ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/8, DE 30 D’AGOST DE 2018

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2018/8
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2018/8, de 30 d’agost de 2018

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
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

Regidors
Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Document signat electrònicament

1/8

Secretari accidental

Sr. Marc Brugat Carreras
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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

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

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i
Festes

Sra. Sílvia Català Mora

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): pel que fa al tema de recollida de trastos, restes de poda, buidat
de papereres, recollida d’escombraries, tallar herba de les voreres...... Després de bastantes
queixes, no se soluciona, ans al contrari. Es va arribar a aconseguir que la recollida de trastos o
poda es fes un dia concret i l’endemà es passés la màquina d’escombrar... Durant mesos va anar
bé, però, segons sembla, l’excusa és que s’espatlla el camió que recull els trastos o les restes de
poda i no es coordinen bé les feines de neteja i recollida i es deixa la porqueria a la vorera. Això
ha passat tres vegades en qüestió de tres o quatre mesos. No es pot recollir bé tot el que hi ha.
Hi ha papereres, concretament una que està davant de casa meva, que ni se la miren... i la
recollida que fan de les papereres és llençar el que hi ha dins a la màquina que escombra i hi ha
coses que no es recullen prou i no saben on deixar-ho... i es deixen fins que podreixen.
Fins i tot també s’ha denunciat que hi ha veïns que deixen restes provinents d’obres. Potser algú
hauria d’anar allà a mirar-ho. Les caixes són d’una casa concreta. Es va dir d’on havia sortit
aquella runa... teòricament l’empresa que es cuida de recollir aquestes coses, passa del tema i hi
ha molt de descontent. Sabeu que està a l’entrada de la urbanització. He rebut queixes de veïns
perquè quan ve algú de fora se n’enriuen de la situació... és una vergonya que actualment, i
després d’haver-ho denunciat, això continuï passant. Vosaltres m’heu dit que la propera vegada,
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quan es faci el concurs, ja es mirarà, que potser cal posar-hi un cartell... passa temps i seguim
igual o pitjor.
També es va insistir que quan es talli l’herba de la vorera, es vigili perquè surten les pedres
disparades i hi ha vehicles estacionats al costat de la vorera. No avisen ni fan res per evitar-ho.
Hi ha pobles que posen uns elements de protecció perquè no passi això i evitar incidents.
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Jesús Saltó (Sant Daniel): us voldria fer arribar vàries preguntes de veïns:
1. Si hi ha la possibilitat, com a ajuntament, que demanéssiu una antena de telefonia
mòbil. Hi ha dues zones on no arriba la cobertura, sigui de la companyia que sigui, i
estàs obligat a tenir el telèfon fix.
2. Cada dilluns i entre setmana també, tenim algun veí o algú que ve de fora, que ens deixa
una gran quantitat de botelles de vidre, al costat del contenidor del vidre –només n’hi
ha un- que està ple, farcit i a més ho deixa a fora i malament. I els contenidors, sobretot
a l’estiu, ja ho vam parlar quan vam venir a parlar amb l’alcalde, que ens farien falta
més contenidors, doncs no en tenim de suficients. Us podem ensenyar fotografies...
3. Cada vegada tenim més forats a la carretera, ja n’he parlat amb en Carles...
4. Tenim un tema important. Al carrer Bonavista es posés algun baden més perquè hi ha
cotxes que corren molt, sobretot un BMW 4x4 de color negre.
5. També se’ns han queixat d’uns okupes que hi ha al carrer Oreneta. Es diu que
l’Ajuntament els ha deixat la casa.
6. Si es pot agilitzar una mica el tema del parc.
7. I també el tema de la reparcel.lació, si ja es pot tirar endavant.

1r torn de respostes:


Alcalde: els temes que plantejava en Vicenç Narbon són més de la regidoria d’en Carles Aulet.
Crec que no és massa útil aquest ordre. Primer s’han de treure les deixalles i després escombrar
el carrer. L’empresa ho està fent malament. Al final ens costa els mateixos diners i la feina no
està feta. Si en Carles vol dir alguna cosa...



