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INTRODUCCIÓ 
Des del Partit Popular de Tordera hem treballat aquests darrers 4 anys, des de 

l’oposició, per complir el màxim de punts del nostre programa. Hem dut a terme 

una política constructiva que ha suposat que moltes de les nostres propostes 

siguin avui una realitat. Tota aquesta activitat es pot consultar a la nostra web  

www.pptordera.com 

Així doncs hem aconseguit millores en la fiscalitat de comerços i famílies; hem 

aconseguit que no s’eliminessin places de policia local o hem incorporat al 

pressupost partides per fomentar l’activitat econòmica, entre d’altres exemples. 

De cara als propers 4 anys hem construït un programa de govern realista i 

justificat. Hem fugit de la promesa fàcil i som capaços de justificar 

econòmicament en base al pressupost municipal les nostres mesures. Ho hem 

fet a través d’un pla d’estalvi que expliquem més endavant basat en la 

optimització de la gestió dels recursos municipals 

En un temps de desprestigi de la política cal allunyar-se d’aquelles propostes 

populistes que prometen el paradís quan en realment l’únic que proposen és un 

programa irreal, sense rigor i que porta Tordera encara més a la ruïna. 

Amb un deute de gairebé 30 milions d’euros cal treballar perquè no siguin els 

ciutadans els que segueixin pagant aquesta mala gestió de CiU. La nostra 

prioritat serà l’estalvi, optimitzant els recursos públics i repercutint aquest 

estalvi en quatre eixos: el pagament del deute, la baixada d’impostos, la 

seguretat  i la creació d’ocupació. 

Hem estat l’únic grup que ha alertat de la problemàtica d’inseguretat creixent al 

municipi vinculada a l’arribada de persones de fora de Tordera amb la única 

voluntat de viure a costa dels torderencs. L’Ajuntament ha de deixar de premiar 

aquestes persones. Som els únics que hem fet propostes per eradicar aquest 

problema. Cal treballar en dos àmbits, el dels serveis socials i el de la seguretat 

per evitar que la delinqüència i la picaresca segueixen creixent a Tordera. Els 
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recursos públics són limitats i les ajudes han d’anar a les persones que ho 

necessitin. No pot ser que qui acaba d’arribar tingui dret a tot mentre torderencs 

que han pagat impostos tota la vida visquin amb dificultats.  

Pensem en una gestió global i integrada que permeti no desatendre cap servei 

bàsic a la vegada que els optimitzem. Fugim d’obres faraòniques i serveis 

electoralistes. Volem gestionar amb rigor el pressupost municipal i que els 

ciutadans deixin de pagar a través dels seus impostos el desgavell provocat 

durant tots aquests anys. Cal posar fil a l’agulla a tots els nous problemes que 

s’estan creant i que el govern municipal ha contribuït indirectament a crear com 

a conseqüència d’una manca absoluta de previsió. I també cal que totes les 

persones del municipi puguin accedir en igualtat de condicions als plans 

ocupacionals. Cal que Tordera fugi de debats que vagin més enllà del propi 

poble i que l’Ajuntament deixi de finançar amb els impostos de tots la deriva 

independentista empresa per la Generalitat. 

En aquestes pàgines veuràs què proposem i com tenim pensat dur-ho a terme, 

amb una justificació econòmica i legal fruït del rigor i la serietat en l’elaboració 

del programa. Estem oberts a noves propostes i a consultes sobre el contingut 

del programa. Pots contactar amb nosaltres al telèfon 699.17.36.05 o al correu 

pptordera@hotmail.com 
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GESTIÓ INTERNA DE 

L’AJUNTAMENT 

FINANCES MUNICIPALS 

Una gestió rigorosa dels recursos públics per redui r el deute 

sense retallar els serveis 

Tordera té un deute de gairebé 30 milions d’euros. Després de Santa Susanna, 

som la segona població de l’Alt Maresme amb l’índex de deute per habitant 

més elevat, amb 1240 euros. 

La mala gestió dels últims anys provoca que la càrrega financera de 

l’Ajuntament sigui asfixiant. Malauradament han estat els ciutadans els que han 

pagat aquesta mala gestió a través dels impostos.  

Així mateix durant el proper mandat vencen diversos contractes i alguns d’ells 

ja estan caducats. Cal fer noves licitacions i podrem obtenir importants estalvis, 

com per exemple, amb el transport. 

