Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2015/3 DE 30 DE SETEMBRE DE 2015
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2015/3
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2015/3 de 30 de setembre de 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 19:00 a les 19:24 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

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
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

Regidora d’Esports i Civisme.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Moderador

Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària

Sra. Marta Portella Nogué

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el Regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Salvador Giralt Carrillo, tot manifestant
que, després de l’extraordinària i històrica jornada del 27 de setembre, tornen a ser aquí. Afegeix
que, tot i no tenir Declaració Unilateral d’Independència ni tenir clar si el President serà el Sr. Mas
o no, tornen a ser aquí, al Consell de la Vila.
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.
I sense més, passa la paraula a l’Albert Sabater, que actua com a moderador.
L’Albert Sabater diu que ja saben que hi ha torn obert de preguntes i que en farà unes quantes de
seguides perquè es responguin en grup.
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1a tanda de preguntes:
•

Sra. Margarida González: és referent a què tots els partits polítics tinguéssiu en compte que
quan s’acosten les eleccions, siguin del tipus que siguin, si us plau, pengeu la propaganda
electoral en llocs que no s’identifiquin amb un domicili. Per exemple, es penja a la barana
protectora davant de casa. Allà es mou un ambient bastant desagradable amb gent que no
està conforme amb la independència i, a més, em diuen que vigili que no la cremin. Jo no
haig de vigilar-ho. Si penseu que es pot cremar, no ho poseu, doncs si es crema a continuació
es cremarà la barana, la pintura i s’emmascararà la façana de casa. M’agradaria conèixer la
normativa quant als cartells propagandístics de partits polítics o de qualsevol altra índole. No
em sembla apropiat que es posin en carrers estrets en què el carrer i la casa estan a tocar, i
menys sense l’avís i conformitat de les persones que hi vivim. Us porto una foto perquè ho
veieu i prengueu mesures.

•

Sra. Domi Lorenzo: fa referència al tema que va aprovar-se fa més d’un any i mig en relació a
les sancions dels pisos desocupats i saber quan es multaran als bancs per aquest tema.

•

Sr. Miquel Moreno: voldria saber per què a aquest poble hi ha tan poca Policia Local?

1a tanda de respostes:
•

Alcalde: no hi ha normativa concreta per les pancartes. El que fem sempre és una reunió
amb tots els partits que s’hi presenten per gestionar els carrers on hi van els cartells,
pensant en què en un fanal no hi hagi 6 cartells. És evident que ha estat un partit polític que
normalment no ve a les reunions, però podem parlar amb ells, tot i que és via pública. Ho
tindrem en compte per quan hi hagi una altra convocatòria d’eleccions i sobretot que no es
facin peticions com que vigili que no la cremin.
La Sra. Margarita González respon: Sr. Alcalde, i a la resta de regidors, us he posat aquesta
foto com a exemple perquè veieu lo arran que queda al costat de casa. Però en el cas
concret no va ser aquest partit, va ser un partit després de vosaltres, quan a la resta del
carrer hi havia molt d’espai. I a més, em van dir que no s’ho esperaven de mi, ni jo d’ells. Al
final no es va arribar a posar.

•

Marçal Vilajeliu Tresserras: a les Ordenances de 2014 ja vam aprovar la taxa referent als
pisos desocupats i érem conscients que era difícil d’aplicar, doncs permetia repercutir el
suposat cost de les inspeccions, però no era una sanció. Crec que cap ajuntament la va
acabar aplicant. Però és veritat que amb la Llei de la Generalitat d’habitatges buits ens hem
posat a treballar i tenim clar el procediment a seguir per aplicar la Llei d’habitatges buits. La
setmana vinent tindrem acabat el model d’expedient, que passarem als serveis jurídics
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perquè el revisin, doncs els bancs acaben recorrent totes aquetes sancions i, sense por a
equivocar-me, puc dir que en 15 dies ho tindrem engegat.
Salvador Giralt: a més, tenim el precedent de Terrassa, a qui ja els han donat la raó els
Tribunals i seguirem la mateixa normativa.
•

