ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2019/6, DE 29 D’AGOST DE 2019
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2019/6
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/6, de 29 d’agost de 2019

HI ASSISTEIXEN

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

01/10/2019 Secretària

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.22 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Alcalde-president – JxCAT-JUNTS

PORTAVEU
Tinents d’alcalde
2n. – 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. JxCAT-JUNTS
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
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

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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27/09/2019 Alcalde

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

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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Secretària

Sra. Jenifer Jansa Gimeno

Sr. Albert Sabaté Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

3a. – Titular de l’Àrea General de Territori i
Sostenibilitat, regidora delegada de Medi Ambient,
Sanitat, Promoció Econòmica, Turisme i Mercats.
JxCAT-JUNTS

Sra. Nadia Cantero Terrón

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Joan Carles Garcia Cañizares
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En començar la sessió, el moderador recorda als assistents el funcionament habitual del
Consell de la Vila. Per poder intervenir, han d’aixecar la mà i donar el seu nom. Es faran blocs
de tres preguntes i es demana que les preguntes siguin el màxim de concretes .
Albert Sabaté: aixequeu la mà i formuleu les preguntes que us respondran.
1r torn de preguntes
Vicenç Narbon (Tordera Parc): s’ha millorat una mica la neteja, doncs ja vénen més a netejar,
però el descontrol és total. S’ha perdut el que s’havia aconseguit, de recollir primer la brossa,
els trastos i la poda i amb posterioritat escombrar. No es tracta de posar més mitjans, sinó de
posar-los en ordre. Concretament avui han passat a tallar les herbes de les voreres. Per primera
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vegada han passat amb un bufador perquè netegi la vorera, però la màquina d’escombrar no ha
passat. Volem que es faci amb un ordre, doncs ara no sabem quan ho recolliran. No es tracta de
posar més mitjans, sinó de fer-ho amb un ordre.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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01/10/2019 Secretària

Enric Soler: al c. Marinada hi ha un pal d’Enher totalment inclinat. Vaig avisar una vegada i va
venir un tècnic de la Brigada, va fer fotos, però el pal està igual. Qualsevol dia el pal caurà i pot
provocar un accident. D’altra banda, els contenidors que hi ha al carrer, tots anaven amb tapa i
ara tots tres estan sense tapa i a l’estiu, amb la calor, fa mala olor.
Jordi (Tordera Parc): com que es fan les renovacions dels carrers d’algunes urbanitzacions,
entre elles Tordera Parc i Mas Mora, volia saber com estan. Sé que han començat, però no sé
en quin punt es troben.
1r torn de respostes
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): estem aquí, per intentar posar ordre. El que m’has dit
de recollir les herbes, m’han dit que passarien aquesta tarda o vespre. Si no és així, demà ens
ho fas saber i demanarem que passin. Una cosa és la recollida de trastos i poda, que té un
calendari, i el fet de tallar l’herba i passar l’escombradora, que en té un altre. Entenc que avui
ha vingut l’operari que talla les herbes de la vorera i això és el que han de retirar... Ells m’han
dit que avui tarda/vespre vindrien. Es tracta d’anar perfilant aquestes coses i ja ens va bé que
ens ho diguin. Ho vetllem perquè l’empresa compleixi.
Alcalde: se n’ha donat part a la companyia elèctrica. Aquests pals no són municipals. Les
companyies triguen molt, arriben a trigar anys. Es va avisar que hi havia perill de caiguda i
esperem que vinguin. Insistirem. Demà diré que insisteixin, perquè la situació és de perill i
podria caure.

Joan Carles Garcia Cañizares
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Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): demà parlaré amb ells per recordar-los que reposin
les tapes.
Pel que fa a la pregunta d’en Jordi, demà a la 1 tinc reunió amb l’empresa i l’enginyer per posarme al dia i parlar de tempos, doncs anem una mica amb retard per acabar l’asfalt d’aquestes
tres urbanitzacions.
2n torn de preguntes
Enric Soler: en relació a la situació en què es troba la corba de can Roquet, amb el cotxe has de
pujar amb primera. No sé com està, doncs no s’hi pot passar.
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Jordi: hi ha urbanitzacions on no arriba ni la fibra ni internet. Sé que s’està movent i que la
situació no és fàcil, és complicada, però voldria saber si la cosa ha pogut evolucionar una mica...
si s’hi està treballant... per saber en quin punt estem.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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2n torn de respostes
Alcalde: en relació al que preguntava l’Enric Soler, sabeu que allò és terme municipal de
Palafolls i en una ocasió Tordera va demanar d’asfaltar-ho i Palafolls s’hi va negar. Ja n’havia
parlat vàries vegades amb en Valentí Agustí i amb l’alcalde de Palafolls vam quedar de veure’ns
al setembre per parlar dels temes que tenim a mitges (mas Reixac, la banda del carrer
Marinada, l’accés...) per saber en quin punt estem. De fet, ja l’havíem reparat en moltes
ocasions, però en un moment donat l’Ajuntament de Palafolls ens va dir que no.
Quant al que diu en Jordi, justament sembla que es comença a avançar en quant a la
possibilitat de passar la fibra òptica, sobretot perquè ja està a exposició pública la segona part
del projecte de la N-II i esperem que es pugui resoldre aquest tema. S’havien posat alternatives
de passar per mas Mora, però sembla millor seguir per la N-II perquè també se soluciona Terra
Brava. Entenem que amb la segona part de les obres sembla que es podrà resoldre sense haver
de passar per una finca privada, que era on hi havia el problema.
És una queixa lògica, ja que són les dos úniques urbanitzacions properes a Tordera que no
tenen fibra òptica.
I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les
18.22 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en
dono fe.

Joan Carles Garcia Cañizares
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