Aquests 4 anys hem posat de manifest en vàries ocasions al plenari municipal 

diversos exemples de mala gestió i de poca optimització dels recursos públics. 

En moltes ocasions l’Ajuntament ha contractat serveis o comprat material a 

empreses que no eren de Tordera i per uns preus més alts dels que es podrien 

haver obtingut mirant pressupostos o fent contractes de subministrament. Ho 

hem observat en vàries factures amb possibles estalvis que oscil·larien entre el 

8 i el 53 % 

Hi ha molt camí per recórrer per fer el mateix amb menys diners 

En aquest sentit hem elaborat un pla d’estalvi que permetrà disposar de diners 

per dur a terme altres projectes del nostre programa. Es tracta d’un pla d’estalvi 
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base, és a dir, creiem que a través de noves licitacions, renegociacions i cerca 

de més pressupostos es podria estalviar una xifra més alta. Però en qualsevol 

cas aquestes són unes xifres mínimes que sí es podran assolir i que, per tant, 

permeten justificar econòmicament les nostres propostes. En tot cas, l’estalvi 

addicional a aquest pla que presentem, que es pugui obtenir es destinarà 

prioritàriament a pagament del deute, rebaixa d’impostos i despesa relacionada 

en promoció econòmica i seguretat. 

 

 

 

Així doncs, considerem una reducció d’un 20 % per a campanyes institucionals 

i un 10 % en festes de la població i despeses de caràcter institucional. 

En la banda de la optimització, la creació de concursos oberts a més empreses 

per partides com el lloguer de carpes de Fira del Ram permetrà estalviar un 10 

%.  

Així mateix, despeses que actualment s’adjudiquen a dit es rebaixaran ja sigui 

consultant més pressupostos o bé creant contractes de subministraments. 
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Estem parlant de les partides per assessorament i gestories, la Informàtica o la 

compra de material divers. En aquests casos l’estalvi es quantifica en un 10 %. 

Finalment, posarem a licitació contractes caducats. Caldrà posar a licitació 

aquest 2015 el servei de recollida d’escombraries, on calculem una rebaixa del 

5 %. També caldrà fer el concurs pel servei de càtering de Can Compte que 

actualment es troba caducat i on preveiem un estalvi del 10 %, en base a 

estalvis similars obtinguts per altres Ajuntaments. 

També renegociarem contractes de lloguers, per adaptar-los als preus de 

mercat ja que alguns estan signats en plena època del boom de la construcció i 

s’estan pagant preus per sobre del preu actual del mercat. Calculem un estalvi 

mig d’un 5 %. Per citar un exemple d’aquesta desviació en alguns preus dels 

lloguers de terrenys La parcel·la 72 del polígon 17 al Pla de Sant Esteve té un 

cost de 193’41 euros mensuals i té un total de 6703 metres quadrats. La 

parcel•la 69 del mateix polígon té 13077 metres quadrats però en canvi el preu 

es dispara fins als 2991’99 euros. Una diferència de 20 vegades per tan sols 

el doble d’extensió . Se’ns va respondre que en el terreny més car s’havien fet 

més coses (hi ha la potabilitzadora) i està asfaltat. Independentment d’aquestes 

consideracions, que al nostre entendre no justifiquen un preu 10 vegades més 

car,  cal tenir en compte el cost final del lloguer. Uns lloguers que es van 

negociar en una època econòmica positiva on els preus del mercat sí podien 

justificar aquests preus tot i que ara són desorbitats. 

Finalment calculem un 3 % d’estalvi en activitats diverses i un 0’5 % addicional 

en la resta de Capítol 2 del pressupost, fruït d’obtenir millors preus consultant 

més pressupostos dels proveïdors. 

El total d’estalvi immediat serà de 150.000 euros a nuals, que s’hauran de 

sumar a partir del 2017 als 100.000 que hi haurà d’estalvi en el transport urbà 

i escolar si es recullen les prescripcions de l’Estudi de la Diputació de 

Barcelona a l’hora d’elaborar el nou contracte que caduca aquell any.  
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A més, possiblement en els propers anys, el govern de l’Estat continuï 

posant facilitats en el pagament dels préstecs ICO i en perdoni els 

interessos com ha passat aquest any, el que suposar ia un estalvi d’uns 

80.000 euros anuals que anirà destinat a reduir deu te i a pagar proveïdors. 

