ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2017/3, DE 27 D’ABRIL DE 2017
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Consell de la Vila
2017/3
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/3, de 27 d’abril de 2017

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Tinents d’alcalde

26/05/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

05/06/2017 Alcalde

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18:10 a les 18:30 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

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

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i
Festes

Marta Portella Nogué
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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Alcalde: anem a començar el Consell de la Vila. Hi ha una acta que l’aprovaríem de l’anterior
Consell de la Vila. Ningú ha dit el contrari. Per tant, l’aprovaríem. I avui comencem amb una
mica de retard. L’Albert té la paraula.
Albert Sabaté: moltes gràcies, alcalde. Recordem, com sempre, que farem blocs de tres
preguntes i, com que es fa acta, agrairíem que donéssiu el vostre nom abans de fer la pregunta.
1a tanda de preguntes

Vicenç Narbon (Tordera Parc): ja són dues vegades, en pocs dies, que hem detectat que
la correspondència de l’Ajuntament ve amb retard, fins i tot el mateix dia en què es fa
un acte, com ha sigut l’acte dels lliuraments dels premis de Sant Jordi en què ens va
arribar la invitació el mateix dia, al migdia, quan l’acte començava cap a les sis de la
tarda. Aquesta n’és una, però és que el dia 11 d’aquest mes ens va arribar el cartell i
una circular que era una invitació per a la Fira del Ram. Recordo que la Fira del Ram era
els dies 7, 8 i 9 d’abril. No sé on està l’errada, doncs la circular és de data 30 de març.
Particularment, em sembla bastant just de temps. Com podem fer divulgació d’un
esdeveniment si ens arriba la informació posteriorment? Si em permeteu, quan
nosaltres tenim un esdeveniment, ho comuniquem 3 o 4 setmanes abans. Això és
llençar els diners i no es fa la divulgació que pertoca.

Marta Portella Nogué
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Francisco Manuel Vázquez (secretari i president de l’Associació de Les Ferrers): volíem
preguntar en relació al poliesportiu, que està en estat deficient. S’han carregat totes les
pistes de tennis. Sembla que abans de Setmana Santa es va passar la màquina al camp
de futbol, però feia mesos que no s’hi passava i dóna molt mala imatge i algú s’hi farà
mal. Ho arreglen o ho treuen, doncs els ferros estan sueltos.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué
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També en el local social, que es va cedir a l’Associació, hi ha rates. Està en un estat
depriment. Voldria que l’Ajuntament ens ajudés a arreglar-ho, perquè ho estem cedint
a la joventut de la urbanització. Com saben, des de l’any passat tothom està compartint
el local social, però l’altre dia el vam obrir per als joves per Setmana Santa i estava tot
ple de rates i ratolins, els lavabos no funcionen bé... i demanaria si l’Ajuntament pot
donar-nos un cop de mà per pintar-lo i deixar-lo en condicions per al jovent.
També dir que els lavabos que va fer l’Ajuntament per a la piscina municipal, la porta
està sempre oberta i demano que hi poseu una clau, perquè hi pot entrar qualsevol i ho
pot destrossar. Que s’obrin quan sigui la temporada de la piscina, perquè ens ha costat
molts anys tenir aquest equipament perquè algú ho trenqui.... com va passar amb les
pistes de tennis.
També donem gràcies perquè s’ha començat a moure el tema dels carreres de Les
Ferreres. Falta parlar amb vostès sobres les actuacions, però hem guanyat alguna cosa.
És important que ho fem ja, perquè portem 40 anys sense carrers i a veure si d’alguna
vegada ja acabem.


Salvador Giralt Carrillo: suposo que com a ciutadà puc fer preguntes en el Consell de la
Vila. Era en relació a una pregunta que havia entrat per Registre sobre la carpa i el xeic
àrab que tenim al Prudenci Bertrana. He retirat la pregunta del Ple, ja ho vaig dir a en
Josep Llorens, perquè ja tinc la informació i simplement preguntava el sentit d’aquesta
carpa i quines activitats es realitzarien. Però com que és una instal·lació tan important,
voldria saber l’import que pagaran per a l’ús de l’espai públic, si paguen com si fos una
carpa de circ o si hi ha algun tipus d’ús especial.

1a tanda de respostes:


Alcalde: en relació a la intervenció del Sr. Vicenç Narbon sobre unes comunicacions de
l’Ajuntament que arriben tard. Algú sap quin sistema utilitzem i per què arriben tard?



Josep Llorens Muñoz (PDECat): s’envien per correu ordinari i a la majoria d’entitats han
arribat a temps. Ho revisarem i mirarem d’enviar-ho amb més antelació perquè no
passi. Ens consta que ha arribat a la majoria d’entitats un o dos dies després que
sortissin de l’Ajuntament. Pràcticament era una setmana abans que es dugués a terme
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l’esdeveniment. Evidentment si us ha arribat tard, no hi ha hagut manera de fer-ne la
difusió.


