ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2019/3, DE 28 DE MARÇ DE 2019
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Consell de la Vila
2019/3
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/3, de 28 de març de 2019

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.14 a les 18:34 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 2 de 2

13/05/2019 Alcalde

HI ASSISTEIXEN

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 regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert
delegat d’Urbanisme i Medi Ambient.

26/04/2019 Secretària

4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció Econòmica i Sr. Àngel Pous Barceló
regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament.
5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior i regidor delegat Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras
d’Hisenda, RRHH, OAC, Serveis Jurídics, Contractació, Promoció
Econòmica i Ocupació i Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC).

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i Festes

Marta Portella Nogué
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Regidors

Document signat electrònicament

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

2ec1418df9fe499f8b3ee999c6d3fbeb001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Sra. Sílvia Català Mora

1/6

Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.
Moderador
Secretària

Sr. Carles Aulet Salvador
Sr. Albert Sabater Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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13/05/2019 Alcalde

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:

26/04/2019 Secretària



Fa anys que vaig reclamar un cartell per multar a qui llencés les coses fora del lloc apropiat. El
problema és que encara no s’ha posat i s’està multant sense avisar que se’n posaran, que
també ho trobo contradictori. Se m’ha dit en reiterades ocasions que s’està fent, però no hi és.
I també no sé si l’import és suficient.

Marta Portella Nogué



Signatura 1 de 2

Vicenç Narbon (Tordera Parc): fa unes setmanes que es va instal·lar, i sembla ser que ja
funciona, la càmera a la zona dels contenidors. Fins i tot s’ha posat una sanció, tot i que crec
que potser es preferirà pagar, doncs per deixar una nevera grossa la multa és de 30 €.

Enric Nadal (can Domènec): voldria preguntar pel canvi d’enllumenat a can Domènec i també
pel tema de les càmeres. Estan en funcionament en altres urbanitzacions, però a can Domènec
no hi ha cap moviment. Com està el tema...
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Natalia Pérez (Barri Vell): ens han fet arribar una queixa del carrer Dr. Fleming perquè es va
barrar el pas a uns veïns a l’hora de sortida del col·legi. Va ser un cas, en principi especial,
perquè era una persona que anava a recollir uns papers per portar el seu fill a l’hospital. Se li
va dir que no podia passar, que haver vingut abans i que tornés a venir al cap d’una estona.
Crec que això no hauria de ser així, doncs és un veí i té dret a passar, gairebé tothom té
pàrquing allà i que a sobre hagi de patir aquest tipus de resposta, em sembla una mica
denigrant. Crec que s’hauria de fer alguna cosa al respecte.



Alcalde: crec que la quantia no són 30 €, diria que estem parlant de 100 €. No sé si algú ho sap,
però crec que la multa no és de 30 €.



José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): sé que los carteles están preparados i que el
importe es de unos 960 €. No sé el motivo de esa cantidad. No sé si se debería poner una
cantidad concreta. Me imagino que se colocaran en breve.



Alcalde: em comentaven que la multa mínima és de 50 €. Per tant, aquesta no pot ser... Qui ha
donat aquesta informació no estava ben informat. Tingui en compte que estem a punt de
licitar les escombraries i això ho fa l’empresa. Fa temps que parlem d’aquesta licitació i té raó
quan diu que anem tard, però passarà el mateix que amb les càmeres de seguretat, que al final
s’han col·locat.

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

26/04/2019 Secretària
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13/05/2019 Alcalde

1r torn de respostes

Tenim còpia de la multa i són 100 €, no 30.
L’Enric Nadal feia referència a l’enllumenat amb led a can Domènec. No sé si hi ha una previsió
a mig o curt termini... regidor Aulet...


Carles Aulet Salvador (PDECat): hem fet l’estudi. Dir que en menys de dos anys s’amortitza
perquè el consum és menor i estem a punt de començar-ho. Primer, canviarem les que són de
braç, i després les de globus. A part de millorar la intensitat lumínica, s’amortitzarà el cost de la
instal·lació.



Alcalde: pel que fa a les càmeres de seguretat, consultarem quan hi ha la previsió de fer-ho.
Hem fet una inversió molt important i està previst a can Domènec, però no sabem en quina
data serà.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): hi ha previsió de posar-les a totes les urbanitzacions, però no
sé quan està previst instal·lar-les a can Domènec.
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13/05/2019 Alcalde
Joan Carles Garcia Cañizares
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26/04/2019 Secretària
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2



Sílvia Català Móra (PDECat): m’expressa la queixa d’un veí, que suposadament volia accedir en
el moment en què entraven o sortien els alumnes de les escoles... He de dir-li que tenim
seriosos conflictes per aquest tema entre els veïns i els pares de les escoles. Justament la
setmana vinent tinc una reunió amb pares de l’Escola Serra de Miralles, perquè no en tenen
prou amb el què hi ha. Fins i tot ens demanen que no hi hagi ni vehicles. Per arribar a un acord
entre les dues parts, algú haurà de cedir una mica. Allà hi ha un policia a l’hora d’entrada o
sortida de l’escola i ell és el qui decideix si és o no urgent. A criteri del guarda de barri es deixa o
no passar. Com a norma general no es pot passar i els veïns ho saben. Si hi ha una emergència,
evidentment els deixem sortir, però ha d’estar molt justificat, perquè, en cas contrari, els diem
que esperin deu minuts. És per garantir la seguretat dels alumnes.



