ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2017/9, DE 30 DE NOVEMBRE DE 2017
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2017/9
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/9, de 30 de novembre de 2017

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.23 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i
Transparència)

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

PORTAVEU
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
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

Regidors
Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i
Festes

Sra. Sílvia Català Mora
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Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Comença la sessió amb l’aprovació de l’acta del Consell de la Vila del dia 28 de setembre de 2017, la
qual s’aprova per unanimitat dels assistents.
Tot seguit, el Sr. Albert Sabater recorda que es faran torns de tres preguntes i demana a les persones
que vulguin intervenir, que s’identifiquin.
1r torn de preguntes
Sr. Vicenç Narbon:
•

El dia 26 de gener d’aquest any es va dir que la il·luminació de les rotondes de Tordera Parc
estaven en l’estudi de la segona fase de la N-II, però sembla que allà hi falta alguna cosa i suposa
un perill molt gran, encara que ho coneguis. És imprescindible l’enllumenat.

•

També cada vegada és pitjor, doncs els arbres fan l’arrel sota l’asfalt i l’aixequen. A Tordera Parc
hi ha sots que són un perill també. Arribarà un moment que s’haurà de fer l’asfaltat nou de tot,
quan es podria haver anat fent. Aquest estiu se n’ha fet algun, però és totalment insuficient.

•

Voldria saber si hi ha novetats en relació a la fibra òptica i si l’Ajuntament té prou interès en què
puguem gaudir-ne. És reiteratiu que tot depèn de la companyia.

•

Per últim, se’ns va comentar fa mesos que era molt probable que es pogués fer el repartiment
de correus tan a les cases com en altres urbanitzacions. Pregunto si hi ha possibilitats de què es
faci.
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1a tanda de respostes
Alcalde: La segona fase no està ni iniciada. El que fa l’Ajuntament és demanar al Ministeri de Foment,
propietari de la N-II, que posi l’enllumenat. La primera fase de l’obra ja està feta. La segona fase, que
preveu més instal·lacions i un carril que va des de can Bartolí fins a l’entrada de Tordera Parc, està
aprovada, però encara no han iniciat l’obra. L’Ajuntament segueix insistint en què es faci aquesta segona
fase, perquè també facilitarà el desenvolupament de la zona de can Payàs. Es seguirà insistint perquè
s’acabi l’obra, però el Ministeri va més lent del que es voldria.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Quant als arbres, potser el regidor d’Obres té més informació. D’altra banda, si s’asfaltés tot, no ho
pagarien els veïns perquè es tracta d’una obra que ja està acabada. Tot i això, aquesta no és la voluntat
de l’Ajuntament.
Carles Aulet Salvador (PDECat): immediatament no hi ha prevista cap actuació. Quan vam poder, vam
fer 3 petits trams i anirem fent. Molts arbres estan dins de parcel·les, però en la mesura en què puguem,
ho arreglarem.
Alcalde: Les empreses que han de passar la fibra ho tenen pendent perquè la línia general ha de passar
per propietats privades i pel que sabem hi ha un parell de propietaris que no estan d’acord en què
passin pel seu terreny.
Pel que fa al servei de correus, ens ho han dit molt clar: no repartiran porta a porta a cap més lloc de
Tordera- també és Ministeri de Foment. Sí que hem dit que es posaran més bústies per als veïns que no
en tenen. En el seu moment, vam aconseguir-ho per a dues urbanitzacions molt poblades, però ara
Correus ha deixat de contractar gent i no tenen cap intenció d’ampliar el personal.
Vicenç Narbon: per desgràcia, abans de l’estiu Correus va canviar el personal. Fins llavors, estàvem molt
contents, però ara no... i jo he vist cartes d’altres urbanitzacions pel terra.
Alcalde: li demanaria que fes la queixa com a Associació de Veïns a l’Ajuntament i en donarem trasllat a
Correus.
I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 18.23
hores , i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en dono fe.
La secretària

Vist i plau
L'alcalde - president

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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