Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/7, DE 28 DE JULIOL DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/7
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/7, de 28 de juliol de 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18:40 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Nogué
Nogué
Portella
Portella
Marta
Marta
la Secretària,
la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono

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
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Nogué
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la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono

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 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 regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E) comenta que avui fa un any que va començar
aquest projecte. Diu que, si no hi ha res a dir en relació a l’aprovació de l’última acta, passaria,
com sempre, la paraula al moderador.
L’Albert Sabater diu que la majoria ja saben la dinàmica: es fan torns i es demana concisió i que
diguin el nom.
1a tanda de preguntes


Sra. Ma. Dolors Campillo: per al Sr. Llorens, per si té alguna informació sobre el tema dels
pisos dels bancs per donar a un lloguer assequible, perquè tenim el problema que ens
tallen el llum si no estem regularitzats. Ja fa més de dos anys que som al pis,
empadronats, i pago aigua, però tenim el problema del llum.
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Sr. Vicenç Narbon: a l’últim Consell es va comentar que en 15 dies estarien les parcel·les
netes, perquè són autèntics polvorins, que es netejarien pels propietaris o que ho faria
l’Ajuntament. Porto 8 fotos d’un parell de carrers que són polvorins. La setmana passada
va haver-hi un incendi i feia por que arribés fins aquí. M’agradaria que algun responsable
hi passés.



Sra. Victoria Eugenia: nos señalizaron todas las calles de Niágara, lo agradezco, pero la
calle Villaroel es muy pequeña y de doble sentido. No hay visibilidad y pido que la pongan
de un solo sentido.

Nogué
Nogué
Portella
Portella
Marta
Marta
la Secretària,
la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono

1a tanda de respostes


Sr. Josep Llorens Muñoz (CiU): hem estat parlant amb els bancs a nivell general sobre
situacions similars a la seva i de la seva en concret. Sembla que ho podrem resoldre
definitivament, però és cert que ens portarà un procés que requerirà un parell de mesos,
sinó tres. La sensació és que podrem resoldre la situació, però falta acabar-ho de
formalitzar.



Sr. Salvador Giralt Carrillo: seria responsabilitat d’en José Carlos, regidor de Medi
Ambient. El procés és que les cartes arriben als veïns i si en un període raonable no es fa
efectiva la neteja, l’Ajuntament, subsidiàriament, l’ha de realitzar. Desconec per què no
s’ha realitzat, però no és de la meva àrea i no li puc aclarir. Quant al tema d’accés a
Tordera Parc, és cert que hi ha moltes branques que tapen la visibilitat i la brigada fa
mesos que està avisada, però tenim els recursos que tenim.
Sr. Vicenç Narbon: l’últim dia se’ns va dir que en 15 dies es faria.
Sr. Josep Llorens Muñoz: és possible que en 15 dies s’hagin enviat les cartes i que s’hagi
d’esperar el termini per si el particular no executa, l’Ajuntament entri subsidiàriament.



Sra. Sílvia Català Mora (CiU): preguntaré per què és així, doncs no tinc aquesta
informació, i si cal modificar-ho, ho farem.

2a tanda de preguntes


Sra. Ma. Dolors Parra: volia preguntar que, com sabeu, la residència l’Albert està molt a
prop del dipòsit de les escombraries i que a punta i punta hi ha un jardinet. A un d’ells hi
ha un forat per on surten rates. El que no voldríem és que una rata entrés per una
finestra de la residència. Era per demanar si podríeu fer alguna cosa al respecte. Crec que
el motiu de les rates és per què la gent no tira les escombraries dins del dipòsit. I també
volia dir que temps enrere ens vam queixar de què davant La Sirena hi ha un pas de
vianants que té, a banda i banda, dues reixetes, que estan plenes de fulles. En una banda
vau treure la reixeta i posar una base de ciment, però no ha anat gens bé. És perillós per
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caminadors i cadires perquè ja ens ho han dit unes quantes persones. Pregunto si es
podria tornar a posar la reixeta i només és qüestió de treure-la per netejar quan estigui
bruta.


Sra. Victoria Eugenia: sería posible enviar unas cartas a todos los vecinos para que no
saquen los trastos o hierbas cuando no es el día. Últimamente han sacado hierbas y hay
riesgo de incendio. Y a la hora de limpiar el parque, pasa la máquina y no limpia el parque.

2a tanda de respostes


Sr. Salvador Giralt Carrillo: el que comenta de les rates, és la primera notícia que en
tenim. També haig de dir-li que amb el projecte de remodelació del camí Ral, està previst
que se soterraran, però provisionalment taparem el forat.

Nogué
Nogué
Portella
Portella
Marta
Marta
la Secretària,
la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono

Sra. Ma. Dolors Parra: ho vam dir als agents cívics que passen per allà sovint i també a la
Policia Local.
Sr. Salvador Giralt Carrillo: a mi no m’ha arribat la incidència. Quant al pas de vianants de
La Sirena, també ho tenim present. Ja vam veure que l’actuació no és correcta, però el
problema és que va trencar-se la reixeta i vam valorar quina era l’opció més adient i el
plantejament era anul·lar el baden i rebaixar les dues voreres. Vam demanar pressupost
per fer aquesta actuació, però quan el vam tenir, vam deixar aquesta opció perquè el cost
era de 3000 euros. Ara hem demanat una altra plataforma per posar-la i que sigui fàcil
treure-la per netejar.
Sra. Ma. Dolors Parra: els escombriaires no podrien passar més sovint ara a l’estiu? Per
què ara hi ha les finestres obertes a la residència i ja he dit que la gent deixa les
escombraries a fora i aquelles olors són horribles.
Sr. Salvador Giralt Carrillo: entenc el problema, però ells tenen uns horaris. Es podria
plantejar.


