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Consell de la Vila
2017/7
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/7, de 31 d’agost de 2017

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18:00 a les 18:15 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i
Transparència)

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Joan Carles Garcia Cañizares

Tinents d’alcalde

06/10/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

20/10/2017 Alcalde

HI ASSISTEIXEN

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

20/10/2017 Alcalde

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Joan Carles Garcia Cañizares
06/10/2017 Secretària

Signatura 2 de 2



Albert Sabater: 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:


1a. Tanda de respostes:

Marta Portella Nogué
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Vicenç Narbon: el passat dilluns vaig presentar una instància descrivint el problema greu a la
placeta principal de la urbanització. Un any ja no hi vam poder fer la festa perquè estava plagat
d’unes plantes amb punxes que arriben a travessar la sola de sabates no massa consistents i al
treure-les se t’enganxen a les mans. Llavors el regidor Carles Seijo va veure el problema i va dir-nos
que posaria goma a la zona de jocs i formigó a la resta de la zona, així com posar-hi alguns jocs més.
Vaig comentar aquest tema amb diversos regidors i també hi havia l’alcalde i se’m va assegurar el
que ja havia decidit el regidor anterior. Van passar els mesos, han passat 4 o 5 regidors diferents i
ara m’han dit que no hi havia pressupost, que s’havia de buscar una altra solució. Es va treure la
grava, es va posar un teixit que impedeix que travessi i una altra capa de grava. La qüestió és que fa
un temps que ha començat altra vegada. S’ha tirat herbicida, però ja han generat llavor i punxes. Es
va fer la festa i diversos pares ja se’m van queixar. Ho vaig comentar de nou i es van treure més
plantes. I l’altre dia hi vaig passar i només de caminar-hi amb la meva filla i la meva neta i una tenia
3 punxes clavades i l’altra 2. Volem una solució i mentrestant que es tanqui la placeta.

Carles Aulet: és cert que des de fa un parell d’anys hi ha aquesta planta. Es van fer les feines que
s’han explicat i s’ha intentat controlar, però sempre en algun racó n’ha quedat alguna. Fa molt de
fruit aquesta planta i aquest fruit és el que punxa. Vam tirar herbicida l’altre dia i fins i tot ho vam

2/3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

586d59fa077a4fe4857a89dc2bf98b38001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Acta -

Metadades

Joan Carles Garcia Cañizares



Vicenç Narbon: i quina és?



Carles Aulet: doncs la que s’havia parlat de posar el formigó i la goma.



Alcalde: només surt a aquesta zona?



Vicenç Narbon: bàsicament a aquesta zona, sí.



Alcalde: acabeu de decidir si cal tancar l’espai o no, però les obres es faran de cara a l’estiu vinent.



Vicenç Narbon: almenys caldria posar algun tipus d’avís.



Vicenç Narbon: també dir que els tobogans que hi ha a la mateixa zona, si hi dóna el sol, és
impossible i un perill perquè les criatures s’hi poden deixar la pell. Sempre han estat de fusta i no
t’hi deixes la pell encara que hi doni el sol.



Alcalde: a veure, sobretot a les hores de molt de sol, recomanaria que no es portessin els nens al
parc. Tot el que posem no és perquè sigui més barat. Diria que és més car el metall que la fusta i
més resistent. Ho tindrem en compte quan posem nous gronxadors.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 18.15 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

Marta Portella Nogué
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06/10/2017 Secretària
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20/10/2017 Alcalde

bufar per treure els fruits. No veig tan greu com per tancar-ho, si ho volem ho farem, però crec que
si ho tornem a bufar i rastellar es pot seguit utilitzant, sempre buscant una solució més definitiva.
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