ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2017/2, DE 30 DE MARÇ DE 2017
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2017/2
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/2, de 30 de març de 2017

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18:15 a les 18:30 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i

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 Seguretat, Via Pública, Mobilitat i

Sra. Sílvia Català Mora
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Transports i 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

El senyor Albert Sabaté es dirigeix als assistents informant-los que com que avui no es disposa de gaire
temps, es farà un sol torn de preguntes.
1a tanda de preguntes:






Vicenç Narbon: voldria saber com està el tema, doncs amb el Sr. Carles Seijo ja s’havia mirat l’accés
i sortida de Tordera parc a la nacional, i és totalment necessari que les dues rotondes tinguin llum
nocturna i semblava que el projecte no ho preveia. Sembla que van passar-se els tubs per canalitzar
el cablejat, però no sé com està actualment. També la benzinera pressionava perquè li interessava.
Bartolomé Guirao: venint de Sant Pere, a la part dels aiguamolls on no està asfaltat, hi ha un tros on
no hi ha barana i la gent ho aprofita per travessar la carretera i és molt perillós. No sé si es qüestió
de l’Ajuntament o de la Diputació.
Maria Dolors Parra: a la residencia tenim un senyor que viu per la banda de can Dieta i va amb
cadira de rodes. Quan venia cap aquí li van dir que no podia pujar a l’autobús perquè la plataforma
s’havia trencat i valia molts diners arreglar-la. Ara, quan va a casa seva, els festius ha d’agafar un
taxi.
També resulta que al mateix barri on viu aquest senyor hi ha una mampara d’autobús amb uns
seients i va haver-hi un cotxe que va tirar-la a terra (el conductor anava begut o drogat). Ara els dies
que plou no es pot utilitzar la mampara.
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1a tanda de respostes:


Alcalde: no tinc informació a la pregunta de com està l’enllumenat dels giratoris de la N-II. No
sé si algun regidor té més informació.



Carles Aulet Salvador (PDECat): és el que deia. Ara, amb l’obra, han instal·lat tots els tubs per
passar-hi els fils i el compromís del Ministeri és que quan facin els carrers laterals aprofitaran per
posar-lo.
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Alcalde: més aviat és un prec, parla de la bionda de la Gi-600, que és competència de la
Generalitat. Els farem arribar una nota. Suposo que la voluntat era que la gent hi passés, però
més aviat és un problema.
Alcalde: d’aquesta qüestió n’hem parlat més d’una vegada. Els vaig explicar, en el seu moment,
que quan vam fer la concessió no vam posar com a condició que tingués aquesta plataforma.
Com que no hi és, no ho podem exigir. Era com una proposta de més de l’empresa. En tot cas,
mantinc el compromís d’exigir-ho a les properes bases, que crec que les hem de fer l’any vinent.
Quant a la glorieta del bus, és evident que és necessària i per això la vam posar. Fa unes
setmanes hi va haver un cotxe que se la va endur i estem en voluntat de tornar-la a posar, però
també és veritat que l’hauria de pagar l’assegurança de qui se l’ha emportat. Estem en aquest
procés.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18:30 hores, de la qual
s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.

La secretària,

Vist i plau,
l’alcalde-president,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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