1ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/6, DE 28 DE JUNY DE 2018

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2018/6
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2018/6, de 28 de juny de 2018

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.05 a les 18.45 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

PORTAVEU
Tinents d’alcalde
1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i
Comunicació i regidor delegat de Cultura i Habitatge.

Sr. Josep Llorens Muñoz

2a.- Titular de l’Àrea de Serveis Personals i regidora delegada
d’Esports, Civisme, Sanitat i Joventut.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

3r – Titular de l’Àrea General de Territori i Sostenibilitat i
regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient.

Sr. José Carlos Villaro Gumpert

4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció
Econòmica i regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament.

Sr. Àngel Pous Barceló

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior i regidor delegat
d’Hisenda, RRHH,
OAC, Serveis Jurídics,
Contractació,
Promoció Econòmica i Ocupació i Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC).

Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras

Regidors
Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i

Sra. Sílvia Català Mora
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Festes
Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretari accidental

Sr. Marc Brugat Carreras

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En començar la sessió, el Sr. Albert Sabaté recorda el funcionament habitual del Consell de la Vila.
Explica als assistents que per poder intervenir han d’aixecar la mà i donar el seu nom. Com és habitual,
es faran blocs de tres preguntes i es demana que les preguntes siguin el màxim de concretes.
1r torn de preguntes:


Vicenç Narbon (Tordera Parc): quan l’Ajuntament es va fer càrrec del manteniment de Tordera
Parc –que va ser el gener del 2007- , entre altres coses, hi havia instal·lacions que després s’han
tret i que no s’han reposat. Abans d’ahir, per poc no hi ha un accident greu, ja que tenim les
bústies de correus davant del local social, situades en una corba i generalment ens aturem allà
per veure si tenim correu. Hi havia senyalitzades dues places d’aparcament, que reconec que no
eren adients on estaven situades, però n’hi havia dues. Ara no n’hi ha cap. Demanem que es
tornin a posar el més a prop possible. Hi ha una zona que ens vam mirar fa anys, però era massa
complicat. També demanava que aquestes places s’utilitzessin exclusivament per al local social o
per parar a les bústies.



Victoria Eugenia: la meva pregunta és en relació a la guarderia. Ja sabem que l’intèrfon no va
bé i que s’arreglarà, però els pares quan van a buscar els seus fills fora de l’horari, no saben com
avisar perquè no tenim timbre. També dir que el terra de la guarderia s’està aixecant i això
provoca accidents. El manteniment de la guarderia cada vegada és pitjor.



Vinceç Narbon: Entenc que a vegades l’Ajuntament no tingui prou personal per comprovar si el
que està contractat es fa correctament. Moltes vegades he transmès deficiències, però crec que
cada vegada va pitjor el tema de la recollida de trastos. A vegades toca un dia concret al mes i,
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pel que sigui, s’hagi avariat el camió o s’hagin oblidat de passar per aquell carrer... no acaben la
feina. L’endemà passa la màquina d’escombrar i en aquell carrer encara hi ha els trastos i, si hi
ha poda, acaben deixant restes a tot arreu. Entenc que s’hauria d’exigir a qui fa aquesta feina
que no tardin quinze dies en passar a escombrar. Abans, buidaven algunes papereres, però
l’última vegada no ho han fet a cap; només la de l’entrada, perquè aquella es veu massa. Veig
que van canviant les persones que ho fan, no saben el què han de fer (no bufen les voreres o no
recullen la brossa de les papereres...). També, quan tallen l’herba de les voreres, no passen el
bufador i també hi ha papers. Es veu que tenien l’ordre de no fer-ho, doncs mai ho han fet.
Només es feia on s’acabava la vorera, no on hi havia herba. Tampoc posen cap protecció a la
màquina quan es talla l’herba i en aixecar les pedretes, poden provocar danys als vehicles
estacionats. Això s’ha fet arribar a l’empresa, però continua igual o pitjor, tot i que aquesta
setmana han buidat papereres.


