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CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.40 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé
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Sostenibilitat, regidora delegada de Medi Ambient,
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JxCAT-JUNTS

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

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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 .
1r torn de preguntes
Vicenç Narbon: em sembla que no pot haver-hi pitjor servei en la qüestió de la neteja, en tots els
sentits. Jo crec que la companyia que ho gestiona està fent un pols, perquè cada setmana o cada quinze
dies que han de venir ho fan pitjor. Concretament, la tercera setmana de juny, només va venir
l’escombradora; no va venir el bufador que sempre ha d’anar lligat i bufant les voreres, això sí, hi havia
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el luxe que hi havia un copilot amb el senyor que portava la màquina d’escombrar, o sigui, tot un luxe,
però no sé per què servia si no era per distreure i que encara fes pitjor el servei.
No van buidar ni una paperera. Això el mes passat. I, aquest mes, ha passat la primera i tercera
setmana i ha passat el mateix. A més, no ha vingut la màquina d’escombrar. La penúltima vegada va
passar per algun carrer, suposo que per dissimular i dir que havien vingut.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué
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Però és que ja ni s’hi acosten. Quan tallen l’herba de les voreres, mal que la deixen, perquè la deixen a
més de la meitat i a sobre deixen tot el que tallen, i a més a més, com sempre, ja tenen ordre segons
sembla que no bufin mai les voreres que no estan acabades i allà es van acumulant, no només les herbes
tallades, sinó també si hi ha un pot o un vas o qualsevol cosa. Francament, estic a punt d’intentar entre
tots fer que no es pagui un servei que no es dóna.
Ja ens apanyarem, o no sé quina és la solució, però per més que es denunciï al regidor que hi havia o a
l’altre de més enllà, és com si res... Jo entenc que a l’Ajuntament potser falten inspectors que comprovin
si el que es contracta es fa, perquè el resultat, per més que es digui, s’enviïn fotos, comentaris... Que
no vinguin a veure-ho in situ... i cada vegada el servei és pitjor. Menys, ja no poden fer.
Ràdio (Marc Muñoz): Bé, primera intervenció. Anem per la segona, bona tarda.
José Antonio Sánchez: Buenas tardes. Quería hacer una pregunta: de hace un tiempo para acá, en la
anterior legislatura, el anterior responsable de transportes públicos, después de algunos esfuerzos que
me consta que se hizo, pudo conseguir una parada más en Niàgara Parc, en Gran Vía-Consejo de Ciento.
Y de un tiempo a esta parte, desde que habéis estado en campaña, un mes y medio o dos, hay un señor
que se ve que es chofer, le dice a otro que si ha estado dos veces en esa parada y no hay nadie, pues
que no la haga y que no vaya.
Me he encontrado con gente esperando en esa parada o andando, y yo pregunto: ¿Un chófer tiene
capacidad para anular una parada? Porque si un chofer tiene capacidad para anular una parada
¿Cuántas habría que anular en Tordera? No sé si contigo he hablado… con Llorens también, es que me
gustaría saber si esto se puede solucionar, pero ya… No pueden estar las mujeres andando con los
carritos un quilómetro porque al chofer no le dé la gana de ir.
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Luego tengo otra pregunta.
Ràdio (Marc Muñoz): No sé si hi ha alguna intervenció més en aquest torn, Si?
Enric Nadal: hola, bona tarda. D’entrada, és també repetir el mateix. El principal assumpte és el de
col·locar les càmeres, això és relatiu de moment.
Després hi ha una pregunta d’un veí que ha fet una instància queixant-se d’un altre veí, i l’Ajuntament
no l’ha contestat. No sé si va fer instància o va venir personalment.

Document signat electrònicament

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

b91c9007a69447b7bdd36e27749e41ca001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

