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Ajuntament de Tordera 

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2015/1 DE 30 DE JULIOL DE 2015  

 

Òrgan competent Consell de la Vila 

Núm. sessió  2015/1 

Codi Classificació 1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana 

Assumpte Acta del Consell de la Vila núm. 2015/1 de 30 de juliol de 2015 

 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
DURADA: de les 19:00 a les 19:50  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. 
 

Regidora de Seguretat, Via Pública, Mobilitat i Transports i 
Festes. 
 
Regidora d’Esports i Civisme. 

 
 
Moderador 
 

 
 
Sr. Marc Unió Puig 
 
Sra. Sílvia Català Mora 
 
 
Sra. Bàrbara Vergés Miralles 
 
 
Sr. Albert Sabater Ruscalleda 
 
 

Secretària  
 

Sra. Marta Portella Nogué 

 

 
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT L'ABSÈNCIA 
 

 
Ningú. 
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 
En primer lloc pren la paraula el Regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Salvador Giralt Carrillo, 
per manifestar a les persones presents que és un gran honor inaugurar el Consell de la Vila, el qual 
comporta un gran pas endavant en temes de participació i transparència. Exposa que aquest òrgan 
neix amb la intenció de convertir-se en una eina de participació directa per a la ciutadania i que 
des de l’Ajuntament es vol que serveixi per aclarir dubtes i compartir iniciatives. Explica que es 
convocarà de forma simultània i prèvia al ple municipal i que durant el seu transcurs tothom qui hi 
vulgui participar ho podrà fer, respectant unes normes ètiques. 
 
A continuació, segueix dient que ell mateix serà el portaveu de l’òrgan, que el rol de moderador 
serà assumit per una persona externa, concretament l’Albert Sabater, i que qui aixecarà Acta serà 
la Secretària de la Corporació. Finalment, esmenta que les intervencions no superaran mai els dos 
o tres minuts, i tot seguit dóna la paraula al moderador. 
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L’Albert Sabater comença dient que les preguntes han de ser àgils i que les agruparà en grups de 3 
ó 4 per facilitar-ne la resposta. Comença el torn de preguntes. 
 
1a tanda de preguntes: 
 

• Veí: Volia preguntar sobre el tema del policia de barri que portava al seu programa electoral 
algun del grup aquí representat. I també una pregunta dirigida a la Sílvia Català sobre si hi ha 
alguna Ordenança municipal sobre convivència i civisme i com aconseguir-ne una còpia? 
 

• Veí: Esperaba a los 100 días de confianza, pero quería preguntar si ha habido la posibilidad 
de cambiar el protocolo de recibimiento de asistencia social, que para mí era muy 
denigrante. Tuve que vivir situaciones de otras persones que no me interesaban lo más 
mínimo. 
 

1a tanda de respostes: 
 

• Sílvia Català: La pregunta del policia de barri no sé ben bé per a quin grup anava. Quant al 
grup de CiU, és una figura que ens funciona molt bé. En tenim un, que té una moto. És una 
prioritat, però no podem fer noves contractacions, però en el pressupost de l’any vinent 
intentarem poder tenir aquestes noves places per tenir una altra figura de policia de barri. 
Quant a l’Ordenança de convivència i de civisme, en tenim una i entenc que a la web de 
l’Ajuntament estan penjades totes les ordenances. Sinó ens ho demana i li farem arribar una 
còpia. 
 

• Àngel Pous: Malauradament, estem en un moment en què una part important de gent està 
molt nerviosa per problemes obvis i en moments determinats es produeixen situacions de 
crispació. El protocol no ha canviat perquè és molt clar. El ciutadà es dirigeix als SS i fa una 
sol·licitud. Reben una primera acollida i el protocol és difícil de canviar. Sí que té raó en què 
l’espai és molt petit i a vegades quan algú està nerviós pot cridar i algú com vostè es pot 
veure afectat. Per la nostra part volem atendre immediatament les persones, tot i que no 
podem. Els demanem que segueixin aquest protocol i a vegades no el segueixen. Per això 
també hi ha un guarda per a casos de crispació. 

 
Veí: No me refería a la crispación, sino a que necesariamente al que va para otros casos tiene 
que escuchar casos íntimos de otras personas. Me fui antes de tiempo para no tener que 
vulnerar la intimidad de otras persones. A eso me refería. 

