PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/9, DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/9
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/9, de 24 de setembre de 2016

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.45 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president

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

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

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

Regidor delegat de Promoció Econòmica i Ocupació
Joventut

Sr. Marc Unió Puig

i

1/6

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula l’alcalde i es dirigeix als assistents dient que l’Albert Sabater és qui actua com a
moderador, recull les preguntes del públic i s’intentarà contestar-les de la millor manera possible.
L’Albert Sabater recorda el procediment habitual que s’utilitza en les sessions. Es faran torns de tres
preguntes i es demanarà el nom de qui les formula.
1a tanda de preguntes


Sr. Vicenç Narbon: vull comentar un tema que vaig parlar amb el regidor Llorens i és que Bankia és
propietària d’una casa abandonada des de fa molt de temps i ara algun veí vol adquirir-la i ha sabut
que se n’encarrega una oficina de Tarragona, que els ha dit que, d’entrada, no està en venda. La
Policia, en vàries ocasions, ha desallotjat les persones que l’ocupaven. Si no volen o poden vendrela, el que no pot ser és que la tinguin abandonada i que representi un perill. També hem investigat
que hi ha una altra casa ocupada i que els diumenges surt l’àvia i els nens i s’encarreguen d’agafar el
que poden. Crec que s’haurien de prendre mesures per evitar-ho, perquè cada vegada n’hi ha més.
I, a més, no sé si hi ha pel mig una màfia que lloga aquestes cases.



José Antonio Sánchez: lo he hablado esta mañana con la Sra. Silvia Català, pero quería saber cómo
está el tema del arreglo del acceso a Niágara Parc por la comarcal.



Bartolomé Guiralt: vull felicitar la Policia en nom de l’Associació de Veïns de Sant Pere per la
rapidesa en l’actuació d’aquest matí en un tema d’ocupació d’un habitatge. I també voldria saber
com està el tema del pàrquing del barri de Sant Pere, doncs ens pensàvem que aquest mes sortiria.
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1a tanda de respostes

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué



Alcalde: posa damunt la taula dues qüestions. Una, és la propietat d’una casa en concret. El que
farem és mirar si hi ha alguna possibilitat de trobar alguna amenaça de ruïna, que és l’única
possibilitat que tenim per reclamar que s’actuï, si realment està en una situació precària i amb perill
per a les persones.
Per altra banda, fa esment a una qüestió més d’ordre públic, referent a petits furts. Mirarem
exactament l’adreça, si ens la pot dir, per controlar aquests furts que sembla que es produeixen al
mercat. També hem d’afrontar, i ho hem treballat conjuntament amb la Policia Local i els Mossos,
són les màfies que s’encarreguen de fer lloguers fraudulents. D’aquesta qüestió en vaig parlar amb
el director general de la Policia de Catalunya i se’m va oferir de parlar amb les entitats financeres,
que no era la resposta que esperava. Em van dir que aquesta qüestió es produïa a diversos municipis
i que estaven intentant actuar. La competència és dels Mossos, tot i que fem seguiment a través de
la Policia, i per això els vam traslladar la qüestió. Sincerament, però, no m’han donat cap resposta
contundent sobre quina seria l’actuació. Tot el municipi pateix aquesta situació.



Alcalde: fa qüestió de 15 dies vaig parlar amb l’enginyer tècnic, Sr. Izquierdo, i em va dir que estava
pressupostat per a aquest any i que, per tant, s’havia de dur a terme, com a molt tard, fins el mes de
febrer. Ja vaig comentar que es tractava de posar-hi marques de vorera, no només pintar una
entrada i sortida.



Alcalde: agrair-li la felicitació, que la farem extensiva a la Policia i dir-li que esperem que en poques
setmanes o dies tinguem resolt el tema de l’aparcament privat. N’hem parlat amb el propietari, que
és l’empresa Brossa, i hi ha diverses qüestions a tractar conjuntament amb ells. Estan disposats a
obrir l’espai, sempre que l’Ajuntament ho senyalitzi i que hi prohibeixi l’aparcament de camions,
cosa que ja s’ha fet en altres llocs.

2a tanda de preguntes


Isidro: me pareció escuchar por la radio que el Sr. Alcalde dijo que había presupuesto o proyecto
de la depuradora de Ágora Parc, pero no lo escuché bien y me gustaría que lo confirmara y si
hay fecha.



Aurora: lo primero, decir que estoy completamente de acuerdo con el señor Narbon. He
llamado a la Policía por dos ocupaciones en mi calle. En un caso, los llamé y no los echaron. Y
mi pregunta es el protocolo que se sigue para los cortes de suministro y cuando se llevan los
contadores.



Domi Lorenzo: el 30 de desembre del 2014 es va aprovar multar els pisos buits propietat
d’entitats bancàries i crec que encara no s’ha fet res.
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En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

2a tanda de respostes


Alcalde: està pressupostat a la Diputació per a l’any 2017. Val la pena dir que aquesta
depuradora l’havia de fer l’ACA i no l’ha fet. I també que els veïns d’Àgora tenen prohibit abocar
les aigües residuals a la claveguera, perquè la depuradora no està feta. Així es va comunicar als
veïns. Per tant, si hi hagués hagut responsabilitat, no hauria de sortir aigua residual. Hem hagut
de buscar altres vies de finançament. És una depuradora que val més d’1 milió d’euros i hem
sol•licitat a una administració com podíem finançar aquesta inversió, que no és la competent
per fer la depuradora. Hi havia dos escenaris. El primer era a la urbanització Sant Daniel, on no
hi ha fosses sèptiques i, per tant, vam creure que allà era on s’havia d’actuar primer. I el segon
escenari era la depuradora d’Àgora, que es troba en el pressupost de l’any 2017. El projecte està
redactat i hi ha previsió d’adjudicar-se i iniciar-se les obres el 2017.



