ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2019/8, DE 28 D’OCTUBRE DE 2019
Consell de la Vila
2019/8
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/8, de 28 d’octubre de
2019

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.15 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

Marta Portella Nogué
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Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president – JxCAT-JUNTS
Tinents d’alcalde
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

Joan Carles Garcia Cañizares
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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

Metadades

Sr. Rafael Delgado Comino

Sra. Nadia Cantero Terrón

4a. – Titular de l’Àrea General d’Acció Social i

Sra. Antonia (Toñi) Garcia Martínez
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Promoció Econòmica, regidora delegada de Serveis
Socials, Habitatge, Pobresa Energètica i Consum, i
Gent Gran. PSC-CP
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5a. – Titular de l’Àrea General de Serveis Personals,
regidora delegat de Joventut, Obres i Serveis i
Civisme. JxCAT-JUNTS

Sra. Bàrbara Verges Miralles

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

Sr. Pau Megias Nonell

Regidora - PSC-CP
Regidora delegada
Transparència

Sra. Jenifer Jansa Gimeno

d’Hisenda,

Contractació

i

Moderador
Secretari accidental

Sr. Albert Sabaté Ruscalleda
Sr. Marc Brugat Carreras

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
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Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El moderador, Albert Sabaté, informa del 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.
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1r torn de preguntes
Joaquim Mercader Xampeny: bona tarda a tothom. Em dic Joaquim Mercader Xampany i és la
segona vegada que vinc.
-
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-

-

A la zona de vigilància que hi ha a la Biblioteca de Tordera no veig cap aparell, On són?
Qui ho fa, en Puig del Nou Teknic? Perquè té moltes càmeres sempre enfocades a fora.
Després tenim la zona verda de mas Martí amb el carrer Aragó, que s’ha convertit en un
pipi-can. Allà porten els gossos al vespre i es caguen i es pixen i, és clar, a dos quarts de
deu la Policia té feina...
Veig que la Policia passeja molt, però no es mira els rellotges dels vehicles ni posa
denúncies.

Rafel Delgado Comino (PSC-CP): respecte a la primera pregunta de la zona de vigilància, les
càmeres que hi ha a la zona es van ubicar segons criteris tècnics per donar el millor servei tant
pel control de la circulació com per la prevenció de la delinqüència i aclariment de fets delictius,
i és una decisió que es va prendre després d’un estudi...
Joaquim Mercader Xampeny : allà jo no veig cap aparell...Hi ha el que anuncia...
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): hi ha el cartell que anuncia l’entrada en una zona de vigilància
perquè tenim l’obligació d’avisar, però allò no vol dir que la càmera estigui immediatament allà.
Les càmeres estan ubicades en zones d’accessos i zones de pas, però és una zona que
genèricament està coberta perquè la circulació de vehicles, per exemple, o de persones està
contemplada dins de la zona perquè hi ha una perspectiva, no és només un lloc, sinó una àrea.
Joaquim Mercader Xampeny: em toca denunciar en Puig perquè va contra les persones, o sigui,
controla les persones i això no ho pot fer.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2

09/12/2019 Alcalde

Rafel Delgado Comino (PSC-CP): jo em refereixo al control que fan les càmeres posades per
l’Ajuntament, que les controla un operador de la Policia Municipal amb total confidencialitat i
respecte a la intimitat dels ciutadans.
Joaquim Mercader Xampeny: tots els que passem per allà el podem denunciar perquè jo creia
que tenia un contracte amb vosaltres. Estan vigilant el pas de vianants, estan vigilant la vorera
del costat, però a dintre casa seva no en té cap d’enfocada.
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): jo li puc respondre de les càmeres públiques que instal·lem.
Penso que ha quedat clar què és la posició de les càmeres públiques i, en aquest cas, si hi ha
una disfunció d’un particular que té una càmera cap a l’espai exterior, doncs ja ho
comprovarem.
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En el tema dels gossos, aquí la Policia Municipal, a banda del treball que s’està fent amb l’ADN
dels gossos, estem fent un programa de vigilància de paisà en diferents zones del poble, s’estan
posant multes i sobretot això està implicant en la millora en el civisme del ciutadà, ja sigui
perquè la notícia corre o perquè els agents fan la seva vigilància, fan la seva feina i ajuden en la
mesura on no arriba el civisme dels ciutadans.
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Ho estan fent en diferents zones i encara ens queda molt per treballar, però li asseguro que és
una preocupació d’aquest govern i ho estem treballant de valent.
Respecte del control horari, els agents sí que fan aquest control, posen denúncies i és evident
que si estan atenent un altre servei, doncs no poden atendre la qüestió de vigilar les targetes
de control horari.
Joaquim Mercader Xampeny: jo fa setmanes que passo i faig la ruta per qüestió de caminar,
del carrer Tarragona a la Biblioteca, i he controlat i hi ha testimonis que en diferents dies els
rellotges els posen a les 10 de matí i són les 6 de la tarda... i no he vist mai cap denúncia, que
consti.
I amb això dels gossos, només caldria fer un control a dos quarts de deu del vespre en aquest
parc i ho veuríeu , no sé si són d’aquells pisos que els porten cap allà...
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): els controls es fan matí o tarda de manera alternativa i
aleatòria en diferents zones, llavors la idea és que si els agents van de paisà, no se’ls distingeix,
no se’ls veu perquè aquesta és precisament la clau de la qüestió.
Albert Sabater: Bé, s’han respost aquestes tres preguntes. Hi ha alguna pregunta més entre el
públic? Doncs si no n’hi ha cap més acabaríem el Consell de la Vila. Moltes gràcies a tots, bona
tarda.
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I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les
18.15 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, el secretari accidental,
que en dono fe.
Tordera, a data de signatura electrònica
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