ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/7, DE 19 DE JULIOL DE 2018
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2018/7
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2018/7, de 19 de juliol de 2018

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18:05 a les 18:40 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència)

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 Festes

Sra. Sílvia Català Mora

Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador
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Moderador

Secretari accidental

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Sr. Marc Brugat Carreras

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

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:


Victoria Eugenia: mis felicitaciones para el Sr. Aulet por el buen servicio que nos dió, porque estuvo allí
hasta la hora en que volvimos a tener agua, siendo un sábado, haciendo trabajar a la gente de Aqualia y
siempre lo veo al pie del cañón. Mis felicitaciones para él. Muchas gracias por el buen servicio que nos dió
en una cosa tan urgente como el agua.



La siguiente es para preguntar sobre la guarderia. Se pidió un paso en la carretera para que los coches no
corrieran tanto. Se negó, porque decían que allí no corrían. Mi pregunta es para decirle que unos cuantos
de aquí, del ayuntamiento, los he visto pasar y han tocado casi el techo… y dicen que ahí no corren.
Ya nos hemos llevado varios sustos, porque hay varios padres que no son conscientes que un niño no se
suelta de la mano. No hay consciencia de eso y son también los conductores que no tienen que correr en
una zona que es escolar, que es para ir a 30, y sería muy bueno que pusieran el resalto antes porque lo
tenemos justo en la puerta... El día que tengamos una desgracia, nos vamos a poner las manos en la
cabeza y ya estamos avisados hace mucho tiempo. También se aparcan camiones que tapan la visibilidad
de ese paso de cebra y, claro, vamos a encontrarnos con un susto.



Mi otra pregunta es sobre Aqualia. Y lo reitero como lo he vuelto a reiterar en muchos Plenos: pagamos la
limpieza de las cañerías, pero no se limpian. Y vosotros, como ayuntamiento, sí podéis poner remedio a
esto, porque estamos pagando más de impuestos que de agua y esto no es justo cuando Aqualia no está
dando el servicio como debe ser. Lo que podría hacer el Ayuntamiento es una auditoría a Aqualia. Eso
sería lo mejor.



La tercera pregunta es otra vez sobre la guardería. A ver si sería posible que vayan a mirar el suelo,
porque en cuestión de una semana - yo he ido con un rotulador- mirando el espacio del suelo está
cediendo, se está produciendo una separación; los aluminios de las ventanas han cedido. Si el aluminio
de muchas ventanas ha cedido y en el suelo hay un espacio, la guardería está teniendo movimiento. Yo no
miro por mis hijos, porque ellos ya se van, miro por otros niños que están allí. He preguntado a personas
que entienden y allí hay movimiento. Sería bueno que lo mirarais porque el suelo se está moviendo, se
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está levantando de las paredes y los aluminios de las ventanas han cedido. Hay veces que las persianas se
caen solas en momentos que han pasado niños.
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1r torn de respostes:


Sílvia Català: bona tarda. Es verdad que es una calle muy ancha y los coches pueden coger velocidad, no
deberían, eso es otra cosa, porque hay un límite de velocidad, pero al ser una calle ancha pues hay algún
incívico que corre más de lo que debería. También en su momento comentamos que el paso elevado
que hay allí es de los más altos que tenemos en el pueblo, eso es así, y tienes que reducir porque es que
sinó, destrozas el coche.
Tiene razón en que está justo en la puerta de la guardería. Propondré al jefe de vía pública que mire qué
medidas se pueden poner, si se debe poner otro reductor unos metros antes... Miraremos a ver qué es lo
que se puede hacer para minimizar los riesgos.



Alcalde: la segona pregunta fa referència a una neteja de clavegueres a Niàgara Parc. En Carles Aulet?



Carles Aulet: en Niàgara, si hay hierba en los embornales, aquí si que no hay excusa porque no debe
haber hierba. Lo que pasa es que hay bastantes embornales que tenemos tapados porque no hay
separación entre pluvial y cloacas y cuando llueve, si los embornales recogen agua, queda todo
colapsado y hay problemas en las casas de la zona baja.
En toda la calle Diagonal tenemos los embornales tapados por este motivo y en la zona de abajo, en
Consell de Cent, también.
El problema es de capacidad. Cuando llueve bastante, se queda todo colapsado y hay problemas en
algunas casas. Otra cosa es que en algunos embornales haya hierba y esto sí que se tiene que quitar.



Victoria Eugenia: hay algunos embornales que en cinco años no se han limpiado, no lo he visto. Lo
hemos hablado con vecinos. No es sólo mi calle, es toda la urbanización. Nos lo cobran y no lo limpian...
en cinco años de seguimiento.



