ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2017/8, DE 28 DE SETEMBRE DE 2017
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Consell de la Vila
2017/8
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/8, de 28 de setembre de 2017

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i
Transparència)

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Tinents d’alcalde

13/12/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

05/01/2018 Alcalde

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.30 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

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

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i
Festes

Marta Portella Nogué
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Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.
Moderador
Secretària

Sr. Carles Aulet Salvador
Sr. Albert Sabater Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: el primer punt és aprovar l’acta del Consell de la Vila del mes d’agost. Entenc que la podem
aprovar. I passem ja la paraula per si algú del públic vol intervenir.
1r torn de preguntes
Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E): no tenia previst intervenir, però el meu veí em demana que us
faci la següent pregunta: ha observat que al camí Ral hi ha moltes entrades de garatges que no tenen la
placa de gual posada i la pregunta és si totes aquestes entrades de garatge paguen la seva placa de gual
o no, doncs a la seva Comunitat la paga i és bastant car .

13/12/2017 Secretària

Per altra banda, m’ha comentat que en el polígon de can Verdalet no es fa recollida selectiva
d’escombraries i vol saber per què allà no se’n fa.
Sra. Dolors Parra (en rep. de la Residència l’Albert): alguns dels residents van amb caminadors o amb
cadira de rodes i fa un mes o dos mesos enrere hi va haver una rebentada a la canonada d’aigua enfront
de la residencia, on hi ha uns despatxos de la companyia Fiatc. Va venir l’empresa Aqualia i ho va
solucionar, però ho va fer tant malament que hi havia unes rampes que l’Ajuntament havia fet per
baixar als passos de vianants i ara ens trobem que de la manera que s’ha deixat no podem passar ni amb
cadires de rodes ni amb caminadors, perquè no podem passar per la vorera de la manera com ho han
deixat. He vingut per fer la queixa en representació dels usuaris de la residencia per veure si
l’Ajuntament ho pot solucionar. Des d’aquell dia, no hem pogut passar més per aquella vorera.

Marta Portella Nogué
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Sr. Alcalde: en relació a les preguntes que feia en Salvador Giralt, pel que fa als guals, ho contestarà la
Sílvia Català.
Sra. Sílvia Català Móra (PDECat): fa aproximadament sis mesos, es va fer una revisió dels guals que
tenim al municipi, que en tenim un pila, i es van repintar tots. Si us fixeu, la línia groga del terra està
pintada de nou. Tots els guals que tenen la documentació correcta i estan al corrent de pagament estan
pintats i tenen la placa; els que no, no estan pintats.
Sr. Carmelo: veig que hi ha gent que contínuament entra i surt del garatge i no tenen gual, no hi ha cap
placa ni està pintat.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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Sra. Sílvia Català Móra (PDECat): doncs no tenen gual...
Sr. Carmelo: llavors, Per què tenen la rampa arreglada? Tenen garatge i entren el cotxe...
Sra. Sílvia Català Móra (PDECat): el gual és perquè no s’aparqui a la porta.
Sr. Carmelo: Llavors, Poden creuar la vorera? A Barcelona no podien creuar la vorera...
Sr. Alcalde: li explico perquè en part té raó. El gual, el dret a entrar en un pàrquing, és el dret que es
paga per poder passar damunt de la vorera i això ho hauria de pagar tothom, també a les
urbanitzacions. Tothom que passa per damunt de les voreres, hauria de pagar gual. A Barcelona és així
perquè la ciutat és molt gran i evidentment tothom paga perquè potser aparcarien a la porta. No és el
cas de Tordera i menys el cas de les urbanitzacions. El criteri que es va seguir aquí és que amb el gual no
t’aparquin. Si en el teu carrer està prohibit aparcar en un costat, a Tordera no es demana gual i com que
ningú t’aparca a la porta, pots entrar i sortit perfectament. El problema el tens quan és un lloc
d’aparcament, llavors la gent demana gual. Això s’ha fet així històricament a Tordera i no ho hem
canviat. Si l’Ajuntament volgués, podria cobrar a tots els veïns que tanquen el cotxe després d’haver
passat la vorera. Per a l’Ajuntament hauria estat una via d’ingressos molt important, perquè hi ha
moltes cases i la majoria no tenen gual –hi ha un acord entre els veïns-, però no ho vam fer perquè la
placa de gual no es massa cara a Tordera. Si el garatge està en un lloc on es pot aparcar, potser es
trobarà un dia que no podrà sortir.

