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Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares
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PORTAVEU

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

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i

Marc Brugat Carreras
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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. Es faran blocs de
tres preguntes i com que a continuació avui se celebra també la Junta de Govern Local, cap a les 18.45
hores finalitzarà la sessió. Per tant, demana que les preguntes siguin el màxim de concretes.
1r torn de preguntes


Francisco Manuel Vázquez (Associació de Veïns Les Ferreres): voldria preguntar pel tema dels
carrers de l’última fase. Ja s’ha fet. Com bé saben els tècnics, s’ha lliurat l’obra, però continua
sortint l’herba i hi ha queixes dels veïns. Ja m’han dit que estem en període de garantia, però
quan s’actuarà. Ha costat molt de fer l’asfaltat, però surt molta herba. A veure com es podria
agilitzar el tema.



Juan Honorato (Àgora Parc): només és per recordar al senyor alcalde que tinc una sol·licitud
pendent per poder parlar amb vostè.



M. Victòria Eugenia: voldria dir que han anat a tallar l’herba dels jardins, però hi ha llocs per on
no han passat, doncs han deixat les canyes. Hi ha llocs que s’han netejat i d’altres que no. És a
Niàgara Parc.

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2

1a tanda de respostes


Alcalde: pel que fa al tema de Les Ferreres, el regidor d’Obres ho vol contestar?
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Carles Aulet Salvador (PDECat): això no només ha passat aquí, sinó que també ens va passar en
la fase anterior. Hi ha la grama, una herba molt complicada, que tot i que el gruix d’asfalt és el
suficient, aconsegueix sortir. En molts llocs aquesta herba ja s’ha mort i no hi haurem d’actuar,
però estem esperant veure com actua a tots els punts i, on calgui, ho arreglarem. L’obra té
garantia. Això no comporta que els veïns hagin de pagar, no és cap perill, sinó que estem
esperant que acabi de sortir tota i, allà on convingui, es repararà.



Francisco Manuel Vázquez (Associació de Veïns Les Ferreres): Quina garantia té l’obra?



Carles Aulet Salvador (PDECat): és el compromís que va emprendre l’equip de govern amb
vosaltres la passada legislatura de fer aquestes obres. Un cop fetes les obres, l’Ajuntament ja les
assumia i no es demanaria res més als veïns. Aquesta obra concretament té sis mesos de
garantia i ja en fa quatre que es va fer. Ens ho hem mirat amb l’empresa i hem d’esperar una
mica. Ho arreglaran i vosaltres no heu de patir. Als carrers de Tordera es fan sots i l’Ajuntament
ho arregla. El mateix passarà a Les Ferreres.



Alcalde: l’Honorato havia demanat hora per parlar amb mi i la tindrà. Sé que els regidors ja l’han
anat rebent, doncs quan l’alcalde no pot, ho delega als regidors. Sé que ho han fet i sé que s’han
vist amb la regidora Sílvia Català. No serà la primera vegada que ens veiem, però fa uns sis
mesos que no ens hem vist.
I quant a la qüestió que planteja la Victòria Eugenia a Niàgara Parc, també és un tema d’en
Carles Aulet.



Carles Aulet Salvador (PDECat): les canyes i les herbes es netegen amb una màquina diferent.
Primer han passat els operaris per netejar l’herba i ara passaran i netejaran les canyes. La
urbanització quedarà ben neta. Hi ha temps fins al quinze de juny per acabar-ho i millor que no
hagin fet la canya, perquè torna a brotar de seguida. No patiu que quedarà tot fet. Aquest any
farem totes les parcel·les. De tota manera, demà farem un cop d’ull per veure com està.

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2

29/06/2018 Secretari accidental

2n torn de preguntes


Aurora: buenas tardes a todos. En primer lugar, como colectivo de una parte de los ciudadanos
de Tordera nos dirigimos a usted, Sr. Garcia Cañizares, alcalde de nuestro querido y respetable
pueblo, para saber si se ha planteado la dimisión de su cargo, ya que está implicado en delitos
como: malversación, prevaricación, negociación prohibida de funcionarios públicos, falsedad,
fraude en subvenciones, según datos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El
entramado en el que está usted imputado se estima en unos 2 millones de euros, entre los años
2012 y 2015. ¿No cree ya, por respeto a sus conciudadanos y su propia dignidad, que debería
dimitir y dejar su cargo a otra persona que nos represente sin imputaciones? Porqué esto sería
supuestamente una reiteración de delito. Es sabido por todos que usted fue condenado a pagar
una multa de 18.000 € a una empresa de transportes, Autocares Calella, por dar a dedo a una
empresa de Tordera, Autocares Barrera, por amiguismo y era concejal del ayuntamiento, puesto
que la otra empresa ganó legalmente con un concurso y, además, esta multa pagada por los
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impuestos de todos los ciudadanos de Tordera. Y este es uno de los cinco delitos que le vuelven
a imputar: pone a dos cargos de su confianza en la Diputación (uno es regidor de Tordera y a un
vecino). Es vox populi en nuestro pueblo. Así que, Sr. Alcalde, le agradeceríamos, como colectivo
de una parte de los ciudadanos, que no perjudique ni ponga más en evidencia el buen nombre
de nuestro querido pueblo. Dimita, Sr. Alcalde. Gracias.


