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Consell de la Vila
2017/5
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/5, de 29 de juny de 2017

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

22/08/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

29/08/2017 Alcalde

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.45 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
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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



Albert Sabaté: Recordem que es tracta de fer preguntes a l’equip de govern. Les
organitzem per blocs i, en començar cada intervenció, han d’indicar el seu nom.

1a. Tanda de preguntes:


Vicenç Narbon: cada vegada, i cada vegada més sovint, hi ha fuites d’aigua a canonades
noves que encara no s’han acabat. Voldria saber si l’empresa Aqualia fa alguna prova de
funcionament de la instal•lació. Divendres passat n’hi va haver una d’important, la qual va
afectar una parcel•la i fins el dilluns no va venir ningú i només per posar dues pilones. La
fuita ha aparegut al mateix lloc on va aparèixer fa un mes. Demano que es prestin les
proves de pressió que han de fer els instal•ladors.



Josefa Cameán: sóc representant de l’Institut Tordària. Volem saber la data exacta del
començament i finalització de les obres, doncs encara no ha començat la segona fase de
l’edifici i la canalla ho necessita.



Carmelo Alcocer: desde que vino el jeque árabe al Prudenci Bertrana, el parque está hecho
una porquería. No sé si hay intención de arreglarse y quién lo va a pagar.

Marta Portella Nogué
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Carles Aulet Salvador (PDECat): no us hem passat les proves de pressió, perquè no es van
fer. Dir-te que si torna a passar i no vénen a reparar-ho, em truques i vindran de seguida,
però ja faré la queixa. I si ha descalçat la parcel•la d’un veí, li demanarem a Aqualia que ho
arregli.



Carles Aulet Salvador (PDECat): anem al darrera perquè posin la tanca, doncs van treure
molts més metres dels que va dir i suposo que aviat ho farà.



Àngel Pous Barceló (PDECat): això ja ve de l’estiu de l’any passat, quan vam signar el
conveni, però no van aprovar els pressupostos fins el gener d’aquest any i aquest ha estat el
gran problema. Nosaltres hem seguit els terminis de forma estricta. Pressionem el
Departament i l’empresa i se segueixen els terminis establerts. A banda, el projecte s’ha de
contrastar amb el Departament. També em consta que fan les consultes pertinents amb el
Departament de Bombers. Quasi segur que d’aquí a un mes el projecte estarà redactat.
Quan tinguem el projecte i, si tot és correcte, immediatament concedirem la llicència.



Josefa Cameán: I no es poden avançar almenys els moviments de terres?



Àngel Pous Barceló (PDECat): no es pot, però l’empresa ens ha dit que a finals de juliol
començaran els moviments de terres, amb la qual cosa al setembre no hi haurà pols.
Tanmateix, si el temps no és favorable, aquestes són variables que no podem controlar. La
finalització és imprevisible pels factors que he dit. Podria acabar-se el setembre, però penso
que tardarem una mica més. Però estic segur que quan comenci el curs no hi haurà pols,
sinó que s’estarà acabant la instal•lació.

2a tanda de preguntes


Josefa Cameán: ja que fareu obres, us voldríem demanar si ens podeu donar una mica més
de terreny. Es tracta de la tanca on hi ha la porta més petita, que voldríem que s’allargués
més per donar més espai a l’institut. I una altra qüestió és si es podria posar una lona fixa
per poder aprofitar l’espai.



Vicenç Narbon: s’hauria de netejar bastant bé la carretera, doncs és l’única que hi ha per
passar en cas d’algun incendi. És molt estreta i els vorals no estan nets.



Alcalde: ho mirarem, però diria que la tanca la tenim al límit de la propietat municipal.



Josefa Cameán: sempre es pot pensar en previsió de futur.

Marta Portella Nogué
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Alcalde: però em refereixo a què l’Ajuntament disposa d’aquest espai. Inicialment es
pensava en un institut-escola i finalment va quedar per separat, però hauríem de mirar si la
tanca està al límit de la propietat. No hi hauria cap problema de fer córrer la tanca si el sòl
del costat és públic.
L’altra qüestió també la mirarem, però crec que podem fer un cobert i també parlarem amb
el Departament. En aquesta fase no ha pogut entrar l’espai tancat d’esport, perquè
implicava haver de començar de nou, però mirarem si és possible. De tota manera, es pot
seguir utilitzant el pavelló municipal. Es tracta d’un prec, el qual recollim.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué
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Carles Aulet Salvador (PDECat): demà es farà la neteja dels vorals i està previst parlar amb
algun propietari per si pot tallar algun arbre perquè queden molt damunt dels cables de
telèfon.