3 / 11

I la màquina escombradora fa una pila de dies que no passa per la urbanització can Domènec i està tot
molt malament de pinassa.
I per la recollida selectiva, hi ha gent incívica que deixa les bosses fora i hi ha porcs senglars i es queda
tot per allà, pel mig, tot tirat, i fa pena... Inclús avui hi havia tot d’escombraries, semblava que estaves a
la “selva virgen” i no en una urbanització.
I simplement a veure com va això.
Ràdio (Marc Muñoz): Bé, les tres preguntes són aquestes.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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1r Torn de respostes
Alcalde: molt bé. Intentem respondre-les. Algunes les faran els regidors... hi ha una que és repetitiva,
tant a Tordera Parc com a can Domènec. Pel que fa a la neteja viària, és evident que no s’està fent en
condicions. Teniu queixes, també és evident que estem en un procés de preparar la licitació. Farem el
seguiment. Jo no sé si la regidora sap alguna cosa més, però farem el seguiment perquè és veritat que
estem tenint queixes per la qualitat de la feina que es fa.
Bàrbara Verges Miralles: sí, és cert i és evident que fa setmanes que no passa. Fa dues setmanes que hi
estic anant i veig que no hi són. Quan hi sóc, truco i faig la demanda. Vaig parlar amb la persona que ho
porta, i he traslladat el que jo he vist i el que m’arriba dels veïns i dels presidents de les associacions, i
estic apretant...
Aquesta setmana he començat a anar i hem d’anar perfilant aquests buits que han deixat i hem de
començar de nou perquè com que fa setmanes que no hi anaven, està tot una mica força malament... i
ara es nota si hi van o no hi van, i vaig fent seguiment.
Admetem que no han anat perquè han aprofitat aquest impàs: hi ha hagut eleccions, s’han repenjat, mil
històries... i intentaré que es reprenguin les rutes que estan planificades, fer un seguiment i anant al
darrera.
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Alcalde: hi ha una qüestió que planteja el Sr. José Antonio Sánchez, del bus.
Rafael Delgado Comino: en aquest sentit, estem treballant perquè som conscients que aquesta situació
no és només allà, sinó en altres parades.
El primer que estem intentant determinar són les parades oficials i obligatòries que hi ha, evidentment
aquestes no es poden eliminar.
Hem parlat amb la companyia i ens han dit que treballarem conjuntament per definir quines són,
perquè al llarg del temps, des del moment que es va fer el contracte, hi ha hagut variacions; hi ha hagut
canvis que hem de determinar perquè és evident que un xofer no pot eliminar una parada. Per tant,
hem de determinar si és una parada. Això d’una part. I després, d’una altra, veure si aquestes parades
són suficients per donar un servei, que segurament no és així, perquè hi ha espais on hi ha moltes
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distàncies i sobretot gent gran que va carregada amb la compra. Tenim un problema que hem de
resoldre i per això estem treballant en la nova licitació, en la detecció de necessitats... mai podrem tenir
totes les parades que ens agradaria o tenir-les més a prop, però sí que hem de donar un servei bàsic de
cara a la gent que viu allà.
José Antonio Sánchez: esta parada no está en la lista oficial de paradas. Se consiguió a través de la
anterior compañía de transportes públicos porque estaba muy lejos de la parada de la entrada, casi un
quilómetro...