 

Per tant, per donar compliment a aquest pla d’estalvi durem a terme les 

següents iniciatives: 

 

- Optimitzarem al màxim els recursos municipals, prioritzant en les 

adjudicacions directes als proveïdors de Tordera i en cas que no n’hi 

hagi, el pressupost més econòmic 

 

- En els procediments d’adjudicació directa consultarem diversos 

pressupostos aconseguint reduccions percentuals importants  

 

- En els procediments negociats buscarem més empreses perquè facin la 

seva proposta intentant obtenir així un pressupost més econòmic 

 

- Posarem a licitació contractes caducats 

 

- Establirem unes bases de licitació per a nous contractes incorporant 

criteris de caire social per afavorir persones amb dificultat d’inserció 

laboral i la contractació d’aturats del municipi 

 

- Renegociarem lloguers de terrenys que actualment l’Ajuntament paga 

per sobre del preu de mercat 

 

- Estudiarem mancomunar serveis i contractes de subministraments amb 

altres Ajuntament o administracions 
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- Reduirem el cost del butlletí municipal utilizant-lo només per a 

informacions d’interès per a la ciutadania i no com fins ara per fer 

publicitat de l’obra de govern 

 

- L’actual situació financera de l’Ajuntament impedeix, per llei, la inversió. 

Només farem inversions quan es rebaixi el deute al 75 % del pressupost 

i es compleixi el termini de 30 dies de pagament a proveïdors. 

Aprofitarem els plans de l’Estat per inversions financerament sostenibles 

(amb tipus d’interès del 0 %) i  aquestes inversions aniran encaminades 

a la generació a mig i llarg termini d’activitat econòmica en funció de les 

necessitats concretes de la població. 

 

- Tal com estableix la llei destinarem l’estalvi en els interessos del crèdit 

ICO (80.000 euros l’any 2015 gràcies al decret aprovat pel PP) a pagar 

deute i proveïdors. Així mateix destinarem els possibles superàvits 

pressupostaris a la reducció de deute i del termini de pagament a 

proveïdors i només quan estem dins la ràtio de deute establerta pel 

Ministeri i l’Ajuntament compleixi amb el termini de 30 dies de pagament 

a proveïdors destinaríem aquests superàvits pressupostaris a inversions 

financerament sostenibles relacionades amb la creació d’ocupació 

estable. 
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TRANSPARENCIA I PRURALITAT 

Un Ajuntament més transparent i amb contínua comuni cació 

amb els ciutadans 

Tot i que, des de la presentació del primer estudi de la UAB sobre 

transparència a l’Ajuntament, l’equip de govern ha fet esforços per complir amb 

més paràmetres de transparència queda encara un llarg camí per recórrer. Cal 

que els ciutadans que accedeixen a la web municipal tinguin el màxim 

d’informació. Per altra banda cal acostar a la ciutadania les informacions del 

seu interès i contestar adequadament les instàncies. 

És per això que durem a terme les següents iniciatives: 

- Augmentarem la transparència per complir amb el màxim de criteris de 

transparència de l’estudi que la UAB fa als Ajuntaments. Començant per 

la publicació del pressupost i la liquidació del mateix a la web de 

l’Ajuntament 

 

- Realitzarem xerrades per part dels regidors de l’àrea sobre temes 

d’interès municipal (pressupost, ordenances fiscal, aprovació o 

modificació de nous reglaments, seguretat, etc) 

 

- Realitzarem xerrades tant al nucli urbà com a les urbanitzacions sobre 

temes que els afectin especialment 

 

- Publicarem la declaració d’activitats i patrimoni dels regidors a l’inici i al 

final del mandat 

 

- Ens comprometem a contestar totes les instàncies en un termini d’un 

mes, ja sigui per escrit o per telèfon, incloent aquelles que legalment no 

siguin d’obligada resposta 
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Un govern obert a tothom i que deixi de tenir la in dependència 
com a prioritat 

El govern municipal de CIU, amb el suport d’ERC i en moltes ocasions dels 

socialistes, s’han dedicat a la promoció de la independència. Una fira 

independentista, la col·locació d’una estelada amb la festa corresponent, 

l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència o autocars per al 

referèndum independentista del 9N són només alguns dels exemples del 

malbaratament de diners en qüestions independentistes 

Som l’únic partit que es presenta a aquestes eleccions que ha defensat als 

ciutadans no independentistes i l’únic que ho seguirà fent 

Nosaltres proposem centrar-nos en la gestió reduint immediatament totes 

aquestes despeses i complint amb les lleis. 

