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En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

HI ASSISTEIXEN

Alcalde-president
Transparència)

(Regidoria

de

Participació

Ciutadana

i

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Tinents d’alcalde

06/07/2017 Secretària
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21/07/2017 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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EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ



Alcalde: iniciem el Consell de la Vila i el primer que hauríem de fer és aprovar l’acta de
l’última reunió que va ser el mes d’abril. Se suposa que l’aprovem? Doncs queda aprovada.



Albert Sabaté: ja ens coneixem tots. Recordem que fem torns de tres preguntes. A l’inici,
heu de dir el vostre nom perquè consti a l’acta. Només heu d’aixecar la mà i us acostaré el
micròfon perquè feu la pregunta.

1a tanda de preguntes:


Vicenç Narbon (Tordera Parc): Quan està previst, o ja no es faran les subvencions? Ja vam
entregar tota la documentació l’any passat i encara no tenim cap avís. Era per saber si hi ha
previsió i quan.



Juan José Lobato (Àgora parc): mi pregunta es para Josep Llorens. ¿Cuándo me vas a llamar
para hablar sobre los tema que tenemos pendientes y aclararlos? Porqué me das largas...
¡Es indignante!



Salvador Giralt: no sé si s’ha plantejat alguna vegada utilitzar com a sala de plens la
Biblioteca, ja que és un lloc molt més espaiós, que té molta més llum... Crec que seria un
lloc molt més amable i més acollidor per fer allà els plens, en comptes del Clavé, doncs aquí
sembla que estem en un forat fosc i no és massa agradable estar aquí dins.... No se si us ho
heu plantejat alguna vegada.
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1r torn de respostes:


Alcalde: suposo que el Sr. Vicenç Narbon parla de les subvencions que té assignades
definitivament. Si ha presentat tota la documentació, hem fet la revisió i estan d’acord - que
entenc que sí. Jo diria que les cobrarà... però, en tot cas, que ho respongui en Josep Llorens.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): les subvencions es van aprovar a l’última Junta de Govern,
que va ser la setmana passada i, en breu, es comunicaran a totes les entitats.



Alcalde: la regidora comentava que comença el termini per justificar-les. Els arribarà l’avís
que les han de justificar, tot i que la quantia s’aprova per Junta de Govern. Entenc que ara
els arribarà la notificació que s’inicia aquest termini.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): l’última vegada que ens vam veure deu fer un parell de
mesos i diria que ens tornarem a veure d’aquí a quinze dies, al menys és el que tinc a
l’agenda. Si no l’han avisat, ja ho faran... També és de les persones que més veig al cap de
l’any. Ens veiem sovint.



Alcalde: i pel que fa al tema que plantejava en Salvador Giralt, ens hem plantejat moltes
possibilitats. N’hi ha una que és la que té més pes. Sabeu que tenim en marxa –ara aturatfer unes obres a l’Hospital dels Pobres, al carrer Sant Antoni. La previsió és que la sala de
plens estigués en un lloc municipal i en una sala explícita. Està previst fer-la allà, quan
tinguem pressupost per fer-ho, i que quedi una sala de plens fixa. Després de molts anys
d’estar aquí, ara tenim damunt la taula aquest projecte. A veure si som capaços
econòmicament d’acabar aquesta obra. Estem aquí sobretot per infraestructura: ajudes
tècniques, el so està preparat, tenim l’ajuda de la Fundació Clavé per dur a terme això,
micròfons... i potser la Biblioteca no estaria tan preparada. Si fos a llarg termini, en tot cas
ens ho podríem plantejar, però tenim aquesta proposta damunt la taula.

Marta Portella Nogué
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06/07/2017 Secretària

Si no hi ha més preguntes, s’acabaria aquí el Consell de la Vila. Gràcies a tothom.
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 18:35 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-president,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares
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