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1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/4, de 25 d’abril de 2019

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 2 de 2

11/06/2019 Alcalde

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.05 a les 18.35 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
Transparència)
PORTAVEU
Tinents d’alcalde
1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i Sr. Josep Llorens Muñoz
Comunicació i regidor delegat de Cultura i Habitatge.
2a.- Titular de l’Àrea de Serveis Personals i regidora delegada Sra. Bàrbara Vergés Miralles
d’Esports, Civisme, Sanitat i Joventut.
3r – Titular de l’Àrea General de Territori i Sostenibilitat i Sr. José Carlos Villaro Gumpert
regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient.

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior i regidor Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras
delegat d’Hisenda, RRHH,
OAC, Serveis Jurídics,
Contractació, Promoció Econòmica i Ocupació i Tecnologies
de la Informació i Comunicació (TIC).
Regidors

Marta Portella Nogué
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4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció Sr. Àngel Pous Barceló
Econòmica i regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament.
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Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i Sra. Sílvia Català Mora
Festes
Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

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 .

Marta Portella Nogué
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1r torn de preguntes
Vicenç Narbon (Tordera Parc): el mes passat ja vam reclamar que s’havia instal·lat el
desfibril·lador, però que no s’havia donat cap instrucció. No es pot utilitzar perquè ningú sap
com funciona.
Juan (Àgora Parc): en febrero le dije que quería hablar con José y con Carles y también con
usted. No sé si han perdido mi pendrive. Lo quiero recuperar.
Calos Pallarés (Àgora Parc): el 1 de enero solicité el certificado final de obra de Àgora Parc. En
la instancia puse que me respondieran por escrito. A las 24 horas me llamaron por teléfono,
concretamente la Sra. Sónia Adamuz, y me pregunto para qué lo quería y que era un
documento privado, como mucho podía enseñármelo. Volví a mandar otra instancia y por
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teléfono me contestaron que podía ir a buscarlo cuando quisiera en la calle Sant Ramon, donde
está el Departamento de Urbanismo y Territorio. Y quisiera saber si el documento que me
dieron era el certificado de final de obra de Ágora Parc.
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1r torn de respostes
Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): bona tarda. Tenim pendent de fer la formació que ja us vaig
comentar en l’últim Consell de la Vila. Aquesta setmana ens han passat possibles dates per fer
la formació. De tota manera, l’objectiu de tenir aquests aparells a fora, al carrer, és que
s’utilitzen sense tenir formació. Aquest és l’objectiu. No tindria sentit tenir els desfibril·ladors al
carrer. No fa falta aquesta formació. Aquesta formació la fem per complementar-ho, doncs
parlarem de més coses. El mateix aparell ja et dóna els consells que són bàsics i estan
enumerats. Un no ha de fer res. És automàtic. Si passa quelcom, l’aparell ja és intel·ligent i sap
què s’ha de fer. Ens han passat les dates per fer la formació i farem la proposta per triar el dia
que us vagi bé, juntament amb Sant Pere, Sant Andreu i zona Centre. I ho farem amb varis dies.
L’aparell ja explica amb tres passos què s’ha de fer. Hi estem treballant.
Alcalde: el pendrive no el tinc. Se’l va emportar la Policia Nacional en un escorcoll. La Policia té
uns 30 pendrives.
Juan (Àgora Parc): ho volia parlar amb vostè. Sé que és temps d’eleccions, però digui-ho a la
Montse.
José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): con un poco de buena voluntad podría
entenderse, pero en buena ley no es un certificado final de obra porqué debería afirmarse que
la obra ha sido realizada bajo la inspección y control de un facultativo, de los técnicos, e incluso
a veces dar la fecha de la terminación. Esta tiene fecha de 29 de abril de 2013. Yo no lo
aceptaría como tal.
Carlos Pallarés (Àgora Parc): como lo he peritado, me han dicho que no lo es.

06/06/2019 Secretària

José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): hablaré con los técnicos y lo comentaré.
Carlos Pallarés (Àgora Parc): no consta que la señora Adamuz haya trabajado con las obras de
Ágora Parc. Los técnicos eran Emilio Asensi, Eduard Caimel y Daniel Barrera. El único que firma
es Eduard Caimel. Emilio Asensi fue el técnico que en su momento no quiso firmar este
certificado. He estado hablando con él y me ha explicado que no firmó el certificado final de
una obra que no se ha acabado nunca.