Carles Aulet Salvador (PDECat): estic molt a sobre d’aquest tema. A l’estiu ve més gent a les
urbanitzacions i s’aprofita per netejar parcel.les, per treure porcaria al carrer... l’empresa també
té moltíssima feina a l’estiu. És cert, s’ha endarrerit durant aquests mesos. Alguna vegada ho ha
fet el mateix divendres, quan ja havia passat la màquina d’escombrar i alguna altra vegada el
dilluns... La feina l’ha fet, però el que molesta és que es faci la feina però que no quedi bé i la
gent no quedi contenta.
Cal dir que l’incivisme no ajuda, doncs la gent hauria de treure els trastos cada quinze dies, quan
toca, a la vorera i no deixar-los allà. Hi ha coses que l’empresa ha de fer millor. Potser en altres
coses també hi hem d’estar més a sobre, però gran part de la culpa és l’incivisme que hi ha.
A la casa que fa les obres, se li ha obert un expedient, però no soluciona el que va deixar allà, ja
es va donar la mala imatge.
Dir-li que hi estem a sobre i mirarem de solucionar-ho de la millor manera possible.
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Alcalde: en tot cas, haurem de fer alguna cosa amb l’empresa perquè faci bé la feina, amb
l’ordre que ho ha de fer...
A l’empresa que ha fet això li caurà una multa, però ja està fet...
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I paguem perquè es buidin les papereres.


Carles Aulet Salvador (PDECat): no sé què va passar l’últim dia amb les papereres del davant de
casa teva, però la resta es van buidar. Són empreses que canvien molt de personal. Se’ls ha
enviat el plànol moltes vegades, però com que cada vegada ve una persona diferent, llavors
s’oblida d’algunes...



Alcalde: pel que fa als temes que plantejava en Jesús, podem intentar que l’antena de cobertura
mòbil es col.loqui. Habitualment passa al revés. Quan les antenes de telefonia mòbil volen posar
antenes, els veïns estan en contra. Això ens passa justament al revés. Sovint demanen les
empreses de telefonia d’instal·lar antenes i sovint l’ajuntament dóna permís, però sovint els
veïns s’hi oposen. Al centre del poble no hi ha cobertura de telefonia mòbil i és perquè cada
vegada que ha vingut una empresa a muntar una antena, hi ha hagut un moviment veïnal en
contra i no s’ha fet. Però ho sol·licitarem.



Jesus Saltó: si vols, em comprometo a que quan tinguem la ubicació idònia per les companyies,
passem una enquesta com a associació de veïns que ens diguin si hi estan o no d’acord. Si hi ha
majoria, posarem l’antena. Tothom es queixa del mateix.



Alcalde: fem-ho paral·lelament... nosaltres fem la sol.licitud (ho demanem a Telefònica,
Vodafone i alguna altra d’important... ), però, alhora, feu l’enquesta, no sigui que ens
responguin afirmativament i després els veïns no hi estiguin d’acord.
He vist les fotografies de l’acumulació de les botelles de vidre, és cert. No solament ha passat
aquí sinó també a molts de contenidors del centre urbà. Hi ha hagut algú que s’ha dedicat a
deixar vidre. Sembla ser que és vidre que ve d’algun establiment. Ha passat també als
contenidors de la Plaça de Pau Casals, al veïnat de Sant Andreu... Ho han anat repartint deixant
els contenidors absolutament plens i les botelles fora. No hem pogut saber qui és... ha estat un
fet molt excepcional, però ha passat. Ha passat durant aquest estiu i l’última vegada aquesta
setmana.
Haurem de fer una reparació de la carretera d’accés. Estem esperant, com sabeu, si la
Generalitat fa la prolongació o no. Hem esperat per no fer despesa, però a l’estiu s’ha agreujat el
problema i quan arribi l’època de pluges serà pitjor. Posarem asfalt fred i taparem els forats.



Jesús Salto: s’han arreglat uns amb asfalt calent i han quedat molt bé....



Alcalde: es volia fer una capa de rodament i no l’hem fet esperant això. Farem una reparació a
l’espera del què decideix la Generalitat i si aquesta obra es fa o no.
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Sapigueu que hi ha veïns que estan a favor i d’altres que estan en contra que es posin “badens” i
que fan una campanya per internet en contra. Ho farem, però que sapigueu com a associació
que a Sant Daniel hi ha una persona que està en contra dels que estan posats... si en sou
conscients, no hi ha cap problema. Però també defenseu l’Ajuntament quan aquest senyor ens
comença a criticar quan posem els reductors de velocitat perquè la gent corre.
Hem posat molts reductors arreu del municipi i no en podem posar un davant de cada casa. En
posarem un al carrer Bonavista, és un carrer amb molt de pendent, si baixen de pressa encara és
més complicat. Ho haurem de tenir en compte quan fem la senyalització definitiva, a finals
d’any. Crec que ho vaig dir així al president quan em va venir a veure, sobretot perquè no estava
previst a l’obra d’urbanització. L’Ajuntament ho paga a banda, no està previst que ho paguin els
veïns i hem hagut de buscar una subvenció per fer aquesta inversió de 15.000 euros. Queden
quatre mesos per acabar l’any...
I és radicalment mentida que l’Ajuntament deixi cases perquè les utilitzin els okupes, ans al
contrari. No és la primera vegada que em diuen això. Fins i tot ho he hagut de defensar a les
xarxes socials, el fet que l’Ajuntament promocioni que hi hagin okupes, quan és el contrari,
intentar que els okupes marxin. És evident que l’ajuntament no ha dit a aquesta gent que vagi
allà, al carrer Oreneta. Ho tindrem en compte, sobretot si són conflictius, en quina situació
estan...
Més endavant parlarem de la reparcel·lació, doncs m’acabo de reincorporar i no m’ho he mirat...