 
Àngel Pous: Té raó. En un cas com aquest el més correcte seria portar a aquesta persona en 
un despatx a banda. De fet, una de les coses que mirarem de fer és buscar un altre espai per 
atendre amb més discreció. 
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2a tanda de preguntes: 
 

• Veïna: Hablo en nombre de la Plataforma, al menos de dos o tres, pero para que lo sepan 
todos los que están en el gobierno del Ayuntamiento, hemos solicitado que a todos los que 
deben el IBI se les faciliti el pago fraccionado porque la voluntad es pagarlo, porque para la 
dación en pago uno de los requisitos es no tener deudas pendientes.  
 

• Veïna: Una de esas personas soy yo, que he ido a que me lo fraccionen, pero me han dicho 
que aun así no me pueden assegurar el embargo. Esto es lo que quiero assegurar. 

 

• Veïna: Hola, bona tarda, en tema de beques de menjador escolar, libres... demanen nòmines 
de mesos enrere, però si a partir d’ara la situació canvia hi ha manera de demanar alguna 
altra ajuda. 

 
2a tanda de respostes: 
 

• Marçal Vilajeliu: El que intentem, no només en temes d’IBI, és estudiar cas per cas, mirem 
els antecedents, sempre que la persona afectada tingui la voluntat de pagar. Partint 
d’aquesta premissa, sempre ens entendrem.  
Veïna: Ella ha pagado la primera cuota, però el Sr. le ha dicho que no le asegura que le vayan 
a embargar. Si usted està por encima de este Sr. le pediría si es así o no.  
Marçal: Quan es demana un fraccionament hi ha la normativa de l’Organisme, que no està 
per sobre ni per sota, sinó que la gestió l’Ajuntament la té delegada a l’Organisme i a 
vegades la llei estableix màxims de fraccionaments per a determinats imports, però és 
veritat que en certs casos quan el fraccionament formal no te’l poden fer, si va pagant, amb 
el pagament mínim és molt estrany que s’insti l’embargament. 
Alcalde: si es demana l’ajornament després que arribi l’embargament sí que tindríem un 
problema.  

 

• Àngel: quant als ajuts de llibres i transport escolar, s’ha de seguir una baremacio en funció 
de les possibilitats econòmiques i algunes famílies queden en zero punts. La baremació es fa 
a data en què es tramita la sol·licitud. Si es troba en una situació complicada a principi de 
curs, passi per serveis socials perquè des d’allà podem revisar la seva situació, però 
d’entrada hem de seguir la baremació a data de presentació de la sol·licitud. 

 
3a tanda de preguntes: 
 

• Veí: No creieu que és lamentable que a una persona que està a punt de perdre la vivenda o 
que ja l’ha perduda l’Ajuntament encara li vulgui cobrar uns IBIs? No se li podria fer una 
condonació d’aquests impostos? Es just això? 
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Alcalde: Hi ha un tema que haig de dir a molts ciutadans. Els alcaldes o regidors poden fer 
moltes coses, però és il·legal condonar impostos; es pot subvencionar el 100% d’una situació 
o concedir ajudes, però no es poden condonar impostos. L’IBI és un impost que cobra 
l’Ajuntament, però que imposa l’estat. Nosaltres el gestionem, però no el podem condonar. 
Tindríem un problema amb la justícia. 
 
Carles Seijo: tot i que ho ha dit clar, no vol dir que hi estigui d’acord. Considero que és injust, 
però és el que diu la llei. 
 

• Veïna: Hi ha vàries instàncies de veïns de Terra Brava per la neteja de la carretera d’entrada. 
L’any passat i anterior els veïns van posar la mateixa instància i no van rebre resposta. Va 
netejar-se una vegada, però no s’ha fet més. Hi ha possibilitat que un parell de cops l’any es 
netegi? 
 

• Veïna: A Tordera Parc, en un pleno del año pasado, dijo que harían la rotonda en diciembre. 
Cuando venimos de Gerona tenemos que bajar hasta Can Bertrolí y quisiera saber cuando se 
hará. 

 
3a tanda de respostes: 

 

• Carles Seijo: El que passa es que no hi ha recursos per a fer la neteja, no només a Terra Brava 
o a Tordera Parc, sinó a tota la resta d’Urbanitzacions. Intentarem fer un altre plànning. I en 
temps d’estiu encara menys, però farem el possible.  
 

• Alcalde: La N-II es competència del Ministeri de foment, que diu dates i després no compleix. 
Primer va dir a final d’any, després al mes d’abril. El fet és que ja han expropiat i començat a 
tallar arbres, amb la qual cosa se suposa que començaran. El Ministeri ho té pressupostat 
per a l’any 2015 i per tant se suposa que ho faran. Quan estigui fet el desdoblament de la N-
II fins a Maçanet arribar a Tordera amb la carretera actual serà un problema greu, amb la 
qual cosa s’entén que s’ha de fer.  
 
