ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2019/7, DE 26 DE SETEMBRE DE 2019
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Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2019/7
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/7, de 26 de setembre de 2019

HI ASSISTEIXEN
En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras

Signatura 2 de 2

18/11/2019 Secretari accidental

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.45 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Alcalde-president – JxCAT-JUNTS

PORTAVEU
Tinents d’alcalde
1r. – Titular de l’Àrea General de Règim Interior,
regidor delegat de Recursos Humans, Seguretat i
Protecció Civil, Via Pública, Mobilitat i Transports,
Ocupació i Formació. PSC-CP
3a. – Titular de l’Àrea General de Territori i
Sostenibilitat, regidora delegada de Medi Ambient,
Sanitat, Promoció Econòmica, Turisme i Mercats.
JxCAT-JUNTS

5a. – Titular de l’Àrea General de Serveis Personals,
regidora delegat de Joventut, Obres i Serveis i
Civisme. JxCAT-JUNTS

Regidor de JxCAT-JUNTS
Regidor delegat de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Ensenyament, Esports i Festes

Joan Carles Garcia Cañizares
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18/11/2019 Alcalde

4a. – Titular de l’Àrea General d’Acció Social i
Promoció Econòmica, regidora delegada de Serveis
Socials, Habitatge, Pobresa Energètica i Consum, i
Gent Gran. PSC-CP
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En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
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Secretària

Sra. Jenifer Jansa Gimeno

Sr. Albert Sabaté Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

2n Tinent d’alcalde. – Titular de l’Àrea General de
Coordinació del Govern i Comunicació, regidor
delegat de Secretaria i OAC, Cultura, Participació
Ciutadana, Urbanisme i Patrimoni, i Pagesia. JxCATJUNTS

Sr. Josep Llorens Muñoz

Joan Carles Garcia Cañizares
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El moderador, Albert Sabaté, recorda el procediment a seguir per fer les intervencions i recorda que
han de dir el seu nom abans de fer la pregunta. Insisteix que les preguntes siguin el màxim de concretes
perquè tothom pugui intervenir.

1r torn de preguntes
Vicenç Narbon (Tordera parc): bona tarda. En l’última reunió del Consell de la Vila se’ns va dir que hi
hauria una reunió pròximament per informar de quan es faria l’asfaltat als carrers i carretera d’accés a
la urbanització. Voldríem saber què s’ha avançat i quan està previst fer-ho.
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Enric Nadal (can Domènec): voldria fer una pregunta sobre les faroles, doncs ja fa dies que les
bombetes estan foses i voldríem saber quan faran el recanvi.

1r torn de respostes
En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
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Margarita Gonzalez: al Dr. Fleming hi ha un senyal d’estacionament pràcticament enganxat a la façana.
Els senyals han de tenir molta visibilitat, però si es posen i es treuen, encara ha de tenir més visibilitat.
Concretament ahir van sancionar al meu marit i no sabia on estava el senyal. Voldria saber què em
podeu dir sobre això i si podeu millorar la visibilitat d’aquestes senyalitzacions, a més si són senyals de
posar i treure, doncs no és la primera persona a qui li passa.

Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): pel que fa a l’asfaltat, aquesta setmana s’acaba mas Móra. La
setmana vinent comencem amb Terra Brava i després Tordera Parc. Hi ha un màxim de dos mesos per
acabar Tordera Parc.
I en relació a la pregunta de can Domènec, la tasca està pendent. Quan puguin, pujaran a la
urbanització. Està com a tasca pendent i ho faran.
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): respecte al senyal del carrer Dr. Fleming, en prenc nota i ho resoldrem
el més aviat possible. Ho treballarem perquè sigui ben visible i faci el servei que ha de fer als ciutadans
del carrer.

2n torn de preguntes
Bartolomé Guirao: en la passada legislatura ja vaig formular la pregunta, però no s’ha solucionat el
problema. Per què no es contesten les instàncies que es fan? En positiu o en negatiu?

