ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/4, DE 28 D’ABRIL DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/4
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/4, de 28 d’abril de 2016

Joan Carles Garcia Cañizares
27/05/2016 Secretària

Signatura 2 de 2

21/06/2016 Alcalde

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18:33 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN
Alcalde-president

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

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

2n.- Titular de l’Àrea General de Serveis Personals,
regidor delegat d’Obres i Serveis, Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC), Participació Ciutadana i
Transparència.

Sr. Salvador Giralt Carrillo
PORTAVEU

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

Sr. José Carlos Villaro Gumpert

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

Sr. Àngel Pous Barceló

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior, regidor
delegat d’Hisenda, RRHH, OAC, Serveis Jurídics i
Contractació.

Sr.Marçal Vilajeliu Tresserras

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

Regidors
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Joan Carles Garcia Cañizares
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Regidora delegada d’Esports, Civisme i Sanitat

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Regidora delegada de Seguretat, Via Pública, Mobilitat i
Transports, i Festes.

Sra. Sílvia Català Mora

Regidor delegat de Promoció Econòmica i Ocupació i
Joventut.

Sr. Marc Unió Puig

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E) dóna la benvinguda a tots els assistents i recorda que el
proper dissabte es farà un acte homenatge per al Regidor Carles Seijo, que va morir el passat 16
de desembre. Afegeix que, com sempre, l’Albert Sabater farà de moderador i se seguirà el
procediment habitual.

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

27/05/2016 Secretària

L’Albert Sabater explica que es tracta de fer preguntes i demana un diàleg cordial. Explica que es
fan blocs de tres preguntes, que qui vulgui preguntar aixequi la mà i digui el seu nom.
1a tanda de preguntes


Sr. José Antonio Sánchez: tengo tres preguntas:
¿Se podría saber cuánto ingresa el Ayuntamiento de las aportaciones de la empresa que se
dedica a cobrar los párquings los domingos?
¿Se podría saber cuánto recauda el Ayuntamiento de impuestos de Niágara Parc? Y si se
podría reservar un porcentaje para inversiones en servicios y equipamientos que hacen falta
y que la participación ciudadada pudiera decidir a qué se destinan. Por ejemplo, en Niágara
hay una parcela de equipamientos de 15.000 metros en la que no hay nada.
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No sé si es competencia del Ayuntamiento o de la Diputación, pero pediría que se modificara
la salida de Niágara Parc a la N-II y si no es competencia del Ayuntamiento que haga alguna
gestión.
1a tanda de respostes
Marçal Vilajeliu Tresserras (CiU): li contesto les dues primeres, me les anoto perquè no tinc
les dades. Mirarem si es poden discriminar bé tots els impostos que es paguen a Niàgara i el
pròxim dia portaré les dades



Sílvia Català Mora (CiU): pel que fa a la tercera, farem com aquest matí, vingui al despatx i
m’ho explica bé. La competència és de la Diputació, però podríem fer alguna gestió.
Sr. José Antonio Sánchez: incluso los Mossos salen por ahí y es dirección prohibida.
L’Alcalde (CiU) pren la paraula: vostè parla de la primera sortida que es troba des de Tordera
a Fogars. La Diputació va voler tancar aquella sortida, perquè creia que només havia d’haverhi l’accés de la part de dalt. L’Ajuntament va demanar que es mantingués la sortida. Això es
va produir quan es van fer les obres d’Urbanització de Niàgara. Finalment, la Diputació va
deixar-la oberta sota responsabilitat de l’ajuntament. Ara crec que ja ha passat el temps, el
Govern de la Diputació és un altre, tot i que el Tècnic de carreteres és el mateix, però
podríem fer una proposta des de l’Ajuntament, però sempre s’hauria de sortir direcció
Fogars de la Selva, entrar i sortir a la dreta sempre.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 2 de 2

21/06/2016 Alcalde



José Antonio Sánchez: es mucho más peligrosa la actual. Es mucho más segura y visible la
parte de abajo que la parte de arriba.
Alcalde: farem que s’ho miri la Policia, abans de fer la proposta, i els Serveis Tècnics de la
Diputació seran els que hauran de dir si o no. Mirem si ho podem resoldre.

