu pel dret”. Això ho lamento, i no és una, ni dues, ni
tres persones que m’han fet aquest comentari i això va en contra
absolutament de qualsevol tipus d’administració, és més, nosaltres vam
demanar en el seu dia que se’ns donés una relació de les llicències d’obres
majors que havien estat denegades perquè la nostra constatació era que
obres majors denegades i que, per tant, l’Ajuntament tenia coneixement,
s’havien fet i s’estaven acabant. No se’ns ha donat aquesta relació, se’ns ha
dit que representava molta feina, que podia colapsar els serveis municipals.
Jo crec que des del moment en què ho tenim tot informatitzat fer una relació
de les llicències d’obres majors que han estat denegades en els últims anys,
no crec que representi tant d’esforç pels administratius. Crec que realment
seria fàcil fer-ho i podríem constatar moltes coses.
Hi ha un altre aspecte, també, i és que és curiós perquè a vegades
l’apreciació que tenen algunes persones és que en aquest municipi tothom pot
fer la seva i hi ha determinades inclús societats que actuen amb una gran
prepotència, que poden modificar un camí, que poden tancar un camí...
Llavors crec que això és un tema molt preocupant sobretot quan se’ns diu que
el regidor de Pagesia és coneixedor i sap aquestes situacions i que en canvi
no s’ha fet res, que s’han posat portes de tres metres per al tancament d’una
servitud de pas que impedeix que els vehicles puguin passar i que han de fer
cinquanta maniobres per poder accedir-hi. Són temes que ens arriben a
nosaltres i que són en perjudici dels ciutadans. Llavors, això són qüestions
que crec que s’haurien de resoldre.
Hi ha un altre aspecte que si bé no incideix directament en l’Ajuntament sí que
m’agradaria comentar, i és que tots sabem que un dels temes que més
preocupen als nostres ciutadans és el tema de la salut. A l’Àrea Bàsica de
Salut, i jo ho he dit en diferents ocasions que ha tingut al llarg dels anys una
sèrie de problemàtiques que inclús moltes vegades s’han salvat per la
professionalitat de les persones que estan allà, hi ha un tema que pot semblar
molt senzill i possiblement el Departament de Sanitat amb el seu pla de xoc
pugui anar arribant però a vegades es destinen diners a coses bastants
intranscendents i seria important. Si intenteu parlar amb l’Àrea Bàsica de
Salut per una urgència pot passar una hora, i poden passar-ne dues, i el
telèfon contínuament comunica. Aquest és un problema que es troben tots els
ciutadans de Tordera. Jo crec que si l’Ajuntament en aquests moments,
provisionalment, mentre l’altra administració ho resolgui, agafa una nova línia i
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la instal·la, els ciutadans del nostre poble ens ho agrairien, tots, perquè això
redundaria en benefici del servei que s’està prestant. No tinc més preguntes.
Alcalde: gràcies. Anem a intentar respondre de la millor manera possible
cada una de les intervencions.
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Quant a les intervencions d’Esquerra Republicana han estat molt generals.
Intentaré fer un repàs aproximat de la intervenció.
