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Ajuntament de Tordera 

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2015/4 DE 29 D’OCTUBRE DE 2015  

 

Òrgan competent Consell de la Vila 

Núm. sessió 2015/4 

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

Assumpte Acta del Consell de la Vila núm. 2015/4 de 29 d’octubre de 2015 

 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
DURADA: de les 19:00 a les 19:40  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 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 
Pren la paraula el Regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Salvador Giralt Carrillo, per passar-la 
directament al moderador, el Sr. Albert Sabater. 
 
Abans, pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’Acta de l’anterior Consell de la Vila, sense que 
ningú tingui res a dir, amb la qual cosa manifesta que es dóna per aprovada.  
 
1a tanda de preguntes: 
 

• Sra. Margarida González: a l’últim Ple ordinari del mes de setembre se’m van donar unes 
respostes per part de l’Alcalde i també de la Regidora que no eren correctes i vaig intentar 
parlar, però no se’m va deixar parlar. Abans als Plens ordinaris es portava un micro, ara no, 
no sé per què. La instància per mi era important. Vostè em va dir que li parlés amb respecte i 
jo crec que ho vaig fer.  Vostè va respondre que hi ha vehicles autoritzats i no va llegir que 
suposava un perill quan els vehicles fan maniobra per accedir al c/ Immaculada.   

 
Dues coses no són correctes: la Regidora em va dir que la persona que condueix aquell 
tractor viu a aquell carrer i no és correcte i em van dir que havia de passar per allà sí o sí 
perquè viu allà, però té un altre carrer alternatiu i se’n pot obrir un altre a l’Avinguda dels 
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Països catalans i vostès haurien d’obligar als propietaris a obrir un camí alternatiu. Ara 
aquelles terres són agrícoles i d’aquí a quatre dies seran urbanitzables. Ara ningú se’n 
beneficia. 

 
També la regidora va dir que aquest senyor té un permís. Pregunto si aquest permís és 
verbal o per escrit i si se li dóna a aquesta persona amb el nom de la persona i referència del 
vehicle, doncs a vegades hi ha tres tractors diferents amb diferents persones. I també vull 
saber la durada del mateix. 
 
També van dir que l’Alcalde havia dit que no sabia de què li parlava, però a l’abril del 2015 ja 
havia enviat un correu dient que havien parlat d’aquest tema amb la policia i que ja estaven 
encarregades les senyals de reforç. 
 

1a tanda de respostes: 
 

• Sílvia Català: quan em referia a què aquell senyor vivia a allà, error, sabem que no viu a allà, 
em referia a què té la seva explotació allà, amb la qual cosa el trajecte per anar a l’explotació 
és aquell carrer. Sabem que hi ha un carrer alternatiu, però també entenem que el que vol 
és arribar el més ràpid possible a casa seva. Quant als permisos, té un permís verbal. Les 
persones que treballen a l’explotació són els únics que poden accedir per allà. Si en algun cas 
puntual algun servei ha de passar-hi també ho permetríem. Reforçar la senyalització 
entenem, com diu, que no cal perquè és molt clara.  

 

• Alcalde: respecte al pas alternatiu de l’Avinguda dels Països Catalans, el Pla Parcial està 
aturat, doncs l’Ajuntament l’hauria de promoure i els veïns haurien de pagar, i en situacions 
econòmiques impossibles com l’actual no podem engegar cap Pla Parcial perquè quedaria a 
mitges. L’Ajuntament no es pot endeutar i si els veïns no paguen s’hauria d’endeutar. Per 
l’Ajuntament seria perfecte poder acabar la circumval·lació municipal, però quan van arribar 
les vaques primes va ser impossible mantenir el ritme d’obres perquè els veïns, que són els 
que han de pagar, no podrien pagar, i si els veïns no paguen l’Ajuntament hauria d’assumir el 
cost de les obres.  

 
2a tanda de preguntes: 
 

• Sra. Margarida González: també li volia dir a la Regidora que aquesta persona sí que viu on 
té l’explotació i que crec que haurien de vetllar per la seguretat dels ciutadans i no ho fan.  
 
Referent al Pla Parcial, volia pregunta si hi ha prescripció, perquè si en 10 anys això caduca, 
què passarà? També dir que quan es va urbanitzar el Sector, molts veïns van haver de 
malvendre els terrenys per poder pagar a Incasòl, però ara aquest trosset no es pot 
urbanitzar.  
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2a tanda de respostes: 
 

• Alcalde: no hi ha prescripció, res no caduca, per tant, tranquil·litat. I segona cosa, tan de bo 
poguéssim vendre els terrenys, però no hi ha compradors. El que pot passar és que els 
propietaris paguin amb terrenys a l’Ajuntament, però l’Ajuntament haurà de pagar a 
l’empresa que fa les obres i aquesta no voldrà cobrar amb terrenys. 