Victoria Eugenia: voldria saber si podem trobar alguna solució a Niàgara Parc, perquè quan la
gent talla l’herba la porta al contenidor i queda ple. Sí que ho aneu a recollir, però al cap de dos
dies torna a passar el mateix. La gent no ho respecta. Hi ha gent que ho ha dit a la Policia, però
no han fet res (hi ha fotografies de com ho fan, tirant l’herba).

1r torn de respostes:


Sílvia Català Móra (PDECat): recordo una mica el tema dels dos aparcaments. Vam decidir de
treure’ls perquè hi havia un risc. Estem parlant de fa temps... potser fa dos anys o quatre... Vam
fer un estudi d’intentar posar dos aparcaments a prop del local, però tampoc ens vam arribar a
posar d’acord i ho vam deixar estar. Ara no recordo res més. Ens ho podem tornar a mirar. És
veritat que en aquell moment no vam trobar una solució. A veure si ara n’hi ha una altra, de
solució... Ens ho haurem d’anar a mirar... El trucaré i quedarem allà per mirar-ho.



Vicenç Narbon: nosaltres havíem fet propostes...



Alcalde: fa temps vam mirar la parcel.la del costat, que és privada. Per això no vam arribar a
cap acord. La del darrera és una fondalada i una part de la propietat era de l’Ajuntament. Ho
tornem a mirar per si hi ha una solució.



Alcalde: la Victòria Eugenia feia referència a la llar d’infants. Evidentment no tenia coneixement
que el timbre no funcionés. Ho resoldrem
Tenim una situació d’impàs, crec que ja vaig dir quina seria la gestió a partir d’ara. Saben que
tenim dues propostes damunt la taula: fer un nou concurs perquè una empresa ho gestioni o
que passés a ser equipament municipal gestionat directament per l’Ajuntament. Aquestes
propostes estan damunt la taula. Les dues tenen possibilitats i ha d’estar resolt abans que
comenci el nou curs. Suposo que aquest d’impàs deu provocar aquesta situació que allà
l’Ajuntament no hauria de fer cap manteniment – de fet, en fem-, però quan és una concessió
qui fa el negoci és l’empresa que té la concessió, té el paquet de tota la gestió del negoci i del
manteniment. Amb la concessió prorrogada i a punt de caducar (fa dos anys que estem en
pròrroga i en la situació d’impàs), fem aquest estudi per tal de fer-ne la gestió municipal.
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Possiblement això provoca la manca de cura per part de l’empresa que té l’obligació de fer-ho.
Tot i això, ho mirarem de resoldre. I també mirarem la situació del terra, doncs ho haurien de fer
ells perquè no és un equipament municipal. Tenim l’obligació de fer-ho perquè a dins hi ha
ciutadans de Tordera, però els que en treuen el rendiment és l’empresa concessionària.
En relació a les preguntes del Sr. Narbon sobre la recollida de trastos i sobre la recollida de
l’herba que parlava la Sra. Victòria Eugènia, ho contesta el regidor Aulet.
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Carles Aulet Salvador (PDECat): des de fa temps estem treballant en un calendari per coordinar
la recollida tant de trastos com de poda allà on sigui possible passar la màquina d’escombrar.
Passa cada quinze dies, dos cops al mes. A Tordera Parc últimament hi ha hagut un cúmul de
circumstàncies negatives (canvi de personal a l’empresa, problemes amb els camions, divendres
passat no van recollir cap paperera, en queixar-nos ho van anar a recollir...). Esperem que en un
futur, aquests problemes s’acabin i puguin quadrar els dies.
També dir que on no hi ha panot, bufar és complicat, doncs es porta la terra cap al carrer. Però
els diem que han de recollir els papers i els plàstics. Vam tenir una reunió amb el responsable de
l’empresa i el senyor Narbon i des de l’Ajuntament hi estem a sobre perquè funcioni.



Em consta que aquesta setmana s’ha denunciat una persona de Niàgara Parc que va deixar poda
sense lligar als contenidors, tirada de qualsevol manera. Un veí ho va denunciar i és de l’única
manera que podem actuar, doncs si no ho veiem, no podem fer res. Aquesta vegada un veí ho
va denunciar amb fotografies i es veia clarament qui ho havia fet i se l’ha denunciat. Estem fent
campanyes de civisme. Si deixen les restes, l’empresa intenta recollir-ho el més aviat possible. Al
final, l’incivisme es nota i amb la col·laboració de tots podrem aconseguir que menys gent ho
faci. No tothom que llença coses ho fa amb impunitat i, quan se’ls veu, se’ls denúncia i se’ls
multa.