Carles Aulet: el problema de Niàgara Park es que cuando se hizo la obra solamente se hizo el
“clavegueram” y no se hicieron pluviales. Nos queda colapsado si a los pluviales les entra agua y después
las casas de la parte baja de la calle Diagonal y Consell de Cent cuando el tubo del clavegueram entra en
carga, pues les entra a las casas.



Alcalde: quant al que dius de la Llar d’Infants, és estrany el que passa, perquè la Llar d’Infants és un
mòdul prefabricat i si es mou, s’hauria de moure tot el mòdul. No es pot esquerdar, per entendre’ns. És
molt estrany. Farem que hi vagi l’arquitecte a mirar-s’ho per si hi ha algun problema. És difícil, insisteixo,
perquè és un mòdul d’una sola peça, però ho mirarem.
I la segona cosa que ens està passant a la Llar d’Infants, que vaig dir-ho a l’anterior Consell de la Vila, és
que com que ja hem pres una decisió, que en principi no s’està renovant el contracte a l’empresa que ho
gestiona, s’està endarrerint molt tot el que suposa el manteniment que ha de fer la Fundació Pere Tarrés,
perquè ells, veient que no es fa concurs i sospitant que la gestió es portarà directament des de
l’Ajuntament, encara que no els ho hem dit directament, estan una mica a l’espera i suposo que estan
deixant algunes coses…Però això no és excusa. En tot cas, farem que s’ho vagin a mirar, que mirin
aquests moviments que dius i, si s’està movent, doncs que s’actuï per resoldre-ho, perquè s’aniria
complicant.

2n torn de preguntes:
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Bartomeu Guirao: Bona tarda, jo tinc dues preguntes. L’altre dia vaig parlar amb el Sr. Carles Aulet
sobre els desaigües que hi ha a la cantonada del c. Emili Vendrell i Mariano Calviño. Fan molta fressa,
encara que passi una bicicleta. Els veïns es queixen que no poden dormir a les nits. Les instàncies es van
fer sobre el mes de maig aproximadament i Aqualia no ha fet ni cas. M’agradaria saber com està aquest
tema.



Per altra banda, hi ha un altre tema que ha sortit fa un parell de dies: quan baixes l’avinguda Costa Brava
per incorporar-te a la carretera, es va netejar tota aquella vora, però ara hi ha uns arbres que han
crescut i que treuen molta visibilitat, has de treure el cotxe o la moto gairebé dins de la carretera per
veure els que baixen de la part d’Hostalric. Es podria demanar que es netegés?



Jesús Saltó: bona tarda a tots. Jo sempre demano pràcticament el mateix, però a la carretera tornem a
tenir dos esvorancs bastant importants, un abans de la corba d’arribar al doble sentit, abans d’arribar a
ca la Maria, i un altre davant de can Pruna, baixant la recta de l’avinguda Sant Daniel. Cada vegada són
més profunds. Ahir mateix hi havia una pedra grossa al mig de la carretera. Vaig parar la moto i la vaig
tirar a la cuneta perquè podria trencar algun cotxe, podria trencar algun vidre, inclús algú podria fer-se
mal. Ja sé que és un problema de que la carretera està vella, que s’ha de fer l’autopista... però si es
pogués fer algun pedaç com es va fer la última vegada, doncs l’entrada ha quedat molt bé.



Després, parlant amb en Carles, fa dies, em va dir que a partir de l’1 de juliol farien lo dels embornals. Hi
ha alguns embornals que tenen les branques fins aquí dalt. Abastaments d’Aigua del Tordera no ha fer
res encara i tenim por que com que ha plogut molt i ha caigut molta pinassa amb el vent, que després no
toqui rebentar carrers per arreglar-los. Ara que són nous crec que seria el moment d’actuar. Gràcies.

2n torn de respostes:


Alcalde: la primera qüestió que ha fet en Bartomeu Guirao fa referència a les reixes de desaigua de
l’avinguda Montseny. Si van tenir una conversa amb en Carles Aulet, jo aquí, si em permeteu opinar, fa
massa anys que sentim parlar d’això i possiblement el que hauríem de proposar és un canvi de material.
Parlarem amb l’empresa subministradora però està clar que la reixa metàl·lica fa soroll i no sé si hi ha
alternativa. Ho hauríem de parlar amb Aqualia que és qui ho gestiona o el propi ajuntament si hi ha la
possibilitat de posar un altre material que no faci soroll quan passin els cotxes perquè hem vist que al
posar gomes i al falcar-ho no ens està donant solució i ja fa massa anys que ho estem sentint. No sé si en
Carles Aulet té alguna cosa més a dir...