3a tanda de preguntes:


Carmelo Alcocer: es sobre los perros. Me gusta pasear en bicicleta, caminar... y me
encuentro con mucha gente incívica. El otro día casi me mata un señor. En otros sitios hay
carteles amedrentando a la gente. ¿No se podría hacer algo parecido?



Anna del Castillo: sóc la mare d’una nena que va a l’Institut Tordària i volia incidir sobre el
que heu parlat del pavelló, doncs hem tingut molts problemes aquest any perquè els nens
han d’anar a la pista de Sant Andreu, que no està ben habilitada, a banda del temps. Voldria
que aquest any se solucionés i que tinguéssim dret, com tothom, a anar al pavelló.



José Honorato: Quisiera saber si no hay ley ni normas porque los coches ocupan las dos
aceras. Quisiera saber si se puede hacer alguna cosa. Y también en relación con la basura,
todo el mundo tendríamos que ser más cívicos, pero hoy no se puede decir nada a nadie.

3a tanda de respostes:
Alcalde: té raó. Només discrepo en una cosa: per la meva experiència amb altres alcaldes i
alcaldesses, en altres municipis passa el mateix. Saben que estem licitant la confecció d’un
cens genètic mitjançant l’ADN, que hem hagut de refer vàries vegades. A veure si aquesta
vegada ens en sortim. Hauríem d’educar i no anar sempre amb el bastó per sancionar.
També és cert que a sobre que la gent és incívica, els molesta que els avisem. Hem fet
campanyes i hem distribuït cartells. També els agents cívics reparteixen bosses de plàstic.



Alcalde: desconec com està la qüestió dels horaris del pavelló, però mirarem que sigui
possible. També anuncio que a l’estiu es faran obres a la pista de Sant Andreu, doncs tenim
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la sort, que també suposa un problema, i és que hi ha molta activitat esportiva i fa que els
equipaments estiguin al límit.


Alcalde: una mica el mateix. Ja és greu que en una urbanització, on tothom es coneix, es
facin nosa els uns als altres. Podríem anar multant a tothom, però després hi haurà una
revolució dels veïns. Veurem com resoldre-ho, però crec que seria bo que els veïns
s’entenguessin, tot i que si no hi ha manera, parlarem amb l’Associació i, si cal, multarem.
Quant a les escombraries passa el mateix: crec que tothom té clar que s’han de tirar les
escombraries dins del contenidor.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué
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4a tanda de preguntes:


Vicenç Narbon: us vull felicitar pel tancament de les cases ocupades, que implica evitar
l’ocupació, però no estic d’acord amb què no s’hagi de sancionar, perquè si no es toca la
butxaca, ningú corre. Us asseguro que això serviria d’exemple.



Xavier Rodríguez: m’ha sorprès el titular de Ràdio Tordera que diu que comencen les obres
de construcció de la 2a fase de l’institut. Pregunto si això es correspon amb la realitat. Això
pot generar conflicte, doncs en realitat no han començat les obres.
En segon lloc, en relació a què l’Ajuntament hagi de pagar el fet que l’institut no tingui
gimnàs, la meva pregunta és si més enllà de dos quarts de dues del migdia hi haurà alguna
solució perquè puguin fer gimnàstica al pavelló.
I, en tercer lloc, en una darrera reunió de l’institut es va fer referència a què Elecnor no
havia cobrat cap euro de la primera fase.



Alcalde: més que una pregunta, en Vicenç Narbon feia una afirmació.



Alcalde: part del que has preguntat s’ha contestat. Jo responc l’última. També voldria
respondre’t amb una pregunta: Qui diu això? Perquè és mentida. Es clar que paga la
Generalitat i l’Ajuntament; si no, l’empresa no s’hagués plantejat participar en la segona
fase del concurs.



Àngel Pous: en relació als titulars, no en tinc notícia, però puc dir que les obres no han
començat. El contracte sí que està signat, a data 20 de juny, però farem un comunicat, tal
com ens vas demanar, explicant una mica els terminis.
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Bàrbara Vergés: tot just avui hem rebut la primera instància. Un cop tinguem totes les
sol•licituds i quadrants, mirarem com gestionem aquesta hora.



Xavier Rodríguez: una institució amb més de 20 M d’euros de pressupost, No pot
solucionar el fet que a partir de la 1 del migdia hi hagi una persona al pavelló? Demano que
hi penseu.



Bàrbara Vergés: ja en vam parlar. Hem de buscar solucions i alternatives.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 18.45 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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En relació als horaris del pavelló, l’alcalde també ho ha explicat perquè s’ha preguntat.
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