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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También me consta que en Ágora ha habido alguna mujer con dificultades y no la quería llevar donde
debería.
Rafael Delgado Comino (PSC-CP): Y en otros sitios donde tienes una subida enorme, la parada está
abajo del todo... y ponte a subir…
Entonces, de entrada, si es una parada oficial, no se puede quitar, con lo cual si no es oficial, que son los
indicios que tenemos, estamos negociando para poder hacerlo, aparte de que hay ciertas limitaciones
pero estamos trabajando para superar esto y sobre todo para definir el nuevo plan de paradas oficiales
que son las que se tienen que cumplir para dar el Servicio.
José Antonio Sánchez: por favor, no lo deje porque son personas mayores, van cargadas con los
carritos…
Rafael Delgado Comino (PSC-CP): es un tema muy importante y muy necesario.
Alcalde: el que demanava el Sr. Enric Nadal de les càmeres de vigilància, hi ha un calendari. Em penso
que en vam parlar a l’últim Consell de la Vila, no ha variat gaire això en aquest sentit. Hi ha la previsió de
posar-les a totes les urbanitzacions, si el regidor té més dades...
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Rafael Delgado Comino (PSC-CP): per a l’any 2020 estem treballant en un pla, donat que la presència
policial en urbanitzacions i especialment en la vostra, a can Domènec, doncs no té la proximitat que
caldria i no és fàcil de resoldre tenir càmeres en els accessos Per una banda, dóna una seguretat de
control i després de cara a la persecució dels vehicles. Per tant, és una cosa que tenim preparada per al
proper any.
Alcalde: i el que preguntava de les respostes d’una queixa o una qüestió que planteja un veí, hauríem de
saber com ho va fer: via verbal, via instància...
Enric Nadal: va presentar una instància ja fa tres mesos...
Alcalde: hauríem de saber la qüestió, si és una qüestió entre particulars o si és una qüestió que afecta
l’Ajuntament, perquè de vegades ens trobem que és una qüestió entre particulars que l’Ajuntament no
té competència i, si no té competència, no hi ha resposta o hi ha resposta verbal. Per tant, hauríem de
saber quina és la qüestió que tenen. Vostè diu que és un problema entre veïns, i aquí ja es denota que
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potser és un problema més civil que administratiu... Hauríem de mirar que és, perquè això de vegades
suposa que l’Ajuntament no tingui resposta perquè si no és competència de l’Ajuntament, no la té.
En tot cas podria contestar que no té resposta, això sí.
Ràdio (Marc Muñoz): bé, doncs següent torn. Comencem de nou amb les tres preguntes.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares
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2n torn de preguntes
Vicenç Narbon: Bé, farà qüestió d’uns cinc anys, a la placeta que està just al costat del local social, es va
determinar sobretot el dia que es feia la festa de la urbanització que hi havia unes plantes amb unes
punxes que arribaven a travessar la sola de la sabata, inclús a clavar-se al peu. Això era el temps de quan
estava en Carles Seijo. Va estudiar vàries coses, i al final se’ns va dir que per solucionar-ho, a la banda on
hi ha els gronxadors i els jocs per als nens, es posaria goma d’aquesta com la que hi ha al poble, i a la
resta de la placeta formigó imprès...
Bé, la qüestió és que ho sabem tots, va morir el pobre home, i inclús el mateix dia del funeral vaig parlar
amb els responsables de l’Ajuntament, suposo que algú d’aquí ja ho deu recordar, i vaig dir i ara què
passa amb el que vam quedar amb el Sr. Seijo? “tranquil que es farà tot el que s’havia dit”... Tal dia farà
no sé quants anys... La qüestió que, com a variant, i que no costés tants de diners, se’ns va proposar
aixecar la grava, posar un teixit de plàstic o el que sigui per evitar que pugi l’herva i tornar a posar grava.