2n torn de preguntes:


Jesus Saltó: Jo em referiré a la urbanització Sant Daniel. Tenim vàries queixes de veïns:
1. Una d’elles és que els ferros de la pista de tennis, tot i que sabem que és de propietat
privada, estan en molt mal estat i és un perill per als nens. Hi hauria la possibilitat que es
tallessin i es portessin a la deixalleria? Ho podeu fer vosaltres o ho fem nosaltres per
evitar problemes i que ningú es fes mal?
2. També ens calen més contenidors, doncs a l’estiu hi ha més gent els caps de setmana. Si
no recordo malament, el dia que ens vam reunir amb l’alcalde vam parlar de posar-ne
més, però la ubicació és difícil perquè tothom es queixa a l’hora de posar els
contenidors al costat, però s’hauria de fer un esforç entre tots per arribar a un consens,
perquè a banda de l’incivisme, que n’hi ha molt, es fabrica molta brossa que es posa on
no toca i s’hauria de trobar una solució.
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3. Quant a la reparcel.lació, sabem que s’envien les cartes o estan a punt d’enviar-se, però
s’hauria de donar un toc d’atenció a Correus perquè no està arribant el correu quan
toca i acabarem tenint un problema, doncs si hi ha un període d’al·legacions, potser algú
no ho podrà fer perquè estarà fora de termini. Inclús hi ha veïns que no han rebut a
temps l’avís per fer-se proves mèdiques.
4. Quan està prevista la senyalització de la urbanització? Potser se n’hauria de posar més,
perquè hi ha gent que corre molt. Hi hauria d’haver carrers amb una sola direcció... Els
veïns ens pregunten quan ho faran.
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5. Pel que fa al tema del parc ja n’he parlat varies vegades amb en Carles i no insistiré més.
6. Una última cosa: en el projecte de reparcel·lació que s’ha fet, surten dades personals
(noms, cognoms, números de cadastre, polígon, parcel.la, el que s’ha pagat, el que falta
per pagar...). No sé si això incompleix l’actual llei de protecció de dades. Si incompleix,
agrairíem que ho traguéssiu. Gràcies.


Juanje: en primer lloc, vull agrair-vos els bancs que s’han pintant en el Parc del patufet. Avui
m’han arribat moltes felicitacions i ja he dit que sense l’ajuda de l’Ajuntament això no s’hagués
pogut fer.



Al costat del meu bloc, al carrer Santiago Rusiñol, 41, hi ha un descampat. Tenim problemes
amb les rates que hi ha, doncs estan pujant a l’edifici i hem trobat rates en alguns pisos. Hi ha
una família amb dos nens petits que se n’han trobat a casa seva.



Heu comentat que esteu mirant si la guarderia seria municipal o en concessió. Sempre he
estudiat a Tordera. He tingut bons professors de matemàtiques a l’EGB i a l’institut (el Sr.
Fernando i l’Àngel Pous) i a mi sempre m’han ensenyat que dos més dos, fan quatre. Si a aquest
quatre li sumes dos, són sis. Si com a ajuntament s’han de pagar el que són nòmines, afers i
material, si es fa una concessió, aquesta empresa també vol guanyar, no ho farà de franc i això
és el que ens podem estalviar.

2n torn de respostes:


Alcalde: en relació al tema de les pistes de tenis, que és un espai privat, crec que podem
buscar la manera de desmuntar les xarxes. No sé en quina situació està el propietari. Va
desaparèixer l’empresa, però existeixen persones físiques que tenen certa responsabilitat.
Crec que la millor solució és parlar amb ell. Si no ho fa ell, ho haurem de fer nosaltres i li
passarem la factura. Proposaria això. És millor que ho faci l’Ajuntament o ell mateix.



