Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/2 DE 25 DE FEBRER DE 2016
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2016/2
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2016/2 de 25 de febrer de 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.38 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

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

Sr. Josep Llorens Muñoz

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

Regidors
Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i Joventut.

Sr. Marc Unió Puig
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Regidora de Seguretat, Via Pública, Mobilitat i
Transports i Festes.

Sra. Sílvia Català Mora

Regidora d’Esports i Civisme.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

•

Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E): donem per començat el Consell de la Vila, que haurà
d’acabar avui a tres quarts de set, perquè tenim Junta de Govern. Donem la benvinguda a
tothom i passo la paraula a l’Albert que, com sempre, farà de moderador.

Albert Sabaté: bona tarda a tothom. Alguns ja ens coneixem, però explicaré el funcionament: fem
torns de tres preguntes que adrecem a la taula. Us demanaria, com sempre, que us identifiqueu
abans de fer la pregunta.
1a tanda de preguntes
•

Margarida González: bona tarda. Faré una explicació breu i després faré dues preguntes. A
principis de desembre, el remolc d’un tractor es va enganxar a davant de casa –vull recordar
que allà hi ha uns senyals i també hi ha un permís verbal donat- i se li va trencar l’hidràulic de
la roda. El vidre de la finestra del menjador va quedar tot esquitxat, la pedra de la façana, el
terra de la vorera encara està brut... La meva pregunta és : Què s’ha fet des de l’Ajuntament
referent a això i quines mesures s’han pres? Fa molts anys que dic el mateix, fins al dia que
passi alguna cosa... Per sort, aquell dia no passava ningú. Porto fotos perquè veieu com va
quedar la façana. Penseu que aquell oli no marxava. Vam haver de pintar la façana i utilitzar un
líquid especial per netejar la pedra.
En una de les meves queixes, i porto molts anys lluitant amb això, em vam dir si m’havien
trencat alguna cosa, Hem d’esperar que ens trenquin algo? Doncs ja m’han fet destrosses. Us
porto les fotografies. Si us plau, mireu-les i consciencieu-vos una mica.
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Albert Sabaté: entenc que el problema que planteja es el trànsit de vehicles agrícoles pel davant
de casa teva...
•

Domi Lorenzo: jo tinc tres preguntes:
- La primera és el tema dels pisos, veure com està, si s’ha aconseguit alguna cosa o no.
- La segona és el tema dels gossos, que en va aparèixer un d’enverinat i si l’Ajuntament farà
alguna cosa.
- I, l’última, és si tenim ajudes de la Unió Europea per inserció laboral per a dones, joves,
gent gran. Si l’Ajuntament rebrà alguna ajuda des d’Europa en relació a la inserció laboral.

1a tanda de respostes
•

Alcalde: Hi ha algún regidor que tingui respostes? Jo desconeixia el que explicava la Sra.
Margarida González. Entenc que hi hauria d’haver un informe de la Policia. En aquest cas, Hi va
haver denúncia?

•

Margarida Gonzalez: sí, vam trucar-hi, perquè el meu marit ho va presenciar; va veure
perfectament com s’enganxava el remolc i es trencava l’hidràulic i ho esquitxava tot. Va venir
la Policia i va veure el que havia passat i em va sorprendre perquè no van fer fotos. Jo les vaig
fer després. Va passar de nou el tractor i llavors va ser quan vam dir a la Policia que havia estat
ell i van dir que anirien a per ell. Després em vaig posar en contacte amb la Policia perquè el
meu marit va dir que s’havia de posar una denúncia. Això no pot continuar d’aquesta manera,
un permís verbal de poc serveix... per res; les paraules se les enduu el vent. Jo vull les coses
per escrit. A més, si la Policia ha de parar el tractor, el primer que ha de fer és demanar-li la
documentació... i jo hi ha coses que no entenc. Quan vaig trucar a la Policia em van dir que
podíem posar una denúncia i que havien fet un informe dels fets.