Això, algú de l’Ajuntament, algun responsable- no vull dir noms- va dir que això seria llençar diners, que
la solució seria que els veïns amb les criatures anéssim allà i que no paréssim de trepitjar fins que les
aniquiléssim... bé, sense comentaris...d’això tinc testimonis.
La qüestió és que, com que va dir que això era llençar els diners, evidentment perquè també va
intervenir en la col·locació d’aquesta tela, es va fer “tan bé” que hi havia més llocs per poder sortir les
plantes que no pas el que cobria. La qüestió és que any rere any, al principi tiraven herbicides, després
l’herbicida estava prohibit, etc., però allà ho teniu, ja portareu la gent per trepitjar-ho... Llàstima que no
va venir ell amb la seva família.
Aquesta setmana m’he entretingut a moure plantes que tinc aquí, i no les he tret totes, i només
d’aixecar-les m’ha caigut tot això de punxes, vull que ho tingueu, encara que només sigui per curiositat
perquè mireu a veure quin efecte pot fer...Això no sé si és qüestió de manteniment o no sé de què, però
això no es pot permetre perquè allà qualsevol criatura es pot fer mal o qualsevol que estigui per allà i
que la toqui amb les mans, els peus o el que sigui. Això és clava, i és la llavor de totes les plantes que
vénen després, és un disbarat.
Us demano, si us plau, encara que sigui per llençar-ho, que us ho quedeu per si ho voleu analitzar i per
saber quina solució es pot donar. Jo crec que la d’en Seijo era molt bona i, si no, algú que ho faci millor.
Ràdio (Marc Muñoz): bé, següent intervenció, o no sé si en aquest torn hi ha alguna cosa més...
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José Antonio Sánchez: Quería hacer una pregunta a ver si la saben, yo no la sé: ¿Cuántas casas hay en
Tordera? 6000? 7000? Empezamos por ahí. En febrero del 2017 hice una pregunta respecto a Aqualia
por la falta de limpieza de las alcantarillas del pueblo y de las urbanizaciones. Como sabéis, se limpió un
poquito como dice la suegra “lo que se ve”: un poquito por el carrer Gran, el colegio Ignasi Iglesias, la
plaça Francesc Macià... pero le puedo asegurar que por las urbanizaciones no ha aparecido nadie... y yo
hoy aquí traigo un recibo del agua donde hay un impuesto de limpieza de las alcantarillas. Si se cobra
este impuesto, exigo que se haga el trabajo y, si no, vosotros seréis los responsables de que haya una
denuncia del contrato que tienen con la empresa Aqualia, porque si no cumple el contrato, alguien está
haciendo las cosas mal, porque si lo cobra, le exijo que lo cumpla.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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Vosotros que sois representantes públicos tenéis la obligación de hacer que lo cumpla, ya que tienen la
obligación de limpiarlo y si no lo hacen, pues habrá que tomar otras medidas.
No sé si habrá algún grupo que esté dispuesto a denunciar el convenio, o habrá que ir a la Fiscalía, pero
no es normal que una empresa privada se esté lucrando de un producto que es público como el agua,
cobrando unos impuestos y sin hacer el trabajo que cobra por hacerlo.
En fin, lo dejo en vuestras manos, pero exijo que se cumpla.
Ràdio (Marc Muñoz): bé, gràcies per la pregunta. Anem per la tercera del torn.
Enric Nadal: sí, una altra pregunta que m’he descuidat abans: a l’avinguda d’Andalusia hi ha una corba,
allà vora la bassa, que és molt perillosa. Ja hi va haver un accident mortal fa un parell d’anys...si allà es
pogués posar una protecció com la de les autopistes, perquè allà, només que et descuidis una mica, vas
avall i és un barranc.
Si passes amb el cotxe, no ho veus, però si te’n vas una mica, ja caus avall... Si es pogués posar una
tanca protectora... Està allà, a la bassa, baixant per dalt, a la zona on hi va haver problemes amb el
cotxe vermell... Si et despistes, te la fots. Res més.
Ràdio (Marc Muñoz): bé, doncs aquesta ha estat la tercera intervenció.

