ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/1, DE 25 DE GENER DE 2018
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2018/1
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2018/1, de 25 de gener de 2018

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.10 a les 18.30 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i
Transparència)

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

2a.- Titular de l’Àrea de Serveis Personals i regidora delegada
d’Esports, Civisme, Sanitat i Joventut.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

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

Sr. José Carlos Villaro Gumpert

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

Sr. Àngel Pous Barceló

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior i regidor delegat
d’Hisenda, RRHH, OAC, Serveis Jurídics, Contractació,
Promoció Econòmica i Ocupació i Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC).

Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras

Regidors
Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i

Sra. Sílvia Català Mora
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Festes
Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.

Sr. Carles Aulet Salvador

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En començar la sessió, el Sr. Albert Sabaté recorda als assistents que per poder intervenir han d’aixecar
la mà i donar el seu nom. Es faran blocs de tres preguntes i es donaran les corresponents respostes.
També els informa que la sessió finalitzarà al voltant de les 18.45 hores, doncs s’ha convocat per avui,
abans del Ple, la Junta de Govern Local. Demana el màxim de concreció en les preguntes, perquè
s’entenguin i es pugi donar l’oportunitat d’intervenir a tothom que ho desitgi.
1r torn de preguntes


Sr. Vicenç Narbon: Fa més d’un any, a causa de reclamacions que havíem fet per problemes
amb els gats, van venir unes noies. N’hi ha molts que estan “sueltos”, i també s’ajunten amb
altres que estan en cases i ara que és el temps dels gats, n’hi ha molts. Us demanaria si podeu
fer alguna cosa, ja que algun veí m’ha dit que, si no es fa res, ja mirarà de fer-ho ell. També hi ha
veïns que vénen els caps de setmana i els donen de menjar perquè els fa pena. La resta de la
setmana estan rondant per allà. No hi ha una continuïtat. Fins i tot van dir de donar-los sempre
menjar perquè no creixés la colònia... però tot allò és aigua mullada i ja fa por.



Sra. Àngels: Al costat del castell hi ha un arbre amb un niu d’abelles i diuen que la seva picadura
és mortal. Crec que el niu és més gran que una pilota de bàsquet. Vull que ho vagin a mirar.



Sr. Joan Estrada: La meva pregunta és: Com afectarà a la circulació la remodelació que es farà al
camí Ral? En el carrer Dr. Trueta hi ha molt de trànsit. Fan voltes per sortir al mateix carrer. No
sé si trauran la pilona, si es deixarà, si s’ha de muntar en un altre lloc... i el que sí els dic és que
posin càmeres, perquè la gent puja al damunt i la fa malbé.
2/5

1a tanda de respostes
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Alcalde: No sé si algun regidor sap més coses sobre el control de gats? En José Carlos?
José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): el control de gatos, por lo menos en el núcleo
urbano, lo lleva la Asociación Por Ellos y lo lleva bastante bien, pero no sé si también controlan
las colonias de gatos de las urbanizaciones. Yo lo comentaré a través de Medio Ambiente,
porqué normalmente cuando la gente llama a la Policía, estos avisan a Medio Ambiente y el
Departamento se pone en contacto con la Asociación para que se ocupen. Normalmente lo
hacen siguiendo un protocolo. Además, tengo entendido que está prohibido darles de comer,
porqué si alguien lo hace, se le considera propietario, aunque no sé si rige el mismo criterio para
los transeúntes. En todo caso, les aviso para que se tenga en cuenta que en las urbanizaciones
hay este problema.
Vinceç Narbon: yo ya los avisé, pero hacen lo que quieren... O la Policía o el Ayuntamiento
tendría que poner algún aviso.
Alcalde: com diu el regidor, informarem a l’Associació del problema...
José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): se ha avisado a los vecinos donde hay colonias
de gatos que no se les dé de comer –al menos en la zona del casco urbano-, y hay gente que
recae en este comportamiento y se le tiene que repetir y repetir... no sé si después se toman
algunas medidas coercitivas... pero miraremos lo que se puede hacer al respecto.