Alejandra Rivera: soy de la Junta de Les Ferreres. Quiero hacer hincapié en que allí no hay
parada de autobús. Lo digo porqué en invierno hace falta como en verano. Yo soy habitual en
coger el autobús.



“Juanje”: és en relació a una pregunta que ja vaig fer en l’últim ple. Aprofitant que el mes de
juny se celebra el dia de la LGTBI i com que tenim dues mocions aprovades que va portar la
meva associació a dos partits municipalistes -us recordem que una d’elles era que un cop l’any
es faria un acte com de conscienciació del col.lectiu i com vostè va dir en el ple passat es volia
ficar una bandera permanent a l’entrada de Tordera -, com que vol que Tordera sigui un Gay
Friendly, i no és només dir-ho, sinó que es demostri amb fets, volem proposar-li que el 30 de
juny, a banda del mural que va dir que faria i la col.locació de la bandera, fer un acte al parc del
Patufet.

2n torn de respostes

Aurora: perdone, pero quién miente es usted. Primero, es un hecho probado que a usted le
pusieron una multa. Entonces la Radio también mintió, porqué esto está corroborado.

Joan Carles Garcia Cañizares
Marc Brugat Carreras



Signatura 1 de 2

Alcalde: començo jo responent a l’Aurora, que crec que està mal informada. Bastant mal
informada... Quan algú està mal informat, pot fer dues coses: quedar-se callat i no demostrar
que està desinformat, o parlar i demostrar que està desinformat. Jo no estic condemnat per res i
no ho estat mai. Primera qüestió.
Segona qüestió, i li llegiré exactament el que va passar el dijous passat i el motiu pel qual em van
fer una registre a casa meva. Hi ha tot un seguit de documentació a la Policia Nacional, que la té
el Jutjat número 1, i em detenen per escorcollar. Li llegiré en castellà: “las diligencias hasta este
momento practicadas por las fuerzas actuantes no son suficientes para formular ninguna
acusación, y en cumplimiento de lo que dicta la normativa…”, lo que hacemos –i això ja li dic jo
de paraula- es registrar porque no hay ningún elemento de todo lo que hemos estudiado que
concluya que usted pueda ser acusado de nada. Con lo cual, y lo explicaré donde haga falta, no
reconoceré algo que no he hecho. Creo que cuando las cosas llegan al Juzgado, y los juzgados
absuelven –pues hace referencia a otras ocasiones en qué me he visto en situaciones
complicadas- siempre ha salido una sentencia favorable a lo que decía y siempre he sido
absuelto. Siempre. Incluso a veces he agradecido el hecho que hayan denuncias, porque puedo
demostrar que no solo lo digo, sino que también soy honrado. Insisto, creo que tiene que
informarse mejor, que sepa que el tema está bajo secreto de sumario. Por tanto, lo que usted ha
dicho, realmente no lo sabe nadie. Se lo ha inventado usted, se lo ha inventado la prensa, pero
evidentemente el Juzgado dice lo que dice y se escribe lo que se escribe…

29/06/2018 Secretari accidental

Signatura 2 de 2



4/9

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

56fdff5dfaca4dd59a26344d002d601f001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

Joan Carles Garcia Cañizares
29/06/2018 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

04/07/2018 Alcalde

Ahora está imputado. Está el secreto de sumario, pero esto es una imputación y con una
imputación no merece el cargo, mientras no se demuestre lo contrario. No queremos personas
que presupuestalmente sean corruptos. Digo “supuestamente”, porqué todavía no ha habido la
decisión del juez. Pero usted hizo un trabajo a dedo a una empresa y yo me vi implicada. Por lo
tanto ahí le puedo demostrar muy bien que quien miente es usted y demuestre que no es
verdad, porque entonces todos los medios de comunicación mienten.