Alcalde: pot semblar que hi ha poca Policia Local i la voluntat en el futur és augmentar el
nombre de policies perquè Tordera té molt de territori, però tenim 30 policies i és un
nombre molt alt, estem a la banda alta de Catalunya i de l’Estat espanyol i a la mitja
europea. Tanmateix, hi ha dues policies que operen, la local i la de Catalunya. Quant a
aquesta última, tenim pocs mossos a la zona de Tordera i la Policia Local té 30 efectius, que
és un nombre important, però són tres torns 7 dies a la setmana. Necessitaríem un reforç
dels mossos a la zona més separada del nucli, cosa que hem demanat en vàries ocasions.
Habitualment, és la Policia Local qui ha d’assistir a la NII, on haurien d’anar els mossos, però
per voluntat de servei són ells que hi van i a vegades els mossos ho encarreguen a la Policia.
La voluntat és créixer quan hi hagi possibilitat econòmica i quan l’Estat permeti convocar
oposicions de funcionaris. Els últims anys hem baixat uns 6 policies, però la voluntat és
tornar a créixer. Fins i tot els mossos haurien de fer qüestions com recollir denúncies, i en
ocasions acaba fent la feina la Policia Local. A més, tenint en compte que no tenim obligació
de tenir Policia Local, perquè som un municipi de menys de 20.000 habitants, amb la qual
cosa podríem estar sense Policia Local, amb la vigilància policial de la Policia de Catalunya, la
qual cosa és impossible.

2a tanda de preguntes:
•

Sr. Miquel Moreno: en tinc dues més: preguntar si en relació els pisos que ocupen persones
dels països de l’est l’Ajuntament hi pot fer alguna cosa. I, d’altra banda, he observat que hi
ha un carret petit que es passeja pel centre amb una mànega, que va recollint una burilla, un
paper... Crec que aquest invent ha estat tirar els diners perquè hi ha maneres més
pràctiques i ràpides per recollir quatre tonteries.

2a tanda de respostes:
•

Josep Llorens Muñoz: pel que fa al tema de les ocupacions de pisos, potestat directa per
intervenir no la tenim, però, per altra banda, tenim l’obligació d’intentar mantenir l’ordre,
seguretat i tranquil·litat dels veïns. Pròpiament no tenim mitjans que ens permetin fer fora
gent que ocupa pisos, que no tots són gent de l’est ni totes les ocupacions són
problemàtiques, algunes són de tipus més social. Malgrat això, intentem, sobretot a les
ocupacions que generen més problemes de veïnatge o vinculades a la delinqüència, fer
pressió amb els mecanismes que tenim per fer-los fora en la mesura que podem.
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Sr. Miquel Moreno: és molt limitat el que fem.
•

Alcalde: hi ha dues màquines d’aquestes, que es van comprar amb una subvenció específica.
Té l’avantatge, i es va pensar per aquesta qüestió, que aspira les merdes de gos. Abans hi
havia molts excrements al carrer, que no tothom recollia. La mesura va fer-se per aspirar les
merdes de l’incivisme de les persones que tenen gos. També recull coses pesants.
Sr. Miquel Moreno: no discuteixo que reculli els excrements, però jo cada dia faig la mateixa
ruta i és un lloc preferit pels gossos i aquesta màquina, on hi hauria de passar, no hi passa
mai.
L’Albert Sabater li pregunta si pot dir on és.
Sr. Miquel Moreno: a la rotonda on hi ha el Consum fins a la casa de materials de
construcció. I com que no es recullen cada vegada n’hi ha més.
Carles Seijo Pérez: estem plantejant fer més pipicans perquè no passin aquestes coses, però
les màquines són dues i el municipi molt gran i no només passa pel centre.

Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 19:24 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,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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