•

Alcalde: volia aquest aclariment per si hi ha d’haver una reparació de la façana, hauríem de
mirar que anés a càrrec o bé del denunciat o de l’assegurança de l’Ajuntament. Per això volia
saber si hi havia denúncia i si teníem constància d’aquest desperfecte.
Quant a la circulació de tractors, ja s’ha posat damunt la taula vàries vegades i se li ha donat la
resposta que creiem adient i seguim treballant en aquest sentit. Hi ha una explotació propera i
provoca la necessitat de facilitar-li les coses perquè econòmicament és necessari. No sempre
passen per aquella zona, doncs n’hem parlat amb ells i quan van molt carregats, fan la volta,
però a vegades passen per aquest carrer. Ho reconeixem. Però és convenient saber com està
aquesta situació per intentar resoldre com a mínim les despeses econòmiques que li ha pogut
produir aquest incident.
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•

Josep Llorens Muñoz (CiU): en el seu moment vam enviar les cartes als grans tenidors, que
amb pisos buits i tenien un termini perquè poguessin respondre. Hem tingut resposta de tots i
en alguns casos ha servit per posar-nos a negociar, la qual cosa entenem que és positiu i amb
alguns serà possible arribar a acords i , amb altres, la resposta no serà tan positiva i aquí hem
activat el procediment corresponent per multar-los i exigir-los la cessió obligatòria de pisos.
Part del procediment passa perquè certifiquem que realment els pisos estan buits i això vol dir
que hem de certificar-ho a través de les empreses de subministrament que no hi ha altes en
aquests pisos i a través de diferents visites dels inspectors d’obres, de manera que puguem
certificar que no hi viu ningú, ni de forma legal ni il·legal. Feta aquesta tasca, que la llei ens
marca una temporalitat per fer-ho, podrem començar a imposar les multes. Això ho fem amb
els pisos dels bancs que ens han donat resposta negativa i que no tenen cap voluntat de
negociar ni d’asseure’s a la taula, i amb els altres estem intentat arribar a acords.

•

Sílvia Català Mora (CiU): en relació al tema del gos enverinat, tinc coneixement d’aquest fet
per una instància que es va presentar dos dies després. En el Ple tenim aquesta mateixa
petició. El que faig és fer una crida en el sentit que si succeeix, es truqui immediatament a la
Policia Local, ja que en els últims sis mesos no tenim cap denúncia, ni a la Policia ni als Mossos
d’Esquadra. A vegades també me n’assabento a través de les xarxes socials. Nosaltres no
podem actuar i em sap molt de greu. En aquest cas, ens n’assabentem dos dies després per
mitjà d’una instància i ara no es pot fer absolutament res. Hi ha una denúncia a Mossos, però
han tancat les diligències perquè no hi ha proves suficients.
He parlat amb una de les noies que va trobar el gos i quedarem la setmana vinent perquè
sembla que el van dur a una clínica i van guardar una mica de verí per saber de quin verí es
tracta, però no tenim cap prova que el gos s’enverinés en el lloc on es va trobar. A vegades és
de difícil solució, però des de l’Ajuntament faig una crida perquè si això passa, sobretot ens
aviseu.

•

Marc Unió Puig (CiU): és cert que la Unió Europea sembla que s’ha assabentat que tenim un
problema amb l’atur i hi ha molts canals de finançament, que normalment no es canalitzen
directament en els ajuntaments, sinó a través de l’Estat, Generalitat o Diputació. Hem engegat
força coses els últims mesos. A nivell de joves, identifiquem col·lectius de risc o amb dificultats,
i apuntar molt a programes acotats per aquests col·lectius. A nivell de joves n’hem engegat un
a finals de desembre i agafem a unes 15 o 20 persones joves que no treballen ni estudien. És
un programa d’acompanyament durant tot un any, i treballem amb ells per veure les seves
habilitats i veure quina és la millor estratègia per incorporar-se al mercat laboral. A vegades és