 
3a tanda de preguntes: 
 

• Domi Lorenzo: pregunto pel tema dels pisos. Fa més d’un any i mig es va aprovar que es 
multaria als bancs i voldria saber com està i també quantes famílies hi ha apuntades a la 
Borsa d’habitatges i quants pisos hi ha disponibles. I una petita cosa en relació a l’Alcalde… 
em sembla molt bé que acompanyés al Sr. Mas, però també li demanaria que acompanyés a 
la PAH en coses que fa al poble, i també la resta d’equip de govern. 

 
3a tanda de respostes: 
 

• Josep Llorens: pel que fa al tema de les multes, ja li vaig contestar que acabàvem de tancar 
el procediment per posar-lo en marxa i aquesta setmana ja hem donat l’ordre de què es posi 
en funcionament ja. Quant a la Borsa, ara mateix no ho sé, però ho puc demanar pel proper 
dia i dir-t’ho. Habitatges, avui per avui, no n’hi ha cap de disponible. Estem negociant amb 
Solvia, Servihabitat i Bankia, així com amb la Generalitat per intentar aconseguir habitatges, 
però no en tenim cap de disponible actualment. 
 

• Alcalde: evidentment. No tinc cap problema en assistir a altres esdeveniments que no surten 
a la premsa. 

 
4a tanda de preguntes: 

 

• Sr. Bartolomé Guirao: tinc dues preguntes: m’agradaria saber per què al Consell de la Vila no 
hi està representada l’oposició i també preguntar a l’Alcalde si quan va donar el suport al Sr. 
Mas ho va fer a títol personal o en representació de l’Ajuntament. 
 

• Sra. Margarita González: a l’últim Consell de la Vila un senyor va preguntar per què no hi 
havia més policia i l’Alcalde va contestar que la policia no és necessària en un poble de 
menys de 20.000 habitants. Li  demano que em digui un nom d’un poble de 16.000 habitants 
que no tingui policia. Si no creu en la necessitat que hi hagi policia, la tregui, ens sortirà més 
barat. I que ens digui l’article de la Llei que conté aquesta previsió, ja que jo he trobat que no 
era obligatòria la seva existència en cas de municipis de menys de 5.000 habitants. 
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4a tanda de respostes: 
 

• Josep Llorens: quan es va concebre el Consell de la Vila vam pensar-lo com un intercanvi 
entre el ciutadà i el govern, que és qui gestiona el dia a dia de les decisions que es prenen 
des de l’Ajuntament. Es podria haver plantejat d’una altra manera, però aquesta ens va 
semblar que era la millor forma, doncs una cosa és el Ple municipal i l’altra l’acció concreta 
de govern.  
 
Sr. Salvador Guirao: en alguns temes seria interessant saber la postura de l’oposició.  
 
Salvador Giralt: seria una opció important a valorar. 
 

• Alcalde: hi vaig anar com a Alcalde. I quant a les preguntes, dir que jo no vaig dir que no feia 
falta la Policia, vaig dir que no era obligatòria. Tampoc vaig dir que cregués que a Tordera no 
calia policia, sinó que als pobles de menys de 20.000 habitants no era obligatori que 
tinguessin policia local. A més, no només vaig dir que creia que era necessària, sinó que la 
previsió era augmentar. Quant a la normativa, de memòria, li diria que és la Llei de règim 
local o la Llei de policies. I les policies són obligatòries a partir de 20.000 habitants i 
voluntàries a partir de 5.000 habitants. 

 
5a tanda de preguntes: 
 

• Sra. Manoli Nevado: és un problema venir a comprar a Tordera, perquè no hi ha 
aparcaments i m’han suggerit si es podria aprofitar l’antiga escola Melva, situada entre el 
Camí Ral i el carrer Folch i Torres, per fer-hi aparcaments als baixos, encara que fos a un preu 
simbòlic. 
 

• Sra. Margarita González: al Camí Mas Martí, a l’alçada de la Citroën, s’ha canviat el sentit 
dels vehicles. A l’hora de canviar-lo, heu pensat en els vianants perquè ens trobem sense 
vorera. 

 
5a tanda de respostes: 

 

• Alcalde: l’antiga escola Melva és un espai privat; en podem parlar amb el propietari i si ho 
acceptés no tindríem cap problema. En altres ocasions, hem llogat espais privats per 
destinar-los a aparcament.  
 

• Sílvia Català: el tema de la vorera sí que ho vam mirar i no ho entenc perquè tant al carrer 
Mas Martí com al carrer Maresme hi ha voreres. És cert que al carrer Mas Martí a una banda 
hi ha una vorera una mica estreta, però al c/ Maresme hi ha una vorera completament 
transitable. Per tant, no veig on hi ha la dificultat. 
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Sra. Margarida González: si puges, el que baixa s’ha de decantar, perquè tenen preferència 
els de la dreta i a l’altra banda no hi ha vorera.  
 
Sílvia Català: hi ha un tram de vorera que és més estret, però no hi ha una preferència pels 
vianants si es va per la dreta o per l’esquerra, sinó que s’ha d’aplicar el sentit comú, i abans 
de baixar de la vorera a la calçada cal mirar si ve un vehicle o no. Si tinguéssim una vorera de 
metre i mig no passaria i tampoc si hi hagués vorera a l’altre costat del carrer.  

 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 19:40 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 
 
 