Alcalde: entenc que són abelles asiàtiques... En Carles Aulet?
Carles Aulet Salvador (PDECat): la vida d’aquestes abelles és molt limitada. Potser en queda
alguna de viva, però acabarà morint dintre d’un o dos mesos. L’any vinent no es ficaran en
aquest niu, sinó que les abelles que passen l’hivern amagades al terra en faran un de nou. Per
això, els experts consideren que no val la pena treure’l. A la primavera o a l’estiu, si hi ha un niu,
millor eliminar-lo, perquè s’evita que proliferin. N’hi ha hagut a Àgora, a Les Ferreres, a Tordera
Parc. A l’estiu se’n van retirar sis i ara se n’han vist varis. No tenim cap cas que hagin atacat
persones. Això sí, són animals invasors.
Sra. Àngels: A mi m’han dit que a l’estiu, amb la calor, piquen més fort....



Alcalde: la darrera qüestió... Entenc que la seva preocupació és mentre duren les obres?
Sr. Joan Estrada: van donat la volta pel carrer Dr. Trueta, perquè no troben aparcament pel
camí Ral; o mentre esperen algú que acabi de fer alguna gestió al banc, van passant pel carrer
Dr. Trueta, i fins a cinc vegades han arribat a passar... o van al teatre o a l’escola d’idiomes...
Passa això a totes hores.
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Alcalde: allà no hi ha massa lloc per aparcar... Mirarem a veure què es pot fer i parlem amb els
veïns. Suposo que serà difícil buscar una solució, i la més contundent, però no dic que ho fem,
seria canviar la pilona de lloc i deixar entrar només els veïns al carrer Dr. Trueta. És una
possibilitat.
Sr. Joan Estrada: si fos un carrer on poguessin anar a varis llocs, però quan entren al carrer
només poden girar...
Alcalde: la solució és o treure-la o tancar més tros, que a partir de l’antic CAP no es pugui entrar.
Mirarem les possibilitats que hi ha.
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2n torn de preguntes:


Sr. Carmelo: en la calle Gaudí, esquina camí Ral, donde está La Sirena, se cambió la zona de
descarga que estaba antes en la calle Amadeo Vives i ahora está donde se sitúa La Sirena. Os
habéis dejado dos pilares y hay camiones que no pueden ahí descargar y los he visto descargar
en el mismo sitio donde lo hacían antes. O se quitan los pilares o se hace más grande el
aparcamiento.



Vicenç Narbon: Hi ha uns quants veïns que em tornen a preguntar com està la fibra òptica. Fa
molts de temps que ho he demanat i està encallat. Hi ha manera de desencallar-ho i que es trobi
una solució? Doncs no puc donar una resposta a la gent.

2n torn de respostes:


Sílvia Català Móra (PDECat): no tinc cap queixa d’aquesta qüestió, en tot cas m’ho miro.



Alcalde: pel que fa a la fibra òptica, ja ho he explicat a gent de la urbanització Tordera Parc
quina és la situació. La fibra òptica la passen empreses privades, no van aprofitar les obres de la
N-II que era un bon moment per passar la fibra per la carretera, per un espai públic. Van decidir
que ho passarien per finques privades i n’hi ha una concretament que no arriben a un acord.
L’Ajuntament poca feina pot fer en aquest sentit, perquè és un acord entre dues propietats
privades (Telefònica i un propietari que no dóna autorització perquè passin). Evidentment
aquestes empreses poden buscar altres camins, però també se suposa que busquen els més
barats. Nosaltres hem demanat a Telefònica com estava aquest tema, però estan encallats.
Seguirem insistint, perquè la mateixa demanda que fan als veïns a l’associació, també la fan a
l’Ajuntament. Li donem la mateixa resposta perquè no ha variat, no ha variat des del primer
moment que en vam parlar. Vaig parlar amb un regidor del PSC que viu a Tordera Parc i també li
vaig explicar exactament com estava la situació.
Carles Aulet Salvador (PDECat): s’insisteix cada mes a veure com està el tema i Telefònica l’últim
cop va dir que en el primer trimestre quedaria resolt. En aquests moments està instal·lada a
Niàgara, Àgora i Les Ferreres.
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I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 18.30
hores , i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en dono fe.
Vist i plau
L'alcalde - president

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

La secretària
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