Pel que fa a les escombraries, ja vam parlar de posar més contenidors. Els contenidors són
una qüestió complicada perquè ningú els vol davant de casa seva i vam parlar d’ampliar la
bateria de contenidors que hi ha al carrer Mitjorn. També els vaig comentar que estem en
procés de concessió administrativa, que s’acaba la concessió dels Germans Alum i que
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s’haurà de tornar a fer concurs i adjudicar aquesta recollida d’escombraries i el
manteniment de les urbanitzacions. Com que estem en aquest impàs, no podem reclamar
que facin més inversió perquè no tindrem temps d’amortitzar-ho i això ha d’anar lligat en el
moment de donar la concessió i ampliar. Està previst ampliar contenidors a Sant Daniel per
la quantitat de deixalles que es fan. Està previst, però no li puc posar calendari. Les bases
estan redactades i a punt d’aprovar-se.


Jesús Saltó: hi hauria la possibilitat de destinar un lloc on deixar la runa? Hi ha molta gent
que omple els contenidors de runa. Hi ha la possibilitat de posar com una mini deixalleria,
durant unes hores determinades, uns dies a la setmana?



Alcalde: ho estudiarem si econòmicament és viable. El fet de treure runa amb sacs al carrer
té una taxa, es paga. Els contractistes ho tenen clar, alguns privats també, però és evident
que recollir aquestes deixalles tenen un cost i ho ha d’assumir qui fa les obres. Quan això
s’avoca als contenidors –que no hi ha contenidors de runa-, qui està actuant amb poc
civisme és qui ho fa. De tota manera mirarem si hi ha alguna possibilitat. Si hi ha grans
aportacions de runa, posem un contenidor o una banyera. Quan és privat, es paga amb la
llicència d’obres la retirada de la runa i si el contractista que fa les obres no ho fa, ho hauria
de fer. De tota manera, intentarem buscar alguna possibilitat a la nova concessió.



Pel que fa a la reparcel·lació, està feta. S’està informant als propietaris amb la voluntat de
tenir un termini per fer al·legacions, si és el cas. I tenim un problema que es repeteix arreu
del país, que és que correus no funciona bé –és el Ministeri de Foment- i l’empresa privada
que hi havia, Uni-post, ha plegat. És un monopoli, encara que estigui liberalitzat. Per tant, o
ells o ningú. I ja saben que quan no hi ha competència, les coses són més complicades.
Haurem de demanar als veïns que vigilin el període d’informació pública per poder fer
l’al·legació. En tot cas, farem una circular per a tots els veïns, porta a porta, perquè tinguin
clar que això estarà a exposició pública.



Jesús Saltó: podeu fer-me arribar una nota i la penjarem al tauler de l’Associació de Veïns i
al nostre Facebook perquè es donin per assabentats els veïns.



Alcalde: crec que sí , i a més podem repartir una circular porta a porta, perquè a més de la
notificació oficial que s’enviarà per correu, puguin informar-se del període d’al·legacions per
si l’han d’utilitzar. Si s’aprova la reparcel·lació, llavors queda bastant inamovible.



Alcalde: quant a la protecció de dades, no sé exactament el que està posat. En tot cas,
demanem als Serveis Jurídics de l’Ajuntament que ho mirin i si hi ha alguna qüestió que no
és correcte respecte a la protecció de dades, aplicarem el que calgui.



Jesús Saltó: hi ha el nom del propietari o propietaris, polígon, parcel.la, la referència
cadastral i al final hi ha un apartat on apareix el què s’ha liquidat i el que queda pendent.
Això està en el tom I i en el tom II. Si un ha pagat o no, és un tema entre ajuntament/oficina
de recaptació i propietari.
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S’ha d’anar en compte i justament des del 25 de maig hi ha l’obligació de tenir un delegat de
protecció de dades, que en aquest cas l’Ajuntament ho ha delegat a la Diputació i encara
està més revisat. Ho mirarem.


Sílvia Català Móra (PDECat): no puc donar una dada exacta. Crec que cap a finals d’any
començarem a fer alguna actuació. Ho vam comentar temps enrere. A Sant Daniel no és un
manteniment, és una obra nova el tema de la senyalització i no es tan fàcil com podria ser
en altres llocs.