Sr. Alcalde: ni li posaran una multa, ni vindrà la grua...
Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): a can Verdalet, en haver-hi la deixalleria, vam creure que en un
polígon industrial si es fa plàstic o paper en quantitat, posar-ho dins de contenidors és incòmode i per
això vam considerar no posar contenidors de recollida de plàstic o paper.
Sr. Carmelo: can Verdalet és molt gran, sóc voluntari de “El Rebost” i ens trobem que volíem reciclar i
allà no es reciclava, que ho teníem que posar-ho tot al mateix lloc i si havíem de portar-ho a la
deixalleria, tenim un bon tros...

Marta Portella Nogué
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Sr. Carmelo: per tant, si jo hi fico el cotxe, aquest senyor no em pot dir res...
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Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): nosaltres fem la recollida els dimarts i els dijous de cartró. Si el
camió ha d’anar allà a buscar-ho, perfecte. Quant al plàstic, el plàstic que feu és d’embalatge i no
s’admet com a plàstic. El contenidor groc és d’envasos i només s’hi poden posar envasos. Per tant, li
correspon anar al contenidor del rebuig. Si voleu, els dimarts i els dijous deixeu el cartró fora i passaran
a recollir-lo.
Sr. Carmelo: es que allà ningú recicla i som un munt de gent... Es posa tot al mateix contenidor (plàstic,
ferro...)
Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): però hi ha la deixalleria....

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): voleu que passi els dimarts i dijous el camió a recollir el cartró? Ho
dic per El Rebost...
Sr. Alcalde: aquest acord es va prendre amb tots els empresaris de l’ECU de can Verdalet. Quan es va fer
tot el sistema de recollida selectiva i es van posar els contenidors soterrats, a can Verdalet hi havia una
unitat de conservació urbanística que agrupava tots els empresaris d’aquest sector. En aquell moment
es va parlar amb ells i es va decidir que el sistema que s’utilitzaria a can Verdalet, ja que hi havia la
deixalleria, és que les empreses farien l’esforç de portar-ho a la deixalleria, entre d’altres coses perquè
la recollida separada també es més complicat pel propi ajuntament i es va acordar això.
A les urbanitzacions passa el mateix. No hi ha recollida de matèria orgànica, perquè vam acordar amb
les Ecu’s i amb les associacions que com que hi havia l’oportunitat de posar compostadors perquè
tenen jardí, no era lògic posar orgànica perquè ells es podrien fer el seu tractament de matèria orgànica
i a més tenen un descompte en la taxa d’escombraries i ho fan. Si posàvem un contenidor de matèria
orgànica, estaria buit. I a can Verdalet amb l’Ecu va passar el mateix. Si es canvia el criteri, doncs en
parlem. Com que aviat hem de fer reunions amb els propietaris de can Verdalet, els ho tornem a
preguntar si val la pena canviar-ho o si creuen tots que és millor mantenir-ho com ara, doncs la majoria
d’empresaris que hi ha són els mateixos que ho van decidir, però ho podem tornar a plantejar. No hi ha
cap problema.
Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): fa uns dos mesos, com saben, hi va haver una averia a la canonada
d’aigua. Es va parlar amb Aqualia com arreglar-ho i s’hauria pogut fer millor. Estem a punt d’arreglar
tota la cruïlla per fer-ho més ample, plantarem algun arbre, soterrarem els contenidors i a principis
d’any començarem a fer les obres. Per això vam creure que per mig any no era necessari posar-hi panot,
tot i que els vam demanar que ho arreglessin be amb formigó, cosa que no van fer perquè és veritat
que hi ha bonys. I si tenen problemes, mirarem d’arreglar-ho bé perquè puguin pujar.
Sra. Dolors Parra: els que van amb cadira de rodes i els que van amb caminadors ja no han pogut passar
més per allà. Preocupeu-vos d’això, perquè és molt greu. La gran majoria de gent aprofita per donar
voltes per aquelles voreres per prendre el sol quan fa bon temps, perquè segons qui no pot anar més
lluny, i ara es troben que no poden fer res perquè en tot aquell tram no s’hi pot passar.
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Sr. Carmelo: però can Verdalet és una mica gran...
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Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): doncs la setmana vinent ho arreglarem perquè hi puguin passar i
disculpi les molèsties que hagin pogut tenir durant aquest temps.
Sr. Dolors Parra: moltes gràcies!
2a tanda de preguntes

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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Sr. Francisco Domínguez Duarte: tinc vàries coses a dir, però començaré pel que a mi m’afecta:
-

Visc al carrer Mallorca, número 7 i no hi ha cap tipus d’indicació. Les plaques del carrer en van
treure en un moment determinat i no s’han posat, fins al punt que a vegades gent que ve de
fora, camioners, m’han preguntat com es diu el carrer i visc en el número 7.

-

En el mateix carrer Mallorca es va fer un forat a l’alçada del número 3, allà hi viuen dues
persones molt grans (la Manuela i la Josefa). Em feia por quan les veia sortir de casa seva,
perquè hi havia aquell forat i podien caure i fer-se molt de mal.