Alcalde: crec que tot el que diu és opinable. Crec que hi ha una cosa que s’hauria de tenir en
compte a tots als nivells, que és un dret constitucional... Vostè fa al revés i així va de malament
la societat... La presumpció d’innocència és el que diu la normativa. Vostè parla de presumpció
de culpabilitat; per tant, quan a algú se l’està investigant –que no nego que se m’estigui
investigant- la primera cosa que la llei diu és que s’ha de tenir en compte per endavant la
presumpció d’innocència. Si vostès decideixen que sóc culpable abans que hi hagi cap tipus de
sobreseïment, de sentència... si vostès ho han decidit, perfecte, jo no puc fer res més...



Aurora: ya es por dignitat. No es porqué sea culpable. Está imputado y simplemente por
dignidad deberia dejar el cargo. Como ciudadanos no le queremos aquí.



Alcalde: em sembla molt bé. El càrrec me’l van donar els ciutadans, me’l trauran els ciutadans, si
cal, però justament si jo sentís que estic perjudicant o em sentís culpable perquè ho fos, li
asseguro que no faria res dolent per Tordera, perquè porto 27 anys dedicant-me a la vida
pública i només faltaria que ara per una qüestió personal, que no em cal ser alcalde per viure,
hagués d’aguantar-me en una cadira que la tinc perquè me l’han donat els ciutadans i me l’han
donat durant molts anys. No és la meva voluntat dimitir perquè és una qüestió que està sota
secret de sumari i, quan arribi el moment, sortirà segurament sobreseïment o una sentència.
Sempre que han estat qüestions penals, sempre he estat absolt.



Aurora: el hecho de no ir a la carcel, no quiere decir que no esté condenado...



Alcalde: l’Alejandra Rivera fa referència a la parada de bus de Les Ferreres. La Sílvia Català?



Sílvia Català Móra (PDECat): no sé si es refereix a transport urbà o escolar... Urbà? Ho tindrem
en compte. Pel que fa al transport escolar hi ha una normativa: si hi ha cinc alumnes que des de
Les Ferreres van al mateix centre. S’estudia la possibilitat. Com a mínim, hi ha d’haver cinc
alumnes. Si hi són, en el 99% dels casos es posa la ruta.



Alcalde: en relació a la intervenció d’en “Juanje”, parlàvem de posar un mastil per anar canviant
les banderes. Aulet, mirem de fer-ho abans no acabi el mes de juny i estudiem la possibilitat de
fer alguna activitat, i fins i tot fer-ho coincidir amb la col·locació del mastil.

3r torn de preguntes

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2



Ana Maria Garcia Juarez: Yo llevo un año sin trabajo. Al no tener trabajo, no tengo dinero para
pagar un piso. Tuve un desahucio y caí en una depresión durante dos meses que me costó la
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vida. He estado un año prácticamente solicitando a Habitatge un piso para mis hijos, porqué
soy madre soltera. Tengo tres hijos menores. Esta situación me provocó caer en depresión. No
puedo cobrar del paro porqué siempre he trabajado de ama de casa y no tengo derecho ni a
conseguir ayudas porqué mis hijos son inmigrantes, no tienen papeles... Yo tengo el permiso de
residencia y lo he conseguido porqué llevo viviendo en Tordera casi once años. Al caer en
depresión, tuve que buscar otros métodos. Fui una cobarde porqué intenté quitarme la vida, y
que Habitatge o la Mesa de Emergencia tenga que actuar hasta que una llegue a esto, a
automedicarse, y llegar a esta situación por no tener un trabajo... Estuve en la bolsa de trabajo
poniendo currículums casi todo el año y no me dieron ni un trabajo. He recibido bastante apoyo
de las asistentes sociales, de la PAH –que formo parte de ellos- y también del Ayuntamiento a
través del regidor Llorens, que me ha apoyado... Y estaba en una situación muy mala. Mis hijos
se iban a quedar sin madre. Perdí hasta un riñón por automedicarme, por no poder tener una
vivienda digna que estoy pidiendo hace más de medio año y no se me puede escuchar. Me
dicen el siguiente mes, el siguiente mes... habiendo tantos pisos vacíos y tanto “ocupa”, y yo
que he pagado siempre mis impuestos, que no tenga derecho a nada... No es justo.


