PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/8, D’1 DE SETEMBRE DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/8
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/8, d’1 de setembre de 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.24 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

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
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Regidors
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

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

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

Sr.Marçal Vilajeliu Tresserras

Regidor delegat de Promoció Econòmica i Ocupació
i Joventut.

Sr. Marc Unió Puig

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E) i es dirigeix als assistents dient
que es comença amb una mica de retard a causa de les vacances. Tot seguit, passa la paraula a
l’Albert Sabater, que actua com a moderador.
L’Albert Sabater recorda el procediment habitual que s’utilitza en les sessions: cal aixecar la mà
per demanar el torn de paraula, procurar repartir les preguntes i es faran blocs de tres
preguntes.
1a tanda de preguntes


Sr. Vicenç Narbon: en relació a la neteja de les parcel·les de la qual ja ens hem queixat en
altres ocasions, hem vist que alguns propietaris ja les han netejat, i també hem pogut veure
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com l’Ajuntament fa uns quinze dies va començar a netejar-ne alguna. En un dia es va fer
un 10%, i hi ha tornat, però no s’ha acabat. No sé per què ho fan això.
Una altra qüestió que vull comentar és la neteja de la urbanització. Vàries vegades ja ens
hem queixat de les papereres. Estic segur que algunes desconeixen que hi són. Potser
valdria la pena marcar on estan situades. Concretament n’hi ha una a la pista esportiva que
la buidem de tant en tant perquè no hi passen. També són selectius en relació al que
buiden. Hi ha coses que es tiren al terra i la màquina ho recull, i d’altres coses es queden
per sempre a la paperera.


Sr. Carmelo: vivo en el camí Ral. Huyendo de la crisis, me fui de Vilassar de Mar, dónde vivía
muy bien, y llevo unos seis años viviendo en Tordera. Quedé maravillado de la tranquilidad
del pueblo, pero últimamente ha aparecido bastante gente incívica, proveniente del barrio
de la Mina. Hay conflictos. ¿Se puede hacer algo? ¿Los agentes cívicos pueden hacer algo?
Vivo concretamente donde está La Sirena, y me da pena ver lo tranquilo que era antes y lo
que es ahora.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

1a tanda de respostes


Sr. Salvador Giralt Carrillo: Pel que fa al tema de les papereres, no m’ha arribat. És la
primera vegada que me n’assabento i parlaré amb els responsables de la neteja i mirarem
que ho facin de la forma més adequada. Quant al tema del bufador i la màquina, també
mirarem de cridar-los l’atenció, tot i que és difícil de controlar-ho.



Sr. Alcalde: a les urbanitzacions, la neteja viària corre a càrrec del concessionari, l’empresa
Alum. Tingueu en compte que estem a punt de licitar novament el contracte de la recollida
de les escombraries i la neteja viària, i és un element a tenir en compte i posar ordre en
aquest desordre.
Tenim consciència que hi ha nous veïns que han vingut fa poc i que el civisme no és el seu
fort. Estem posant mesures. No només hi ha agents cívics, sinó també un policia de barri en
aquella zona. A l’estiu, també hi ha parelles d’agents de policia per aquell sector,
preguntant com va tot. Seguirem fent el possible perquè tenim constància de que és així.
Hauríem de demanar paciència als ciutadans perquè ho estem treballant, però no ens en
sortim prou bé; i això es nota molt, sobretot a l’estiu. Aquella zona i la zona de la plaça
Lluís Companys són les més conflictives.



Sr. Carmelo: no són gent de Tordera, són ocupes.



Sr. Alcalde: els ocupes de per si no són problema, el problema són els ocupes incívics. No li
puc donar solució, però li dic que treballem per intentar resoldre-ho.
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Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18.24 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.

Vist i plau,
L'alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

La secretària,
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