Així mateix hem estat l’únic grup que ha defensat el bilingüisme insistint en que 

els ciutadans castellanoparlants tinguin reconeguts els seus drets lingüístics 

davant l’Ajuntament. Partits que ara demanaran el vot també en castellà, s’han 

negat sistemàticament a que el castellà estigui en condicions d’igualtat amb el 

català. 

És per això que: 

- Eliminarem la despesa en materia d’independència i nacionalisme, 

començant per la quota de 1500 euros anuals de l’Associació de 

municipis per la independència 

 

- La bandera espanyola onejarà a l’Ajuntament, donant compliment a la 

llei de banderes que CIU es nega a cumplir tot i les nostres reiterades 

peticions 

 

- Garantirem els drets lingüístics dels ciutadans incorporant una casella a 

les instàncies per tal que qui vulgui ser contestat en castellà pugui 

indicar-ho 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

IMPOSTOS I TAXES 
Una fiscalitat que deixi d’ofegar la classe mitja i  que ajudi a 

crear feina 

Durant aquests 4 anys ha augmentat la pressió fiscal al municipi. Si vostè agafa 

un rebut de l’IBI de l’any 2011 i agafa el d’enguany veurà que haurà augmentat 

aproximadament un 20 %. 

El mateix passarà si agafa un rebut de la taxa d’escombraries on comprovem 

que aquest ha augment més d’un 16 %. 

La complicada situació econòmica de l’Ajuntament ha propiciat que l’equip de 

govern hagi optat per la via fàcil, carregant a les classes mitjanes el cost de la 

mala gestió. Unes classes mitjanes que en aquests anys han vist com cada cop 

pagaven més impostos municipals però que en canvi no han tingut cap retorn 

per part de l’Administració municipal. Persones que porten tota la vida 

contribuint a les arques municipals i que veuen com els seus diners no es 

gasten de forma correcta. 

Des del nostre partit hem aconseguit minimitzar l’impacte d’aquestes pujades i 

des de la oposició hem incorporat diverses bonificacions a famílies i empreses 

per facilitar el dia a dia. 

Les nostres propostes al llarg d’aquests 4 anys han significat que, respecte al 

que el govern municipal havia previst inicialment: 

• L’Impost de Construccions i Obres no incrementés un 3 % i es bonifiqués en un 

90 % per aquelles construccions i obres que tinguin com a objectiu millorar la 

mobilitat dels discapacitats 

• Una rebaixa de 10 euros en la taxa d’obertura d’un comerç o empresa 
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• No s’incrementés les taxes del taxi un total d’11’5 % 

• Estalvi mig de 50 anuals per taula en la taxa d’ocupació de via pública per a 

bars i restaurants 

• Una reducció de la taxa d’escombraries en un 10 % per a nous negocis 

• Una reducció d’un 10 % en la taxa d’escombraries per increment de plantilla 

• Una reducció del 10 % en l’ICIO si per fer l’obra es contracta a través del servei 

d’inserció laboral 

• Reducció de 20 % en la taxa d’obertura d’un comerç o empresa si s’està a l’atur 

• No s’apugés en un 2’5 % la taxa del Casal d’Estiu 

• Reducció d’un 10 % la taxa d’escombraries per a famílies amb 1 i 2 fills i un 

màxim d’ingressos de 2 vegades el SMI 

• Una reducció del 30 % de l’IAE per a empreses dedicades a la cogeneració 

 

Ara creiem que es pot anar més enllà. Amb l’estalvi que podrem aconseguir 

optimitzant els recursos (veure apartat FINANCES MUNICIPALS), cal que 

l’Ajuntament retorni als ciutadans l’esforç fiscal que han fet aquests darrers 

anys. No prometem baixades miraculoses. Cal un equilibri en els comptes. Ara 

bé, sí que el que proposem ho podem assegurar i justificar mitjançant números: 

- Congelarem els impostos els propers 4 anys i a més farem les següents 

reduccions, que no posaran en perill l’equilibri pressupostari: 

 

- Reduirem els impostos i taxes si l’IPC és negatiu en el percentatge que 

aquest ho sigui 

 