Joan Carles Garcia Cañizares
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Els parcs infantils de Sant Pere estan en un estat molt lamentable, sobretot el Parc de Sant Pere que és
el que més fa servir la canalla, fins i tot és perillós. La Policia ja ha precintat el tobogan dues o tres
vegades. La Policia el precinta i la canalla ho treu.
Joaquim Mercader Xampeny (Corpet): vaig fer una pregunta a l’alcalde en relació a uns pals i va
contestar que ho havia de resoldre Enher. Ara ho pot fer l’Ajuntament perquè només és d’una direcció i
es pot eixamplar molt bé la vorera i s’eliminaria el perill, doncs no es pot passar per allà.
Voldria saber què fa la Policia perquè tinc testimonis que no es compleix l’horari restringit d’una hora i
mitja que hi ha en els aparcaments.
Sr. Pallarés: en relación con el certificado de final de obra de Ágora Parc, la última vez que estuve en el
Consell de la Vila, el anterior regidor José Carlos Villaro dijo que no era exactamente un certificado final
de obra. Me gustaría que me aclarara exactamente que es. Creo que este señor era arquitecto.
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Y ya que estamos todos, si no le sabe mal, hay un documento del 2011 que me gustaría que lo leyeran
en voz alta, la asociación de vecinos o el alcalde, me da igual...
Albert Sabaté: Deixem que responguin i, en tot cas, veiem què fem amb aquest document...

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
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2n torn de respostes
Alcalde: de fet, les instàncies s’haurien de respondre en tres mesos. Si no es responen, s’haurà de mirar
per què no s’ha fet o si hi ha hagut alguna resposta verbal, doncs a vegades ja ha passat. Mirarem si hi
ha hagut alguna resposta perquè hi ha hagut alguna reunió amb la persona interessada, o si s’ha donat
per contestat perquè s’ha fet el que es demanava. Vetllarem perquè es contesti, si es que no s’ha donat
resposta per alguna altra via. Si la instància no es contesta verbalment o amb una reunió o amb la feina
feta, s’haurà de mirar què passa, doncs a vegades es demana que es repari un fenal i, si es repara, es
dóna per respost.
Bartolomé Guirao: és la primera vegada que sento que el termini per contestar són de tres mesos; tres
mesos per una instància que no tingui molta importància, però hi ha instàncies que són perilloses. Les
hem fet fa més de quinze dies a la Policia Local, des de l’Associació de Veïns... i no és que no es
responguin, sinó que no es fa res, absolutament res. Si no la responen, és igual, però que es contesti la
instància. Són problemes greus. Hi ha un filat que els incívics l’han aixecat; són punxes i està rovellat... I
com això, molts coses...
Alcalde: doncs ho mirarem. Si no s’ha respost donant solució al problema, és que no s’ha respost.
Mirarem què ha passat.
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): avui he tingut l’informe de la reparació del tobogan - és una
empresa que ens feia el manteniment- i vam passar la incidència perquè la Policia ens va fer constar
que van precintar el tobogan. S’ha de canviar la part de baix del tobogan. Avui ens ha arribat el
pressupost i es repararà. Estem fent el seguiment i hi estem a sobre.

Joan Carles Garcia Cañizares
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Pel que fa a les instàncies, repassaré si alguna ha anat a la Brigada i no hi ha hagut contesta. Ho revisaré.
Alcalde: la qüestió que plantejava el senyor Mercader, entenc que és un tema de senyalització del camí
de mas Martí...
Joaquim Mercader Xampeny: és un tema dels pals de la llum...
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): el tema de les companyies de serveis és un tema molt complicat. Hi ha
la voluntat i, de fet, estem marcant els punts que pertorben la vialitat i circulació dels veïns, però és un
tema veritablement complicat i no és de potestat municipal, sinó que s’ha de treballar amb les
companyies.
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Hi havia un altre tema respecte al control horari en els aparcaments. El control horari el fa el guàrdia de
barri i si en un moment donat ha de fer alguna intervenció policial, evidentment no pot estar per fer
aquest control horari i pot ser que passi del temps estipulat, però entenc que és qüestió de prioritats i si
ha de fer un servei policial, evidentment té un rang d’importància superior a l’altra, tot i que també és
important, però hem de calibrar la seva presència i la seva activitat.
Joaquim Mercader Xampeny: eixamplant la vorera, ja n’hi ha prou. I cada dia tenen prioritats? Tinc
testimonis....

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
Joan Carles Garcia Cañizares
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Rafel Delgado Comino (PSC-CP): li estic dient que són intervencions importants. Estem treballant en la
localització i identificació d’aquests punts per fer un pla de millora.
Alcalde: anem a la qüestió que plantejava el senyor Pallarés. El document que es va portar a l’exregidor
era el certificat final d’obra. A posteriori ho vam comprovar. No hi ha dubte.
Quant a llegir un document en veu alta, podem mirar el document, però el Consell de la Vila està més
enfocat a què vostès preguntin i nosaltres responguem... no és problema llegir el document, ho podem
fer perfectament, però no pertoca fer-ho al Consell de la Vila.

