
Març 2016. El butlleti de

Urbanisme, Obres i Serveis, 

Via Pública, Transports, 

Pagesia i Hisenda

plabx@tordera.cat

Participació ciutadana, 

Transparència, TIC, Joventut, 

Esports, Civisme, Cultura, 

Habitatge i Medi ambient

romaguerarj@tordera.cat

Ensenyament, Serveis 

socials i Recursos humans

serrafa@tordera.cat

Promoció econòmica, 

Fires, Sanitat i Seguretat

mateosns@tordera.cat

La confiança de 1535 torderencs i torder-

enques que dipositaren el vot en la nostra 

candidatura ha permès disposar d’un equip 

de 4 regidors/es. Per fer més eficaç la 

nostra tasca des de l’oposició ens hem 

organitzat per àrees de la següent manera a 

les quals us animem a contactar sense cap 

dubte per qualsevol qüestió:



Després de gairebé un any des de la 
formació del nou govern torderenc, el pacte 
entre Convergència i Unió i SOM Tordera ha 
demostrat ser una continuïtat de les 
majories absolutes de CiU. L'acord garantia a 
CIU no haver de fer els canvis profunds  en el 
funcionament del govern de l'Ajuntament 
que li reclamàvem en un pacte amb ERC + 
Gent de Tordera.

Tret d’alguna idea bona per començar a obrir 
l’Ajuntament, com ara el Consell de la Vila, el 
govern de Convergència i SOM segueix 
actuant de la mateixa manera; aplicant la 
política de contractació a dit i esquivant els 
concursos d’adjudicació públics. El govern de 
CiU i SOM va contractar un ex-regidor com a 
tècnic després de quedar fora del grup 
municipal de CiU a les passades eleccions. És 
evident que contractacions d’aquest tipus 
van en sentit contrari a la reducció del cost 
polític que tant defensaven ambdós grups en 

el moment de formar govern i, fins a dia 
d’avui, encara no sabem el cost polític real i si 
aquest suposa un estalvi en relació a 
l’anterior govern. A més a més, des del grup 
d’ERC + Gent de Tordera trobem a faltar la 
promesa electoral de SOM Tordera que feia 
referència a l’auditoria del deute de l’Ajunta-
ment de Tordera. Francament decebedor, 
perquè era un compromís seu pels 100 
primers dies de govern.

Mentrestant, el grup municipal d’ERC i Gent 
de Tordera estem treballant per dur a terme 
el nostre programa de govern. A finals de 
2015 vam arribar a un acord amb els grups 
de Convergència i SOM per destinar una 
partida de 30.000€ a remodelar de forma 
urgent espais viaris insostenibles socialment 
i descongestionar el centre del poble de 
vehicles. Estem parlant de canvis de nivell o 
desplaçar fanals. És necessari fer petites 
obres de millora, de forma constant i sense 

pausa. Per altra banda, hem fet diverses 
peticions a l’equip de govern en el Ple 
Municipal perquè es publiqui de forma clara i 
entenedora les anàlisis d’aigua del poble i els 
pressupostos municipals. Vetllem per la 
transparència.

Hem demanat l’obertura del CAP 

en horari nocturn a més a més que  

l’Ajuntament també indentifiqui 

què influeix en la manca de salut 

dels torderencs/ques  i actuï 

per solucionar-ho.

Al govern de Tordera li hem 

exigit que actuï amb 

contundència per garantir 

la seguretat davant de 

l’allau d’ocupacions il·legals 

de pisos buits.

Compromesos amb el país i 

valents davant les injustícies, 

hem reclamat per enèsima 

vegada al govern el 

pagament dels impostos 

a l’hisenda catalana.

Hem demanat que Tordera tingui 

d’una vegada  un únic Banc dels 

aliments que treballi per la dignitat 

de les famílies i que aporti una 

gestió eficient dels seus recursos.

Compromesoso amb els 

veïns i les veïnes, per tal 

de mantenir net i endreçat 

l’entorn per a una millor 

seguretat.

Millorem el dia a dia dels veïns/es 

gràcies als 30.000 € que hem 

aconseguit destinar per 

començar a fer arranjaments 

als carrers del poble. 

Apunta´t a ERC Tordera o al grup 
d’independents Gent de Tordera!