Jesús Saltó: voldria agrair molt al senyor Carles Aulet la seva ajuda en la festa de Sant Daniel
(ens va netejar la parcel.la de davant, ha quedat molt bé, va ser una reclam molt important..) va
ser una festa que estem molt contents els membres de la Junta perquè va tenir molt d’èxit. Hi
van participar més de 250 persones. La veritat és que vam estat molt contents i ho volem agrair
públicament perquè tothom ho sàpiga, que l’Ajuntament ens ha ajudat molt i nosaltres sempre
defensem l’Ajuntament amb tot allò que estigui al nostre favor.

2n torn de preguntes:


Patricia (El Mas Móra): A Mas Móra passa el mateix per que fa als vidres. Però vinc a parlar d’un
tema de seguretat. Fa unes setmanes enrere, alguns veïns del carrer Petita Circumval·lació –sóc
el número 3-, però veïns del 5, del 7... han patit petits furts produïts per africans. Com bé
saben, a la plaça del Pi es posen un grup d’africans, perquè els contractin per netejar els
jardins... al meu costat hi ha una casa de lloguer turístic i cada setmana entren i surten turistes
(francesos, belgues...). Cada vegada que veuen un cotxe amb matrícula estrangera, entren,
encara que a dins hi hagi gent, i fan petits furts (la cartera, el mòbil...), és a dir, passen dins de la
zona enjardinada. A mi no m’han dit res. Una vegada que vaig sentir uns crits, van entrar dos
africans. Un anava amb la bicicleta i és el qui surt amb el furt i l’altre salta i entreté la gent. No
van voler trucar la policia perquè són turistes que vénen a passar uns dies de vacances i no volen
problemes. Jo, com a veïna i com que sé el que passa, vaig trucar. He trucat tres cops a la Policia
Local. El primer cop, em van dir que això ja ho tenien controlat, que els tenien identificats, però
que no hi podien fer res. Quan passa una vegada, pot ser alguna cosa esporàdica. Indagant una
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mica amb els veïns, n’hi ha algun que li han entrat mentre estava a la piscina, la porta del barri
estava ajustada... salten precisament quan hi ha algú dins de casa, perquè tenen la confiança
que les portes, les finestres estan obertes... i és quan fan els petits furts. No tenen enfrontament
amb la gent, doncs els diuen que salten les tanques per temes de feina i marxen... potser els
troben a la cuina o al dormitori... No van amb agressivitat, però sí que creen aquesta
inseguretat. Jo voldria saber si aquestes tres trucades que he fet a la Policia han arribat a vostès,
al Consistori, al regidor de Seguretat; si ho tenen controlat, si realment els tenen identificats i
per què no es pot fer res. Si vostès saben que a la plaça del Pi es posen tres o cinc africans, els
coneixen i han de saber on para aquesta gent. El que no podem fer és estar a casa nostra amb
tot tancat, doncs potser poden saltar les tanques i poden entrar... Tens aquesta sensació
d’inseguretat. La meva pregunta és: Per què no es pot fer res? Si els tenen identificats, Per què
no se’ls avisa? Entre okupes, els africans... tenim inseguretat i vivim en una situació una mica
incòmoda. Voldria saber si esteu informats de tot el que està passant a mas Móra. He parlat
amb en Jesús i sembla que a Sant Daniel no tenen aquest problema... jo ho he denunciat tres
vegades i sé per veïns que això ha passat altres vegades també.


Victoria Eugenia (Niàgara Parc): voldríem demanar al senyor Aulet que netegin la zona de
l’avinguda Diagonal. Fa poc va veure un arbre i els bombers ens han dit que hi molts arbres
malmesos i que millor que no passem amb nens per allà. Abans tallaven les herbes dos cops
l’any i ara només passen una vegada i és impossible passar per allà. Tampoc podem anar al parc
perquè s’estan fent obres. No sabem on anar amb els nens a Niàgara i un “baden” que vaig
demanar fa uns tres anys perquè es corre molt, i no s’ha fet.



Salvador: La meva pregunta és: com és que renova Autocars Barrera sense haver passat un
concurs. Jo no dic que no es pugui renovar a Autocars Barrera, però penso que primer s’hauria
de fer un concurs.