3r torn de preguntes
Sr. Pallarés: en el último pleno, los grupos de la oposición le pidieron el Acta de recepción de final de
obra de las obras de Àgora Parc i usted dijo que habia tres. El otro dia estuve en el Departamento de
Urbanismo, con la secretaria, la arquitecta, però no nos acabamos de entender. Las tres actas de
recepción son de tres empreses: Aqualia, Mondisa y Terres del Tordera y sale un gasto de 6.571.000 €
aproximadamente y la obra se presupuestó en 13 millones y pico –si no estoy equivocado. También me
dieron un documento que corresponde a una factura, que la puedo hacer yo esta factura... En total era
de 12 millones y pico. La pregunta seria: ¿Por qué la urbanizacion Sant Daniel està inscrita en el Registro
de la Propiedad y la obra de Agora Parc todavia no?
Margarita Gonzalez: abans d’acabar la legislatura anterior, ens vàreu dir que ens posaríeu un policia de
proximitat y no el vam veure. Com teniu aquest tema...? Es posarà? No es posarà?. Ens vàreu posar
càmeres en aquell sector, però, Qui vigila les càmeres que ens vigilen a nosaltres?
Vicens Narbon: era per tornar a comentar que encara està pendent el tema de la fibra òptica. A veure si
se sap alguna cosa més o per quan....
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3r torn de respostes

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
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Alcalde: jo vaig presentar en l’últim plenari les tres actes de recepció de les empreses que havien
treballat a Àgora Parc, i també hi ha un contracte menor d’un acabament que es va fer a posteriori al
tancament de les actes de recepció, en relació a unes millores que es van proposar i que l’Ajuntament
va fer amb un contracte de 24.000 € -li dic de memòria. Per tant, són les tres actes de les empreses que
van fer les obres.
Pel que fa a Sant Daniel, es fa una reparcel·lació a les urbanitzacions i a partir de la reparcel·lació surten
les propietats. Un cop es tenen, que moltes vegades és complicat perquè hi ha variacions, perquè han
canviat metres, perquè no coincideix el que es tenia amb el que surt, es porta la inscripció al Registre de
la Propietat. No sé exactament com està en aquests moments Àgora Parc, però si no està fet, s’ha de
fer. Ens passa a Àgora Parc i a Terra Brava, que encara no estan inscrites les parcel·les.
A Sant Daniel hi va haver una sentència a favor del promotor i es va fer una nova reparcel·lació perquè
ens va obligar a fer-ne una de nova i s’ha anat a un altre ritme. S’hauran de registrar les parcel·les a nom
de qui és el propietari i això es farà, però no se sap en quin termini. No m’atreveixo a donar terminis.
Sr. Pallarés: l’altre dia no em vaig entendre gaire bé ni amb la secretària ni amb l’arquitecta.
El certificado final de obra no está visado por ningún colegio territorial de arquitectos o arquitectos
técnicos de Barcelona. Me dicen que no es necesario. Lo volveré a pedir por instancia de manera
individualizada. Me dicen que no es necesario, pero me lo dicen de palabra, no me lo dan por escrito.
Puede ser que tengan razón, pero yo pienso que no tienen razón, que deberían estar visados.
Es complicado llegar a un entendimiento cuando a ti te lo hacen pedir todo por escrito, pero luego no
me contestan por escrito, me contestan de palabra i se niegan a dármelo por escrito. Si todo está bien y
correcto... me cuesta trabajo entenderlo.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2

18/11/2019 Alcalde

Alcalde: no tinc resposta per això. Si els tècnics diuen que no cal visar-ho pel Col·legi d’Arquitectes, que
són ells els coneixedors del tema... Poden haver-hi opinions, però la legalitat és la que és i s’ha d’aplicar
el que diu la legalitat. No dubto en absolut del que puguin dir la secretària de la corporació i
l’arquitecta.
Si vostè pregunta per escrit i no està conforme amb el que se li diu verbalment, se li pot contestar per
escrit, però crec que quan la paraula ve de persones que han estudiat i tenen uns mèrits i han arribat al
lloc que ocupen a través d’uns mèrits, en principi no són sospitosos de dir coses que no són veritat. Les
dues persones que ha nomenat vostè són funcionàries de carrera.
Hi havia una altra qüestió que plantejava la senyora Margarita González, que fa referència al guàrdia de
proximitat i a les càmeres de seguretat. El regidor Rafa Delgado...
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Rafel Delgado Comino (PSC-CP): respecte al policia de proximitat, el que hem fet quan han acabat els
torns de vacances, que llavors tenien més disponibilitat, hem assignat un agent de proximitat que va a
les tardes a la vostra zona per fer un reforç. Encara no disposem de prou efectius per donar un servei tot
el dia, però sí que hem fet aquest reforç a les tardes, que és quan més servei pot fer.

