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CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18:13 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué
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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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Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
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Alcalde-president
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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

Regidor delegat de Promoció Econòmica i Ocupació i
Joventut.

Sr. Marc Unió Puig

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

11/07/2016 Secretària

El Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E) manifesta que, si no hi ha cap esment a fer, s’aprova l’Acta
anterior i dóna la paraula a l’Albert Sabater Ruscalleda que, com sempre, farà de moderador.
L’Albert Sabater explica que, com que s’aixeca Acta, abans de fer la pregunta cal que la persona
s’identifiqui amb el nom i que es fan uns torns d’aproximadament 3 preguntes, que es responen
des de la mesa. Demana que s’intentin explicar bé i deixar parlar.
1a tanda de preguntes

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2



Sra. Ma. Dolors Campillo Artigues: Voldria que el Sr. Llorens m’informés sobre els lloguers
socials perquè estem en una vivenda recuperada i el banc ens va dir que havíem de parlar
amb vostè perquè l’ajuntament tenia uns pisos. He demanat cita fa unes tres setmanes i la
meva situació és una mica precària.
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Sr. José Antonio Sánchez: Este mes se han realizado en Niágara unas actuaciones por parte
del Ayuntamiento y quiero expresar mi agradecimiento. Espero que sea el principio de
relaciones normales. Pero creo que ha habido un error en cuanto a la limpieza de la riera,
pues han hecho lo que no queríamos, dejarlo y aplanarlo. Espero que se subsane. El otro
tema es que espero la respuesta del pasado Consell de la Vila.
A petició de l’Albert Sabater el Sr. José Antonio Sánchez recorda les preguntes que va fer a
l’anterior Consell de la Vila.

1a tanda de respostes

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué
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Sr. Josep Llorens Muñoz (CiU): En primer lloc, no tinc constància de la sol·licitud de visita,
però pot ser que estigui pendent. És cert que en els últims mesos hem arribat a acords amb
bancs perquè ens cedeixin habitatges per lloguer social, però aquestes cessions no s’han fet
efectives, tot i que, en breu, l’Ajuntament tindrà a disposició un nombre d’habitatges, tot i
que no molt gran. També és cert que la demanda és important i el que caldria fer és
inscriure’s en aquest llistat.
La Sra. Ma. Dolors Campillo Artigues respon que ho té acceptat per la Generalitat des de fa
un any.
El Sr. Josep Llorens respon que quan es faci efectiva la cessió podrem valorar les prioritats,
però que, igualment, li donarem hora de visita per parlar-ne.



Sr. Salvador Giralt Carrillo: Vaig fer la consulta amb els tècnics que treballen allà i em van dir
que havien començat a treure terra i que l’estaven apilant i que se l’endurien tota aquesta
setmana perquè la necessiten per arranjar certs camins i algun pàrquing de sorra del
municipi.
El Sr. José Antonio Sánchez diu que no entén per què l’han expandit, responent el Sr.
Salvador Giralt que el conductor de la màquina li va dir que l’havien apilat per recollir-la.



Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras (CiU): Quant a la pregunta referent als aparcaments, al 2014 la
recaptació neta va ser de 38.700 € i el 2015 de 43.547 €. Quant als impostos de Niàgara, tinc
algunes dades, tot i que no és fàcil sectoritzar-ho en alguns casos, com per exemple, en el
cas dels vehicles. És un tema delicat i no ens ha agradat fer-ho. A nivell d’escombraries, per
exemple, la recaptació seria totalment insuficient per pagar el cost de la recollida. Quant a
l’IBI, les dades les tenim, però no ens agrada sectoritzar el municipi. Són serveis generals dels
quals en gaudeix tothom i podríem crear greuges comparatius.



Sr. Alcalde (CiU): Quant a la pregunta de l’accés, la Diputació no ha fet la inspecció i, per
tant, no li puc contestar encara.
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2a tanda de preguntes
Sra. Domi Lorenzo: Veig que la inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge té una
vigència de tres anys. Si han passat els tres anys ha de començar-se a fer nous papers o com
funciona.



