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En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

Joan Carles Garcia Cañizares
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Alcalde-president
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(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i
Comunicació i regidor delegat de Cultura i Habitatge.

Sr. Josep Llorens Muñoz

2a.- Titular de l’Àrea de Serveis Personals i regidora delegada
d’Esports, Civisme, Sanitat i Joventut.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

3r – Titular de l’Àrea General de Territori i Sostenibilitat i
regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient.

Sr. José Carlos Villaro Gumpert

4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció
Econòmica i regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament.

Sr. Àngel Pous Barceló

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

Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras
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Secretari accidental

Sr. Marc Brugat Carreras

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En començar la sessió, es 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


La primera pregunta la formula el Sr. Paco Domínguez i és en relació a la placa del carrer
Mallorca.



El senyor Rafael Díaz pregunta pel transport, la seguretat i l’educació a la urbanització can
Domènec.

1r torn de respostes


Sílvia Català Móra (PDECat): Hola Paco. En relació a les plaques del carrer Mallorca, vam enviar
els tècnics a mirar-ho. Exactament en faltaven tres. Per un tema pressupostari ho hem hagut de
parar a finals de desembre. Entenc que el mes vinent es podran demanar i col·locar.



Alcalde: quant a les qüestions que plantejava el Sr. Rafael Diaz, en relació al transport, La Sílvia
Català també ha tingut converses amb Sant Cebrià?
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Sílvia Català Móra (PDECat): en relació al tema del transport urbà, ja fa mesos que estem
treballant amb l’Ajuntament de Sant Cebrià, perquè al final els usuaris o els ciutadans que viuen
a can Domènec, la majoria d’ells estan més propers a Sant Cebrià. De can Domènec a Tordera
en aquests moments és inviable, tot i que en un any aproximadament o una mica més hi haurà
una nova adjudicació del transport i posarem damunt la taula el tema de can Domènec. Sant
Cebrià està a punt d’aprovar la línia interurbana. Hi ha vàries fases. La primera fase és una línia
interurbana pel poble de Sant Cebrià i rodalies, i hi haurà una altra fase que és des de Sant
Cebrià fins a Castellar d’Índies. Aquí és on entra l’Ajuntament de Tordera i es pretén fer un
conveni perquè afegeixin uns quilòmetres més per arribar a can Domènec. Aquesta és la
intenció que tenim ara mateix damunt la taula. Però fins que no passi la fase A, que és la que
han d’aprovar primer ells i després incloguin aquesta zona fins a Castellar d’índies, nosaltres no
podrem fer res. Estem a l’espera.



Alcalde: quant a seguretat, la voluntat és fer el que es fa a la resta d’urbanitzacions, que és
instal·lar càmeres de seguretat a les entrades principals de les urbanitzacions. Està previst anar
incrementant això amb el temps. Hem anat creixent exponencialment els darrers dos anys i per
tant seguirem invertint en aquest sentit. És evident que a can Domènec, com a la resta
d’urbanitzacions, hi ha la previsió que s’instal·lin aquestes càmeres de seguretat, a banda que la
patrulla de les zones rurals i de les urbanitzacions també van a can Domènec perquè és un dels
recorreguts, que tot i estar molt lluny del centre urbà és municipi de Tordera i, per tant, tenen
l’obligació de passar-hi i patrullar per can Domènec.
Quant a educació, no sabem exactament a què es refereix...



Rafael Diaz: es un conjunto de problemas. Los servicios educativos y la sanidad que tenemos,
pertenecen a Tordera, pero Tordera nos queda a 26 km i no hay transporte. La mayoría de
habitantes acabamos pidiendo el favor a Sant Cebirà para que acepten a los niños, pero esto no
está regularizado y los pueden, o no, aceptar. Los niños de la urbanización no tienen un acceso
natural a la educación. Estamos un poco discriminados, pues no tienes acceso a ningún servicio.
Entendemos la lejanía, pero nos gustaría que se estableciera un convenio con Sant Cebrià o Sant
Pol, como el del transporte, para que puedan atender a los críos de la urbanización.



Alcalde: això no ho decideixen els ajuntaments, sinó que és el Departament d’Ensenyament que
decideix a quines escoles van els alumnes de cadascun dels territoris. En el cas de can Domènec,
el que fa el Departament d’Ensenyament és enviar-los a les escoles més properes, a Sant Cebrià
i a Sant Pol. Això ho fa el Departament d’Ensenyament. No hi ha cap tipus de conveni. Ja es així,
per definició del Departament d’Ensenyament. No cal cap conveni, perquè ja s’està fent des del
Departament d’Ensenyament, perquè no es té en compte el terme municipal, sinó la distància
amb l’escola (primària o secundària).