Margarita González: doncs si miren les càmeres veuran com tractors circulen per allà, passen pel carrer
Immaculada amunt, i si no poden passar, fan marxa enrere, maniobren i passen pel carrer de baix. Jo
pregunto, Qui vigila aquestes càmeres? Això s’hauria de veure a les imatges. Allà hi ha vehicles i també
motos mal estacionats. No és massa normal. Si em dius que tenim un policia de proximitat les tardes, no
ho entenc, perquè això passa.
En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras

Signatura 2 de 2

18/11/2019 Secretari accidental

I respecte les càmeres, les vigilen la gent que està al control, que també atent les trucades. Davant seu
hi ha uns panells on estan connectades les diferents càmeres de cada zona.

Rafel Delgado Comino (PSC-CP): evidentment sempre poden passar coses, a tots els carrers en passen
de coses. El fet de tenir les càmeres és un suport a l’acció policial i és una informació de qualitat que
s’utilitza; a vegades no queda palès de cara al públic, però fa un servei per a la prevenció de delictes o
per al compliment de normes. Hi estem molt al cas. Incidirem molt amb aquests temes que vostè
planteja en aquesta zona. Justament estem treballant en aquesta àrea i tenim molt d’interès en resoldre
una sèrie de problemes que tampoc s’han comentat, però que vosaltres també sabeu i tenim voluntat
de resoldre al més aviat possible.
Alcalde: pel que fa a la pregunta sobre la fibra òptica, no tenim res més. No tenim encara una resposta
ferma, de si han tancat l’acord Telefònica amb el Ministeri de Foment. Esperem que en les properes
setmanes ens n’informin. En tot cas, això serà possible quan facin l’obra. El termini per arribar a l’acord
és iniciar l’obra perquè el que ha de fer el Ministeri de Foment és deixar un tub per passar la fibra
òptica. No tindran fibra òptica ni Tordera Parc ni Terra Brava fins que no estiguin fetes les obres
d’ampliació de la N-II. Hi ha temps per arribar a l’acord perquè depèn de l’obra civil que és la que ha de
fer el Ministeri.

Joan Carles Garcia Cañizares
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4t torn de preguntes
Enric Nadal (can Domènec): fa un parell de mesos vaig fer una instància sobre una finca que estava per
desbrossar; allò sembla una selva. Abans de l’estiu vaig presentar la instància i no se m’ha donat
resposta.
L’altre dia va venir el Sr. Rafa Delgado a la urbanització, i vam veure uns forats que hi ha a l’asfalt, però
ens vam oblidar d’uns altres que també són molt importants al carrer La Rodona, a prop del carrer Gran,
on hi ha uns forats que si passes amb bicicleta, pots caure-hi. A veure si es pot arreglar aquest tema.
Margarita Gonzalez: en l’anterior legislatura, el regidor que portava Obres i Serveis, ens va dir que
tenim el carrer força malament, amb bastant de forats, amb moltes esquerdes i ens va dir que ens ho
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arreglarien. No s’ha arreglat. La pregunta és: Ho arreglaran? Estem pagant impostos i haver de tenir el
carrer d’aquella manera... Sabeu que per allà passen vehicles de gran tonatge. Hi ha senyals, però és
com si no hi fossin.
Sr. Pallarés: mi pregunta és para la presidenta de la Asociación de Vecinos de Agora Parc.
Albert Sabaté: en tot cas, això és el Consell de la Vila. Les preguntes s’han de dirigir a l’equip de govern.

Quant a respondre les instàncies, crec que us falten una mica de modals, perquè en Jordi Cases Saló me
les ha contestat totes, menys l’última...
En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
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Joaquim Mercader Xampeny (Corpet): jo ja li vaig dir a la Nàdia Cantero per a què havien de servir les
càmeres....