La quantitat de punts que vénen al Ple no repetiré que són els que també han
de venir, però també és veritat que no hi ha massa competències que vagin a
la Junta de Govern Local moltes vegades en terminis de dos mesos, és a dir,
de vegades comentem que el Ple està buit de contingut, però segurament des
del darrer Ple ordinari fins aquest per qüestions diverses no hi han hagut
massa acords de Junta de Govern Local i podíem fer un repàs, fins i tot, de
cada una d’aquestes que es fan cada quinze dies. Hi ha temes importants
que, de vegades, sorgeixen i potser no arriben al Plenari però que, tampoc
penseu, que hi ha tants temes importants competència de la Junta de Govern
Local que no arribin mai al Ple. Per tant, la voluntat del govern és discutir si hi
ha alguna proposta, si hi ha alguna evidència com són les mocions que s’han
presentat per part dels grups municipals, qualsevol tema que es vulgui portar
al Plenari s’accepta i es posa a debat, només faltaria. Per tant, faré un repàs, i
amb això em comprometo, de quines qüestions són les que vam traspassar
al Decret d’Alcaldia i a la Junta de Govern Local perquè aquesta és la
derivació per si hi ha alguna que considerem que és imprescindible, que els
grups municipals hi participin, i retornaré la competència al Ple, però seran
poques. En tot cas, no hi ha voluntat d’amagar el debat perquè el debat es
produeix igualment encara que no sigui al Plenari i perquè el debat es
produeix igualment en punts de l’Ordre del dia molt extensos, com pot ser
l’aprovació del pressupost o en punts de l’Ordre del dia concrets com pot ser
el de precs i preguntes o les mocions presentades pels diferents grups. Per
tant, el compromís de fer el repàs dels acords de Ple, del primer Ple ordinari
de constitució i veure quines són aquestes competències tan importants que li
vam treure al Ple, que crec que li vam treure al Ple, que crec que són poques,
el secretari em rectificarà en tot cas, les podem repassar. Seran molt poques
perquè els temes importants estan venint al Ple i els temes de futur estratègic
del municipi s’estan debatent als plens.
Quant a les mocions, ja ho he dit a l’inici del Ple, a les comunicacions, hi ha
més feina del que en principi diuen vostès. Hi ha molta més feina feta i, de
vegades, no es reflecteix la partida exacta al pressupost, però està dintre de
partides globals i això, per posar un exemple perquè hem tingut alguna
intervenció desagradable, de vegades, en el sentit que no hi ha previsió de fer
obres per solucionar el problema de les barreres arquitectòniques perquè en
el Ple de pressupostos no van veure una partida explícita que parlava
d’aquesta actuació, però sí que hi ha partides que ja desglossarem
32

AJUNTAMENT DE TORDERA
Acta del Ple de 27 de gener de 2005

En dono fe, el secretari-interí, Lluís X.Viñuales
l

exactament i explicarem quines són les obres d’eliminació de barreres
arquitectòniques previstes durant el 2005. Per tant, penso que a vegades no
és tant explícit el que ve en el pressupost, però que es possible portar-ho.
És veritat que allò que s’aprova al Ple és important, però també és important
que el govern té la obligació de governar i en moltes ocasions s’han de
prioritzar coses que no s’han debatut al Ple, que són d’interès social per a
tothom i que van al davant de la feina , no només dels regidors sinó dels
propis Serveis Tècnics. Davant d’altres propostes que es fan, també dir que
de les mocions que s’han aprovat al Ple possiblement algunes quedaran
sense efecte i no es farà, quedarà aprovada però no es farà durant l’any 2005
i possiblement es treballarà durant el 2006, però, tot i això, jo he agafat el
compromís inicialment que al proper Ple i, abans del Ple, tinguin la informació
de la situació de cada una de les mocions que s’han debatut i s’han aprovat
en el Ple municipal.
Quant al Pla d’Emergències Municipal no li passo la paraula al regidor. En tot
cas, li demano que si ja està fet, li passi al regidor d’Esquerra Republicana
perquè no ens torni a fer la demanda en el Plenari.
La qüestió de portar a concurs la contractació de béns i serveis és una qüestió
que, en tot cas, Sr. Costas, ens sentem fóra del Plenari i mirem exactament
quines són i de quina manera es poden reduir. Vostè va parlar-ne amb la
regidora d’Hisenda en el seu moment i de moment no ha prosperat; i també
dir-li que no és tant fàcil fer contractacions i concurs a l’hora d’adjudicar
segons quins serveis perquè carregaríem molt la màquina administrativa a
l’hora d’atorgar serveis o contractacions concretes.
