
 

 

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 27 de juny 

 

PRECS 
 

1- El passat 1 de juny es va celebrar la Fira Estelania i a més es va 
procedir a la col·locació d’una bandera independentista a la rotonda de 
la plaça Pau Casals. A través d’una instància que aquest grup va 
presentar i de diverses factures que hem revisat podem afirmar que el 
cost total de les dues activitats va superar els 2000 euros. Som partidaris 
de la celebració de fires que ajudin a dinamitzar econòmicament el 
municipi. Però no cal oblidar que aquestes fires també suposen una 
dinamització social i cal trobar una temàtica adequada per a tots els 
públics. És evident que una fira amb aquest component ideològic tan 
marcat exclou a bona part de la població. Demanaríem doncs que en el 
futur les fires que es celebressin tinguessin un caire estrictament lúdic i 
apte per a tots els ciutadans independentment de la seva ideologia.  
 
Així mateix, demanaríem que es retirés la bandera estelada que s’ha 
col·locat a la rotonda de la plaça Pau Casals ja que es tracta d’una 
bandera no oficial i ha provocat divisió entre la ciutadania. 
 
PREGUNTES 
 

2- En les darreres setmanes es van instal·lar una sèrie de càmeres de 
seguretat en departaments municipals. Pel que tenim entès només es va 
fer la instal·lació i s’estava pendent de fer els tràmits corresponents per 
tal de poder procedir a l’inici de la gravació i/o l’emmagatzematge de les 
imatges. Ara bé, un dia en concret, una patrulla de la policia municipal es 
va desplaçar a l’Ajuntament alertada perquè es va pitjar el botó 
d’emergència per error. Això fa pensar que el sistema ja podria estar 
funcionant. Volem saber en quin punt es troba la tramitació del projecte i 
conèixer més detalls d’aquest incident ja que les normatives en matèria 
de protecció de la pròpia imatge són cada cop més restrictives i cal ser 
molt curosos en aquest aspecte. 



 

 

 

3- En les darreres setmanes hem vist diverses factures de despatxos 
professionals pels serveis prestats relacionats amb el judici per 
presumpte delicte contra la ordenació del territori que va finalitzar amb 
l’absolució de l’alcalde, la regidora d’urbanisme i dos tècnics municipals . 
Volem saber el cost total per a l’Ajuntament d’aquests serveis. 
 

4- En la votació dels pressupostos d’enguany el nostre grup es va abstenir 
ja que entre d’altres propostes del PP que van ser acceptades pel 
govern municipal hi havia la de contractar per obra i servei a aturats de 
Tordera en aquelles feines que la llei així ho permetés, evitant d’aquesta 
manera una externalització de serveis i aconseguint una rebaixa de 
costos a més d’inserir laboralment, encara que sigui per un període curt 
de temps, a aturats del nostre municipi. Volem saber què s’ha fet en 
aquest aspecte per donar compliment a l’acord. 
 
 

5- El Consell comarcal forma des del mes de març un total de 102 
persones en diversos àmbits laborals. Ara es subvencionarà a les 
empreses que contractin aquests treballadors amb 645,30 euros 
mensuals durant 6 mesos. Volem saber si en aquests cursos de 
formació hi formen part ciutadans de Tordera i en tot cas quin va ser el 
procés a seguir per informar-los de l’oferta formativa. 