Jesús Saltó: hi ha veïns que em diuen que si no està tot senyalitzat, es negaran a pagar el
rebut. Jo transmeto el que diuen els veïns.



Sílvia Català Móra (PDECat): no té res a veure una cosa amb l’altra, però ho tindrem en
compte.



Alcalde: la senyalització no té res a veure, com deia la Sílvia. No està inclosa amb el preu de
l’obra d’urbanització. Intentarem quedar bé amb els veïns, només faltaria. Però en negar-se
a pagar la quota, no tindria cap força jurídica. Però no es tracta d’això... sinó que buscarem
la manera en el pressupost municipal perquè estigui senyalitzat definitivament. Tot el tema
de la reparcel.lació ha estat prou difícil, com que ara també s’afegeixi la senyalització. Això
s’haurà de tancar d’una manera o altra, tot i entenent la reclamació dels veïns.



Alcalde: en Juanje feia referència als bancs que s’han posat al Parc del patufet avui amb
motiu de la festivitat que celebrem. Era una reivindicació del col·lectiu que s’havia fet en el
Consell de la Vila i en el propi ple a través de vàries mocions.



Carles Aulet Salvador (PDECat): pel que fa al tema de les rates, en vam parlar la setmana
passada. Ho estem mirant i intentarem arreglar l’envà pluvial que tenen per tal que no
pugin les rates.



Alcalde: quant a la intervenció sobre la llar d’infants, potser hi ha una altra qüestió que no
ha tingut en compte. No és més car tenir la concessió administrativa. Ara estem fent un
estudi perquè no es el mateix fer una concessió administrativa que una llar d’infants
gestionada directament des de l’Ajuntament per una raó, i tampoc és més barat,
segurament serà més car: quan fas una concessió administrativa, en aquest cas és la
Fundació Pere Tarrés, ells actuen i treballen per economia d’escala. Tenen moltes llars
d’infants i utilitzen com un sistema de compra agregada per a totes les llars d’infants. Tenen
un sistema, d’acord amb els seus treballadors, generalista (quan compren material, el
compren conjuntament). Si aquesta economia d’escala funciona, per a ells és més barat
gestionar una llar d’infants a Tordera que pel propi ajuntament, doncs no solament tenen la
de Tordera sinó que en tenen moltes més. Estem fent l’estudi i el tindrem aviat. Ens sortirà a
un preu semblant, però segurament serà un pèl més car, tot i que entenem que seria una
bona proposta.
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3r torn de preguntes:


Enric Nadal (can Domènec):
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1. És en relació al tema de les càmeres. Voldria saber la possibilitat que tenim de què
s’instal·lin a les tres entrades principals de la urbanització. Com que hi ha molt d’okupa,
creiem que es podria controlar millor.
2. I també el tema de l’enllumenat, doncs és molt contaminant perquè no té pantalles de
protecció i voldria saber com està.

3r torn de respostes:


Alcalde: estem implantant poc a poc les càmeres de vigilància. Quan fa uns quatre anys parlava
que havíem de fer un poble intel·ligent, es feia certa mofa a través de les xarxes socials. I
resulta que quan ens posem a fer la feina de convertir el municipi amb una seguretat
intel·ligent a través de càmeres i de la Policia, els ciutadans se n’adonen que allò que estàvem
proposant és una bona idea. Ho reclamen perquè és eficient, doncs en els llocs on s’ha
instal·lat, funciona i ha baixat la delinqüència. Per tant, tenim previst d’instal·lar-ne. És una
inversió cara, però anem arribant a tot arreu i arribarem a can Domènec, però no li sé dir la
data. Com que funciona, ho anirem fent.



Carles Aulet Salvador (PDECat): quant a l’enllumenat, a Tordera Parc estava més malament que
a can Domènec. Espero que a finals d’aquest any o a principis de l’any vinent ho farem a can
Domènec.

Alcalde: acabem aquí. Gràcies a tots i bona tarda.
I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 18.45
hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, el secretari accidental, que en dono
fe.

El secretari accidental,

Vist i plau
L'alcalde - president

Marc Brugat Carreras

Joan Carles Garcia Cañizares
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