Aquí quedaria, molt resumit, ja ho entenc, les qüestions que havia fet
Esquerra Republicana. Em passen una nota dient que una de les voluntats de
l’Ajuntament també és crear, no sabem en quin termini, possiblement aquest
any, una oficina de compres que unifiqui tot el sistema de compres i
contractacions que s’està portant des de l’Ajuntament, en moltes ocasions des
de diferents àrees que produeixen potser, en alguna ocasió, i amb això tindria
raó, despeses una mica per sobre, no tan per sobre, però una mica per sobre
del que en principi ens podríem beneficiar, tot i que quan es fa una
contractació d’un bé o d’un servei amb una quantitat important sí que es
demanen diferents pressupostos i tot no es fa per concurs, es fa un
procediment negociat amb pressupostos i adjudiquem el més barat o el que
està més a prop del servei que estem demanant. Moltes vegades no és tan
sols el preu; potser és més important el servei que no pas el preu en moltes
ocasions.
Quant a les intervencions del Moviment Alternatiu per Tordera hi ha diferents
precs. El primer ha estat força complicat, és respecte al conveni amb la
Corporació de salut del Maresme. Ja vam explicar en el Ple anterior que
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aquest servei d’ATS no havia funcionat i que per tant havia plegat. Però, per
altra banda, també el que diu el conveni és que s’ha de complir, és a dir,
nosaltres no vam deixar un local municipal perquè l’utilitzés una empresa
privada o un privat sense parlar-ho i explicar-ho, i justament la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva, per tant, eren coneixedors d’aquell servei que
s’estava donant i estaven d’acord perquè era en horaris que a ells no els
perjudicaven, ni els molestaven per res. Tot i això, és aigua passada perquè
encara que no va funcionar, sí que estava en coneixement de la Corporació.
Del camp de tir els donarem més informació properament perquè encara
estem parlant amb la Societat de Caçadors de les ubicacions i de quin
projecte es farà i a quin lloc concret i definitiu es farà. Ja els informarem quan
estigui això més madur que s’entén que serà en les properes
setmanes/mesos perquè hi ha diferents demandes i, fins i tot, hi ha un avís del
Síndic de Greuges dient que l’espai que estaven ocupant fins ara no era
possible mantenir-se. El que podem garantir és que durant l’any 2005 no es
tornarà a tirar a la zona de l’illa del riu que hi ha estat durant trenta anys.
Pel que fa al transport escolar, molta informació i molt llarga no els hi donaré.
No està aturat l’acord que estem prenent amb el Consell Comarcal. En
aquests moments estem redactant un conveni amb el Consell Comarcal per
resoldre definitivament la situació del transport escolar i les relacions de
l’Ajuntament amb el Consell Comarcal i amb les empreses concessionàries
del transport. Per tant, quan estiguin tancats els acords que hem proposat, ara
que està a nivell jurídic del secretari del Consell Comarcal i del secretari de
l’Ajuntament de Tordera, i quan estigui ja el conveni acordat, els donarem la
informació de com queda definitivament. S’està treballant ferm i crec que
d’una manera definitiva. El prec del tríptic del transport urbà el recollim i
veurem que es pot fer.
La següent qüestió feia referència al Fòrum Jove, li passo al regidor de
Joventut.
