Ajuntament de Tordera
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2015/5 DE 26 DE NOVEMBRE DE 2015
Òrgan competent
Núm. sessió
Codi Classificació
Assumpte

Consell de la Vila
2015/5
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2015/5 de 26 de novembre de 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 19:00 a les 19:44 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, per dir que
començaran amb l’absència de l’Alcalde perquè té una reunió i, sense més, concedeix el torn de
paraula al moderador, el Sr. Albert Sabater, que manifesta que es faran torns d’unes tres
preguntes i es donarà pas a la mesa perquè les responguin, i demana que qui pregunti digui el seu
nom.
Abans, 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.
1a tanda de preguntes:
•

Sr. José Sánchez: referente a la moción sobre Luís Companys, decir que los Plenos de
Ayuntamientos tan pequeños se dedican más a eso que a arreglar los problemas de la gente.
Luís Companys fue condenado a 30 años de cárcel e indultado. Durante el mandato de Luís
Companys, Barcelona fue muy convulsa. Si recordamos su muerte, también tenemos que
recordar la de los españoles fusilados por franco después de la guerra. Ochenta años
después no hemos aprendido nada de la historia. Hoy se están repitiendo muchos conceptos
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del año 34. La reflexión es que si hay que repudiar la muerte de Luís Companys, también las
otras. El 38 fue fusilado también Infante, reconocido como padre de la patria andaluza. Se
dijo que ERC fue la organización más perseguida durante el franquismo y digo que no es
verdad, sino que fue PSUC.
•

Sra. Domi Lorenzo: es va aprovar una moció per multar als bancs i ara ha sortit la Llei
24/2015 i volia saber com estava el tema. També que ens van dir que la Llei sortiria al Pont
de ferro i crec que no ha sortit. Una altra cosa és el tema del transport escolar, a una nena
de l’Institut, concretament, quan va pujar a l’autobús li van dir que a partir de l’endemà no
podia pujar-hi perquè no havia pagat la quota. Crec que no li havien de dir a dins del bus i el
més greu és que la quota estava pagada. Fa dos Plens es va parlar d’un nen que no el van
deixar pujar al bus, i afirmo que és correcte i que el va portar a l’escola una mare de la
urbanització.

1a tanda de respostes:
•

Josep Llorens: en el mismo Pleno se habló de que, además de recordar la injusticia de la
muerte de Lluís Companys, había que recordar la injusticia de la muerte de otras persones,
de un bando y de otro, e incluso de la posibilidad de presentar otra moción junto con los
otros partidos, por lo que estamos totalmente de acuerdo con la reflexión.
Salvador Giralt: tiene razón en el aspecto de que son cosas que han pasado en la historia. Es
cierto que tendría que hacerse extensivo el hecho simbólico de reconocimiento a todas las
personas fusiladas y represaliadas, pero en este caso concreto se hacía referencia a Lluís
Companys.

•

Josep Llorens: les primeres multes als bancs ja s’estan tramitant i aquesta setmana han sortit
les cartes demanant als grans propietaris d’edificis buits que facin cessió voluntària o
mobilitzin aquest estoc de pisos per a lloguer social i ens consta que ja s’estan movent.
Quant a la informació de la Llei que es volia repartir juntament amb el Pont de ferro, s’han
repartit les 1000 còpies que ens van fer arribar juntament amb el Pont de ferro; el problema
pot ser que es reparteixen 6.000 còpies del Pont de ferro.

•

Sílvia català: no sé de quin cas concret em parla. Sé que fa un mes hi va haver un problema
concret amb una criatura i vaig demanar que no tornés a passar. Vaig demanar que
s’informés a les famílies mitjançant carta i a l’Ajuntament. Les instruccions donades per
l’Ajuntament són aquestes.
Sra. Domi Lorenzo: et puc dir molt clarament que va ser així perquè sóc familiar d’aquesta
nena.
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Sílvia Català: hem tingut algun problema de gestió amb l’empresa i em sap molt greu que
passin aquestes coses. Intentarem que no torni a passar.
2a tanda de preguntes:
•

Sra. Ma. Jesús Caubilla: volia preguntar a l’Alcalde directament. M’espero. És per unes
declaracions que va fer el dia 6 de novembre en resposta a un veí de Terra Brava. Una altra
pregunta fa referència al local social de Terra Brava, que continua tancat; per fer-ne ús hem
de demanar les claus al que n’era el llogater i la situació està en què diu que l’Ajuntament no
vol compensar-li les obres que ha fet. Nosaltres volem crear una nova Associació, però
volem saber en quina situació quedarà el local social. Els veïns no coneixem el contracte
perquè ningú ens l’ha ensenyat.

