ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2020/1, DE 30 DE GENER DE 2019
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2020/1
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2020/1, de 30 de gener de 2020

09/03/2020 Secretària

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.31 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN
Alcalde-president – JxCAT-JUNTS

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué

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, que actua com a president i PORTAVEU.
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
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

Joan Carles Garcia Cañizares
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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,

Moderador
Secretària

Contractació

i

Sr. Albert Sabaté Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Albert Sabaté: aixequeu la mà, farem torns de tres preguntes i recordar que a tres quarts de set hem de
finalitzar perquè hi ha junta de govern. Per tant, mireu de ser el màxim de breus en fer les preguntes.

1r torn de preguntes
Vicenç Narbon (Tordera Parc): ja fa anys es va detectar que hi ha un bosc molt petit al costat de la
carretera principal, a prop de la riera, que està farcit d’arbres molt alts que s’inclinen cap a la carretera.
N’hi ha que tenen una inclinació quasi de 45o. Això ja es va denunciar a l’Ajuntament. El Sr. Aulet va dir
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que havia parlat amb els propietaris i que s’arreglaria. Potser han caigut més de 20 arbres. Amb les
últimes incidències, hi ha restes de 6-8 arbres. Que jo sàpiga, no han arribat a fer cap desgràcia.
L’anterior regidor em va dir que era d’un particular. Si afecta a uns veïns, crec que l’Ajuntament podria
fer alguna cosa. No cal que hi hagi una temptesta perquè caiguin sobre les línies telefòniques. Què hem
de fer per aconseguir treure aquest perill? És una vergonya com està.

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares
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Enric Soler (c. Marinada): una de les vegades que vaig venir, referent al pal d’electricitat a punt de
caure, se’m va dir que un tècnic de l’Ajuntament s’ho havia mirat i que no hi havia perill; al mes següent
que també hi havia anat un tècnic d’Enher i que no hi havia perill i l’última vegada vaig donar el meu
número de telèfon perquè em truquessin quan hi anessin... Resulta que s’havien confós amb un pal de
telèfons (quan jo parlava del corrent elèctric) i ara el pal ja està canviat. Però ho explico perquè
m’havíeu dit que no hi havia perill, mentre que el pal estava ben podrit. El mateix operari em va dir que
sort que havia avisat.
Ma. Dolors Gras: Sr. Alcalde, hasta ahora no hemos tenido noticias suyas. ¿Qué piensa hacer con esta
situación tan delicada y de peligro? Si pasa algo, como responsable estará el Ayuntamiento. Ya se sabe
que todas estas familias, incluida yo, estamos en estas condiciones desde hace años. Desde las lluvias,
nos entran ratas por las escaleras. No sabemos cómo hacerlo. Hemos pedido ayuda a Medio Ambiente
para que vengan a limpiar, que nosotros también lo vamos a hacer. Le pido que nos conteste algo hoy, si
puede ser. Muchas gracias.

1r torn de respostes

Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): la Regidora de Medi Ambient no hi és, però ho traslladaré a
l’inspector de Medi Ambient perquè vagi a mirar la parcel.la. Encara que sigui privat, es pot fer el
requeriment, que crec que ja es deu haver fet algun cop. Preguntaré en quin punt està el procés i si
podem actuar subsidiàriament. Intentarem esbrinar com està la situació. És cert que amb el temporal
molts arbres han caigut a la carretera.
Quant a la situació del pal del carrer Marinada, hi va haver un malentès, però això no treu que hi ha els
informes de la inspecció de la Companyia, els requeriments del pal el qual parlàvem. Vam anar in situ i
vas comprovar que estàvem convençuts que era un altre pal i aquest el van substituir immediatament.
Ho sento pel malentès, però, quan hi ha hagut alguna cosa, nosaltres ens hi hem implicat i hem
intentat resoldre-ho.

Alcalde: he entès al final que només parlava de les rates. Sabeu de mi , perquè hi vaig anar in situ,
que els problemes que teníeu l’última vegada s’han resolt en part. Hi ha subministrament elèctric i s’han
fet els tràmits d’empadronament. La Policia ja ha fet l’informe. Trigaran potser uns dies, però la feina
està feta. Hi ha altres qüestions per resoldre. Hi ha un Decret aprovat que no depèn de l’Ajuntament i
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que s’ha de fer la tramitació. Manca el tema de la plaga de rates, que no és exclusiu de la zona. No sé si
la regidora vol afegir alguna cosa.

Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): justament ahir la tècnica de Medi Ambient em va dir que
una empresa va actuar en un bloc proper i demanaré que pugui actuar també al vostre bloc.