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

27/05/2016 Secretària

2a tanda de preguntes


Sr. Matías López: no sóc d’aquest poble i pregunto per uns problemes de tota la gent en els
dies que vivim, concretament pel pressupost. Pertanyo a la marca Podemos i diuen Alcalde i
Regidors que ajuden a la gent, però és només demagògia, perquè no se’ls està ajudant.



Sra. Montserrat Bartolomé: vinc per un problema de Can Comte i suposo que teniu una
instància fent una pregunta. Tot això no té res a veure amb el Sr. Pous, que és l’únic, i la
Secretària, que m’han fet cas en dos anys. A la meva mare li van donar una bufetada
suposadament i està impossibilitada i actualment s’està morint. Volia preguntar si s’ha fet un
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seguiment, un càstig, a la persona que va donar la clatellada, perquè està comprovat, doncs
hi ha dues persones que ho van veure, i vull saber qui mana a aquestes persones, qui és el
responsable d’aquestes persones. El Sr. Pous em va dir que el responsable era ell, però ell no
ho és, perquè quan va passar ell no hi era i perquè no sap el que passa a Can Comte. Això va
ser un dissabte de la primavera de fa dos anys, quan li van fúmer una clatellada a una
persona invàlida. I no va ser fins després de les últimes eleccions que el Sr. Pous es va
comprometre a investigar-ho i ho ha fet. Però en l’escrit que em van enviar de l’Ajuntament,
al full tres, posa que “El personal que indueixi a altres a cometre actes o conductes
constitutius de falta disciplinària incorrerà en la mateixa responsabilitat que aquests.
Igualment, incorrerà en responsabilitat el personal que encobreixi les faltes consumades
molt greus o greus, quan d’aquests actes se’n derivi dany greu per a l’Administració o per als
ciutadans” (llegeix Albert Sabater). La clatellada va ser un dissabte i la noia que ho va veure li
va dir a la Directora el dilluns següent i jo me’n vaig assabentar perquè una altra cuidadora
ho va dir a la família un diumenge del mes d’octubre, quan ja feia sis mesos que havia
passat, i vaig anar a parlar el dilluns amb la Directora i em va dir que no en sabia res, que ho
investigaria. Vaig esperar fins al gener, quan vaig demanar hora al Sr. Camó, que no fa fer res
o no va poder fer res. Vull saber quina responsabilitat té la superior d’aquestes noies, perquè
té la mateixa culpa qui ho ha amagat. Si això no se soluciona aniré a Benestar Social de
Barcelona. Això no ho deixaré, si ho deixo és perquè em moriré jo. Vull que aquesta persona
que em va enganyar també se li faci alguna cosa. Si m’haguessin trucat al moment i m’ho
haguessin explicat potser ho haguéssim deixat, però m’ha enganyat la superior.
2a tanda de respostes


