ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/4, DE 26 D’ABRIL DE 2018
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2018/4
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2018/4, de 26 d’abril de 2018

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.35 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

18/05/2018 Secretària

Tinents d’alcalde
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
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Sr. Carles Aulet Salvador
Sr. Albert Sabater Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En començar la sessió, el Sr. Albert Sabaté recorda als assistents que per poder intervenir han d’aixecar
la mà i donar el seu nom. Es faran blocs de tres preguntes i recorda que les preguntes han de ser
concretes perquè es pugui donar una resposta adequada.
1r torn de preguntes


Anna (PAH TORDERA): amb la llei que es va aprovar dimarts i en relació al tema dels judicis
exprés, Què passarà amb les famílies vulnerables? Aquí sabem que hi ha famílies vulnerables,
amb aquesta situació.

Quant al bloc del carrer de Roncesvalles, és un bloc conflictiu, però aquestes persones també
necessiten una font d’aigua. Allà hi ha gent amb situació vulnerable, hi ha menors...


“Juanje”: La meva pregunta va dirigida a la regidora Sílvia Català. En l’últim ple va contestar la
pregunta que havia fet un grup municipal. Ja hi ha diferents plens en què es demana que el parc
del Patufet estigui tancat. Segons l’explicació que va donar, havien fet un estudi i no era adient.
Porto ja tres caps de setmana que hi vaig i el que és el recinte del parc i aproximadament un
metre al voltant, no hi ha cap parada. Crec que es podria posar tanques. Diferents mares també
m’han comentat de tancar el parc situat a la plaça Joan Rabert, doncs algunes vegades també
passen cotxes dels veïns.
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Pel que fa al pis solidari, voldríem saber quin planejament teniu.
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Crec que no es mira bé la seguretat de la mainada, doncs el 2016 uns pares que no van poder
pagar el bus escolar al Sr. Barrera, va deixar el seu fill al carrer i no va poder pujar a l’autobús.
Vostè va dir que això era mentida i els pares en el següent ple li van reiterar que sí, que havia
deixat el nen fora de l’autobús.
Parlant també dels nens i de l’autobús del Sr. Barrera, m’agradaria saber per què fa sis anys que
no surt a concurs el servei del transport de Tordera, doncs sempre és el Sr. Barrera. Suposo que
encara es fan els favors de quan l’any 1996 va fer que CiU pugés al poder.
1a tanda de respostes

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 1

18/05/2018 Secretària

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué



Alcalde: estem en el Consell de la Vila, vol dir de la vila. Els acords que fan altres
administracions, encara que els partits polítics coincideixin, no hi formem part. Per tant, la
primera pregunta que fa no li sé respondre perquè no tinc la informació. No és una qüestió
municipal. Per tant, aquest acord sobre els desnonaments, que sí que en tinc notícia, no li
podem contestar perquè ho desconec.
Pel que fa al pis solidari, no sé si en Josep té més informació...



Josep Llorens Muñoz (PDECat): sabeu que tenim un acord pel que fa al tema d’habitatge amb el
Partit Socialista i des del Partit Socialista s’està fent aquesta proposta, però encara està en un
estat molt embrionari. No hi ha una proposta concreta. Sé que la Sra. Toñi Garcia ho ha
comentat amb la plataforma i vosaltres li heu exposat el vostra desacord i per tant ella està
revisant la proposta i no hi ha res en ferm. És difícil ara explicar-ho, doncs ni tan sols sé si es
tirarà endavant. Us puc dir que hi ha aquesta voluntat inicial, que s’està revisant la proposta i
veurem si s’acaba tirant endavant o no. Quan hi hagi una proposta més ferma, podrem explicar
si es tira endavant o queda aturat.



Alcalde: hi ha un tema del Roncesvalles... Si algú té explicacions?



Àngel Pous Barceló (PDECat): ara fa aproximadament un mes que es va tallar el
subministrament i efectivament hi ha una família amb fills que en aquests moments no disposen
d’aquest recurs. Suposo que esteu al corrent que hi havia perill, perquè hi havia una línia
elèctrica connectada directament al subministrament extern i hi havia un perill imminent
d’incendi. I aquesta va ser una de les causes per intervenir. Estem fent un seguiment de la
família, que des de Serveis Socials mirem d’oferir-los tot el que necessitin a nivell d’aliments, de
seguiment escolar, de xarxa multiprofessional i fins i tot hem comprat algun electrodomèstic. En
relació a les fonts, no ho sé...