Veïna: Y vosotros no podéis presionar de alguna manera?  

 
 Alcalde: Sí, cada tres mesos vaig a veure el Delegat de carreteres i li pregunto.  
 
4a tanda de preguntes: 

 

• Veïna: El año pasado presenté una instancia exponiendo que mi calle en Terra Brava parecía 
un rally y pidiendo un baden. Vino la policia y dijo que sí. Hace un año que lo esperamos. 
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• Veïna: Tema de bancos y pisos. Que se va a hacer, si se va a poner en marcha el tema de 
multas. Hace un año y medio se aprobó en el pleno el tema de multar a los bancos con pisos 
vacíos y quería saber si se va a hacer algo. Hay tres ayuntamientos que ya tienen sentencia 
firme en que el Ayuntaniento ha ganado (Terrassa, Santa Coloma de Gramenet y Girona). 

 

• Veí: El tema de la depuradora de las urbanizaciones. Creo que mas que nada es voluntad 
política, però es otro verano más. La voluntat política se tiene que forzar y apretar al ACA. 

 
4a tanda de respostes: 
 

• Sílvia Català: Buscaré la instància, doncs no ho recordo si fa un any, però si li van respondre 
que sí és qüestió de què quan es pugui es farà. 
 

• Josep Llorens: és cert que fa un any vam aprovar aquesta eina que ha de servir per fer 
pressió per tenir accés a pisos buits. Aquesta era la voluntat. Hi hem treballat. Fins ara hi 
havia poques garanties d’èxit. També és cert que s’ha aprovat una llei catalana, que ja 
veurem, a partir que entri en funcionament, com ens donarà cobertura legal per tirar 
endavant aquestes mesures. Quan tinguem clar com ho podrem fer perquè doni resultats ho 
farem. 

 

• Alcalde: l’ACA no ha fet cap depuradora més que la general. La voluntat política de 
l’Ajuntament és que està fent una depuradora a una urbanització (St. Daniel) i segurament 
arribarà finançament per fer-ne una altra (Àgora Parc). Els recursos no provenen de l’ACA, 
sinó a través de la intervenció de l’Alcalde a la DIBA. D’altra banda, el finançament per fer 
l’altra provindrà del PUOSC. Encara mancarà la de Terra Brava i veure com se solucionarà 
Can Camps i Roca Rossa. En un termini de 2 anys podrem tenir el 90% de l’aigua pendent de 
depuració depurada. Dic aproximadament. 

 
5a tanda de preguntes: 

 

• Veí: Visc al carrer Aragó i m’agradaria que a partir de les 2 de la nit hi anéssiu perquè sembla 
un camp de carreres. Qualsevol dia sortirà un veí despistat o un animal i hi haurà un 
problema. Al c. St. Ferriol és curiós que hàgiu asfaltat tot aquell tros i hàgiu posat una senyal 
de prohibit aparcat quan hi ha uns guals que estan pagant. No és més fàcil treure la senyal 
de prohibit aparcar i que quedi igual, doncs ja hi ha diversos guals? 
 

• Veí: Pisos de protecció dels països catalans. L’any passat em vaig reunir amb els serveis 
d’habitatge i vam comparar els impostos que pagàvem amb pisos normals i se’n paguen més 
que en pisos normals. 
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5a tanda de respostes: 
 

• Sílvia Català:  Quant al tema del carrer Aragó teníem coneixement d’aquesta situació i s’hi va 
posar el baden que ha comentat i pensàvem que s’havia solucionat. Ho posaré en 
coneixement del departament de seguretat perquè ho tinguin en compte.  

 Veí: en podríeu posar un altre més amunt.  
 

Sílvia Català: hem d’intentar buscar l’equilibri perquè els bàdens molesten molt, però ens ho 
tornarem a mirar.  
 
Quant al c. St. Ferriol, m’ho aniré a mirar, he entès el tema dels guals, però que hi ha una 
senyal de prohibit aparcat. Amb la seva informació m’ho aniré a mirar.   
 
Veí: Vaig fer aquesta pregunta i em van dir que era perquè el carrer té entrada i no sortida i 
si entra algú no pot sortir l’altre, però no és cert. 

 

• Josep Llorens: no hi pot haver cap tipus de diferència d’impostos en funció del tipus de pisos, 
més enllà dels metres quadrats de cada habitatge. Si li sembla, pot portar aquesta 
comparativa i ho mirem amb el Departament d’Hisenda.  

 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 19:50 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 
 
 


