PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/10, DE 22 DE DESEMBRE DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/10
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/10, de 22 de desembre de 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.05 a les 18.28 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

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

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué
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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el moderador, Sr. Albert Sabater, i informa que a tres quarts de set s’acabarà la sessió
perquè després hi ha convocada la Junta de Govern Local.
Tot seguit, es dóna pas a les intervencions del públic.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

1a tanda de preguntes


Sra. Montse Arroyo: en relació al pàrquing del sector de la fruita i la verdura, voldria preguntar si
s’ha donat la gestió a una altra empresa i si s’obliga a reparar el paviment, perquè hi ha uns sots que
fan impossible passar amb el cotxe.



Sr. Isidro Llamas: esta pregunta va dirigida al regidor Àngel Pous. Recordará que en las primeres
sesiones del Consell de la Vila pregunté como funcionaban los Servicios Sociales, en relación a como
está estructurado. Se ve que la indiscreción es total, se oye todo y no se ha mejorado, cuando se
comprometió a ello. Y decir que Servicios Sociales sólo sirve para los moros o negros, porque no es
verdad, pues es para todos.



Vicenç Narbon: des d’abans de la meitat de l’any passat, l’atenció a les urbanitzacions, almenys la
nostra i suposo que totes les altres també, ha anat de mal a pitjor. Primer, perquè es va accidentar
el regidor de Serveis; després hi van haver les eleccions municipals i després va morir el nou
regidor al cap de tres mesos i s’ha trigat mig any a reprendre el tema. I ja sabeu que fa un o dos
mesos que ja no existeix aquest regidor i ara hi ha hagut un altre que l’ha reemplaçat, però és tornar
a començar i no s’ha fet res de nou. Volem que es reprengui de forma seriosa perquè el resultat ha
estat fatal.

1a tanda de respostes


Sílvia Català : és un tema d’obres. La responsabilitat no és de l’empresa, sinó nostra. I tens raó,
fa un moment que ho comentàvem i ho hem passat a la Brigada. Quant a la nova adjudicació,
s’hi està treballant externament i dins del primer semestre del 2017 es podrà adjudicar.



Àngel Pous: recordo que va fer aquesta pregunta i, certament, les oficines estan en una situació
una mica de col·lapse quant a l’espai. S’ha augmentat molt el servei en qüestió de demanda,
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però a vegades es produeixen situacions com diu d’indiscreció. Ens vam comprometre a arreglar
la situació i estem treballant per redistribuir l’espai de baix de les galeries. Volem que la
recepció quedi apartada de la sala d’espera, de manera que aquestes situacions no es
produeixin. Quant a l’altra qüestió, no hi estic massa d’acord. Serveis Socials no és només
l’atenció a persones amb situació econòmica de mínims, sinó que fan moltes altres coses, tot i
que potser no s’ha divulgat prou i he anat moltes vegades a la Ràdio a explicar-ho. Potser sí que
hauríem de fer-ne més divulgació.


Alcalde: quant a la reclamació d’en Vicenç Narbon, és veritat, ha passat tot el que ha dit, tot i
que l’Àrea d’Obres i Serveis segueix existint, però hi ha hagut canvis. En el Plenari d’avui crec
que quedarà resolt i esperem que quedi resolt fins a final de mandat.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

2a tanda de preguntes


José antonio Sánchez: entiendo que ha habido muchos cambios, però no por eso no es
importante el tema que voy a plantear, y es la escalera que està enfrente del CAP. Es un peligro
constante y no hay acceso para quien va con carrito y ,el día que alguien se caiga, va a haver un
problema.



Xavier Rodríguez: és una pregunta adreçada al regidor d’Ensenyament i a l’alcalde, relativa a la
segona fase de l’institut de secundària, per saber en quin estat es troba i si es planteja la
licitació, com està el projecte , si està signat el conveni...
Respecte al dia a dia de l’institut, no sé si us han comentat incidències en relació als vestuaris,
quan no s’utilitza el pavelló. Es va a Sant Andreu i no sé com estan allà els vestuaris.
Finalment, comentar que hi ha una bassa molt grossa a l’institut, de 10 o 15 metres quadrats a la
part baixa de l’institut, i crec que no seria massa dificultós arranjar-ho.



Isidro Llamas: es un ruego al Alcalde para dar solución al tema de los trànsfugas. Si le da una
solución digna, el pueblo los respaldará.

2a tanda de respostes


Sílvia Català: sabemos que es de madera y que comporta algun riesgo. Es verdad, tenemos que
poner una solución, porque tenemos que hacerlas de cemento y es difícil la rampa porque es
muy inclinada.



Alcalde: el projecte de pressupostos contempla les partides i, per tant, hi ha consciència que es
realitzarà aquest any. El Departament ha fet la proposta de conveni, que va portar-se al Plenari.
L’Ajuntament hi posarà una quantia molt petita. El conveni està en el Departament d’Economia i
Finances i, quan doni el vistiplau, l’Ajuntament tancarà el conveni i farà les bases i la licitació
d’obres, que serà fàcil perquè serà el mateix que a la primera fase.
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Bàrbara Vergés: en relació als vestidors, ens van fer arribar queixes quant a la cisterna del
lavabo i neteja, i això ho vam passar a la Brigada. No sé si es refereix a això.



Xavier Rodríguez: em van comentar que a partir d’una certa hora no hi ha conserge al pavelló
nou i el que es fa és que van a Sant Andreu, però sé que hi ha hagut queixes, a banda del
sanejament. M’havien comentat que no estaven adequats. Finalment, en relació al pavelló nou,
proposo prolongar el servei, no de consergeria, però d’algú altre designat per l’Ajuntament
perquè es pugui mantenir el servei a partir de dos quarts de dues.



Bàrbara Vergés: això és més recursos humans, però l’horari és aquest i ja no arriben a ampliar al
matí. Vam parlar d’avançar-ho mitja horeta, però era impossible. No dóna temps que aquesta
persona vagi a casa, dini i torni.



Xavier Rodríguez: dic que una possibilitat seria agafar alguna altra persona dins de la seva
jornada laboral.



Bàrbara Vergés: ho podem mirar i segurament ho hem mirat, però s’hauria d’ampliar la jornada
d’algú.



Àngel Pous: aquesta bassa fa temps que hi és. La directora no m’ha comentat mai res, però
parlaré amb ella. Crec que no seria un problema que un camió ho tapés.



Alcalde: les comparacions que ha fet crec que no són possibles. Per davant de tot, posaré els
interessos generals del municipi. No és l’Ajuntament de Tordera un cas estrany respecte de
regidors no adscrits.

3a tanda de preguntes


José antonio Sánchez: tampoco es nuevo, sobre la limpieza de las calles de las urbanizaciones y
del pueblo, concretamente del alcantarillado. Creo que en el recibo de agua viene un impuesto
sobre limpieza de la alcantarilla. En diez años que llevo viviendo en Niágara, jamás he visto que
Aqualia lo limpiara y me gustaria que hubierais visto las calles en los últimos días que ha llovido
tanto. Si Aqualia no quiere hacer ese Trabajo, que no lo cobre y, si lo cobra, que lo haga.

3a tanda de respostes


Josep Llorens: de fet, fa tres setmanes o un mes que ens vam reunir amb Aqualia per requerirlos aquest problema i d’altres, explicant-los exactament el que ha dit.
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Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18.28 hores, de la qual
s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.
La secretària,

Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué

Vist i plau,
L'alcalde,
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