Marta Portella Nogué
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José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): lo aclararé con ellos.
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Carlos Pallarés (Âgora Parc): me están reclamando todavía pagos y el último pago estaba
condicionado al certificado final de obra, firmado por los técnicos. Me consta que se está
embargando a gente por el último pago por una obra que no se ha terminado. Tengo más
documentación que ya la sacaremos...
José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): como que en estas fechas yo no estaba, me
informaré... Deje sus datos y le responderé la semana que viene.
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Carlos Pallarés (Àgora Parc): en el 2014 liquidaron la TUA. Tienen los datos porqué me
llamaron por teléfono. Lo más correcto es que me contestasen por escrito.
José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): le llamaré para decirle lo que hay y le
respondré por escrito.
2n torn de preguntes
Enric Nadal (can Domènec): vull insistir amb el tema de les càmeres a l’entrada de la
urbanització. Seria molt necessari perquè últimament hi ha hagut molts robatoris i es podrien
identificar els vehicles que entren i surten. Hi ha molta inseguretat, tot i que la Policia hi
patrulla. Si passa alguna cosa, quan arriben ja no troben res. Seria molt important posar les
càmeres a les entrades principals de la urbanització.
Bartolomé Guirao: voldria fer una pregunta a la Sra. Sílvia Català. Han posat una nova parada
de bus al barri, al costat de la pista coberta, però l’han posat tan al costat dels contenidors que
el bus no pot entrar si hi ha un cotxe estacionat al davant i tampoc es pot llegir el cartell dels
horaris per l’alçada que l’han col·locat.

Marta Portella Nogué
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La regidora Bàrbara Vergés ha dit que es faria formació. Tractarà sobre primers auxilis o sobre
l’ús del desfibril·lador?
Jesús Saltó (Sant Daniel): voldria saber com està l’antena de la telefonia mòbil. Vaig entrar una
instancia a l’Ajuntament i se’m va contestar que els tècnics havien dit que era un tema
particular i que l’Ajuntament no tenia cap competència. Quan se m’ha contestat, no havia entès
això, sinó que vosaltres hi podíeu fer alguna cosa.
La urbanització és bastant nova, es va arreglar. Queda pendent l’última quota, però a rel de les
últimes pluges i a falta de manteniment de les herbes, les voreres s’estan aixecant. Abans he
ensenyat uns fotografies a en Carles –puc fer-ne un dossier sencer. Demanaria que, tal com es
diu en el plec de condicions, la gent que ha de fer la neteja dels carrers s’encarrega de tirar un
producte per matar les herbes, que es faci més sovint, sobretot després de les pluges, perquè
ho hem pagat entre tots i al final ho haurà d’acabar arreglant l’Ajuntament, amb la qual cosa
també ho pagarem entre tots i és un problema afegit.
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I en una instància que vam fer perquè posessin uns bancs, i agraïts que ens els posessin, també
vam demanar que ens el posessin on para el bus i quins horaris té l’autobús, doncs encara no
m’he assabentat de quan para o si arriba o quines hores passa.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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2n torn de respostes
Alcalde: en referència a les càmeres de seguretat de can Domènec, hi ha un pla d’implantació
de les càmeres de seguretat. Ho estem fent i ho farem a tot el municipi. Hi ha un ordre perquè
és una inversió important econòmicament i anem cobrint tots els espais del municipi. No em
consta que en els pressupostos participats s’hagi demanat això en aquella zona, mentre que en
altres llocs del poble han demanat les càmeres a través dels pressupostos participats. Igualment
hi ha un termini. És una inversió important i es va fent en fases. De memòria no sé el moment
exacte.
Sílvia Català Móra (PDECat): quant al bus, hem prioritzat primer que hi hagués aquella parada
perquè hi havia una demanda i vam fer un estudi. Sí que és veritat que la parada és molt justa,
però no es un tram amb molt de trànsit. Per tant, si el bus ocupa una part de la calçada perquè
la gent pugi i baixi, ja que en aquella zona sabem que hi ha manca d’aparcaments, i si els
cotxes han d’esperar una mica, tampoc passa res. Hem prioritzat el fet que el bus passi per
aquella zona.
Respecte el que diu sobre els horaris, no ho he mirat. Demanarem que baixin una mica el
senyal. Crec que no es pot fer més gran. Ho miraré per veure quina solució trobem.
Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): hi ha dues modalitats: una que s’obté una titulació i cada
dos anys s’ha de renovar i la modalitat de formació de primers auxilis i primeres maniobres, que
aquí entra part dels continguts i pràctiques que parlen del DEA. Teníem pensat de fer la
formació amb titulació a persones específiques: als presidents de les associacions, a la directora
de la Biblioteca si en posem... perquè són continguts més específics. I un d’obert als veïns per si
volen tenir quatre nocions bàsiques. Ja us ho explicarem quan truquem. Hi ha les dues opcions.
Alcalde: entenc que Secretaria li ha passat un informe tècnic. Nosaltres ens vam comprometre
políticament i des de l’Alcaldia s’ha fet molta feina en aquest sentit. Li puc passar tota la feina
que hem fet, perquè les empreses que posen les antenes no són les operadores, sinó altres
empreses. Hem buscat totes aquestes empreses que instal·len antenes perquè després les
puguin utilitzar Telefònica, Vodafone, Orange ... li puc passar tota la feina, perquè encara
l’estem fent des d’Alcaldia directament per aconseguir que finalment s’instal.li l’antena que
finalment no serà d’una operadora sinó d’una empresa que permetrà que qualsevol operadora
pugui tirar d’aquella antena. Una altra cosa són les competències que té l’Ajuntament, però ho
fem per ajudar els veïns i des d’un punt de vista absolutament polític.
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Jesus Saltó: no dic que no s’hagi fet feina, dic que era contradictori el que se m’havia dit aquí i
el que se m’havia contestat per escrit. Volia un aclariment. No poso en dubte que es faci feina,
evidentment, si no, el poble i l’ajuntament no funcionarien. Però ho reclamo i vull saber com
està el tema perquè els veïns també m’ho demanen.
Alcalde: si es demana una qüestió absolutament tècnica, l’Ajuntament li contestarà que no
tenim competències, però hi ha voluntat de solucionar el problema. L’Ajuntament fa moltes
coses. No pretenia excusar-me de res.
Jesus Saltó: Es té previst quan es tindrà això més o menys aclarit?