Sr. Vicenç Narbón, de Tordera Parc: Hem rebut com a recordatori dues vegades un correu
electrònic de Martín Clota, Joan. No hi entenc d’internet gaire, però no sé si hi ha 50 ó 100
adreces. S’hauria d’enviar amb còpia oculta, a banda que podrien generar virus. L’altre dia
van comentar que funcionava molt bé la informació i valdria la pena corregir coses com
aquestes. Des del 2 de gener de 2015, es va enviar un correu electrònic per qüestió de
cartells per intentar que la zona d’escombraries, que és a l’entrada de la urbanització, fos
més neta. S’hauria de posar un cartell dient que està prohibit llençar les escombraries al
terra. Es va dir que es faria. Vaig fer una altra instància el mes d’agost perquè s’havia posat
un cartell, però massa alt, i que es va retirar. Algun veí ha dit que enlloc ho diu que està
prohibit. No cal fer-hi guàrdia, però si es veu a algú se’l podria corregir i la segona vegada
potser multar. També teníem un veí que no cuidada els gossos i se li escapaven, amb perill
d’atropellament. Aquella persona, però, no en feia cas. Fins que no van venir els que se’n
cuiden i li van fer pagar la multa, i ara no s’ha escapat més. Si no es toca la butxaca no sabem
corregir-nos. També l’any passat es va dir que es posaria una càmera.

Joan Carles Garcia Cañizares
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2a tanda de respostes


Sr. Josep Llorens Muñoz: Quant als tres anys de vigència del Registre de sol·licitants, entenc
perfectament la pregunta, però no sé quin és el procediment, si s’ha de persistir o es fa de
forma automàtica. Com que ens hem de veure, faria la pregunta i li respondré quan ens
veiem.

Sr. Josep Llorens Muñoz: En el cas del llistat d’adreces, s’ha utilitzat el llistat d’entitats que és
públic a la web, sense dades personals, tot i que també és cert que pot fer-se amb còpia
oculta.


Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

11/07/2016 Secretària

La Sra. Ma. Dolors Campillo Artigues respon que ella va preguntar-ho i s’ha de tornar a fer
tota la tramitació.

Sr. Alcalde: Suposo que es pot recuperar el cartell i li sorprendrà, però l’Alcalde ho ha
demanat vàries vegades. No a Tordera Parc, sinó a totes les illes d’escombraries, en el sentit
que s’hi posin cartells que recordin el que és normal, perquè tothom sap que el contenidor
no és mobiliari urbà per fer maco. El que diu me n’alegro. És una qüestió que repetiré
perquè ho vaig demanar a la concessionària d’escombraries, que, de fet, serà qui tindrà la
despesa extraordinària de recollir les escombraries. Per això es va posar una primera tanda
de cartells exclusivament a les urbanitzacions, no al nucli ni als barris.
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El Sr. Vicenç Narbón intervé per fer un incís: Si posem el mateix cartell, hi ha tanta cosa i és
tan petit i tan alt... que no es pot veure. Per cert, a les bústies es posa el que s’hi ha de
llançar a la part on no es té accés.


Sr. Alcalde: el cartell del que s’ha de llançar també es posa a sobre els contenidors i, quant a
les càmeres de vigilància, estem en una primera fase, doncs és un pressupost d’uns 250.000
euros. Es controlen les matrícules que entren i si alguna no és habitual o és sospitosa surt
una alarma o es pot fer una revisió quan es produeixi un robatori. S’està començant a
implantar a poc a poc perquè el pressupost és molt alt.