Bàrbara Vergés Miralles (PDECat): quant al manteniment d’aquestes zones, ho parlarem
amb el regidor de l’àrea i la brigada per fer-ne un manteniment. En relació a la piscina,
mirarem de tancar-ho. I pel que fa a la pista de tennis, ja ens va arribar i ja hem
demanat els pals i una xarxa nova per fer el canvi.



Carles Aulet Salvador (PDECat): quant al local social, ja ho repassarem.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): l’ús del local el té l’Associació. L’Ajuntament l’ha cedit a
l’Associació.



Alcalde: per tant, el que hauríem de fer és arribar a un acord amb l’Associació. La gestió
la traspassem a l’associació. Entenc que ara seria posar-lo a punt i el manteniment el
duran a terme l’Associació. De fet, moltes d’aquestes qüestions estan relacionades amb
el civisme i sap greu que haguem d’estar posant impediments perquè els usuaris són
poc cívics, però és habitual a tots els municipis.



Alcalde: em consta que s’ha iniciat la feina de netejar els vorals per poder començar
l’asfaltatge. Veurem aquesta obra gairebé acabada abans de l’estiu. Les Ferreres ha
estat motiu de conflicte durant molts anys i això ha provocat que no s’arribés a acords
per fer les obres d’urbanització. De fet, encara s’està fent una esmena per tenir els
carrers asfaltats, però hi ha consciència. En el moment que s’ha pres aquest acord, heu
anat veient a un ritme potser no tant ràpid com el que voldríem perquè depèn del
pressupost que tenim, s’ha anat asfaltant i espero que els veïns actuals ho vegin aviat
acabat . Després ja parlarem com es tracta l’enllumenat, de fer-ho en altres fases, en
funció de la situació econòmica que tinguem a partir de les quotes que passem. Sembla
ser que abans de les vacances d’estiu tindrem asfaltat aquest tram.



Sílvia Català Móra (PDECat): evidentment ja sap quina activitat és. És una entitat
esportiva del municipi, com a tal, i per una ocupació de la via pública té una bonificació
del 100%, com el Club Futbol Tordera quan organitza el Memorial Barceló i ocupa un
espai paral·lel a la riera amb vestidors. En aquest cas concret han ocupat un espai del
Prudenci Bertrana, amb unes carpes una mica grosses, i com que és una entitat
esportiva amb una activitat esportiva dins del municipi, té una bonificació del 100% .

2a tanda de preguntes:

Marta Portella Nogué
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Vicenç Narbon: m’ha agafat de sorpresa el tema de l’actuació dels cavalls al Prudenci,
perquè no se n’ha informat a les associacions de veïns. No sé si l’entrada és gratuïta o

4/7

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b9202d3d9c06455d9e0ad8e647965385001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

no, els horaris... Manca informació. En un lloc he vist que això comença a les sis del
matí, dura un parell de dies i acaba a les sis de la tarda del dia següent. Si s’organitza des
del poble, al menys ens podríem assabentar i poder anar-ho a veure. No sé si l’entrada
és gratuïta. No sabem res... Valdria la pena que la informació es preparés i s’enviés al
menys amb tres setmanes d’antelació, perquè el correu no va massa bé i interessaria
que hi hagués més informació.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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Bartolomé Guirao: 3 ó 4 dies abans de la Fira del Ram van penjar-se unes banderetes a
Sant Pere i a l’entrada del poble i voldria saber quan de temps estaran penjades i per
què no s’han penjat en altres barris (a Terra Brava, al barri de Sant Andreu...).
Com a president de l’Associació de Veïns de Sant Pere, fa un mes vam fer una instància
perquè s’arreglés el carrer dels Aiguamolls. Estem arribant a una situació que si no anem
amb un vehicle tot terreny, no s’hi podrà passar i no hem tingut resposta. Voldria saber
si algú ho té en compte.



Francisco Manuel Vázquez: el tema del transport públic a les Ferreres. Hem tingut
moltes queixes a l’Associació, perquè l’autobús ni entra a la urbanització. Quan baixa de
Roca Rossa, si no hi ha ningú, se’n va. Tampoc podem dir res perquè a la parada no hi ha
cap cartell de l’horari per saber quan passa i a vegades ni passa. La parada queda una
mica apartada i, quan baixa, si la gent està asseguda, a vegades no la veu i passa de
llarg. Hi ha moltes persones que volen baixar al mercat, sobretot gent gran que no
disposa de vehicle, que vol baixar al poble i no pot. Demanaria que també es pogués
posar un horari a la parada i que passés sobretot els caps de setmana, quan hi ha molta
gent. Precisament l’altre dia vaig baixar dos avis amb el meu cotxe, doncs estaven allà i
no va passar o no va parar. Mireu sobretot què passa, perquè ens han arribat moltes
queixes. No paren de picar a casa meva i és constant.