Josep Llorens Muñoz (PDECat): farem la consulta perquè no sé si té relació amb els talls de
subministrament d’aigua d’aquest edifici o no té res a veure amb això.



Sílvia Català Móra (PDECat): quant a la tanca del Patufet, reiterades vegades s’ha demanat com
a mesura de seguretat tancar aquell parc. Evidentment les parades no estan dins del parc,
perquè el que volem és que el parc sigui un parc, tot i que hi hagi mercat el diumenge. Per tant,
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no hi ha parades dins, però sí que estan enganxades al parc. Quan ho vam mirar, si posàvem una
tanca, que evidentment no es posarà enganxada als bancs –preteníem posar-la a una distància
més cap al carrer-, vam creure que no podia ser perquè molestava per al mercat. Per altra
banda, dir-vos que els nens han d’estar al parc sota la supervisió d’un adult i el que sí vam dir és
que minimitzaríem els riscos. Fa qüestió de quinze dies aproximadament vam canviar la
circulació del pàrquing de can Nassos, perquè els vehicles no sortissin pel davant del parc, sinó
que passéssim més al costat de la cafeteria. Els cotxes que ara passen per davant del parc són
mínims, gairebé zero, i això ja s’ha fet. De mesures n’hem posat. Sempre hi ha un risc amb una
criatura i entenc que els pares ho han de vigilar.
També parlaves del transport escolar, d’un fet de fa dos anys. Recordo vagament aquell cas.
Nosaltres movem dos cents vint-i-cinc nens diàriament. Hi ha gent que paga correctíssimament,
que són la majoria; n’hi ha que vénen amb beques i n’hi ha que fins i tot no paguen, amb el
consens de Serveis Socials. Nosaltres tenim un procediment establert: si hi ha una família que no
ha pogut pagar, ens ha d’informar. Ha de passar per Serveis Socials i se’ls avisa. Si no fan res,
se’ls torna a avisar i, si no fan res, al tercer avís és que la setmana següent no puja. Recordo que
va passar una cosa similar. El algun cas també ha passat que s’ha dit que no es pujava, però
perquè la família no ha fet absolutament res per resoldre aquell problema. Si la família exposa
que té un problema, es resol a través de Serveis Socials o retardant el pagament... vull dir que
està molt protocol·litzat el tema del transport escolar.


Alcalde: pel que fa a la seva darrera intervenció, crec que ha estat desafortunada i li explico:
tenim dos transports separats (transport escolar i transport urbà). Són dos transports diferents i
amb concurs diferents. S’estan redactant les bases del transport urbà perquè ha finalitzat el
que havia estat una concessió administrativa. I ara ens veiem obligats, mentre fem les bases, a
fer una revisió del que era el reglament del transport urbà perquè volem variar algunes coses.
Volem variar que el transport urbà sigui transport a demanada a les urbanitzacions, en lloc de
transport fix. Això significarà que hi haurà uns viatges fixes al dia –que poden ser un o dos,
depèn de la urbanització- i transport a demanda -si un grup de veïns demana que el transport
els vagi a buscar a les tres de la tarda, aniran a les tres de la tarda; si demanen que sigui a les
deu del matí, serà a les deu del matí. Això fa que sigui més complex l’estudi que estem fent. Per
això en aquests moments hi ha una pròrroga de transport urbà. El que teníem fins ara era
concessió administrativa i això ara no és possible, ara s’ha de fer un contracte. Una concessió
administrativa vol dir que tot el risc se’l queda l’empresa que té la concessió (el cas d’Aqualia o
del CEM Tordera). No és el cas dels transports perquè el risc no el corre l’empresa, entre altres
coses perquè està subvencionat per l’Ajuntament perquè vostès saben que el transport sempre
és deficitari i perquè aquest servei el tinguin els veïns, l’Ajuntament hi posa diners. Com que
l’empresari sí que cobra un bitllet però no té el risc que aquell transport li doni pèrdues, no és
una concessió sinó que és un contracte. Contractem una empresa perquè faci aquest transport.
Per tant, estem amb les bases, però amb revisió del reglament per poder fer aquest transport i
també amb l’estudi de viabilitat d’aquesta proposta de transport a domicili o transport a
demanda.
La concessió administrativa del transport escolar encara està vigent. Però passarà el mateix:
haurem de passar de concessió administrativa a contracte. El risc tampoc el corre l’empresa,
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entre altres coses perquè vostès saben que el transport escolar no obligatori és voluntat de
l’Ajuntament posar-lo, la llei no obliga a tenir aquest transport. Només és obligatori el transport
escolar quan va a un altre municipi. No té ni subvenció de la Generalitat ni és obligat per part del
municipi. És una voluntat del municipi de Tordera. El preu per alumne és de 145 euros. El preu
que paguen els pares és d’uns 20/25 €, depèn del cas. Què vol dir això? Que no és una concessió
sinó un contracte perquè l’Ajuntament hi posa molts de diners. Aquesta nova manera de
contractar també l’estem treballant, però la pròpia concessió permet fer unes modificacions, fer
les pròrrogues que siguin necessàries fins a quatre anys i també estem veient aquesta
possibilitat.
I acabo dient-li que la seva intervenció és desafortunada perquè el transport es va fer per
concurs, els dos. Es van adjudicar i va haver-hi el recurs d’una altra empresa que hi havia
participat. El recurs el va guanyar Autocars Barrera, perquè tenia raó i perquè l’Ajuntament
havia fet bé les coses –ho va dir un jutjat. No n’hi va haver prou, que una veïna de Tordera va
portar l’adjudicació del transport escolar a la Fiscalia, per imputar-me penalment. Això va anar a
la Fiscalia i aquesta va imputar l’alcalde i el Jutjat d’Arenys ho va arxivar perquè la concessió
estava bé, perquè hi havia altres jutjats que ho estaven demostrant i perquè no hi havia res que
no fos un concurs absolutament legal. Per tant, de favors, res. Aquí es fan les coses ben fetes i es
fan a través d’un concurs, no d’una altra manera.
2n torn de preguntes