4/8

Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

buscar feina -també fem aquest suport- i a vegades és tornar a estudiar. Hem engegat un
programa semblant orientat a persones que cobren la Renda Mínima d’Inserció; actualment hi
ha 30 persones que segueixen un procés semblant (d’acompanyament, de detecció de
possibilitats, de prospecció d’empreses) i ja comença a donar alguns fruits. No anem al cent
per cent d’ocupació, però per ser col·lectius complicats, estan començant a funcionar.
També recentment, i entenent que el col·lectiu de dones té una taxa d’atur més elevada que
la dels homes, hem sol·licitat un projecte a la Diputació de Barcelona per fer un procediment
semblant, una mica la filosofia de treballar amb grup necessitats comunes i anar avançant cap
a la detecció d’oportunitats, i tant de bo en el màxim d’inserció laboral!
A nivell de joves, també engeguem un curs de carretiller. És un carnet professional que es
dóna per temes de logística i, a més , a través del SOC hem engegat les agències d’ocupació.
El SOC deriva persones a aquest programa i hi ha una recerca intensiva d’ofertes de feina. En
qüestió de sis mesos tindrem una bateria de programes engegats que donaran algun resultat i
ara mateix estem una mica limitats, perquè volem fer moltes coses, però no tenim espai
suficient i esperem créixer per seguir aprofitant al màxim els recursos, ja que la problemàtica
de l’atur a Tordera és especialment dura.
•

Alcalde: cap d’aquestes propostes està finançada amb diners de la Unió Europea perquè no
som beneficiaris directes, sinó indirectes. Tot això és esforç de l’Ajuntament, de la Diputació de
Barcelona i del SOC, però en cap cas hi ha una aportació directa des de la Unió Europea cap a
l’Ajuntament.

2a tanta de preguntes
Albert Sabaté: no sé si la Sra. Margarita vol fer una pregunta sobre el mateix assumpte. En tot cas,
hauria de ser molt breu...
•

Margarida González : dir-li al Sr. Alcalde que no acabo d’entendre les mesures que han pres
des del Consistori perquè aquestes coses no succeeixin. No només es tracta de les despeses
que hàgim tingut, sinó del disgust, la ràbia, la impotència i de pensar si hem d’esperar a què
passi alguna cosa més greu. Nosaltres paguem impostos de nucli urbà i no de zona rural i hi ha
un camí alternatiu. Es va tirar una sorra especial, però es va haver de retirar perquè relliscava
moltíssim. La vorera era una pista de patinatge. Gràcies.

•

Victoria Eugenia: mi pregunta es sobre las cloacas de las aguas que vienen de Fogars, porque
tenemos que aguantar desde la urbanización Niàgara parc el mal olor de las aguas que vienen
de Fogars. Hace mucho tiempo que estamos esperando una solución, creo que no es la
primera vez que se plantea aquí y queremos una solución.
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La segunda pregunta es si sería posible señalizar la velocidad en la urbanización. Gracias.
•

Bartolomé Guirao: bona tarda. Quan hi ha alguna denúncia a les xarxes socials, com per
exemple el cas del gos enverinat, L’Ajuntament necessita algun protocol per actuar? Doncs
inclús hi ha persones necessitades que demanen ajuda a través de les xarxes. L’Ajuntament no
pot actuar? He sentit a dir que l’equip de govern ho mira. Es necessita alguna tipus de protocol
per a què es pugui actuar en aquests casos, o es necessita alguna cosa més?

2a tanda de respostes
•

Alcalde: insistir amb el mateix. Ja sé que no compartim criteris. Ho entenc. Considerem que la
proximitat de l’explotació ramadera justifica que hi puguin passar en segons quines ocasions i
a vostè no li sembla bé. Amb això no ens acabem d’entendre i seguirem donant-li la mateixa
resposta perquè és la que entenem nosaltres. Per això li deia que si hi havia hagut un perjudici
a l’espai que és de propietat privada, s’hauria de buscar una solució per esmenar-ho.
Quant a la via pública, considerem que en aquest tram s’ha de permetre el pas de vehicles que
estan autoritzats a passar-hi. De fet, la senyalització fins i tot ho diu. No ens entenem per
aquesta raó; jo li contesto una cosa, però vostè no hi està d’acord. No tinc altra resposta.

•

Margarita Gonzalez: no es tracta que vostè pensi una cosa i jo en pensi una altra. Això és blanc
o és negre. Li pregunto quins mesures s’han pres des de l’Ajuntament i no em dóna la
resposta.

