Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2015/2 DE 27 D’AGOST DE 2015
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2015/2
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2015/2 de 27 d’agost de 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 19:00 a les 19:30 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president

Sr.
Joan
Cañizares

Carles

Garcia

Tinents d’alcalde
1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern
i Comunicació i regidor delegat de Cultura.

Sr. Josep Llorens Muñoz

2n. – Titular de l’Àrea General de Territori i
Sostenibilitat, regidor delegat d’Urbanisme, Obres i
Serveis, Medi Ambient i Pagesia.

Sr. Carles Seijo Pérez

3r - Titular de l’Àrea General de Serveis Personals,
regidor delegat de Participació Ciutadana i
Transparència, Sanitat i Tecnologies de la Informació i
Comunicació.

Sr. Salvador Giralt Carrillo
PORTAVEU

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 i OAC.

Sr.Marçal Vilajeliu Tresserras
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Regidors
Regidora d’Esports i Civisme.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

MEMBRES QUE HAN EXCUSAT L'ABSÈNCIA

Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i Joventut.

Sr. Marc Unió Puig

Regidora de Seguretat, Via Pública, Mobilitat i Transports i Festes.

Sra. Sílvia Català Mora

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el Regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Salvador Giralt Carrillo, i diu que, encara
en mig de la ressaca de la festa major, seguim amb la potenciació de la participació i donem la
paraula a l’Albert Sabater, que farà de moderador.
Pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’Acta de l’anterior Consell de la Vila, sense que ningú
tingui res a dir, amb la qual cosa manifesta que es dóna per aprovada.
L’Albert Sabater comença dient que ja saben que les preguntes, que han de ser el màxim de
precises, s’han d’adreçar als membres del Govern que són presents i que demanarà que les
persones s’identifiquin. Comença el torn de preguntes.
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1a tanda de preguntes:
•

Sr. Ángel Moreno: como conciudadano me gustaría que el Alcalde me informara dónde van
a parar los ingresos municipales, pues las calles están cuarteadas como quesos de gruyere,
en muchos casos a causa de Aqualia. Cita varios sitios en que se encuentran las calles en mal
estado del Veïnat de Sant Pere. También se queja del incivismo de los animales y solicita que
se proceda a la limpieza de aceras.

1a tanda de respostes:
•

Alcalde: el presupuesto es público y donde se gastan los impuestos está ahí reflejado, con lo
cual lo puede ver cuando quiera. No ha hecho el ayuntamiento la obra de los puentes, sino la
Diputación. La rotonda de llegada al centro del pueblo se va a reparar en unos meses porque
es parte del presupuesto. En cuanto a por qué no hay paso de peatones en según qué zona
de esa carretera, es porqué es una carretera y en estos casos la normativa no la pone el
Ayuntamiento. Los aiguamolls de Can Rava no son una charca, sino un espacio protegido,
PEIN, y no está asfaltado porque es espacio protegido donde no pueden hacerse según qué
obras. Para cruzar de lado a lado del Veïnat de Sant Pere hay que cruzar por el puente o por
el paso de peatones que hay al otro lado, nunca por la zona de Can Rava. En cuanto a la
ordenanza de civismo, existe, se han multado a propietarios de perros, aunque no es fácil
que el propietario no recoja la porquería cuando hay un policía cerca, pero no es algo que no
sepamos. Para acabar, se nota que no vive en el barrio de Salamanca ni en Pedralves porqué
los impuestos no son comparables, pero la verdad que los impuestos de Tordera están por
debajo de los de municipios de nuestra categoría.

2a tanda de preguntes:
•

Sr. Bartomeu Giralt: des que es van arreglar els ponts la gent que baixa del tren salta la
barana i això sí que és un perill. No sé quina és la solució... si posar la barana més amunt…
no sé si és un problema de l’Ajuntament o de la Diputació.
Afegeix que el Consell de la Vila està molt bé, però que si no es publicita més la gent no se
n’assabenta.

•

Sra. Dolors Parra: sóc resident a Tordera des de fa 6 anys i mig i visc a la residència de
l’Albert. Quan surto a caminar, perquè vaig amb caminador, vaig als voltants del barri i quan
pujo el Camí Ral hi ha un edifici que fa cantonada i m’han dit que fa 10 anys que es va deixar
a mitges. Una cadira de rodes no pot passar. A més, es van desenganxar un cables d’un pal
de la llum i algú els va enganxar amb unes cordes i en aquest tros has de baixar de la vorera,
amb el perill que un cotxe ens pugui fer mal.
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Davant la residència hi ha unes rajoles que concretament les estan trencant quan porten les
escombraries, amb el perill de les persones que anem amb caminadors o cadires. Demanaria
que vingui algú i les reculli i a la vegada que les posin noves. Fa uns dies un cotxe va
empotrar-se contra la rotonda i avui ja s’estava arreglant. Jo demano que també s’enganxin
aquestes rajoles.
2a tanda de respostes:
•

Alcalde: és Renfe qui ho ha de fer. Ja ho he demanat. La gent ha de sortir per l’eestació, no
pot sortir per la via. La gent acaba fent el que no ha de fer. Fa uns mesos vam demanar que
es tanqués, que hi posessin una xarxa. Està trigant molt més del que estava previst i
l’Ajuntament no hi pot actuar perquè és domini de Renfe. L’única solució és que ho
solucionin ells o que l’Ajuntament obri una rasa de tres metres, però encara trobarien una
forma de passar. Si veiem que no ho fa en un termini breu, haurem d’adoptar la solució de la
rasa.

•

Salvador Giralt Carrillo: quant al tema publicitat, té raó i intentarem fer més difusió, però
aquest mes amb la festa major no n’hem fet massa.

•

Carles Seijo Pérez: és veritat i ho hem mirat amb el cap de la Policia per millorar la vialitat i
pas dels vianants i la situació i vorera de l’Albert, que és on més es necessita i també més
amunt, on la vorera és molt estreta. Ho tindrem en compte i demà mateix vindré a prendre
nota. El que no sabia és el tema de les rajoles.

3a tanda de preguntes:
•

Ángel Moreno: a Carlos, le recuerdo que cuando nos vimos dijiste que la calle Viladomat
tenía muchos parches y que te encargarías de que Aqualia lo reparara y si no lo harías tu y
pasarías la minuta a ellos.

3a tanda de respostes:
•

Carles Seijo Pérez: Ángel, dices las cosas a medias. Cuando podamos lo haremos. En la
medida de lo posible, lo mejoraron. Cuando vengan a hacer la parte de la rotonda, que será
en breve, buscaremos la forma de arreglarlo.

Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 19:30 hores, de la qual
s’estén la present Acta, de la qual, jo, la Secretària, en dono fe.
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La Secretària,

Vist i plau,
L'Alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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