Bartolomé Guirao: quan he arribat, el primer que he sentit és que demanaven la seva dimissió.
Personalment estic a les antípodes del seu pensament polític, però m’alegra veure que està al
capdavant de l’Ajuntament altre cop.
Un cop dit això, voldria insistir en les tanques dels aiguamolls de Sant Pere, on hi ha dues
obertures. Torno a repetir, és una invitació a què la gent creui la carretera.
Per altra banda, també tenim un pàrquing de camions al costat de l’Associació de Veïns. Hi
hauria la possibilitat d’instal·lar-hi un contenidor? Si arriba algú que és una mica net, les poques
papereres que tenim, les omplen fins a dalt, tot i que normalment és el terra on està molt brut.



Veí de Les Ferreres: quiero hablar, en primer lugar, de la entrada de Les Ferreres, que está en
un muy mal estado: será el pavimento, las indicaciones, incluso el cartel de Les Ferreres...
También el tema de las basuras, no puedo decir que no vienen a recogerlas. Cada dos dias está
lleno, huele muy mal y no sé de donde viene tanta basura. A ver si se puede controlar de alguna
manera. Cada día está lleno.

3r torn de respostes


Alcalde: pel que fa a la primera intervenció de l’Anna Maria, jo no tinc resposta. En tot cas,
primer vull animar-la, doncs a vegades la vida és una mica cruel en moltes situacions. Vostè
mateixa ha dit que hi havia diverses persones que l’han ajudat. Crec que això s’ha de valorar
sempre, perquè al final acabes sortint endavant quan hi ha gent que et valora, que t’ajuda,
gent que t’entén i gent que no utilitza la teva situació per complicar-te més la vida. Em
solidaritzo amb aquesta situació que està vivint. No sé si algú vol dir alguna cosa...



Àngel Pous Barceló (PDECat): te conocí el otro día, pero la verdad es que hace tiempo que
conozco tu situación porque hay un seguimiento de tu caso en Servicios Sociales del
Ayuntamiento y las trabajadoras me han puesto al corriente de tu situación en estos meses. Tu
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caso es un caso confidencial. Tampoco es el momento de tratarlo con detalle i siguiendo un
poco la línea del alcalde, creo que nos solidarizamos contigo en la medida que estamos detrás
de ti, y aunque no te lo parezca, bastantes trabajadoras conocen tu caso. Tuve el otro día la
suerte de conocerte. Eres una persona que ha pasado muy malos momentos y la Aurora
también me comentó tu caso. Sé que a veces no actuamos con la celeridad suficiente. Este piso
de l’Agencia de l’Habitatge deberían habértelo dado mucho antes, pues no entiendo de
cuestiones burocráticas que me indignan como a ti. Hemos hecho lo que hemos podido de
acuerdo con el reglamento que tenemos.

Joan Carles Garcia Cañizares

Sinceramente, continuaremos estando detrás de ti. Sé que las trabajadoras que te han atendido
lo harán; no te dejaran en absoluto, ni a ti ni a tus hijos. Otro tema es el trabajo, que creo que
es lo que necesitarías, un trabajo digno, con el que puedas realizarte. Estemos en un momento
en que el problema del paro es muy grave. En Tordera es grave como en otras poblaciones.


Ana Maria Garcia Juarez: no estoy ni en el paro. No cobro nada. Tengo tres niños y estudian.
Tienen que vivir. Tengo que pedir prestado cinco euros para poder comprar medicamentos.
Estoy haciendo todo lo posible.



Àngel Pous Barceló (PDECat): no sé si se te puede tramitar la renta garantizada de ciudadanía.
Mientras se te está tramitando, seguiremos colaborando contigo, siguiendo tu caso, dando
becas a tus hijos y que no te falte lo mínimo, lo imprescindible. Y esperemos que dentro de
cuatro meses llegue tu ayuda.



Ana Maria Garcia Juarez: yo no quiero cambiar de pueblo, quiero este pueblo, es donde
siempre he vivido durante estos once años.



Àngel Pous Barceló (PDECat): continuaremos estando detrás de ti e intentando atender tus
necesidades y que tengas tus recursos, que te mereces, por supuesto.



Alcalde: la següent intervenció era d’en Bartolomé. T’agraeixo les paraules de suport i pel que
fa a les tanques, si la Sílvia ho vol contestar...



Sílvia Català Móra (PDECat): bona tarda, Bartolomé. Ja s’han sol·licitat a l’Àrea que pertoca de
la Generalitat. Se suposa que en breu ens posaran els dos trams de tanca que falta. Estan ja
demanades. Tampoc ho podem posar nosaltres perquè no és de la nostra competència.