•

Alcalde: no tinc la resposta que vostè vol… Vostè no està d’acord amb la resposta que li dono.
En relació a les preguntes de la Sra. Victoria Eugenia, treballem amb l’Ajuntament de Fogars i
l’ACA. Crec que ho vaig explicar en el Consell de la Vila anterior. Hem demanat a l’ACA que
sigui possible connectar la xarxa de la Urbanització Parc dels Prínceps a Tordera. Ja donem
espai perquè sigui possible.

•

Victoria Eugenia: mi pregunta es sobre las aguas residuales, no potable.

•

Alcalde: sí, li parlo de depuradora, no de potabilitzadora. El que estem disposats a acceptar és
que les aigües residuals de Prínceps vagin a la depuradora municipal de Tordera, tenint en
compte que les aigües residuals de Niàgara ja van a la depuradora municipal de Tordera,
només fa falta fer un tram per connectar aquesta part de la urbanització que és a continuació
de Niàgara Parc, que ja és de Fogars de la Selva, amb la nostra. Demanàvem a l’ACA que
permetés a l’Ajuntament de Fogars connectar-se amb la nostra, però l’ACA hi ha trobat algun
problema, tot i que seguirem insistint en aquest sentit. Creiem que la quantitat d’aigües
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residuals que provoca la urbanització contigua a Niàgara Parc tampoc ens omple massa la
depuradora municipal. Per tant, podem assumir-ho perfectament. Hem demanat una trobava
amb el nou director de l’ACA per parlar d’aquest tema i d’altres, perquè tenim altres temes
d’aigües residuals d’altres urbanitzacions que estan abocant directament a la llera, però donat
que això provoca molèsties als nostres veïns, quan aquesta aigua no la produïm nosaltres,
volem que es doni una solució i la solució és o que ens permetin això o que Fogars de la Selva
faci la seva depuradora i com que no ho té previst al Pla de la Generalitat, el més fàcil és que
posin un col·lector i connectin a la nostra. Així pot passar setmanes, mesos, però demano que
es resolgui perquè a l’estiu és més complicat per als veïns de la zona.

•

Sílvia Català Mora (CiU): quant a la senyalització, vàrem tenir una reunió no fa gaires dies - en
Josep Llorens també li va comentar- i sap que quan sigui possible, entrarem a treballar a
Niàgara parc.

•

Alcalde: evidentemente estem pendents del què diu la gent a les xarxes socials perquè és bo,
però cal triar el gra de la palla, ja que sovint es diuen moltes coses. Però pel mateix sistema
que un ciutadà o ciutadana escriu a les xarxes socials, ens pot adreçar les seves necessitats,
doncs l’Administració per actuar necessita una petició. No es pot actuar si no hi ha una petició
estricte. A nivell de serveis socials, evidentment que existeixen protocols, que hi ha uns límits.
Quan algú demana ajuda, es fa un estudi per veure en quina situació està aquella persona
(ingressos, propietats, patrimoni...) una sèrie de coses que a través de les xarxes socials no les
detectem. El que demanaria és que ens fessin un escrit a l’Ajuntament explicant la seva
situació, però necessitem que hi hagi això. Alguna vegada el que he fet personalment és
demanar a aquella persona que em vingui a veure o enviar-li un correu intern a través del
facebook. En moltes ocasions, la resposta ha estat “parlem-ne”, i en moltes d’altres no hi ha
hagut resposta, amb la qual cosa hem de triar qui diu les coses tal com són, qui engreixa una
mica el que escriu i a partir d’aquí, decidir, però necessitem la petició. Quan veig que algú té
una situació d’aquest tipus - algun veí ho pot reafirmar- el que faig és enviar un correu intern
perquè em vingui a veure per parlar-ne i en moltes ocasions s’ha pogut resoldre. Però ens cal
que hi hagi la sol·licitud.

A les 18.36 hores, s’incorpora a la reunió el regidor Marçal Vilajeliu Tresserras.
Albert Sabaté: avui acabem una mica abans, perquè a tres quarts de set hi ha Junta de Govern. Per
tant, faríem la darrera ronda amb un torn de preguntes del públic, si hi ha alguna pregunta més a
afegir.... No hi ha preguntes? Doncs agraïm com sempre a l’equip de govern i al públic per les
seves preguntes. Gràcies i fins a la propera.
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Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18.38 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretaria, en dono fe.

La secretària,

Vist i plau,
L'alcalde,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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