Essent les 19:21 hores, s’incorpora l’Alcalde.
2a tanda de respostes:
•

Josep Llorens: quant al tema del bar, s’està revisant la situació, per fer una adjudicació nova i
cal valorar les inversions que hagi pogut fer l’actual concessionari i les aportacions fetes per
l’Ajuntament i si cal fer-li alguna compensació o no. Definitivament, el concessionari ha
anunciat que no el tornarà a obrir i si hi ha Associació de veïns aquesta hi haurà de tenir
accés.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: el que no volem és que es torni a fer una concessió d’aquest tipus. A
la Fibra hi ha un bar a dins del local social, però que no es gestiona via concessió, sinó que el
gestiona l’Associació.
Josep Llorens: quan hi ha Associació de veïns es gestiona per l’Associació.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: quan hi havia l’Associació de propietaris per què no se’ns hi va
permetre l’accés?
Josep Llorens: mai s’ha negat l’accés al local, si mireu les bases veureu que sempre es parla
de prioritat per part dels veïns.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: parlo d’abans de la concessió.
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Alcalde: perquè no estava cedit a l’Ajuntament per part dels propietaris, per part del
promotor. És a partir de les obres de reforma que l’Ajuntament parla amb la persona que
portava el local i se li cedeix el local.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: el local el van aixecar els propietaris i vam demanar de gestionar-lo i
no se’ns va permetre.
Alcalde: perquè el local no era de l’Ajuntament. Va ser a partir del moment que es cedeix a
l’Ajuntament quan aquest intervé.
3a tanda de preguntes:
•

Sr. José Sánchez: Alcalde, usted dice, referente a la memoria històrica, que hay muchos
edificios con el yugo y las flechas; quisiera saber qué opinión tiene usted al respecto.

•

Sra. Ma. Jesús Caubilla: Alcalde, el dia 6 de novembre va dir, en resposta a una pregunta
d’un veí de Terra Brava, que havíem de tenir pous secs o negres a Terra Brava, quan mai
se’ns havia dit, doncs quan es va desmuntar el col·lector es va muntar una mena de cafetera
que fa de pas fins a la riera. Pel que fa a les aigües residuals de Terra Brava, hi havia una
canonada que es va rebentar i es van connectar les residuals amb les pluvials. També va dir
que els bars a Terra Brava no van funcionar mai. Això tampoc és cert perquè hi havia un bar
portat per un Senyor que ara té un bar a Tordera que funcionava perfectament, però
molestava a gent de l’ECU i el van fer fora. També va dir que no hi havia Associacions, però hi
havia una Associació que durant molt de temps va estar activa i lluitant pel tema de les
obres. Actualment, tenim un grup molt maco de gent lluitant pel tema de la seguretat i ara
es formarà una nova Associació.

•

Sra. Domi Lorenzo: per què no pot estar al Consell de la Vila l’oposició?

3a tanda de respostes:
•

Alcalde: jo faig dir tot el contrari, que ja no hi són. Quan va morir Franco era un adolescent,
tenia 14 anys, i per a mi aquest i altres símbols són símbols de la dictadura, i els símbols de
qualsevol dictadura han de desaparèixer i sóc dels que pensa que la història no es pot
canviar. Per mi és un símbol del franquisme i no és que ho digui jo, sinó que les institucions
democràtiques els han fet desaparèixer.
Sr. José Sánchez: me parece que está equivocado, una cosa es que la falange se apropiara de
estos símbolos, pero el yugo y las flechas se remontan a la unión del reino de Aragón y
Castilla, al año 1492.
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•

Alcalde: és possible que perdi part de la memòria. No recordo exactament el que vaig
contestar a les preguntes que em feien a la ràdio. En tot cas, diria que quan es donaven les
llicències d’obra a Terra Brava s’exigia que hi hagués una fossa sèptica perquè no hi havia
depuradora. Una altra cosa és que estigués mal ordenat i que cada veí aboqués per on
volgués. A partir d’un moment donat es canalitza i s’aboca tot per un sol lloc. A partir
d’aquest moment, això em porta davant la Fiscalia i em comporta una imputació durant 7
anys. Dec estar mal informat respecte del bar perquè creia que a ningú li era rendible, però
si no era així rectifico. La darrera qüestió és que sí que entenc que hi ha hagut una Junta de
propietaris, però jo parlava d’una Associació de Veïns; la Junta de propietaris treballa a
través del dret civil, però l’Ajuntament es relaciona amb les Associacions de veïns. El que
vaig dir és que no hi havien Associacions de veïns que haguessin funcionat correctament i
això és una evidència. Suposo que el que volia dir és que no hem tingut un interlocutor amb
ulls i orelles per fer arribar a l’Ajuntament la voluntat dels veïns.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: és el que feia l’Associació de propietaris, era una Associació de veïns,
però es deia Associació de propietaris.
Alcalde: no recordo què vaig contestar, però no és el mateix, entre altres coses perquè no
pot ser membre d’una Associació de propietaris un llogater.
Sra. Ma. Jesús Caubilla: teníem els mateixos estatuts que una Associació de veïns.

•

Salvador Giralt: el mes passat ja vam dir que el concepte era que l’equip de govern parlés
directament amb els veïns i per ara creiem que és la fórmula més adient, doncs l’oposició no
té responsabilitats de govern.

Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 19:44 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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