-  Reduirem un 5 % l’IBI al llarg del mandat  

 

- Subvencionarem, a partir de 2017 gràcies a l’estalvi obtingut amb la 

nova licitació del servei de transport,  l’IBI als jubilats amb un import 
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màxim de 100 euros sempre i quan només disposin d’un bé inmoble i un 

vehicle 

 
- Subvencionarem un 3 % de  l’IBI a les famílies amb 1 i 2 fills, les grans 

perjudicades de la política fiscal de l’actual govern municipal 

 

- Reduirem en un 20 % l’Impost de Construccions i Obres que afecti a 

reformes d’habitatges 

 
- Fins ara, des de la oposició hem aconseguit millores en la fiscalitat de 

comerços i empreses. Continuarem en la línea de bonificar impostos i 

taxes a comerços i empreses reduint al llarg dels propers 4 anys els 

tributs que afecten a l’activitat econòmica (escombraries, mercat, 

terrasses de bars, llicències d’obertura, taxes relacionades amb el sector 

del taxi, entre d’altres). Aquesta rebaixa la quantifiquem entre un 3 i un 

10 % rebaixant-la any a any en funció de l’evolució de les finances 

municipals 

 
- Subvencionarem el 50 % de l’impost de circulació als autònoms de 

Tordera que utilitzin el seu vehicle per a la seva activitat professional   

 
- Alguns impostos i taxes s’han de pagar de cop i això a vegades dificulta 

a les famílies el pagament de les mateixes. Tot i que en alguns casos si 

es demana, s’accepta el fraccionament, considerem que aquest hauria 

de ser automàtic si així es desitja.  Per tant, fraccionarem, de forma 

automàtica si així es demana, la taxa d’obertura i l’impost de circulació. 

 
- El govern municipal no informa correctament de la majoria de 

bonificacions a les que els ciutadans tenen dret. Informarem a través 

dels mitjans de comunicació habitual de l’Ajuntament d’aquestes 

rebaixes i en els casos en què sigui possible, a través d’una carta 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Una aposta decidida per crear feina i per donar opo rtunitats a 
tothom 

Si analitzem les dades d’atur a Tordera veiem que  té a data 1 de març 1639 

aturats, un total del 19’23 % de la població activa. Una xifra que situa el nostre 

municipi com a tercer amb més atur del Maresme. Des del Partit Popular de 

Tordera sempre hem dit que l’Ajuntament no té una vareta màgica per eliminar 

l’atur però sí que ha d’aconseguir tenir millors xifres que la mitjana. I això CIU 

no ho ha aconseguit. En aquests 4 anys l’atur a Tordera ha augmentat més que 

la mitjana del Maresme i això ens fa allunyar encara més de la mitjana 

comarcal.  

També observem que en aquests 4 anys la seva evolució ha anat força lligada 

a la marxa del grup Inditex. És a dir, en èpoques puntuals en les que aquest 

grup contractava més treballadors (com poden ser rebaixes o estiu) el 

comportament de l’atur millorava i empitjorava quan aquests treballadors 

finalitzaven els seus contractes. Això podria fer pensar que l’arribada del grup 

Inditex hagués suposat una millora de la situació laboral a Tordera però res 

més lluny de la realitat, l’atur local ha evolucionat en la línea de l’atur a 

Catalunya i a la resta d’Espanya. Això significa que en la resta anem pitjor que 

altres municipis i això es deu en part a la incapacitat del govern municipal per 

generar ocupació i dinamitzar les empreses de Tordera. 

Ara, la marxa de l’online del grup Inditex ja s’ha començat a notar a les xifres 

d’atur (per exemple el mes de febrer l’atur va pujar un 6 % a Tordera mentre 

que al global d’Espanya va disminuir i al Maresme es va mantenir estable). 

El fet de no donar prioritat a la zona del Pla de Vall (antiga Mullera), on 

properament obrirà un Consum ha comportat que ara la zona no estigui 

desenvolupada. L’Ajuntament no ha treballat intensament per l’arribada 

d’empreses en aquesta zona. Si s’haguessin fet les coses bé, com ja feia molts 
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anys que advertíem, ara la zona estaria desenvolupada i s’haguessin creat 

molts llocs de treball 

Cal tenir en compte també l’augment des del 2011, en un 24 % de l’atur de 

majors de 45 anys, un augment superior a la mitjana i que fa que la reducció de 

l’atur en aquesta franja d’edat sigui una de les nostres prioritats. L’atur juvenil, 

tot i que –seguint la tònica general- s’ha reduït, també ha de ser prioritat. 

