
EL MODEL DE GESTIÓ DE L'AIGUA A DEBAT
El maig del 2018 final itza el contracte d'arrendament signat amb Sorea el 1988
(renovat el 1998 i el 2008 en períodes de 10 anys). Hem portat el debat al ple.

Juny de 2017

UN PROJECTE PARTICIPATIU.

ERC Tona som un grup de veïns
amb inquietuts i ganes per
mil lorar el nostre poble. Volem
un municipi ben viu, sostenible,
socialment just, amb una
administració transparent i
participativa, que protegeixi el
patrimoni local i trebal l i pel nou
país.

Estem encantats d'anar rebent
les vostres propostes i neguits,
també que col ·laboreu o
vingueu a les nostres reunions,
junts tirarem endavant aquest
projecte.

INVERSIONS POC
EFICIENTS

La nostra opinió sobre totes les
grans inversions que farà el govern
aquest mandat. Util itzen bé els
recursos? Responen a necessitats?

ACAMPADA JOVE

Amb Ítaca Band, Els Amics de les Arts,
Aspencat i la Pegatina entre d’altres.
Podeu comprar els abonaments a
www.acampadajove.cat. Des de les
JERC Vic organitzarem un autobús.
Us hi esperem. facebook.com/JERC.Vic

Tardà omple la Sala de Plens.
01/06/2016

Oriol Falguera expl ica la història de l 'estelada.
27/04/2017



EL MODEL DE GESTIÓ DE
L'AIGUA A DEBAT.

A la sessió plenària del 22/02/2017 es
va adoptar l 'acord de no prorrogar el
contracte vigent amb l 'empresa
SOREA. En el ple de maig, ERC Tona
hem presentat una moció amb la
intenció d'estudiar, debatre i trebal lar
sobre els diferents models de gestió
del servei d'abastament i distribució
d'aigua per aportar elements de judici
que permetin valorar quin és el model
més convenient per a Tona (gestió
directa, empresa privada, models
mixtes, hi ha moltes fórmules).
Malgrat la versió definitiva ha patit

algunes modificacions des de la
presentada en primera instància, hem
aconseguit que s'aprovi, fet que ens
era de vital importància per poder
obrir el debat i trebal lar des de
primera línia. Es tracta d'un servei
bàsic i cal encertar bé la fórmula: la
decisió podria durar dècades i costarà
mil ions d'euros repercutits en cada
factura. Creiem que el ciutadà hi té
molt a dir.

ELS NOSTRES REGIDORS.
Núria Sisó, Olga Marmol i Albert
Jofre.

#ERC
TONA

Vam introduir
una bonificació a
l 'impost de
construccions
instal ·lacions i
obres, per a la

nova construcció que tingui el
certificat A d'eficiència
energètica.

Vam presentar
una moció per
pagar a l 'Agència
Tributària
Catalana, i una
altra per declarar

Felip VI persona non grata,
l 'ú ltima va tirar endavant amb el
nostre vot i l 'abstenció del PDeCat.

Al 2016 vam
advertir que Tona
suspenia en
transparència,
que cal ia mil lorar.
A 2017 per fi

aprovem l'índex infoparticipa, això
sí, és un índex de mínims i volem
molt més.

Hem demanat, i
esperem que tiri
endavant, la
creació i mil lora
de les vies que
connecten de

forma sostenible el poble amb
l 'entorn i, en especial , amb l 'estació
de tren.

Vam posar de
manifest
l 'existència d'una
cinquantena de
vivendes buides
en mans dels

bancs, així com demanar que es
prengui mesures perquè acabin
en lloguer social.

Hem reclamat un
estudi i accions
per revifar el
centre del poble,
també que la
dinamització del

centre seria un camp ideal per fer
un pressupost participatiu , així
com la cultura i algunes obres.

INVERSIONS POC EFICIENTS

Centre cultural : Es projecta l ’edifici i
tota la despesa, finalment es fa un
procés participatiu per saber què si
fa. No hauria estat mil lor fer-ho
justament al revés? Es pensa el servei
primer, es dissenya on s'ubica en la
justa mesura, no es malgasten
recursos ni s'endarrereixen inversions
a l ’espera d’alguna inexecució.
Finalment, no trobem certer
començar un centre cohesionador
excloent l ’esplai i enviant-lo a unes
cargoles que han costat centenars de
milers d’euros més.

Celebrem que per fi arregl in alguna
vorera. Demanem que també tinguin
cura dels carrers secundaris:
l lambordes aixecades, forats i arbres
que broten sense control .
Sobre el panel l informatiu, entenem la
voluntat de comunicació, i que
s'aprofita per instal ·lar una presa
electrica que generarà estalvi,
aquesta mil lora però no obligava a
posar una pantal la tant costosa.