Josep Llorens Muñoz.-CiU: pel que fa al Fòrum Jove, dir que és una eina
que es va crear aquest any passat i que tenia tres branques bàsiques: una era
que fos una eina de consulta, una segona que fos una eina de debat i una
tercera que fos una eina que augmentés la comunicació entre l’Ajuntament i la
gent jove. Pel que fa a aquestes tres branques, podríem dir que com a eina
de consulta i com a eina de comunicació ha funcionat relativament bé pel
temps que porta funcionant i potser no tant com a eina de debat, però jo en
faria, en general, de l’eina del Fòrum Jove una valoració positiva; la prova és
que diàriament estem augmentant d’inscrits. Ara sobrepassem sobradament
dels cent inscrits al Fòrum Jove i ens serveix per arribar a molta més gent del
que ens servia fins ara només el Consell de Joventut estrictament i, a més a
més, permet una comunicació molt més diària, molt més espontània, i que,
per tant, està donant bon resultat. Prova d’això és que actualment, des de la
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regidoria de Joventut, s’està fent el Pla local de Joventut, s’està treballant
conjuntament amb el Consell Comarcal i conjuntament amb altres pobles de
la comarca del Maresme; i el Consell Comarcal ha posat com a exemple de
comunicació amb la gent jove el Fòrum Jove de Tordera. Per tant, hem de dir
que està funcionant relativament bé i de cara a l’any vinent dir que el volem
potenciar perquè és una eina que ens ha donat bon resultat i, per això, cal
potenciar-lo, sobretot aquesta branca que no ha funcionat tant però que ens
sembla que ha de donar molts fruits i, per tant, el potenciarem amb una
dinamització molt més diària del Fòrum Jove i que, a més a més, ens servirà
per explicar que és aquest Pla Local de Joventut que de fet estem a punt
d’acabar. Hem acabat l’estudi de la realitat juvenil que demà presentarem al
Consell de Joventut conjuntament amb una tècnica del Consell Comarcal i
aquesta era la part més feixuga del Pla local. Per tant, ja el tenim molt avançat
i de cara a aquest any vivent ja el podrem presentar en el Fòrum Jove i
explicar-lo a part de la gent del Consell, fer-lo molt més extens mitjançant el
Fòrum Jove.
Alcalde: les següents preguntes són pel Moviment Alternatiu per Tordera per
en Josep Alsina. La primera és més un prec que una pregunta. Hi ha una
informació sobre la riera de Sant Daniel i uns abocaments, si el regidor de
Medi Ambient em pot...
Carles Aulet Salvador.-CiU: ... hem treballat amb l’inspector de l’ACA en el
tema i a veure si aconseguim solucionar-lo. Des de fa quinze dies que s’hi
està treballant.
Alcalde: la següent qüestió era respecte del Pla parcial de la Mullera i un
tancament, si el regidor d’Urbanisme vol intervenir.
Arseni Garcia Matas.-CiU: efectivament allí hi ha hagut uns propietaris que
consideraven que el seu sòl, que quedava al marge del que és el Pla parcial
de La Mullera, és al costat, a veure si allà es podia tancar i, efectivament, el
Pla general li permet tancar. El que passa és que va cometre una irregularitat
quant al tancament i se li va demanar que ho subsanés i tinc entès que està
subsanat. Per tant, allò està fóra del que és el costat ben bé d’allà on acaba la
Mullera i suposo que us referiu a aquests tancaments. Es va parlar amb
aquesta persona i se li va dir que la llicència que tenia no era el que havia fet i
vam quedar que ho esmenaria.
La finca de Ca l’Orench... bé, no crec que CiU hagi donat cap permís allí. No
sé si CIU ha donat algun permís o és el diari. Ni l’ajuntament de Tordera, ni
l’equip de govern ha donat cap permís ni autorització perquè es faci res,
evidentment. En el moment en què es va detectar que allí hi havia aquell
moviment, hi va anar la inspectora de Medi Ambient, va fer el seu informe i
nosaltres hi estem treballant. Ho he dit varies vegades... el capítol de les
infraccions urbanístiques... estem entrant ara en el programa informàtic,
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estem informatitzant-ho, hi ha més de 100 expedients oberts, hi ha una
bestiesa d’expedients oberts i estem treballant tots aquests expedients.