Joan Carles Garcia Cañizares
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2n torn de respostes
Alcalde: bé, amb la intervenció d’en Vicenç Narbon ja ens ha deixat la mostra. Desconec com ha anat
tota aquesta qüestió que plantejava. Mirarem a veure què es pot fer. És evident que hem prioritzat
altres inversions a Tordera Parc, ja ha vist que hem anat i s’ha prioritzat l’asfaltat dels carrers, i això es
podria incloure i mirar a veure quin tipus d’inversió podem fer. En tot cas, hagués estat bé que
plantegessin aquesta qüestió als pressupostos participats, com a urbanització, quan es van fer perquè si
realment és una petició veïnal important, podien haver anat per aquesta via.
En tot cas, si no s’ha fet i hi ha el compromís, mirem què es pot arribar a fer. Entenc que és una qüestió
que fa referència a l’estiu. Això són aranyons pel que vaig poder veure, i els aranyons tenen punxes, és

Document signat electrònicament

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

b91c9007a69447b7bdd36e27749e41ca001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

7 / 11

evident, s’ha de buscar la manera de solucionar-ho. No sé quina és exactament, però buscarem la
manera. No tinc més resposta que aquesta.
Quan al que deia en José Antonio Sánchez, té raó en què no es fa una neteja ben feta dels embornals
d’aigües pluvials, cal que fem una separació d’una cosa i d’una altra.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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Aquàlia també té l’obligació de netejar els embornals d’aigua pluvial, però sobretot l’impost que
paguen els veïns és pel manteniment de les clavegueres d’aigües residuals.
Les clavegueres d’aigües residuals estan en condicions, sortosament. A banda que queda fer unes
depuradores que no són competència d’Aquàlia perquè les ha de fer el Consell Comarcal, que és el cas
de Tordera Parc, de Terra Brava i d’Àgora Parc, la resta sí que en fa el manteniment Aquàlia. I totes les
clavegueres que acaben a la depuradora municipal, fa el manteniment el Consell Comarcal. I el col·lector
de Niàgara Parc, per exemple, que arriba de Niàgara fins a la depuradora de Tordera, també es fa el
manteniment i, en aquest sentit, mai no hem tingut cap problema, s’ha fet com corresponia.
Ara bé, és evident que amb els embornals d’aigües pluvials tenim un problema, i ara tenim també un
problema afegit perquè en alguns dels llocs poden haver larves de mosquit tigre, i això acaba sent un
problema, per tant, els hi reclamarem.
També els anuncio que ja es va fer un seguiment del contracte d’Aquàlia, en el seu moment. Vàrem
veure que algunes coses no quadraven i ells ens van indemnitzar la diferència i la voluntat del nou
govern és fer un seguiment estricte de compliment de tots els contractes de l’Ajuntament, de tots, del
d’Aquàlia fins al més petit, que podria ser el de recollida d’ADN de gossos.
Farem un control estricte perquè és veritat que en els darrers anys, a banda d’aquestes inspeccions
concretes com la d’Aquàlia, no hem fet un seguiment exhaustiu i hem detectat i això ara és molt evident
amb la neteja vial de les urbanitzacions, el contracte no s’ha acabat de complir per irresponsabilitat de
l’empresa contractada i perquè l’Ajuntament no tenia la capacitat, amb els seus treballadors, de fer
aquest seguiment. Per tant, és possible que per fer el seguiment haguem de contractar una empresa
externa que faci seguiment, i segurament estalviarem diners ... No sé si algú ha d’afegir alguna cosa...