Josep Llorens: quant als protocols, l’Ajuntament fa l’acompanyament quan hi ha la sol·licitud per
l’empresa subministradora i, per tant, no intervé en cap altre cas de forma directa. Ha fet
referència als talls d’aigua de la gent que té comptador a nom seu. Això ho desconec. En
principi, no n’hi hauria d’haver i, si ha passat, es revisaria.



Josep Llorens: és cert que fa mesos vam aprovar una moció en aquest sentit i l’objectiu no era
multar per multar, sinó posar-nos en situació diferent a l’hora de negociar amb els bancs. Des
de llavors, no és que no s’hagi fet res, sinó moltíssim, tot i que és una feina poc visible. Ens hem
dotat de les eines legals perquè quan s’imposin, puguin fer-se efectives i ens donin la capacitat
de pressió. Ara, fins i tot, es treballa conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

3a tanda de preguntes


Victoria Eugenia: si es posible, que se limpie la zona de salida de Niágara Parc hacia Fogars. Hay
una curva donde hay mucha hierba y no hay visibilidad.



Lola: quería preguntar sobre el centro comercial de Mercadona. He ido a l’Oficina d’Ocupació a
entregar un currículum y me dicen que solo hay 30 plazas y que 25 ya vienen de traslado, con lo
cual solo cogerán a 5 personas que no están trabajando. A parte, me han dicho que se necesita
el título de graduado escolar, sin que valga la experiencia.



Carmelo: la pregunta es para el Sr. José Carlos Villaro. Si duerme por la noche y si su familia está
conforme con su decisión.
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En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

3a tanda de respostes


Alcalde: demanarem al servei de manteniment de la Diputació que passi a podar.



Alcalde: l’empresa Mercadona té una política d’empresa en la qual no podem intervenir, i vol dir
que quan s’obre un centre a un municipi, en el qual hi resideixen els seus treballadors, tenen
dret a un trasllat. L’Ajuntament acorda que els treballadors siguin de Tordera. Per tant, hi
treballaran 30 persones de Tordera, però que ja hi treballen. D’altra banda, les places que
quedin vacants a altres municipis també s’hauran de cobrir. Si demanen graduat escolar,
l’Ajuntament no hi pot intervenir.



José Carlos Villaro: le agradezco su preocupación por mi salud y le alegrará saber que las pocas
horas que duermo, porque es mi costumbre, las duermo como un lirón.

4a tanda de preguntes


Mónica Huecas: la pregunta és pel Sr. José Carlos Villaro. Vaig estar en una assemblea i es va
votar per unanimitat que succeís temporalment al senyor Carles Seijo i va acceptar el que va
acatar l’assemblea. Posteriorment, l’assemblea va decidir trencar l’acord de govern i voldria
saber per què en aquest moment no va acatar l’assemblea. I com pensa servir el poble i sota
quina ideologia.



José Antonio Sánchez: me parece que en febrero o marzo informé a tres concejales, a Josep
Llorens, Salvador Giralt y José Carlos Villaro, sobre el corte de un camino forestal y quería saber
cómo está, porque lo ha cortado una persona y lo ha sembrado. Y también quisiera saber cómo
está el arreglo de los dos pasos de Niágara para acceder a la ermita.



Vicenç Narbon: ens veiem impotents en la comunicació amb l’Ajuntament perquè hem tingut
diferents regidors. El 16 d’abril de l’any passat vam tenir una reunió amb en Carles Aulet i fins a
final de juliol no em vaig reunir amb en Carles Seijo. Fins el 6 d’abril de 2016 ens vam reunir amb
en Salvador Giralt i amb en José Carlos Villaro. Sempre se’ns diu que els punts estan a la llista,
però no es concreta mai. I el 14 del mes passat vaig denunciar a la Policia que la carretera estava
intransitable i que hi havia perill i avui dia està igual.

4a tanda de respostes


José Carlos Villaro: de las tres preguntes, a las dos no pienso contestar porque están más que
contestadas y no son pertinentes para el funcionamiento del pueblo.
En cuanto a la tercera pregunta,
ideológica, sino política y eficaz.



pienso ayudar al pueblo con una gestión que no será

Mónica Huecas: no me has respondido a ninguna de las preguntes.
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José Carlos Villaro: se me eligió porqué era la primera persona que tenía capacidad y lo acepté
porque se me presionó. Yo tomo decisiones en función de mis principios y no había motivo para
romper un pacto de gobierno que funcionaba y eran coses que se podían resolver.



Mónica Huecas: la respuesta que me das es que el pueblo no puede confiar en ti.



José Carlos Villaro: en la primera asamblea lo acepté a mí pesar, porque no tenía mucho interés.



Josep Llorens Muñoz: s’està presentant una proposta integral, que li volem presentar aviat i que
anirem sobre el terreny.



Alcalde: prenc el compromís per quan tinguem aclarit qui serà el regidor d’Obres i Serveis
definitivament. Els canvis polítics han provocat que s’aturin les qüestions que importen als
ciutadans. El compromís és que serà una qüestió prioritària.



Alcalde: la voluntat és que en el Consell es tractin temes d’interès general per al municipi i no
d’altres.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18.45 hores, de la qual
s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.

La secretària,

Marta Portella Nogué

Vist i plau,
L'alcalde,

Joan Carles Garcia Cañizares
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