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares
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2n torn de preguntes
Vicenç Narbon (Tordera Parc): em sap greu i entenc que l’Ajuntament no té tota la gent que sempre
necessita per controlar tot el que cal i per això també hi som els veïns, per fer-vos saber algunes coses.
Porto bastants anys intentant que s’arreglin algunes coses. He estat a la Junta set anys com a president i
després en vaig sortir. Us estem fent veure les coses, perquè no hi hagi perill, i segons he sentit, es farà
un pont més ampli, doncs la riera no dóna prou. Qualsevol dia s’ensorrarà la carretera, al menys
parcialment, passat just el pont, on ara han tret un camp d’arbres per plantar-lo. Hi ha un metre de
profunditat que s’ha menjat a sota. Ja era un perill anteriorment. Inclús vaig insinuar que la sorra que
havia caigut d’un talús servís per posar-la a sota. Han tret la sorra i han fet una muntanya al costat de la
pista de l’entrada, en comptes de posar-ho allà. Intento comunicar-vos les coses que veig, però no
serveix per massa o res. Ho dic perquè he fet menció moltes vegades d’aquest bosc petit. Dins de la
urbanització no se’ns permet que les copes dels arbres toquin unes amb les altres, però allà no pots
passar dels arbres que hi ha i dels troncs. Aquells arbres tiren cap on poden. Els arbres fan la seva
missió; qui no ho fa, és l’amo del bosc, i si no ho sap, si us plau, informeu-lo d’això.
Francisco Giménez (veí del carrer de Santiago Rusiñol): usted dice que como alcalde ya ha hecho su
trabajo y que vino in situ. Llevamos 12 años y apareció hace un mes. Le pregunto qué trabajo ha hecho,
porque el ayuntamiento no hace más que ponernos trabas. He venido a presentar una instancia y me la
han dado ya con la solicitud rellenada desde el ayuntamiento (Servicios sociales). Voy a la asistenta
social a pedir este papel y me dice que ya sabe de dónde vengo y qué papel quiero, y me da la instancia
rellenada. Explíqueme por qué. Yo quiero poner lo que yo expongo, no lo que una asistenta social o
usted quieren que ponga. En la instancia expongo lo que yo quiero y me pasa. Explíqueme la razón y si
es ese el trabajo que ha hecho, de ponernos impedimentos. No solo a mí, a todos los vecinos. Llevamos
doce años con el contrato y yo he tenido buen trato con el ayuntamiento. Tengo asistenta. A mí se me
empadronó, pero tardaron nueve meses en empadronarme y lo denuncié al Síndic de Greuges. Desde
que tenemos ayuda del exterior, el ayuntamiento sólo nos pone trabas. Dígame si eses es el trabajo que
usted ha hecho.
2n torn de respostes

Alcalde: en relació a la intervenció d’en Vicenç Narvon, a nosaltres ens va molt bé que,
especialment les entitats, ens passin les seves preocupacions i actuem en conseqüència, i això s’ha vist
amb el local social, amb la reparació dels carrers, de l’enllumenat, amb el fet de fer desaparèixer l’ECU i
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assumir-ho l’Ajuntament, amb les zones infantils, amb els acords de remodelació de la zona esportiva...
s’ha vist en molts aspectes, i s’ha vist perquè hi ha una relació amb vostè i amb l’Associació de Veïns des
de sempre, des de que va desaparèixer l’ECU, amb la voluntat d’ajudar. Per tant, ens va molt bé que
sigui així. Evidentment hi ha coses que es fan amb una celeritat i altres no. Vostè ens parla de coses molt
concretes en propietats privades i en zones de torrents i fondalades, i ja entenc que sigui difícil per als
ciutadans entendre que l’Ajuntament no té competències, però no podem entrar a propietats privades.
A vegades hem tingut problemes perquè hem entrat a una finca particular i el propietari ens ha portat al
Jutjat. Això ha passat i per tant hem d’anar en compte on ens posem i de qui és la competència perquè
no sempre tenim competència per fer-ho tot.
En el cas de la riera, és competència de l’ACA i de las propietats privades; reforçar o canviar el pont es
pot proposar, però nosaltres no podem actuar. I ja mirarem de resoldre els problemes que comenta,
que moltes vegades no és per deixadesa, sinó per manca de competència, de no tenir forma d’actuar
directament sobre alguns aspectes com les rieres
Quant a la qüestió que plantejava el veí del carrer Santiago Rusiñol, in situ fui el otro día y me vieron,
pero he ido otras veces y no he avisado que iba. A menudo voy a los sitios y lo veo, incluso voy los fines
de semana, cuando tengo un rato, para ver cómo está la situación. De hecho, conozco bastante bien la
zona y sus dificultades, antes y después de aparecer estos pisos. Hemos dicho en muchas ocasiones que
el Ayuntamiento tiene unas competencias y otras veces no las tiene porque se trata de temas entre
privados, como en este caso, en que un constructor estafa a la gente, desaparece y lo deja en manos de
entidades financieras y el Ayuntamiento va actuado como puede.
En cuanto a la segunda cuestión, es evidente que las instancias están en blanco. Las que se pueden
descargar de internet están en blanco. Si se la han dado rellenada es porque le han ayudado. Se
entiende que es así. Las instancias están en blanco, otra cosa es que en Servicios Sociales, para ayudar,
os den la instancia rellenada… Y no se escribe lo que quiere el alcalde…

Antonia (Toñi) Garcia Martinez (PSC-CP): creo que te refieres al informe de exclusión residencial. En
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este caso, para todas las personas viene preescrito y se marca la casilla para lo que se solicita (para
subministro o para vivienda). En otros casos, si veníais con un escrito hecho por la PAH, se tenía que
adjuntar a la instancia genérica. En su día lo expliqué a todos los que vinisteis y os encontrasteis con

esta situación.
I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-presidència, a les 18.31
hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en dono fe.
Tordera, a data de signatura electrònica
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