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué
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Alcalde: no li se dir exactament.
Carles Aulet Salvador (PDECat): pel que fa a les voreres, hi ha les herbes i també Telefònica no
va acabar de posar algun pal. Però cal fer un repàs.
Sílvia Català Móra (PDECat): quant al bus, té raó; en breu posarem el senyal i l’horari. Ho va
demanar a l’últim ple.
Jesús Saltó: en una reunió que vam tenir per la senyalització, la Sra. Brígida Robles ho va
reclamar també en aquell moment. També demanava una marquesina.
Sílvia Català Móra (PDECat): ho resoldrem.
3r torn de preguntes
Andy Lopez (sector centre): el 12 de març vaig fer una instància demanant que es pogués
arreglar una paperera que s’havia tret a l’av. dels Països Catalans, davant el col·legi Ignasi
Iglésias, perquè hi ha un ferro que sobresurt i talla. Ho vaig dir en el Consell de la Vila el mes
passat i el Sr. Aulet va respondre que ja ho mirarien. Encara està igual. Voldria saber si ho han
revisat, doncs aixafant una mica el ferro que sobresurt ja s’hauria fet alguna cosa. Després ja
s’arreglaria. Sabem que és època d’eleccions i hi ha molta feina a fer, però com a mínim aquest
ferro que surt, s’hauria de tallar o aixafar una mica per evitar que algú s’hi faci mal.
Juanje: tots sabem que a finals de mes hi ha les eleccions locals, però com sabeu a mitjans de
juny se celebra la Festa del LGTBI. Teniu pensat com l’any passat fer algun acte reivindicatiu
com la hissada de la bandera, la pintada dels bancs?
Vicenç Narbon (Tordera Parc): en l’última reunió del Consell de la Vila, vaig dir que amb les
càmeres s’havia pogut sancionar un veí que va deixar una nevera i altres objectes a la zona dels
contenidors. Vaig dir que 30 € de sanció em semblava una quantitat massa petita. M’han
confirmat que són 30€ el que han hagut de pagar. Ho dic perquè ara mateix si ho voleu anar a
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mirar, allò és un femer. Tampoc tinc ganes que sancionin a ningú, però tampoc es pot permetre
el que allà està passant. Jo visc allà i allà és on ho veig. Allò és una porqueria. No ens agrada
que sancionin, però ens sembla poc una sanció de 30 €. També posarem un cartell on es diu
que es prohibeix llençar porqueria, i que es vegi bé.
3r torn de respostes
Carles Aulet Salvador (PDECat): encara no s’ha fet. Ho tenim anotat.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
06/06/2019 Secretària

