
 

A l’atenció de l’Il·lustríssim Sr. Alcalde- President de l’Ajuntament de Tordera,  

 
Jo Xavier Martín de Diego, com a regidor-portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular, presento els següents precs i preguntes perquè siguin atesos en el Ple 
ordinari de 25 d’abril 

 

PRECS 
 
1- Alguns veïns del Carrer Catalunya ens han comentat que als seus 
jardins hi entren talps i altres animals petits procedents del parc conegut com a 
era del Mas Ros. Demanaríem una major neteja i cura de la zona per evitar 
aquestes plagues. 
 
2- L’any passat en un Ple vam demanar que es procedís a la reparació 
d’una passera que hi havia per la zona del Pla de Jalpí ja que impossibilitava el 
pas de ciclistes. Atenent que és una zona on, sobretot el cap de setmana, hi 
passen molts ciclistes que visiten el nostre entorn demanaríem que es procedís 
a la seva reparació. 
 
3- Els cotxes que vénen del Carrer Mallorca i volen incorporar-se al Carrer  
Puigvert tenen un stop. A d’altres zones del municipi, en zones de mala 
visibilitat es col·loquen miralls per tal de facilitat la incorporació. Demanaríem 
que en aquesta intersecció també se’n col·loqués un. 
 
4- En algunes ocasions hi ha ciutadans que entren instàncies preguntant 
per convocatòries de treball o bé oferint-se a realitzar feines per a l’Ajuntament. 
Tenint en compte la situació actual la resposta que se’ls dóna és que en 
l’actualitat no hi ha convocatòries i que en tot cas estiguin atents a la web de 
l’Ajuntament. Demanaríem que en properes respostes s’hi afegís la informació 
sobre com apuntar-se a la borsa de treball per tal que tinguin un accés més 
directe a aquest tipus d’informacions. 
 
5- El carrer Vallmanya és de doble sentit i no té senyalització horitzontal. 
En algunes ocasions els cotxes circulen pel mig del carril amb el perill 
d’accidents. A més cal afegir que és un carrer on hi passen molts autocars i 
això provoca sovint problemes amb els cotxes que giren al carrer procedents 
de Camí Ral. Demanaríem que es pintés una línia que delimités els carrils. 

 
 



 

 
 

PREGUNTES 

1-  Dins de les diverses consideracions de caràcter tècnic que calia 
solucionar a l’Escola Serra de Miralles un cop finalitzades les obres 
d’adequació, s’hi troba el requeriment del Departament d’Ensenyament a 
l’Ajuntament per tal que elimini la pintura del terra del pati ja que el fet d’haver 
estat utilitzat per les pràctiques d’educació vial el converteix en lliscant. Aquesta 
pintura ja va provocar un accident i en pot provocar més si no es soluciona. 
Ambdues administracions consideren que pertoca a l’altra solucionar el 
problema. En qualsevol cas, volem saber com està el tema i demanar que 
l’Ajuntament ho solucioni i en tot cas solucioni a posteriori el conflicte 
competencial. Així mateix volem saber com s’està treballant per solucionar la 
resta d’actuacions a resoldre. 
 
2- Arreu de Catalunya sentim parlar de robatoris a pagesos. A la nostra 
zona aquests incidents es produeixen sovint a Palafolls i Malgrat de Mar. Volem 
saber si a Tordera se n’han comés i si es segueix algun protocol d’actuació per 
evitar o pal·liar aquest problema.  

3- Un cop resolt el contracte amb Mondisa després que la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat es pronunciés i atenent que veïns de Sant 
Daniel segueixen reclamant la finalització d’aquestes obres volem saber com 
es troba el tràmit per tal d’adjudicar el que resta de l’obra. 

4-  Quin és el cost econòmic de la col·locació del màstil i l’estelada de la 
Plaça Pau Casals? En base a quina partida pressupostària s’ha executat? 
Entenent que la feina ha estat encarregada a la brigada, quants operaris i 
durant quanta estona hi han treballat? 