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2
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En cuanto al trabajo, que pienso que es lo que realmente dignifica a las personas, creo que
realmente lo necesitas para poder pagar las becas, los servicios... Creo que es lo que
necesitarías. También es cierto que tu situación ha cambiado durante el tiempo que has estado
aquí. Sé que hace muchos años que estás aquí, que tus hijos han llegado hace poco, que las
circunstancias familiares han cambiado mucho y que improvisas a medida que te encuentras
con un problema u otro y que haces todo lo que puedes. Has pasado como has podido.
Nosotros te hemos seguido. Quizás hemos fallado en algo concreto. Por suerte, ahora tienes un
piso y creo que es un piso digno.
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Pel que fa a l’aparcament de camions, entenc que és un tema més del regidor Aulet, però crec
que posar uns contenidors per posar la brossa és possible... Intentarem col.locar-los.


Alcalde: i la darrera pregunta feia referència a Les Ferreres, en relació a la brossa...



Carles Aulet Salvador (PDECat): posarem llum a l’entrada, el més aviat possible. També caldria
senyalitzar-ho una mica millor i, pel que fa a les escombraries, és veritat, estan a l’entrada de la
urbanització. Hi ha gent bastant incívica, que moltes vegades deixen les coses de qualsevol
manera. Intentarem que quan passi el camió, ho deixi ben recollit. Seguirem treballant per
intentar millorar l’entrada.

4t torn de preguntes

Joan Carles Garcia Cañizares
29/06/2018 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

04/07/2018 Alcalde



Francisco: primero, agradecer a Carlos Aulet que cada vez que llamo con el tema de Les
Ferreres me contesta al teléfono. No todo va a ser negativo.
También agradecería si pueden agilizar el tema de las parcelas en el Registro de la Propiedad,
porqué con las calles hay muchas consultas sobre las ventas de las casas y de los terrenos. Está
totalmente parado por el Registro de la Propiedad. Ya somos conscientes de la reparcelación,
pero pediríamos que se pudiera agilizar. En el Registro de la Propiedad nos dijeron que
necesitaban un documento para poder inscribirlas.
Ahora hay mucha gente que quiere invertir. Las calles están hechas, el nivel de edad de los
propietarios ya es muy avanzado y hay mucha juventud que quiere comprar y creo que es un
bien para la urbanización. Pedimos que se agilice por parte del Ayuntamiento este tema. Sería
positivo para la urbanización y para todos.



Àngels: bones tardes. En el bloc 15 de l’av. dels Països Catalans hi havia “ocupes” i van marxar,
però no van netejar el pis i surten escarabats i fa mala olor.



Victoria Eugenia: es sobre la guarderia. Me gustaria saber cuando se ampliarà, o si se va a
hacer.

4t torn de respostes


Alcalde: no és qüestió del Registre de la Propietat, és que no està aprovada la reparcel·lació. Ha
estat una reparcel·lació molt llarga. Encara està en mans de l’advocat i no s’ha lliurat a
l’Ajuntament. Això ha canviat de mans varies vegades. Ho va engegar els veïns i ho va recuperar
l’Ajuntament. Estava previst tenir-la a primers d’any, però no ha estat així i no l’hem pogut
encara aprovar i, per tant, no s’ha pogut registrar. El Registre del Propietat necessita la
reparcel·lació aprovada per l’Ajuntament per poder immatricular les parcel·les i poder registrarles. Ho agafem com a tema urgent i intentem que l’advocat ens ho lliuri el més aviat possible.

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2

El tema que plantejava l’Àngels, El sap en Josep?
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Marc Brugat Carreras

Josep Llorens Muñoz (PDECat): el tancament el va fer el mateix Departament d’Habitatge de la
Generalitat. Demanarem que s’ho mirin. Diria que s’ha fet la sol·licitud perquè vinguin a mirarho. En tot cas, insistirem.



Alcalde: en relació a la pregunta de la Victòria Eugenia, dir-li que s’han obert dues possibilitats a
la llar d’infants. Saben que era una concessió administrativa feta a la Fundació Pere Tarrés, que
està en pròrroga. Hem obert dues vies que han d’estar resolt abans no comenci el nou curs: la
via de tornar a fer un concurs, que també inclou la construcció de l’ampliació, i la via d’una
subvenció que hem demanat a la Diputació de Barcelona per no fer concurs i que l’Ajuntament
gestioni directament la llar d’infants. Estem amb aquestes dues coses. Hem de mirar que és més
viable, econòmic i el que és millor pel funcionament de la llar d’infants. Estem en aquest punt.
Quant tinguem això resolt, decidirem una via o una altra, però a l’inici de curs això ha d’estar
resolt.

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

29/06/2018 Secretari accidental
Signatura 1 de 2
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