2a tanda de respostes:
Alcalde: s’ha publicitat aquesta activitat a les xarxes socials, al web i a la Ràdio. A
banda, és una activitat d’una entitat no municipal; quan és la Fira Mercat del Ram, és
una activitat municipal. Per tant, l’Ajuntament informa explícitament a les entitats del
municipi. En aquest cas és una entitat del municipi que ho organitza i és un campionat
internacional que té una potència que és bona de conèixer, però com a administració
simplement ho hem posat al web i a les xarxes habituals. Els recomanaria que miressin
el web perquè allà sí que hi treballem contínuament i el posem al dia perquè les
activitats de les entitats es tracten un pèl diferent de les activitats municipals, com és el
cas de la Fira del Ram.

Marta Portella Nogué
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Alcalde: la reparació del carrer dels Aiguamolls està previst fer-se en 15 dies o un mes.
Està posat al calendari perquè justament fa poc en parlàvem amb el regidor, que hi
havia aquesta necessitat de solucionar-ho.



Carles Aulet Salvador (PDECat): també es tallaran els arbres que provoquen els bonys al
carrer, perquè no torni a passar. Són les arrels dels pins que aixequen el carrer.



Alcalde: suposo que es refereix a les estelades que va posar l’Assemblea Nacional. Una
mica és el mateix que deia abans. L’ANC decideix en un moment donat posar unes
estelades i les posa on vol. L’Ajuntament no nega que es pengin en els fanals i ells
decideixen on les pengen (a Sant Pere, al centre, en una urbanització...). Ells ho
decideixen. Nosaltres només donem el permís...



Alcalde: paguem el transport perquè passi cada dia i, si el conductor no para,
reclamarem a la concessionària que pari.



Sílvia Català Móra (PDECat): dir-li que no en tenia coneixement. Per tant, els agraeixo
que ens ho facin saber i evidentment ho parlaré amb l’empresa. Els horaris, teniu raó,
no hi són, i volíem esperar a la propera adjudicació per posar-ho bé, doncs ara posaríem
un paper i duraria quatre dies. Però veurem si ho podem posar d’alguna manera
provisional i quan fem la nova adjudicació a veure si ho podem fer molt millor. Els
horaris estan penjats al web. No ho sé de memòria, però crec que fa dos viatges al dia,
matí i tarda. El cap de setmana diria que també, però, si voleu, ho podem mirar si
passeu pel despatx. Faré arribar la vostra queixa.



Bartolomé Guirao: no sé si l’Ajuntament és conscient que això pot portar inclús
problemes de convivència en el barri. Tenen data per treure les banderoles? Perquè
poden provocar problemes de convivència al barri.



Alcalde: no hem posat data, no la posem a cap entitat i crec que és un error nostre, ni
tan sols a la gent que posa pancartes dient que es casa. Quan les entitats demanen
publicitar alguna cosa, mai demanem que ho treguin i al final ho acabem traient perquè
cau sol o perquè l’Ajuntament decideix treure-ho. Segurament és una cosa que haurem
de millorar, perquè no està previst que aquestes banderoles les tregui ningú, o com a
mínim no ens han dit el temps que estaran penjades.



Bartolomé Guirao: la pregunta és si sou conscients que pot provocar problemes de
convivència... A mi, ni em molesta ni em deixa de molestar, però avui representa una
opció política i no m’agrada que el barri es polititzi i no les veig als altres barris. Només
ho veig allà.

Marta Portella Nogué
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Alcalde: per davant de tot hi ha la llibertat d’expressió. Si algú posés una bandera
d’Israel, no ho podem prohibir. La meva opinió és que no és una opció política, sinó una
reivindicació d’una part de la societat. No està lligada a partits polítics. Crec que la
societat torderenca és prou madura com per entendre que això no pot provocar un
problema de cohesió social, tot i que entenc el que diu. Però no podem coartar la
llibertat d’expressió com a administració.



Bartolomé Guirao: Per què aquesta banderola no està en altres barris? No m’ho ha
contestat.



Alcalde: sí que li he contestat, perquè ho ha decidit l’Associació que ho ha fet. Hem
donat el permís a tot arreu on ho han demanat.



Bartolomé Guirao: Només van demanar permís per penjar-les allà?



Alcalde: sí, i en altres zones del municipi.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): hi ha una instància que diu on les volien penjar...



Bartolomé Guirao: si demà ve algun il·luminat i decideix penjar la bandera del “tito
Paco”, Què passarà? També li donareu permís?



Alcalde: si és una entitat legalment constituïda li direm que sí; si és un “il·luminat”, li
direm segurament que no, però quin ho ha demanat és una entitat constituïda
legalment. Si ve qualsevol entitat d’arreu de Catalunya, que té representació al municipi
i ens demana alguna cosa, en tot cas podem posar condicions si hi ha algun problema de
seguretat o d’alçades. Si no és una entitat, li demanarem explicacions... Si és una entitat
legalment constituïda, no li posarem problemes.

La secretària,

Vist i plau,
l’alcalde-president,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18:35 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.

7/7

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b9202d3d9c06455d9e0ad8e647965385001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