Natalia Pérez (Barri Vell): aquesta persona va dir que si la seva filla hagués estat ingressada,
hagués interposat una denúncia.



Sílvia Català Móra (PDECat): a mi no m’ha arribat la queixa ni sé de què va. Explico quin és el
criteri que se segueix i el que aplica la Policia. Si veuen que no és una urgència, s’ha d’esperar...
perquè prioritzem els nanos que en aquell moment estan al carrer. Tal com ho explica, es
considera una urgència, però s’hauria de preguntar al guàrdia.

2n torn de preguntes:


Vicenç Narbon (Tordera Parc): Aquesta setmana per fi s’ha instal·lat el desfibril·lador que es
va demanar a través dels pressupostos participats. Ara que ja s’ha col·locat, potser seria bo
que es donessin unes instruccions per escrit als veïns.



Natalia Pérez (Barri Vell): al Dr. Fleming hi havia una paperera davant de l’Escola Serra de
Miralles que es va arrencar i ara han de netejar els veïns perquè tothom tira les coses al terra i
queda tot molt brut. I potser caldria posar-ne una altra.



Andy López: faria un parell de precs:
 El dia 15 de març vaig entrar una instància en què demanava que en el passeig central
del davant de l’Escola Ignasi Iglésias sobresurt un ferro rovellat que suposem que és
d’una paperera que es va treure. Vaig veure que un nen va caure gairebé al damunt i es
va fer una mica de mal. Encara que hi ha temps per rebre una resposta, considero que
com que és una feina molt ràpida de fer, per minimitzar el risc demano que s’agilitzi
una mica.
 El 12 de febrer vam constituir el Partit Moviment Veïnal i vam organitzar una xerrada
sobre seguretat veïnal i joventut a la Biblioteca i dos dies després vam rebre una
notificació de la Policia dient-nos que en 48 hores havíem de retirar els cartells
informatius que estaven fora dels llocs habilitats. Estem a favor de l’Ordenança
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municipal que ho regula, doncs allò seria un “caos”, però els hem penjat on hi ha
cartells d’altres partits, associacions... etc. I vam procedir a retirar-los. Demanem que
els altres partits també intentin fer el mateix i que els posin on la normativa diu que
s’han de col·locar.

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2
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2n torn de respostes:


Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): es van acabar d’instal·lar ahir. Aquest matí m’han dit que ja
estan tots instal·lats. Si em dónes una mica de marge per avisar, perquè va també lligat amb la
formació i ho estem acabant de parlar amb l’empresa, doncs vam dir que faríem la formació a
les zones on hem instal·lat els desfibril·ladors i volíem fer-ho conjuntament.



Vicenç Narbon (Tordera Parc): si poguéssiu fer també un tríptic explicant com fer-ho... Ara
mateix ningú sap res.



Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): dóna’m dies i ja ho prepararé.



Alcalde: la Natalia Pérez fa referència a una paperera... No sé si el regidor ho té previst?



Carles Aulet Salvador (PDECat): suposo que es devia trencar, per això es va treure. Ja la
posarem. El problema que hi ha allà és que les voreres són molt estretes. La posaren en una
cantonada.



Alcalde: l’Andy López feia referència a un ferro que hi ha a l’av. dels Països Catalans...



Carles Aulet Salvador (PDECat): el traurem...



Alcalde: quant a la intervenció de l’Andy, ho respon la Sílvia Català.



Silvia Català Móra (PDECat): com vostè explica, en el cas que es trobin uns cartells enganxats
fora dels panells publicitaris permesos, en alguna ocasió anterior s’havien fet avisos, però el
que es fa es denunciar. Evidentment aquesta denúncia comporta una sanció econòmica i té un
tràmit.



Alcalde: vull afegir que tothom que posa cartells fora del lloc, rep el mateix tracte. Se li aplica
l’Ordenança de civisme.



Andy López: en cap moment volia dir que el tracte amb nosaltres fos diferent, el que volia dir
era que després de retirar els nostres cartells, els altres encara continuen allà. Feia un petit crit
als altres partits polítics, perquè tots fem el mateix. Estem completament d’acord amb
l’Ordenança. En 28 hores ho vam treure...
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13/05/2019 Alcalde

3r torn de preguntes


Natalia Pérez: se’ns han apropat veïns nous del barri i ens comenten que necessiten
comandament per accedir al barri. Els vam informar del que havien de fer, van anar a
l’Ajuntament i s’han trobat que no hi ha comandaments. Han d’esperar un mínim de dos/tres
setmanes. És un problema. Els vam contestar que tinguessin una mica de paciència i que
esperessin. I també hi ha gent que ha perdut el comandament i en vol un altre. El cas és que
els han dit que com que consta que ja en tenen un, no en poden tenir un altre. Això em sembla
molt estrany. Si has perdut el comandament, no és normal que et donin aquesta resposta, i
més quan l’estàs pagant...



Alcalde: evidentment pots perdre el comandament, pot deixar de funcionar i n’has de poder obtenir un
altre... Demà ho preguntarem a l’OAC.

I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les
18.34 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, el secretari accidental,
que en dono fe.

Signatura 2 de 2

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

26/04/2019 Secretària
Signatura 1 de 2

Tordera, a data de signatura electrònica
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