Alcalde: quant al pressupost de l’Ajuntament, és difícil de respondre, l’hauríem d’agafar i
veure la quantitat que s’hi destina, perquè no ho recordo de memòria. Però si alguna cosa
passa els últims anys és que els pressupostos estan molt adreçats als serveis socials i han
baixat en d’altres partides, com partides que cobrien el personal de l’Ajuntament. Hem
baixat la despesa del capítol de nòmines dels treballadors i han crescut en números i
percentatges els serveis socials perquè la situació actual és complicada. Som un dels
Ajuntaments amb una Àrea de Serveis Socials més gran i moltes vegades ens han posat com
exemple. Fins ara teníem un Organisme Autònom per atendre específicament aquestes
necessitats. Som un Ajuntament que tenim una partida molt gran de serveis socials, per
sobre de les altres, i una quantitat molt important de treballadors i treballadores que es
dediquen a serveis socials, per sobre de les ràtios dels altres ajuntaments. I moltes vegades
detectem persones en situació de pobresa concreta que a altres municipis no es detecten. Es
detecten molts problemes socials, de pobresa, de necessitat de beques de transport, de
llibres, d’urgència per omplir neveres… i en els darrers mesos s’ha posat en marxa el banc
dels aliments per ajudar a la gent que no té capacitat per sortir endavant. No m’agrada fer
comparatives amb altres ajuntaments, però l’única manera de veure-ho és així. El pressupost
és molt alt, la ràtio de personal també i el percentatge que es dedica a serveis socials ha
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augmentat en relació a exercicis anteriors, malgrat el pressupost en general hagi baixat. Per
explicar-ho millor hauríem d’agafar els pressupostos i posar-hi quanties.
Sr. Matías López: està patint la gent? S’han de fer retallades on això no fa mal a la gent i són
vostès qui ha de vetllar per això.
Alcalde: no hem fet retallades en serveis socials, com li he dit.

21/06/2016 Alcalde

Intervé el Regidor Salvador Giralt Carrillo: l’increment de la partida en serveis socials ha estat
d’un 60% en relació a l’any anterior. És el que li explica el Sr. Alcalde. Hem fet un esforç
important, rebaixant els sous dels polítics en un 16%, amb un estalvi d’uns 60.000 euros a
l’any, que va destinat a serveis socials, i apliquem estrictament la Llei 24/2015, que impedeix
els desnonaments. És cert que el problema és molt greu i tot l’esforç que fem és poc. El
convido a què quan vulgui, com ha dit l’Alcalde, vingui a visitar Serveis Socials i vegi la feina
que s’hi fa.
Sra. Montserrat Bartolomé: se m’ha oblidat dir que no estic gens descontenta de Can Comte,
que quedi clar, no tinc queixa de res més ni de la resta del personal.

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

27/05/2016 Secretària

Signatura 2 de 2



Alcalde: vostè. Sra. Bartolomé, havia fet una pregunta al Ple, que ve després, però si li
contesto ara deixarem la del Ple. Jo crec que té tot el dret i raó de demanar el que demana.
Hem obert un expedient i hem instruït el cas. En el moment que l’Ajuntament pren la decisió
de nomenar un instructor i investigar el cas és que li hem donat valor. Estem en el procés
d’investigació, que es porta de manera confidencial. La Secretària li trasllada un escrit i
tipifica les possibles faltes comeses, però serà al final del procediment que es resoldrà i es
determinarà la falta comesa i es depuraran les responsabilitats. A mi el que explica em
preocupa, tot i que amb menys sentiment que a vostè, que és la directament afectada.
Durant la instrucció del cas, es determinarà qui és responsable i es depurararan les
responsabilitats. Estigui tranquil·la perquè amb el tancament de la instrucció sabrem què ha
passat i qui és el responsable del que presumptament hagi pogut passar. Totalment d’acord
amb el que demana, de què se sàpiga què ha passat.
Sra. Montserrat Bartolomé: el que ha passat ja ho sabem, però hi ha una persona
responsable que m’ho ha amagat. O sigui que la instrucció no està acabada, no? Jo tinc tanta
confiança amb el Sr. Pous, que me’l crec, però volia dir-vos-ho perquè pensava que la
responsabilitat en relació a la persona superior havia quedat anul·lada.
Alcalde: quan es tanqui la instrucció es determinaran les persones responsable. El fet és el
que és i els responsables és el que hem de saber.
Sra. Montserrat Bartolomé: ja em direu alguna cosa, no?
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Alcalde: quan es tanqui el cas l’informarem com a part afectada, només faltaria.

Signatura 2 de 2

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

La Secretària,

Vist i plau,
L'Alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

27/05/2016 Secretària
Signatura 1 de 2

21/06/2016 Alcalde

Efectuades les anteriors intervencions, el Senyor Alcalde aixeca la sessió, a les 18.33 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la Secretària, en dono fe.
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