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2016/6
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CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18:24 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

25/08/2016 Alcalde

HI ASSISTEIXEN
Alcalde-president

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

22/08/2016 Secretària

Signatura 2 de 2

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
Excusa assistència

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
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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

Excusa la seva assistència el Portaveu Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E).
En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Regidora delegada d’Esports, Civisme i Sanitat

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’Albert Sabater diu que el Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo no hi podrà ser i recorda la
dinàmica del Consell: es fan torns de preguntes, cal aixecar la mà, dir el nom i ser concisos.
1a tanda de preguntes


Marta Portella Nogué
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sr. José Antonio Sánchez: más que pregunta, quería saber si hay alguna propuesta
referente el puente sobre la riera de Can Buscà.
Por otra parte, hice una pregunta para abrir una segunda vía de acceso en Niágara y
también quería saber si hay algo en concreto.
Y la tercera pregunta es sobre los parquings de los domingos y quería extenderme un
poco más. El Regidor de Economía me dió unos datos que me dejaron extrañado. Hay
unos 1.700 aparcamientos y no tengo por qué dudar de la cantidad que se me dijo que se
recaudaba, pero me cuesta creer. También se me dijo que lo gestiona una empresa sin
ánimo de lucro, pero me cuesta creer que una empresa privada no esté para ganar
dinero. Quería saber si las personas que pintan los parquings son de otra empresa y si
también es sin ánimo de lucro. Supongo que el Ayuntamiento tendrá los comprobantes
de la seguridad social de las personas que trabajan ahí los sábados y domingos. Mi
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propuesta es que el Ayuntamiento recupere el control de la gestión y contrate a gente del
pueblo.
1a tanda de respostes


Sr. Josep Llorens Muñoz (CiU): de les dues primeres, en tenim coneixement i s’han
traslladat i s’estan estudiant les possibilitats, però crec que no hi ha propostes concretes,
no sé si en Jose Carlos té més informació.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

22/08/2016 Secretària

Signatura 2 de 2

25/08/2016 Alcalde

Intervé el Regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert (ICV-PD-E): respecto del puente, se está
estudiando, lo que pasa es que hay que tomar datos.


Sra. Sílvia Català Mora (CiU): sobre la salida de Niágara, ya le dije que lo estuvimos
mirando y que nos parecía bien, pero que la carretera depende de Diputación y les
trasladamos la demanda. Cuando nos contesten, le diremos alguna cosa.



Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras (CiU): la empresa que tiene la concesión es del grupo Mifas
y son los mismos que hacen la pintura, tienen dos o tres empresas en el grupo y son sin
ánimo de lucro, con la obligación de repercutir los beneficios en fines sociales. La gente
que contratan son siempre personas con discapacidad, pero podemos intentar que
contraten a gente de Tordera, pues ha ido plegando la gente de Tordera que trabaja para
ellos y actualmente sólo hay una persona de Tordera.



Respon el Sr. José Antonio Sánchez: la gente no entiende el interés del Ayuntamiento de
mantener una empresa privada con dinero público, porque hay mucha gente del
municipio con necesidades. Por mucho ánimo de lucro, un 40% del beneficio se queda en
la empresa. No quiero pensar mal, pero no entiendo tanta resistencia.



Sr. Josep Llorens Muñoz: és una empresa que dóna un servei i té uns beneficis, però els
destina a temes socials, concretament aquesta a temes de minusvalies. El que es guanya
donant aquest servei amb aquesta empresa són els diners que inverteix en aquests
temes. Si es fes directament potser ens estalviaríem uns diners, però deixaríem de donar
aquest servei social.



Sr. José Antonio Sánchez pregunta: ¿el Ayuntamiento tiene control de los tiquets y
dispone de los partes de alta de la seguridad social de los trabajadores? ¿Puede ser
público?



Sr. Marçal Viilajeliu Tresserras: sí dispone de esa documentación. Público no sé si puede
ser, por tema de protección de datos, pero lo podemos mirar. También le agradeceré
que, si tiene sospecha de alguna cosa, nos lo diga.
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Sr. José Antonio Sánchez: le aseguro que si tuviera sospechas ciertas estaría ya en los
juzgados.

Essent les 18:11 s’incorpora el Sr. Alcalde.
2a tanda de preguntes

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Sr. Vicenç Narbona: voldria saber el manteniment a nivell d’urbanitzacions, doncs està
demostrat que no hi ha ningú que se’n preocupi, ja que cada vegada està pitjor i no sé
fins a quin límit cal arribar i fer no sé quantes instàncies, doncs en tinc pendent de
resposta des de fa més d’un any. Concretament, a Tordera Parc, als laterals del vial inclús
hi creixen arbres i quan plou fort la sorra de la muntanya se’n va a la carretera, fins que
algun dia no hi hagi algun accident… Per mi, no hi ha una data de neteja, sinó que quan
estigui brut s’ha de netejar. Com a President de la Urbanització de Tordera Parc demano
què s’ha de fer per aconseguir evitar un accident.
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Sr. Alcalde (CiU): jo crec que honestament tenim un problema de manteniment. Han
crescut molt els serveis que hem de donar i, per tant, tenim més parcs, carrers i
manteniment, i això s’ha agreujat pel fet que no podem contractar treballadors en virtut
de la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Fins i tot parlava amb els companys de
Govern de la possibilitat de contractar una empresa del tercer sector per prestar aquests
serveis. Coneixem la qüestió, des de fa dos o tres anys i estem intentant resoldre-ho. En
part s’ha resolt amb els plans ocupacionals, però segueix essent insuficient. Això passa a
Tordera Parc i a molts altres llocs, no només a urbanitzacions. Crec que després de l’estiu,
com a molt llarg, podem intentar contractar aquesta empresa perquè faci manteniment.



Sr. Vicenç Narbona: s’ha comprovat, les poques vegades que es fa manteniment, que els
operaris treuen la brossa d’una banda i la posen a la banda de la muntanya, amb la qual
cosa no cal ni que plogui perquè l’endemà, per la gravetat, ja torna a estar brut. No hi ha
ningú que els supervisi i els indiqui com fer-ho. Entenc que falta gent, però tampoc se’ns
fa cas a la gent que hi vivim. Inclús m’ofereixo per tal que quan es faci que se m’avisi i
estarem allà per controlar-ho, encara que no tinguem cap poder.



Sr. Alcalde: tenen el poder dels ciutadans, que és el més important. En tot cas, ho
controlarem, ho vam anar a veure un dia i parlaré amb els serveis tècnics de l’Ajuntament
i especialment amb la gent que ha de fer la supervisió, i gràcies per l’oferiment.

Efectuades les anteriors intervencions, el Senyor Alcalde aixeca la sessió, a les 18.24 hores, de
la qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la Secretària, en dono fe.

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

195709e27d554592b13b5ff7dac1ea2a001

Url de validació

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

Metadades

4/5

Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vist i plau,
L'Alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué
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22/08/2016 Secretària
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La Secretària,
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