Només dir-vos que la Llei ens permet que en la primera actuació ens dóna
dos anys de marge jurídicament per poder actuar. En canvi, si nosaltres fem
el primer escrit i no seguim els tràmits reglamentaris i els terminis que marca
la Llei, ens podem trobar en molt pocs mesos que prescrigui. Llavors,
nosaltres hem agafat ara, estem en aquest moment intentant entrar-ho ja
informàticament parlant i intentant evitar que hi hagi cap prescripció de cap
mena. Per tant, aquí no hi ha res més que una persona que ha actuat com
moltes de Tordera, ja dic, en aquest moment n’hi havia un centenar d’oberts,
entenent nosaltres una infracció urbanística, i que ha de subsanar-ho
demanant un projecte que la Llei permeti - els tècnics diuen si per cas això ha
d’estar tramitat a través d’un Pla especial urbanístic que ha d’aprovar
Urbanisme de Barcelona-. Per tant, l’Ajuntament de Tordera aquí no farà res
més que ser un mer interdictador d’aquest tema. No obstant això, tot el que
és l’aparell administratiu està obert i pendent d’actuar. Per descomptat que no
tenen cap autorització, ni tenen cap mena de consentiment per part de l’equip
de govern.
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: puc intervenir?
Alcalde: molt breument.
Josep Alsina Romaguera.-M.A.p.T: és que no m’ha acabat de contestar el
que hem demanat. El que ens ha explicat està molt bé però el que és un fet
constatat és que el regidor d’Esports va anar, segons se’ns diu, a inaugurar
aquestes instal·lacions. Per tant, sobre paper potser no hi havia cap mena
d’autorització, però sí que el govern ha consentit aquesta actuació. Per tant,
nosaltres exigíem qui de l’equip de govern es feia responsable d’aquests fets.
Quin regidor se’n fa responsable.
Alcalde: bé, quin és el regidor que se’n fa responsable no li contestaré ara.
Mirarem qui és fa responsable d’aquesta qüestió. La veritat és que aquesta
intervenció, i segons els informes que tenim, és una infracció lleu perquè tot el
que hi ha en aquella zona, a banda del sembrat de gespa, és a precari. Fins i
tot no s’ha tirat línies elèctriques, només es pot utilitzar durant el dia. Per tant,
la presència del regidor no va ser per inaugurar, sinó per repartir premis. No hi
ha hagut inauguració. Va anar a repartir premis i això és una evidència a
petició d’un grup de persones que feien aquesta actuació en aquella zona.
Repeteixo, es pot magnificar més o menys, però el que tenim allà es pot
desmuntar en una setmana. No és una gran infracció urbanística, és més, no
hi ha hagut una construcció explícita de cap nau. S’està aprofitant el que
existia. Tot i això, i rebran resposta per escrit de la seva petició que van fer
per Registre d’Entrada a l’Ajuntament, concretament ho he signat avui perquè
tinguin tota la informació al respecte d’aquesta infracció que s’ha produït en
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Aquí estaríem acabades les intervencions del M.A.p.T i passaríem a les del
grup Socialista. Primer era un prec respecte a les contractacions per raó
d’urgència. El regidor de Recursos Humans intervindrà.
Arseni Garcia Matas.-CiU: bé, el dia a dia de l’Ajuntament provoca que hi
hagi baixes, les quals sigui necessari cobrir amb molta urgència perquè
l’Ajuntament està donant uns serveis que són prioritaris, necessaris, i que
s’han de complir. Això creava una dicotomia amb el tema del que s’està
negociant amb el Comitè d’Empresa i sobretot amb els sindicats de que a
partir d’ara tot el que es faci passarà a través de tot un control exhaustiu i
sobretot a través de la bossa de treballadors que han sol·licitat poder treballar
a l’Ajuntament que té l’Àrea de Serveis Socials i que cada vegada es consulta
més en el moment de cobrir aquestes places. D’acord com s’ha plantejat
altres vegades amb el Comitè d’Empresa i els mateixos sindicats es pacta i es
diu que s’ha de cobrir aquesta baixa i s’agafa el llistat que ens atorga la bossa
que tenim en el Departament d’Inserció Laboral dels Serveis Socials de
l’Ajuntament i des d’allí intentem cobrir mitjançant contracte a terminis... tres
mesos... el que es consideri que pot durar aquella baixa, aquella emergència
que en aquell moment té l’Ajuntament. Però repeteixo, amb el Sindicat ho
portem molt consensuat, intentem que ells intervinguin i intentem que ells
donin la seva opinió.