-

Pel que fa al carrer Bruc, hi ha una casa ocupada. A continuació, hi ha un desmai i l’any passat
ocupava el carrer i es va retallar. Aquest any passa el mateix, ocupa gairebé la meitat del carrer.

-

Darrera de la residencia can Comte hi ha un solar amb molta brutícia i porta quatre, cinc o sis
anys que ningú el neteja. Allà s’han desguassat ja tres cotxes. Si es possible, que es tanqui el
solar o que es netegi.

Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E): anava una mica lligat amb el que deia la Sra. Dolors Parra. És en
relació als contenidors que hi ha davant de la residencia i com que s’ha de fer la reforma del camí Ral
que ja està prevista - suposo que es començarà aviat- era per saber si havíeu valorat, a banda que es
soterraran, la possibilitat de canviar-los d’ubicació, doncs em consten queixes de la residencia per les
males olors que provoquen.
2ª tanda de respostes

Marta Portella Nogué
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Sr. Alcalde: revisarem les plaques del carrer. També diu que hi ha un forat, encara hi és, però és més
petit.
Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): és més petit. Es va arreglar però es va enfonsar. Ho tornarem a
arreglar.
Sr. Alcalde: i també fa referència a un arbre, concretament a un desmai del carrer Bruc.
Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): és un arbre situat dins d’una parcel·la privada i hem requerit al
propietari perquè el retalli.
Sr. Alcalde: entenc que el tema del solar brut també és d’un privat. És el solar situat al costat de can
Comte, al final del carrer Bruc, potser no es pot tancar perquè hi ha veïns que hi estacionen.
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En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué
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Sr. Carles Aulet Salvador (PDECat): també hem requerit al propietari perquè el netegi.
Sr. Alcalde: en Salva feia una pregunta sobre els contenidors. Aquesta valoració es va fer quan es van
posar els contenidors i també s’ha fet ara. És una zona molt complicada. Si els traiem d’allà, la gent es
queixarà perquè estan molt lluny, doncs els propers es troben al carrer Folch i Torres o al carrer Joan
Maragall. Buscar un espai proper a tots els pisos que hi ha en aquella zona suficientment a prop i que no
molestin, és gairebé impossible. Es van posar allà en el seu moment amb tot el que això comporta.
S’han pensat altres ubicacions, però passa exactament el mateix. Si els traiem d’allà, els posaren davant
d’una altra comunitat de veïns i serà el mateix; i si els separem molt, la gent de la zona es queixarà, com
s’ha queixat sempre. Per tant, els soterrarem i fins i tot ens havíem plantejat de posar algun contenidor
més perquè sempre estan plens o fins i tot ens hem plantejat si la residència l’Albert o alguna botiga
d’aquella zona haurien de tenir alguna recollida, a banda de la que es fa en els contenidors, doncs un
dels majors problemes que tenim és la gran quantitat d’escombraries que genera l’Albert, que són de
molt volum, i també alguna botiga que ven productes que es fan malbé i fan pudor i el problema el
tenim a l’estiu. S’ha plantejat un canvi d’ubicació, però no el trobem i l’altra alternativa perquè no
estiguin tant plens és que l’Albert tingui una recollida específica i que algunes botigues de la zona també
la tinguin i amb això intentem estalviar que sempre estiguin plens, que és el gran problema, més que la
pudor. Ara quan fem les obres intentarem minimitzar les molèsties que fan els contenidors, que tots
donen problemes i tothom que els té el davant, es queixa.
Sr. Salvador Giralt Carrillo (ICV-PD-E): a banda d’aquestes mesures, que em sembla molt bé, crec que
davant de la botiga La Sirena quedarien millor, quedarien separats de la façana de La Sirena i crec que
no tindrien el problema de les olors perquè hi ha prou espai. No sé si ho heu valorat. El problema de la
llunyania no hi seria, simplement seria canviar-ho a l’altre costat de vorera i estarien prou retirats de la
façana com perquè no sigui un problema per als veïns d’aquell bloc.
Sr. Alcalde: ho hem valorat. Això ve de quan vam posar els contenidors. Tot i això, ho tornarem a mirar,
però totes aquestes valoracions es van fer i com més estret sigui el carrer, més problemes tenim amb les
olors i , de fet, quan vam fer els contenidors soterrats vam haver de tapar algun forat per les queixes
dels veïns i sempre aquesta situació es va produir al camí Ral.
Sr. Albert Sabaté: no hi ha més preguntes demanades. Acabem aquí el Consell de la Vila.

I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 18.30
hores , i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en dono fe.
La secretària

Vist i plau
L'alcalde - president

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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Sr. Alcalde: gràcies.
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