Joan Carles Garcia Cañizares
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I la darrera cosa que deia el Sr. Nadal, mirarem exactament el lloc. Estaria bé que parlés amb el regidor
de via pública i miréssim la possibilitat de solucionar-ho.
Rafael Delgado Comino (PSC-CP): aquí volia comentar que tenim específicament a can Domènec
identificats una sèrie de punts problemàtics i que hem de mirar quines solucions podem donar, perquè
veritablement hi ha punts que necessiten millores.
Ràdio (Marc Muñoz): bé, doncs seguim i probablement per qüestions de temps serà l’últim torn de
preguntes. Comencem amb el tercer torn.
3r torn de preguntes
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Vicenç Narbon: era per saber si ja s’ha anul·lat el tema de repassar l’asfaltat de Tordera Parc, perquè la
última notícia és que per Setmana Santa de l’any passat ja estaria fet. Van passant les setmanes i els
mesos, etc. Encara que se’ns digui, és que ni ase ni bèstia, no se sap “Pa cuándo”. Sembla ser que ja ha
desaparescut, encara que sigui per curiositat saber si allò que hi havia tres urbanitzacions que es faria,
no sé si a les altres ja s’ha començat, han acabat, no sabem res.
També aquest impàs que hi ha hagut, tampoc ens ha ajudat.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares
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Ràdio (Marc Muñoz): Alguna intervenció més?
José Antonio Sánchez: ¿Se podría publicar el convenio con Aquàlia en la página web del Ayuntamiento?
Para que todos los ciudadanos sepamos hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y del
Ayuntamiento, porque no me ha quedado claro quien tiene que limpiar las “clavegueres”, si es la
empresa o es el ayuntamiento, pero el impuesto lo cobra la empresa. ¿Quién tiene que limpiarlas? ¿Se
puede hacer público el contrato? Para que todos sepamos hasta dónde llegamos, porque entre
contratos que no se ven y fundaciones que aparecen por no sé dónde, a ver si tenemos que nombrar a
un gestor del ayuntamiento y nos ahorramos un montón de dinero en sueldo.
3r torn de respostes
Alcalde: comencem a contestar. Del que deia en Vicenç Narbone, s’han començat les obres ja a Mas
Mora... són Mas Mora, Tordera Parc i Terra Brava. S’ha començat per Mas Mora, no sense tenir
problemes, tot i tenir els diners per fer-ho va ser molt llarg tot el procés de licitació. Finalment es va
adjudicar i es va començar l’obra. Quan va començar l’obra, va resultar que les màquines que portava
l’empresa no estaven legalitzades i, per tant, vam haver d’aturar les màquines fins que no portessin els
justificants de legalització i faltaven plaques de matrícula, entre altres coses. Llavors, vam haver
d’aturar l’activitat obligatòriament. Això vol dir que han estat les obres cap a un mes, fins i tot
començades. A Mas Mora s’han trobat amb una situació complicada, ja que havien arrencat l’asfalt,
havien deixat els forats per reparar i van desaparèixer les màquines per una qüestió que l’Ajuntament,
evidentment, no permetrà que una màquina no identificada estigui fent obres a la via pública perquè
pot provocar un accident, i llavors el responsable ha de ser l’empresa.
Per tant, va molt més endarrere del que estava previst. També entendrà ràpid que per al govern
anterior hagués estat de conya tenir-ho acabat abans de les eleccions. Dic això perquè vegi que tots
volíem que es fes ràpid, les urbanitzacions i el govern del mandat passat, perquè li convenia
políticament, però és igual, les coses són com són i ara ja està en marxa. Entenem que els propers mesos
ja s’acabarà. L’estiu és mala època per fer obres, però aniran fent Mas Mora que és la primera, Terra
Brava i Tordera Parc. No sé l’ordre que seguiran, però estan iniciades, per entendre’ns, i estan, en part,
fetes. A Mas Mora ja es pot anar i ja hi ha les fotografies.
Quant al contracte d’Aquàlia, és un tom que deu pesar uns setanta quilos. Per tant, és públic i qualsevol
el pot consultar, però no el podem penjar al web, primer, perquè està fet de fa quinze anys i transcriure
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això seria absurdament impossible. Està a la vista de tothom que el demani i, per tant, ha estat a
exposició pública i es pot revisar.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares
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En tot cas, podem fer-ne un extracte, però l’extracte potser no té el que vostè vol saber i potser algú
altre busca una altra cosa, però penjar-ho a la web, pel pes i pel fet que s’ha de transcriure, seria
bastant complicat. Res no és impossible en aquesta vida, però crec que seria una pèrdua de recursos
innecessària.
També li haig de dir que tots els contractes... ha fet una intervenció jo crec que de bona fe, però que pot
denotar algunes coses... Dir-li que qualsevol contracte que fa l’Ajuntament, es fa amb el vist i plau dels
Serveis Jurídics de l’Ajuntament, del secretari o secretària municipal, de l’interventor o interventora
municipal. Per tant, tot allò que s’adjudica a empreses per la via de la concessió, està absolutament
revisat a nivell jurídic i econòmic.
José Antonio Sánchez: yo no digo el tocho ese, pero el tema que estamos hoy tocando, ¿Quién es el
responsable del problema…? si que puede estar publicado para que sepamos a dónde tenemos que ir. Y
respecto a lo otro de los contratos, no es nuevo, usted sabe que se ha hecho muchas veces y se hace
porque es la corrupción que hay en este país, contratos a dedo… Eso usted lo sabe, no es nuevo y
supongo que Tordera también tiene alguno, pero bueno lo dejo ahí… No me quiero meter, pero usted
sabe que eso si se hace y se ha hecho y supongo que se hará, por tanto, a “deito”, los hay.
Alcalde: no és el cas. Hi havia tres empreses: Aquàlia, Aigües de Barcelona i una empresa que ara es diu
Abastaments del Tordera que van presentar plica i es va adjudicar definitivament a partir d’una mesa
absolutament tècnica perquè el preu de l’adjudicació, tenint en compte que és una adjudicació de 20
anys, és un preu molt alt i, per tant, va passar per tots els filtres jurídics i de concurs absolutament
necessaris.
Això és un contracte molt llarg, perquè la inversió que havia de fer Aquàlia entre altres, passar per sota
el riu amb una canonada, o sigui, l’aigua depurada i potabilitzada de la potabilitzadora va a Sant Pere i
havia de fer una canonada que passava i tota la infraestructura es va tenir en compte a l’hora de fer la
concessió perquè poguessin amortitzar tota la inversió. Si l’Ajuntament no ha fet cap inversió en aigua
potable durant els últims dotze o quinze anys que fa que hi ha el contracte d’Aquàlia, perquè Aquália ha
de fer una infraestructura i, és evident, que l’ha anat fent, una altra cosa és que hi havia moltes
mancances i encara s’han de fer més reformes, però és un contracte llarg justament per això, però és
absolutament públic.
José Antonio Sánchez: …más adelante, si veo que no se hace nada, lo volveré a tocar…Tenemos cuatro
años por delante, mira si hay temas para tocar, así que…
Ràdio (Marc Muñoz): bé, amb aquest tercer torn de preguntes posem punt i final al Consell de la Vila.
Gràcies a tots per les intervencions i donem per finalitzat aquest Consell.
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I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les
18.40 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en
dono fe.

Marta Portella Nogué

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué
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Document signat electrònicament

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

b91c9007a69447b7bdd36e27749e41ca001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

11 / 11