(veïna): nosotros vivimos allí. Los problemas vienen cuando los niños pasan a ESO. Les dicen
que vayan a Tordera. Esto es un comentario que hizo un vecino de la urbanización en una
reunión.
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Alcalde: no és un tema de que ho acceptin o no... Vostè m’està parlant quan un alumne arriba i
el curs ja ha començat... No són els ajuntament que han de donar la resposta als pares, sinó que
és el Departament d’Ensenyament i això succeeix quan no hi ha plaça. També ens pot passar al
nucli urbà, per molt a prop que un visqui d’un institut de Tordera. Si arriba algú durant el curs i
no hi ha plaça a Tordera, el poden enviar perfectament a Calella o a un altre municipi fins que
no s’acaba el curs i es torna a obrir la preinscripció. Només passa en els cas que el curs ja estigui
començat. Si no està començat, en principi es fa la preinscripció, que s’ha de fer a on pertoqui, i
l’institut o l’escola l’ha d’acceptar. Si no hi ha places suficients, serà el Departament
d’Ensenyament el que decidirà on van aquesta alumnes, però mai els ajuntaments.

2n torn de preguntes


Jesus Saltó (AAVV urbanització de Sant Daniel): voldria saber com està el tema de l’antena per
la cobertura de mòbil que no existeix pràcticament a Sant Daniel i que vosaltres ho havíeu de
demanar a les companyies de telefonia.
Fa uns mesos enrere, també se’ns va dir que la reparcel·lació es faria immediatament, però per
qüestions tècniques i d’unes al·legacions que hi havia, hi ha un retard. Estem a finals de gener i
estem igual. Tinc veïns que truquen i no sé què contestar-los. Si em podeu dir alguna cosa...

2n torn de respostes


Alcalde: quant a l’antena de telefonia mòbil, es va fer la sol·licitud. Tinc prevista una reunió
amb el cap territorial de Telefònica durant el mes de febrer, però no tenim data concreta
perquè no depèn de mi, sinó d’ells. És per parlar d’això i d’altres temes com la fibra òptica a can
Verdalet. Us podrem donar resposta de Telefònica. Pel que fa a Orange i a Vodafon,
l’Ajuntament els ha dit que facilitarà un espai perquè s’hi puguin instal·lar, doncs en aquest cas
els veïns hi estan d’acord.
En relació a la reparcel·lació, estem en procés de notificació. Se suposa que s’acaba amb tot
resolt durant el mes de febrer i el que més preocupa als veïns, que és la llicència d’obres, es
podrà donar el mes de març.



Jesus Saltó: Això vol dir que els tràmits que s’havien de fer en el projecte estan acabats,
conclosos i canviats...



Alcalde: s’està notificant, és l’última part.



Jesús Saltó: estem molt contents que hi hagi una nova senyalització, però encara tenim un
problema a l’avinguda del parc cap al carrer Bonavista, doncs hi baixa gent. Hi ha el senyal de
prohibit girar a mà dreta, però la gent, fins i tot pel carrer de l’avinguda de la Tordera, encara hi
ha cotxes que pugen, en comptes de baixar. Potser caldria buscar una solució.

Document signat electrònicament

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

ba185e44dfba4ddfa7923edfba4b89c5001

Url de validació

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

Metadades

4/6

En dono fe, el secretari accidental, Marc Brugat Carreras

21/03/2019 Alcalde
Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 2 de 2

04/03/2019 Secretari accidental
Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2



Sílvia Català Móra (PDECat): deixa’m que ho miri... no sé si cal reforçar la senyalització o
comunicar-ho a tots els veïns....



Jesús Saltó: el plànol encara està posat al tauler d’anuncis. No hi ha un senyal de direcció
prohibida, sinó que només hi ha el senyal de giratori....



Sílvia Català Móra (PDECat): si et sembla, ens ho mirem sobre plànol i, si falta senyalització, la
posem.



Alcalde: afegir que cal conscienciació dels veïns. També a algú no li acaba d’anar bé la
senyalització, perquè ha de fer més volta. Penso que alguna vegada ja us ho havia dit: quan es
senyalitza, hi ha un temps d’adaptació, però ja passa...



Jesús Saltó: hi ha veïns que ens ho han agraït,
sobretot els del carrer Bonavista.