2n torn de respostes:
Alcalde: avui no hi ha la Sílvia. Per tant, hi ha coses que potser no sé. Però el que dius, és cert.
L’ajuntament no té cap possibilitat ni competència per poder detenir a gent que fa furts.
L’Ajuntament no té competència i ningú ho pot fer. Quan hi ha un furt, el que diu el Codi Penal
justament és que no és cap delicte i no es pot actuar policialment i no se’ls pot detenir i menys
la Policia Local. Per això, abans de l’estiu vam convocar una jornada de seguretat i
d’autoprotecció pels veïns de mas Móra. Vaig anar-hi personalment i es va tractar aquest tema i
la Policia Local i Protecció Civil deia als veïns és que havien de prendre més mesures
d’autoprotecció (no deixar la porta oberta, tenir cura de la cartera...), perquè aquest furt
nosaltres el podem conèixer, podem saber qui provoca el furt, però no es pot fer res en contra
d’ells perquè la normativa no ens empara. La única solució que la Policia posava damunt la taula
eren aquestes mesures d’autoprotecció. Sabem que incomoda, però per la via policial no es pot
resoldre.
Hem vist que hi ha una petició del Grup d’Esquerra en el sentit que hi hagi una càmera de
vigilància a la plaça del Pi i això lliga amb el que estàs dient.
Amb les càmeres de seguretat podem controlar cotxes, però mai persones. La Llei de protecció
de dades no permet filmar persones. Podem posar més càmeres de seguretat, de fet, a Mas
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Móra és on primer vam començar i ara n’hi ha previst de posar-ne a dues entrades més, però
sempre serà per controlar les matricules dels cotxes, per si hi ha un robatori important. Amb el
furt no podem actuar, però si el robatori és important podem controlar si han entrat cotxes
estranys. La veritat és que des de que hi ha càmeres, han baixat els robatoris, però el furt no el
podem controlar. Aquesta és la veritat. Ni tampoc podem controlar les persones, encara que la
Policia sàpiga qui són i també sabem que en el centre del pobla n’hi ha uns quants que van
robant en petites quantitats i ells mateixos saben fins on poden arribar perquè allò no sigui un
delicte. El furts no és un delicte. Es canvia la normativa o no ens en sortirem. Per tant, recomano
a tothom que visqui en cases unifamiliars, és tancar la porta encara que un estigui al jardí i
controlar si estan a prop o lluny els qui sabeu que són.
En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

El tema de les trucades, no ho sé. Ho preguntaré a la regidora quan torni de vacances.
Tampoc ser si reben ajudes socials... i en molts casos no depèn de nosaltres.
La Victòria Eugènia feia referència a la neteja de l’av. Diagonal. En Carles Aulet?


Carles Aulet Salvador (PDECat): va caure un arbre i els bombers hi van anar i el van tallar.
L’inspector municipal hi ha anar a mirar-ho. Traurem deu arbres dels que estan més malament.
Ja hem demanat pressupost i suposo que la setmana vinent es farà i a finals de mes farem una
desbrossada de les zones verdes i els borals dels camins.
Quant al reductor de velocitat, ja mirarem si ho podem fer.



Alcalde: hi ha també una pregunta escrita d’ella. Sembla que els agents cívics controlen les
zones blaves i fan denúncies. No posen multes, fan denúncies. Ho explico a ella i a tothom. No
és l’únic municipi que ho fem així, però els agents cívics controlen les zones blaves i quan hi ha
un vehicle que no té el disc horari o s’ha passat de l’hora, l’agent fa una fotografia –per tenir una
mostra fefaent de la infracció- i ho denúncia. La denúncia no és una multa, la denúncia es passa
a la policia i la Policia és qui multa. No és l’agent cívic el que multa, sinó que és la Policia que ho
fa , a partir de una denúncia que fa l’agent cívic.



Victòria Eugenia: doncs seria bo que l’agent cívic digués que no està multant, perquè és a la
conclusió que arriba la gent.



Alcalde: ja explicarem als agents cívics que ells denuncien, no multen. Com també les
companyies que porten els parquímetres dels pobles veïns. És la denúncia de l’agent del
parquímetre que després la passa a la policia perquè posi la multa. Primer es denúncia i després
es tramita la multa.



Pel que fa al tema del transport, no fem una adjudicació, fem una prorroga per un any. Estem
treballant amb les bases per fer el concurs. Se’ns ha tirat el curs escolar al damunt i com que no
tenim temps materials d’aprovar les bases i fer el concurs, fem una prorroga per començar el
curs. En el transcurs del curs farem les bases i posteriorment farem el concurs i l’adjudicació. És
la prorroga d’un any.
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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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