Alcalde: la segona qüestió
Domènec. La veritat és que
alguna cosa. Dir, en tot cas,
la nova adjudicació que s’ha
regidor vol intervenir?

era respecte la recollida de brossa de Can
desconec el fet. No sé si el regidor vol afegir
que si és així hem de mirar de resoldre-ho amb
de produir en els propers dies. Tot i això, si el

Carles Aulet Salvador.-CiU: el que es va fer a Can Domènec va ser
col·locar tres punts pensant amb el soterrament dels contenidors. Però bé, si
hi ha alguna persona gran que això li representa alguna dificultat arribar-hi, se
li pot solucionar. La reducció va ser pensant amb el soterrament dels
contenidors que properament s’ha de fer. Si hi ha alguna persona, que es posi
en contacte amb l’Ajuntament i es pot arribar a recollir-li les escombraries. Els
punts es van col·locar a les sortides de la urbanització. Hi havia més punts,
però la majoria de gent hi havia d’anar amb el cotxe. Però ja dic, si hi ha
alguna persona que és gran i el camió ha d’arribar fins a casa seva a buscar-li
les escombraries, ja ho farem.
Alcalde: la tercera qüestió... hauríem de saber qui és que diu en l’Agenda del
Municipi que faci una infracció urbanística perquè com que no li podem donar
llicència, que ho faci,. No és massa habitual que es faci això perquè després,
al final, la infracció urbanística cau i cau pel seu propi pes o per denúncia d’un
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tercer. Per tant, potser s’ha produït en un cas concret del catàleg de cases de
pagès, però no és habitual que això estigui passant. En tot cas, hauríem de
saber de qui procedeix el rumor o el que li han fet saber alguns veïns, o, en tot
cas, que aquests veïns no facin la infracció urbanística perquè després poden
rebre si fan cas d’això: faci-ho i després ja ho arranjarem, perquè potser
després no ho arrangem i les infraccions triguen cinc anys a prescriure
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Si vol intervenir? Perquè ho he fet amb en Pitu Alsina...
Conxita Rodríguez Cara.-PSC: això és una realitat. I el Sr. Arseni ha parlat
que s’han obert expedients d’infracció, però és que no se n’ha tancat cap.
Quan nosaltres en un moment es detecta un moviment de terres ho diem en
el Ple, es fa un informe, s’ha permès que es faci una nau de 2.000, 3.000,
4.000, 5000 m2 en una zona que no és possible fer-la... No em diguin que no
n’eren coneixedors. En aquest cas concret, sí que s’ha obert l’expedient
d’infracció perquè hi estàvem a sobre; però l’Ajuntament no ha fet res, res,
per parar aquella obra. I tenia la possibilitat de fer-ho perquè ho havien
conegut des del primer moment que s’havia fet, i saben que tenen la
possibilitat de fins i tot demanar una ordre judicial per treure els materials. I
això els hi estàvem dient, els hi ha dit aquest grup en el Ple en multitud
d’ocasions. Per tant, no em diguin ara que no és generalitzat, és generalitzat.
No ens ho ha dit una persona, en són moltes. I si es fa la infracció urbanística
i no passa res i en casos tant flagrants com el que estem dient, és evident que
la gent... A veure, Per què no se’ns dona la relació de llicències d’obres
majors que s’han denegat? Perquè s’han denegat formalment perquè
l’Ajuntament evidentment no podia donar la llicència per escrit, però el que es
posa a fer una obra, i n’hi ha moltes, i cases de grans dimensions, no ho fa si
sap que al darrera li poden tirar la casa a terra. A veure, des de l’Ajuntament
se li diu: tu fes, perquè no passarà res.