Sr. Salvador Giralt Carrillo: és un tema d’incivisme dels mateixos veïns. És una demanda
habitual a totes les urbanitzacions. Ara revisem el contracte de les escombraries. Enviar
un escrit es pot fer, però s’hauria de fer a tot el municipi.
Sra. Victoria Eugenia: pues si no lo hacen, que pongan una multa o algo.
Sr. Salvador Giralt Carrillo: la Policia no pot estar a sobre de la gent. Ahora con el proyecto
de las cámaras de seguridad también será una forma de controlar estas actuaciones.
Luchar contra el incivismo es complicado y la Policía tampoco puede vigilarlo.
Sr. Vicenç Narbon: sería necesario un ejemplo de multar a alguien y se acabaría.
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Essent les 18:25 s’incorpora el regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert (ICV-PD-E).

Nogué
Nogué
Portella
Portella
Marta
Marta
la Secretària,
la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono

3a tanda de preguntes


Sr. José Antonio Sánchez: el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Diputación para
arreglar los accesos de Niágara. Dar la enhorabuena, aunque será después del verano. En
el pasado Consell de la Vila hablamos de los párquings de los domingos. No sé si el
Ayuntamiento controla los tíquets que se reparten ni el tipo de contrato, pero sé que esta
empresa sin ánimo de lucro paga 50 euros a las personas que trabajan allí, sin derecho a
la paga correspondiente. Es una cantidad muy pequeña para pagar a esas persones. Se
puede saber qué contrato se tiene con esta empresa para que el Ayuntamiento tenga
tanto empeño en mantenerlo.



Sr. Vicenç Narbon: he comprovat que les instàncies tenen el nou model, però que no
s’han actualitzat les que es troben a internet.



Sra. Victoria Eugenia: si el Ayuntamiento podría hacer fuerza a Aqualia para que limpiara
el bajante de les aguas de las calles, pues en la Avenida Diagonal la última vez de lluvias
fuertes se inundó. Aqualia dice que lo limpia, pero en cuatro años que estoy ahí no se han
limpiado nunca.

3a tanda de respostes


Sr. Alcalde (CiU): vam agafar el compromís de parlar amb la Diputació, que és la titular de
la carretera. El diputat va venir dijous passat, li vam ensenyar la proposta i després de
l’estiu es farà, i no només una pintada, sinó alguns impediments per evitar perills
d’accidents. De la qüestió de l’empresa que gestiona el pàrquing, vull que li quedi clar que
no hi ha un acord amb l’empresa, sinó que va guanyar un concurs públic. Li deia que és
una empresa del tercer sector i, per tant, no només paguen el que paguen als cuidadors
del pàrquing, sinó que tot el seu capital serveix per inserir persones amb dificultats al
món laboral.
Sr. José Antonio Sánchez: se arreglaría si el Ayuntamiento cogiera el control y contratara a
personas del municipio.
Sr. Alcalde: ajuden a persones amb dificultats per inserir-se al món laboral, algunes de
Tordera i altres no. Igual que Aspronis o El Rusc.



Sr. Marçal Vilajeliu Tresseras (CiU): el tema econòmic, li diré de memòria, però li vaig
donar les dades del que havia recaptat l’Ajuntament, amb la qual cosa no hi ha cap ganes
d’amagar les dades. Fa dos o tres mesos que diu que no sap quin “empeño” té
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l’Ajuntament en què segueixi aquesta empresa. Fixi’s quin en té que aviat tindrem acabat
el plec de clàusules per treure-ho novament a concurs.
Sr. José Antonio Sánchez: espero a ver el pliego de condiciones a ver qué condiciones se
ponen.


Sr. Salvador Giralt Carrillo: recollim el prec i ho actualitzarem. Quant als embornals, la
presidenta de l’Associació de Niàgara em va comentar aquest tema aquesta setmana i ho
hem traslladat a Aqualia.

4a tanda de preguntes


Sr. Josep Gras: quant al tema de les instàncies genèriques, vaig intentar 7 o 8 dies enviarles telemàticament i al signar es quedava penjat. No hi ha manera d’enviar una instància
electrònica a l’Ajuntament. Si no funciona el servei, que el treguin.

4a tanda de respostes

Nogué
Nogué
Portella
Portella
Marta
Marta
la Secretària,
la Secretària,
fe, fe,
En dono
En dono



Sr. Salvador Giralt Carrillo: és cert que alguns veïns ens han avisat de problemes amb el
web i ho intentem resoldre. Estem actualitzant el sistema i hi treballem. Creiem que a dia
d’avui està resolt. La setmana passada vam rebre les queixes i funcionava.

Efectuades les anteriors intervencions, el Senyor Alcalde aixeca la sessió, a les 18.40 hores, de
la qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la Secretària, en dono fe.

La Secretària,

Vist i plau,
L'Alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

6/6