Signatura 2 de 2

11/06/2019 Alcalde

Josep Llorens Muñoz (PDECat): tenim previst fer un acte, com el que es va fer l’any passat. No
s’ha definit exactament el format, però es definirà breument. Sí que està previst fer un acte.
Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): l’última multa que tinc d’un veí de Tordera Parc era de 100
€. Una de 100€ hi és perquè tenim l’expedient sancionador. Potser n’hi ha una altra... No sé si
parlem de la mateixa persona...
Alcalde: en tot cas queda clar que posem multes de civisme per aquest motiu, però també per
excrements de gossos... Tant de bo no haguéssim de multar! Tant de bo hi hagués civisme... les
multes justament són per incompliment de l’Ordenança de civisme, perquè algú no és cívic.
Penseu que hi ha multes de 500€, i quan arriba a algú, la paga. Es poden posar cartells, però la
gent ja ho sap. La gent sap que les escombraries es tiren dins del contenidor i que els gossos no
deixen els excrements pel carrer. Això ho sap tothom.
4t torn de preguntes
Carlos Pallarés: mi pregunta es para el alcalde, ya que en aquella época el regidor de
Urbanismo no estaba. La empresa a la cual se le adjudicó la obra de Àgora Parc era Proinosa?
Alcalde: no ho recordo, però li puc mirar...
Carlos Pallarés: he pedido bastante documentación sobre Àgora Parc por instancia y me
gustaría, tanto si es pública como privada, es que me contestaran por escrito, para que un juez
pueda determinar si es pública o privada, que es la manera correcta que debería actuar el
Ayuntamiento y no con llamadas de teléfono.
Bartolomé Girao: davant les mancances d’aparcament que tenim al veïnat de Sant Pere, Com
està l’aparcament del Sr. Brossa, al costat del Tamoki? Ens aniria molt bé per al barri, sobretot
els caps de setmana és bastant difícil trobar aparcament.

Marta Portella Nogué
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Manuel: a las urbanizaciones poneis multes, però no haceis nada.
4t torn de respostes
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Alcalde: al senyor que ha marxat no cal respondre’l. Se suposa que si pregunta, ha d’esperar la
resposta... si no, no val la pena. En tot cas, això també és una qüestió de civisme. Contestaré a
en Guirao. En relació a l’aparcament de Sant Pere, justament els vaig explicar que el senyor
Brossa estava enfadat, per una qüestió que tenia a veure amb una altra activitat que hi ha al
veïnat de Sant Pere i justament portem avui al plenari l’aprovació d’un text refós que facilita
resoldre la qüestió que ell donava com a moneda de canvi que estigués definitivament resolta
aquesta qüestió urbanística de la seva finca i quan això estigui resolt, permetria que s’aparqués
en aquella zona.
En el Plenari portem a aprovació el Text refós de La Vinya. Entenc que una vegada estigui
aprovat definitivament per la Generalitat, permetrà que arribem a un acord per poder entrar
en aquell aparcament. Ho deixa per la festa de Sant Pere, però la resta de l’any, justament
perquè hi ha aquest problema, no ho deixa. Sembla ser que ara està bastant encarat. Com que
és un sòl privat, necessitem el permís del propietari.
Quant a l’altra intervenció, entenc que és una opinió. Es pot discrepar, però el senyor opina
que no fem res per a les urbanitzacions. És la seva opinió...
5è torn de preguntes
Vicenç Narbon: s’està parlant de que hi ha una planificació per posar càmeres a les
urbanitzacions. Vam tenir la sort que vam ser dels primers de tenir-ne una a l’entrada principal
de la urbanització, però hi ha una sortida a través d’una pista forestal, que evidentment els que
vénen a fer mal, se la coneixen. Ho dic perquè hi ha veïns que no saben que hi ha aquella pista.
Està previst posar allà també una càmera de vigilància? Doncs allà no ho controla ningú.
També m’han reclamat que aquesta pista forestal està cada vegada pitjor, que ni els vehicles
4x4 poden passar. A veure si es pot repassar el ferm.

Marta Portella Nogué
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Alcalde: hi vaig passar ahir... És evident que li fa falta un repàs.
Quant a les càmeres de vigilància està previst tot. També els camins d’accés a les
urbanitzacions, perquè totes les urbanitzacions tenen una entrada principal i varies entrades
pels laterals. Està previst acabar-ho tot. Hi ha un estudi de seguretat i de la mateixa manera que
a Mas Móra hi ha un accés per la zona de les cases d’en Manresa-Tió, hi ha un altre accés que
va a Tordera Parc. Evidentment quan posem les càmeres controlarem Tordera Parc i Mas Móra.
Està previst tancar tota la vigilància. Ho anem fent a mesura que el pressupost ho permet i pot
durar fins a tres anys, com indica el pla. És una inversió important. És la càmera i tot el sistema
informàtic que avisa quan entra un cotxe sospitós, no és que hi hagi tota l’estona un policia
vigilant, sinó que el programa informàtic avisa. Tot això val diners i ho hem d’anar fent a
mesura que podem.
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Prenem nota si fa falta fer una repàs al ferm de la pista forestal. Per qüestions familiars passo
sovint per aquell lloc.
I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les
18.35 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, el secretari accidental,
que en dono fe.

Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué

06/06/2019 Secretària
Signatura 1 de 2

11/06/2019 Alcalde

Tordera, a data de signatura electrònica
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