També passen moltes vegades els vehicles molt de pressa. No sé si seria factible posar un
policia o algun pas elevat.
Bartolomé Guirao: la carretera que va de Blanes a Hostalric, que passa pel veïnat de Sant Pere,
a l’alçada dels aiguamolls, hi ha dues obertures a la barana –fa aproximadament un any que ho
vaig exposar. Per allà hi passa la gent i és molt perillós. Tothom hi passa: gent, criatures...
Voldria saber si s’ha fet alguna cosa al respecte.

2n torn de respostes


Sílvia Català Móra (PDECat): pel que fa als autocars Barrera que diu que aparquen allà, jo no ho
he vist mai. Tot i així, he de dir-li que el pas elevat que hi ha és el més alt del municipi. Això li
puc garantir. Segur que els cotxes redueixen. I a més a més hem tret els aparcaments abans del
pas de vianants i hem posat pilones perquè hi hagi visibilitat. On aparquen exactament els
autocars?

Marta Portella Nogué

18/05/2018 Secretària



Signatura 1 de 1

Anna: el meu fill va a la guarderia El Niu. A vegades els autocars Barrera es posen al costat del
pas de vianants estacionats i quan haig de passar amb el nen hi ha poca visibilitat. Demanaria si
poguessin aparcar a una altra zona.
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Anna: després de l’entrada de la guarderia i quan aparquem en bateria ens treu visibilitat.
Segons surts de la guarderia, a mà dreta. També hi ha cotxes que passen molt de pressa, a
molta velocitat.



Alcalde: la carretera és de la Generalitat. Vam fer la sol·licitud perquè la bionda es tanqués. No
hem obtingut resposta i no hem preguntat més, a banda que hem demanat que en aquella zona
es faci un giratori. Això sí que ho hem demanat varies vegades a la Generalitat i suposo que
quan tinguin pressupost, ho faran. En tot cas, ho tornarem a demanar. No ho podem fer
nosaltres, o que ens ho deixin fer i ho paguin ells.

3r torn de preguntes

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué



 El dia 15 de setembre de l’any passat vam presentar una instància perquè s’arreglés el
carrer Ausias March que està en molt males condicions i és un dels carrers bastant
transitats perquè és el que va cap als col·legis. Voldria saber si s’arreglarà el carrer.
 A l’avinguda Montseny, cruïlla amb Emili Vendrell i Marià Calviño, hi ha dues reixes de
desaigües que fan molta fressa. La gent a l’estiu dorm amb les finestres obertes i és un
problema pel soroll que fan. També vam fer una instància i no hem rebut contesta.
M’agradaria saber per què no es contesten, com a mínim que es contestessin, ja siguin en
positiu o negatiu. Abans se contestaven.