Alcalde: justament parlava amb veïns del carrer Bonavista…

perquè hi ha una pacificació del seu carrer,

3r torn de preguntes


Xavi Rodríguez: voldria fer una pregunta en relació a la mobilitat dels vianants a nivell interurbà,
des del veïnat de mas Mora fins al nucli urbà. Ja vaig comentar que es donen situacions de risc.
Voldria saber si s’ha avançat alguna cosa. Em consta que es va traslladar aquest comentari al
delegat del govern de la Generalitat quan va venir a Tordera. Voldria saber si hi ha la possibilitat
d’instal·lar un semàfor, com el que hi ha a Sant Pere, tenint en compte que la titularitat de la
carretera també és de la Generalitat i si hi ha la possibilitat de fer algun pas soterrani.
Sóc testimoni cada dia de veure nois de tretze/catorze anys creuant la carretera; el cap de
setmana de nit, sense llum. És molt perillós. Crec que s’hauria de buscar una solució, o per
il·luminar-ho millor... Segur que és complicat i que no pertoca a l’Ajuntament, però jo insistiria...
Podem fer alguna cosa, encara que sigui a nivell de senyalització? Podem fer alguna cosa des de
l’Ajuntament?



Rafael Diaz: si nos pueden informar de la ruta de la patrulla que tiene que ir a la urbanización,
porque no la hemos visto nunca... para saber los días que pasan, las horas... y saber que
estamos protegidos.

3r torn de respostes


Alcalde: de fet, en Xavi Rodríguez es pregunta i es respon... Certament, no és competència de
l’Ajuntament i l’Ajuntament no deixarà d’insistir en què es resolguin aquestes situacions, però
no només aquesta, hi ha vàries situacions de seguretat que afecten la carretera comarcal i
nacional que vam plantejar al delegat del Govern en aquell moment, però seguirem insistint, ja
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que hi ha un problema de seguretat, no solament amb els vianants, sinó també amb el giratori
de la sortida de mas Móra i el giratori de can Bartolí. No deixem d’insistir.
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És veritat que la Generalitat té pocs diners. S’ha aprovat el pressupost de la Generalitat i hi estan
incloses algunes infraestructures, no aquestes concretament, però sí que hi ha un pressupost
d’infraestructures que podríem aprofitar.
Un explicaré un fet perquè us adoneu de la situació precària de la Generalitat: Us heu fixat com
està el ferm de la carretera, de la qual esteu parlant? L’Ajuntament està reclamant que faci una
capa de rodament. Quan es va fer l’última, en comptes de ser de 6 cm va ser de 2 per una
qüestió de pressupost. Ara no hi ha sots, però ha anat saltant l’asfalt. També ho reclamem
perquè és una qüestió de seguretat. Espero que la Generalitat aprovi el pressupost i es pugi
tenir més força per reivindicar el que són infraestructures, perquè ara la resposta és que no es
té partida econòmica per fer-ho. Ara estem en aquest punt, i ho seguirem demanant perquè tot
i no ser competència de l’Ajuntament, afecta als ciutadans de Tordera.
4t torn de preguntes


Xavi Rodríguez: pel que fa a la il·luminació, on hi ha la connexió del carrer Hortensia amb la
carretera, Allà no es podria posar un llum? Trobo a faltar il·luminació. Hi ha dues sortides. Jo
parlo del camí tradicional de can Pere Miquel, el que és el carrer Hortensia amb aquella
carretera. Voldria que es posés un llum com el que s’ha col·locat a l’illa de contenidors del
mateix carrer.
També aprofito per agrair la feina que s’està fent últimament, de recollir més sovint les deixalles
de l’àrea dels contenidors. Es nota, tot i que sempre hi ha gent incívica. Però insistiria en què allà
s’hi posi un llum. Que es valori aquesta petició.

4t torn de respostes


Alcalde: mirarem si ho podem fer. No crec que sigui massa complicat.
Els cotxes de la Policia Local porten un GPS i, per tant, sabem els recorreguts que fan.
Evidentment li podem donar les dades.



Sílvia Català Móra (PDECat): la patrulla no té un dia ni una hora concreta per anar a cada lloc.
En funció de la feina, es mouen. La patrulla rural fa unes reunions amb les associacions i queden
per reunir-se per explicar temes d’evacuació, problemes de seguretat que pugin tenir... Ens
serveix com a fil conductor entre l’associació i la mateixa policia.

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, el secretari accidental, que en dono
fe.
Tordera, a data de signatura electrònica
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