Carles Aulet: jo crec que les dues primeres, és a dir, la de davant de “La Caixa” i la del mig, pel que sigui,
l’aigua no entra dintre de la reixa - ho he vist en plogudes fortes- i crec que el que tocaria més que
canviar les reixes, seria anul·lar-les o deixar-ne només alguna, buscar algun punt on no trepitgessin les
rodes, perquè és que no ens en sortim.
Em consta que fa dos mesos Aqualia va posar gomes, però van durar quatre dies. Podríem fer això: reduir
les reixes i així segur que no passaria...



Alcalde: deixar desguassos als costats.



Carles Aulet: sí, s’ha de mirar bé cap a on és el desnivell i així deixar només una o dues i la resta treureles, i almenys haurem acabat amb el problema.



Alcalde: doncs fem aquesta proposta.



Bartomeu Guirao: tapar les reixes no seria la solució...
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Alcalde: jo no he entès això. El que es vol fer és reduir les reixes i que amb el pendent del carrer i amb la
quantitat d’aigua que baixa, deixaríem embornals als costats i prou. No pas al centre, com estan les
reixes a la majoria dels carrers.



Carles Aulet: jo crec que els podríem reduir i que tampoc hi hauria més aigua de la que hi ha ara a baix, al
“Tamoki”.



Alcalde: bé, que s’ho mirin els que tenen prou capacitat per decidir, no políticament, sinó a nivell tècnic.
També fa referència a la neteja d’algun arbre de l’avinguda Costa Brava que tapa la visibilitat. Suposo que
no hi ha cap problema en fer-ho...



Carles Aulet: si, però, A quin arbre et refereixes?



Bartomeu Guirao: quan baixes l’avinguda Costa Brava, fas l’estop per incorporar-te a la carretera i has de
mirar a l’esquerra, i has de treure el morro més del compte.



Carles Aulet: d’acord, no hi ha cap problema.



Alcalde: quant al que deia en Jesús Saltó en relació als esvorancs de la carretera d’accés a Sant Daniel, si
ja han fet alguna reparació, mirem de fer aquesta. Entenc que és la part més propera a can Pruna.



Jesús Saltó: si baixes de can Pruna, n’hi ha un al mig del carrer, venint cap aquí. I a la carretera d’entrada,
abans de fer la doble corba, abans d’arribar a ca la Maria, també n’hi ha un altre al mig de la carretera.
Cada vegada estan més grans. I davant de la porta d’entrada a ca la Maria se n’està tornant a fer un...
Allò està molt desfet. Amb les obres que es van fer quan es van posar els tubs de l’aigua, del llum, tot
això ha anat perjudicant i si esperem que es faci la carretera nova...cada vegada està més esquarterat i
més malmès...



Alcalde: mirarem com ho podem solucionar.



Carles Aulet: fa temps que amb una empresa especialitzada es va fer, i va aguantar molt més que si tires
l’asfalt fred, doncs al cap d’un mes tornes a tenir sotracs.



Alcalde: i l’altra qüestió, és cert que les obres de la carretera a Lloret haurien d’haver començat al març
d’aquest any, però això sembla el joc dels disbarats i no hi ha manera que acabin fent la carretera i cada
estiu veiem el que ens passa, que la gent de Sant Daniel el dissabte, el diumenge i els dies de juliol i
agost, si volen anar a casa des de Tordera, tenen un problema greu.
Hem fet queixes, però és per l’autopista i la quantitat de gent que va a Blanes i a Lloret. Si això passés a
l’hivern, no podrien arribar de cap manera. El que fan els Mossos és donar preferència a la gent que va a
l’autopista. A sobre, tenen un altre problema i és que els més espavilats o informats coneixen camins per
arribar fins a Lloret. La solució seria arribar a Lloret per autopista i ens estalviaríem aquests problemes, i
això ha fet que endarrerim la capa de rodament que volíem fer en aquesta carretera, ja que teníem
aquesta previsió, però si ho fem i en tres mesos es carreguen la inversió que hem fet de 30 o 40.000 €,
doncs no val la pena, però esperant, esperant, s’està complicant la cosa.
La segona reparació d’embornals, que sembla que no és només un problema d’Aqualia, també
d’Abastaments…
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Carles Aulet: Abastaments es va comprometre a fer-ho al mes de juliol. Ara tenen personal de vacances i
suposo que ho faran ja perquè es van comprometre a fer-ho.



Alcalde: si no hi ha res més, ho deixem aquí. Gràcies a tots els qui heu vingut.
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I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 18:40 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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