Alcalde: bé, no allargaré, entre altres coses perquè no crec que sigui el que
toca. En relació a la nau que vostès han denunciat en diverses ocasions, pot
anar seguint l’expedient perquè està avançant a fi que el tancament de
l’expedient sigui definitiu. Hi estem treballant seriosament i el seguiment dels
expedients el pot fer. Una, això.
Dues, a partir de fa uns mesos estem tancant expedients d’infracció
urbanística i estem fent arribar la proposta de la legalitat urbanística o de
sanció. També hi ha força documentació que segurament s’ha intensificat més
en els últims mesos però això es tangible i es pot veure a l’Ajuntament,
perquè en aquests moments s’estan tancat expedients amb el perill que no
hagi caducat l’expedient des que està obert fins que es tanca, que ens ha
passat sovint per manca de recursos, però que justament ara estem tancant a
una velocitat important i això ho hem fet mitjançant quantitat de personal en
aquesta àrea per tal d’anar tancant aquests expedients. Això és una evidència
i poden veure els expedients tancats i els avisos que estem signant en les
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últimes setmanes perquè ho estic fent jo i sé perfectament en quina situació
està. Hem incrementat i hem intensificat molt el tancament dels expedients
sancionandors i de legalitat urbanística. Li podem passar la informació.
I la darrera qüestió que feia el partit dels Socialistes feia referència a la central
telefònica de l’Àrea Bàsica de Salut. Dues informacions que les podia haver
donat en l’apartat de Comunicacions. En una reunió que vam tenir amb el cap
d’Infraestructures de la Zona del Maresme-Barcelonès vam fer aquesta
sol·licitud, la vam fer en reiterades ocasions perquè els pacients es queixen i
ens queixem en general que és bastant difícil arribar a tenir comunicació amb
l’Àrea Bàsica de Salut i no serà necessari que l’Ajuntament faci una inversió
perquè enguany tenen prevista la instal·lació d’una nova centraleta, d’una
banda; i algunes petites remodelacions a l’Àrea Bàsica amb la intenció
d’ampliar alguns dels espais que estan utilitzant els metges i els serveis
sanitaris de l’Àrea Bàsica. Per tant, el propi Departament de Salut resoldrà el
tema de la centraleta i hauran de compartimentar més els espais que en
aquests moments estan utilitzant els serveis sanitaris de l’Àrea Bàsica.
Mentrestant, estem treballant perquè hi hagi la cessió definitivament del
terreny per fer la nova Àrea Bàsica de Salut. El cap de Infraestructures també
ens va informar que enguany es farà la instal·lació de l’aire condicionat a
l’equipament de l’Àrea Bàsica de Salut i per tant tindrem resolt el tema de la
centraleta i la climatització de l’espai. Informar, ja de pas, ja que parlem de
l’Àrea Bàsica de Salut, que una de les demandes que reiteradament s’ha fet i
que en aquest Ple s’ha demanat, una està resolta: és la d’un nou pediatre que
ja fa uns mesos que està resolt, i ara es resoldrà la presència del segon
ginecòleg durant tres dies a la setmana o tres tardes a la setmana. I teníem
un problema curiós, i és que el Serveis de Ginecologia havia assignat un
segon ginecòleg però no teníem la presència física del ginecòleg perquè
sembla ser que és bastant difícil per part del Departament de Salut trobar un
especialista en aquesta àrea, i provoca aquesta situació no només a l’Àrea
Bàsica de Salut de Tordera que sembla que a nivell nacional està passant
quelcom semblant amb les llistes d’espera d’aquest servei. Per tant, informar
que el segon ginecòleg a l’Àrea Bàsica iniciarà immediatament la seva tasca.
Aquí hauríem acabat les intervencions dels precs i preguntes dels regidors.
Per tant, aixecaríem la sessió.
L’alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
corporació, estenc aquesta acta.
El secretari-interí,

Vist-i-plau,
L’alcalde-president,

Lluís Xavier Viñuales Solé

Joan Carles García Cañizares
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