18/05/2018 Secretària
Marta Portella Nogué

“ Juanje”: en primer lloc, demano disculpes si t’has pogut sentir ofès. En cap moment ho he dit
per si havies estat imputat o no. No ho sabia.
El dia 17 de maig és el dia contra la LGTFòbia. Voldria demanar que l’Ajuntament fiqués la
bandera LGTBI, però també voldria demanar que en una moció que es va presentar fa uns dos
anys a través del PSC, que era ficar un petit mastil a la rotonda just davant del Patufet perquè
ondegin les diferents banderes, doncs fa un temps en vam parlar i van dir que el cost era mínim i
era un bon ús pels diferents col·lectius i sensibilitzacions.
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Bartolomé Guirao: Aquestes són en nom de l’Associació de veïns de Sant Pere:

Jesús Saltó: bona tarda a tothom. Voldria saber com estan les quotes de Sant Daniel, tema
reparcel.lació i locals amb el recinte de la piscina.

3r torn de respostes


Alcalde: les primeres preguntes les fa en Bartolomé. Les dues són d’en Carles Aulet. No sé si té
més informació de la reparació al carrer Ausias March. Si tenim la previsió de reparar-ho aviat...



Carles Aulet Salvador (PDECat): estem pendents del pressupost.



Alcalde: avui aprovem en el Ple el pressupost de l’Ajuntament.
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Carles Aulet Salvador (PDECat): quan a les tapes del desaigua, es va comunica a Aqualia i com a
mínim una la van arreglar. Ho miraré i en tot cas tornaré a demanar a Aqualia que ho revisin.



Alcalde: prenc nota de què algunes instàncies no es contesten, de fet, no està bé. Les instàncies
s’han de respondre, o es fa una reunió per parlar-ne. A vegades no es responen les instàncies si
ja s’ha tingut una reunió per tractar el tema. Si no hi ha hagut reunió o no s’ha tingut resposta,
és un greuge que l’Ajuntament no es pot permetre. Li agraeixo que ens ho vagi recordant.
En Juanje feia referència al mastil. Li haig de dir que vam mirar el lloc i sembla més adient posarlo al mateix lloc on hi ha el cartell de Tordera, més que a la rotonda, doncs és estreta i ja hi ha
una bandera amb les flors i no quedava massa bé. La proposta seria posar-lo aquí. Es veritat que
en vam parlar fa temps, ens ho vam estar mirant i segurament ho farem en les properes
setmanes, d’aquesta manera hi haurà un lloc per reivindicar aquestes qüestions tan sensibles
per a la ciutadania com el 17 de maig, el dia contra la violència de gènere... Anem una mica més
tard, però hi ha voluntat de posar-ho.
Quant a la pregunta que feia en Jesús Saltó, estem fent la revisió de la reparcel·lació. Hi ha hagut
algunes modificacions i estem fent la revisió per notificar. Quan estigui fet, ho notificarem als
veïns i hi haurà una període d’al·legacions. Estem en aquest punt.
Pel que fa a les converses per obtenir el local social, es va parlar amb la propietat. També depèn
com acaba el tema de les quotes, perquè el que pretenem és que la promotora ens pagui amb
espècies i aquest espai on hi havia la piscina i també hi ha les antigues oficines, seria una manera
de cobrar tot allò que la promotora ens deu. Les converses les va engegar en Carles Aulet.
Depèn del preu final que tingui les quotes urbanístiques que ha de pagar l’empresa que al final
és la que va guanyar el contenciós que ens ha obligat a fer la nova reparcel·lació, però és evident
que pagarà menys del que estava previst, però pagarà. Va lligada una cosa amb l’altra.



Jesús Saltó: tinc una veïna que només truca, perquè el Sr. Villaro me la va adreçar, que té una
parcel·la. Quan creieu que es podran donar llicències d’obres?



Alcalde: és molt agosarat respondre això. Si donem una data, la veïna l’agafarà com a definitiva.
Si ens avancem no passarà res.



Jesus Saltó: en una reunió a la Biblioteca recordo que vas dir a finals de maig/juny.



Alcalde: pel que em va dir la secretària serà més tard del maig/juny. És una obra major. Es
podria mirar, sempre amb la conformitat de la secretaria i l’advocat assessor, que les petites
obres es condicionessin a l’aprovació definitiva. Però en el cas d’una llicència d’obres majors,
s’hauria d’esperar a què finalitzi la reparcel·lació. Serà després de l’estiu.

Marta Portella Nogué
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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, la secretària, que en dono fe.

Vist i plau
L'alcalde - president

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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La secretària
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