4t torn de respostes
Alcalde: es va demanar que hi havia una finca per desbrossar, com que no sabem de quina finca es
tracta, ho contestem de forma més genèrica. Si es va demanar fa dos mesos, segurament se li ha
requerit al propietari. S’ha de fer més d’un requeriment. Si el propietari no ho fa, passats tres mesos, ho
fa l’Ajuntament subsidiàriament i es passa la factura al propietari. Però pot ser que encara estiguéssim
en la fase de la notificació al propietari.
Enric Nadal : és al carrer Gran, núm. 12.
Alcalde: ho mirarem com està. També prenem nota del tema dels forats al ferm.
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): hi ha una sèrie de reparacions que s’han de fer, com ja vam comentar, i
quan sigui possible, ho arreglarem.

Joan Carles Garcia Cañizares
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Alcalde: quant a les preguntes de la Margarita González, suposo que s’han de fer algunes reparacions.
Mirarem com està. És un manteniment, pel que em diu.
Tenim una intervenció d’en Mercader. Li agraeixo que reconegui que es dóna resposta a les instàncies.
Agraeixo que es digui, perquè segurament se’n contesten moltes. Les que no s’han donat resposta, hem
de saber per què i de quina àrea són per buscar el sistema que sempre es contestin. I si hi ha
determinades àrees de l’Ajuntament que donen resposta amb contundència i celeritat, suposo que ens
hem d’organitzar perquè tots ho fem. No hi ha una voluntat explícita en no contestar, al contrari, seria
deixadesa.
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5è torn de preguntes

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marc Brugat Carreras
Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2

18/11/2019 Alcalde

Signatura 2 de 2

18/11/2019 Secretari accidental

Enric Solé: el mes passat us vaig demanar tres coses: que es posessin tapes als contenidors del carrer
Marinada, el tema de la corba de can Roquet, que està igual, i el pal d’Enher que estava penjat i
qualsevol dia farà mal a algú. S’ha fet alguna cosa al respecte?
Jesús Saltó (Associació de veïns de Sant Daniel): és un tema pel regidor Pau Megias de TIC. Ja se n’ha
parlat vàries vegades i una de les coses importants per a la urbanització és l’antena de telefonia mòbil.
Hem parlat amb serveis tècnics de Telefònica i ens diuen que està previst posar una estació base, si
s’acaba allargant la C-32, entre Tordera i Blanes, però si no és així, primerament l’Ajuntament haurà de
sol·licitar-ho a Telefònica i després l’Ajuntament haurà de donar els permisos a Telefònica perquè
aquesta pugi instal·lar-la. És a dir, primer sol·licitar-la i posteriorment donar els permisos. Voldríem
saber com està aquest tema.

5è torn de respostes
Alcalde: respecte del que preguntava l’Enric Soler, s’ha de reconèixer que encara estan pendents. Pel
que fa als contenidors, en vam parlar amb la regidora....
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): vam demanar a l’empresa que ho repostés. Veig que no ho ha
fet. Demà torno a parlar amb ells. Vaig pujar a mirar els contenidors i no tenen tapa. I també vaig
comprovar que el pal està tort. Tornarem a enviar l’informe del tècnic, perquè això ho han d’arreglar
ells.
Enric Soler: si ells van donant llargues, crec que des de l’Ajuntament se’ls pot pressionar...
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): per això demà mateix tornarem a enviar la petició.
Alcalde: i la pujada de can Roquet que és terme de Palafolls, encara està pendent la reunió amb
l’Ajuntament de Palafolls. La nostra demanda és que si el pla parcial i les obres d’urbanització d’aquell
polígon no s’acaben executant, com a mínim deixin fer la reparació a nosaltres. Això ja ho vaig dir a
l’alcalde anterior, perquè és evident que aquell veïnat és de Tordera, però s’hi accedeix per Palafolls,
perquè per la N-II l’accés és molt complicat. Crec que per al proper mes ja ens haurem reunit i podrem
donar més dades.
Pau Megias Nonell (JxCAT-JUNTS): és un tema que tenim present. Ja n’hem parlat en varies ocasions.
Estarem atents, si hem de fer nosaltres la sol·licitud. És una cosa que tenim sobre la taula, de tenir
contacte amb l’empresa per poder fer tots els passos que siguin necessaris des de l’Ajuntament, però
sense oblidar que en última instància el qui ha d’acabar fent això és l’empresa. És una cosa que tenim
sobre la taula i no deixarem passar.
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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, la secretària, que en dono fe.

Marc Brugat Carreras

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

Joan Carles Garcia Cañizares

18/11/2019 Alcalde
Signatura 1 de 2

18/11/2019 Secretari accidental

Tordera, a data de signatura electrònica
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