3a tanda de preguntes
Sr. José Antonio Sánchez: Respecto al párquing, no dudo de lo que ha dicho, pero me parece
que es muy poco. Hay unos 700 coches y unos 40 autobuses, lo que supondría unos 218.000
€ al año si se llenara todos los domingos. No podría el Ayuntamiento organizar los pàrquings
y contratar a 8 ó 10 personas de gente que lo necessita del pueblo y no externalizarlo en una
empresa que debe tenir unos beneficios. Cuanto a los impuestos, no digo de recogida de
basuras, entiendo que se cobra por el servicio, pero quiero que el Ayuntamiento diga lo que
recauda de cada barrio o urbanización. En una urbanización donde no hay nada ni para
jóvenes ni mayores, mi propuesta es que de los impuestos directos que pagamos se reserve
una partida del 10%, por ejemplo, para que la podamos destinar a lo que queramos. En
Niágara tenemos por ejemplo dos parcelas, una grande de 15.000 metros y otra pequeña de
1.400. Eso se ha hecho en otros sitios y ha resultado. Si no hay nada habrá que hacer algo.



Sra. Domi Lorenzo: Per què a Mas Mora no tenim contenidor d’orgànica?

Joan Carles Garcia Cañizares
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El Sr. Vicenç Narbón manifesta que a Tordera Parc tampoc hi és.



Marta Portella Nogué
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11/07/2016 Secretària

3a tanda de respostes
Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras: Referent als pàrquings, ha de tenir en compte que els
autobusos fa temps que no paguen i que tothom qui paga impost de circulació a Tordera
tampoc. Si ens posem a comptar, el 40 o 50% de cotxes porten l’enganxina de Tordera i no
paguen. Pel que fa a la gent que hi treballa, encara que sigui mitjançant empresa -que és
sense ànim de lucre- la totalitat són persones amb discapacitat i la majoria de gent que hi
treballa és gent de Tordera.
Quant al tema dels impostos, normalment als pressupostos no hi apareixen les partides
desglossades en funció de la finalitat a què es destinen; s’ha pintat una part important de la
urbanització i això als pressupostos no hi apareix detallat. I com això, moltes actuacions que
s’hi van fent.
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El Sr. José Antonio Sánchez respon el següent: El pintado debería entrar dentro de la
normalidad, no tendría que ser una excepción Niágara. Y le vuelvo a repetir que cuando no
hay nada, algo hay que hacer y la forma más sencilla sería esa.
El Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras li contesta que és una resposta més personal, però que creu
que el que es podria fer, més que establir un percentatge, que podria crear greuges
comparatius, seria vehicular el projecte a través de l’Associació de Veïns, que s’assumiria
amb el pressupost general.

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué
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Sr. Alcalde: A cap urbanització hi ha contenidors d’orgànica perquè hi ha una oferta
alternativa, que és el compostador. A les cases que tenen jardí se’ls pot atorgar un
compostador i si es fa compostatge es té una bonificació a la taxa d’escombraries.
Inicialment, el contenidor hi era, però es va treure perquè acabava essent buit.

4a tanda de preguntes


Sr. Antonio Bueno: Si me podría decir la empresa que contrata los minusválidos porque
estoy aquí hace dos años y no tengo trabajo. Me interesaría el nombre de la empresa.



Sr. Vicenç Narbón: Ha desaparegut un poste amb el nom del carrer, que quedava bastant
amagat per les plantes. No sé si ara està de moda fer aquest tipus de robatoris. Vaig fer una
denúncia amb la foto abans i després perquè li volia dir a l’amo que tallés les branques de la
planta.

4a tanda de respostes


Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras: L’empresa es diu Mifas i és a Girona. Té la concessió a dia
d’avui, tot i que en breu se’n farà una de nova.



Sr. Alcalde: Ho tindrem en compte.

Efectuades les anteriors intervencions, el Senyor Alcalde aixeca la sessió, a les 18.13 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la Secretària, en dono fe.
La Secretària,

Marta Portella Nogué
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Vist i plau,
L'Alcalde,

Joan Carles Garcia Cañizares