L’any 2013 es va aprovar, a proposta del PP de Tordera, la creació de la mesa 

local per la ocupació. A dia d’avui el govern municipal de CIU no n’ha convocat 

ni una sola reunió. Des del nostre grup vam considerar que aquesta mesa 

havia de tractar de forma transversal diversos temes de promoció econòmica. 

És per això que en matèria de promoció econòmica la nostra principal proposta 

és el desenvolupament d’aquesta mesa per poder dur a terme les següents 

propostes i projectes: 

- Desenvoluparem les zones comercials dels veïnats amb actuacions 

concretes per promocionar la compra a les botigues dels barris i 

espaiant les fires de caràcter comercial que actualment només es 

realitzen al centre. 

 

- Durem a terme un projecte de gestió integral del teixit comercial perquè 

els comerços de totes les zones del municipi en resultin beneficiats  

 
- Elaborarem un Pla integral per a emprenedors i per a empreses ja 

existents que inclogui informació sobre subvencions i tràmits; promoció a 

dins i fora de Tordera de les empreses del municipi; recursos per a la 

internacionalització; jornades i eines de Getting contacts i promoció en 

xarxes socials entre d’altres temes 

 
- Treballarem per ampliar i millorar les zones industrials en  un pla global 

de millora de la petita i mitjana indústria 
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- Ens acollirem, quan estigui disponible per a municipis com el nostre, al 

projecte d’smart city de la Diputació de Barcelona, encaminant-lo a 

facilitar l’activitat econòmica i la innovació 

 
- Implantarem un programa d’ajudes de fins a 200 euros mensuals a 

empreses locals per contractar aturats del municipi, preferentment 

d’aquells sectors amb més dificultats d’inserció laboral com els joves i 

els majors de 45 anys 

 
- Establirem clàusules socials a les contractacions per afavorir la 

integració laboral de les persones amb més dificultat d’inserció 

 
- Atorgarem més puntuació a les licitacions a aquelles empreses que 

contractin aturats de Tordera 

 
- Farem un concurs d’emprenedoria per premiar econòmicament els 

millors projectes cada any 

 
- Millorarem la mobilitat als veïnats de Sant Andreu i Sant Pere i a les 

zones del nucli urbà amb voreres més estretes. Això facilitarà les 

compres als comerços d’aquests barris, especialment a la gent gran 

 
- Millorarem la fiscalitat de comerços i empreses (Veure apartat Impostos) 

 
- Adjudicarem a aturats del municipi determinats contractes menors per 

obra i servei 

 
- Donarem prioritat a sectors estratègics per a Tordera com poden ser la 

logística o el desenvolupament del sector agroalimentari. Aprofitarem 

subvencions de la Diputació de Barcelona per dur a terme l’elaboració 

d’aquestes projectes 

 
- Organitzarem una ruta de la tapa per promocionar establiments locals 



                                        PROGRAMA DE GOVERN PARTIT POPULAR DE TORDERA 

                                        ELECCIONS MUNICIPALS 24 DE MAIG DE 2015 

 
- Crearem unes jornades gastronòmiques sobre cuina regional 

 
- Adaptarem les ordenances i el planejament urbanístic per permetre 

l’obertura de nous negocis, evitant traves que es puguin donar 

 
- Oferirem formació i tallers a comerços i empreses per facilitar la 

innovació i la seva internacionalització 

 
- Desenvoluparem la finestreta única per agilitzar els tràmits de comerços 

i empreses  

 
- Treballarem per l’arribada d’empreses a Tordera, en especial a la zona 

del Pla de la Mullera 

 
- Tordera té una sèrie d’elements patrimonials i naturals que cal 

promocionar. Apostarem decididament per la promoció d’aquests 

elements per fomentar el turisme d’un dia. Coordinarem aquesta 

promoció amb la promoció de restaurants, comerços, etc per tal que les 

persones que visiten Tordera s’hi quedin tot el dia.  

 
- També coordinarem amb les empreses i comerços de Tordera la 

promoció dels seus negocis destinada a aquelles persones de fora de 

Tordera que venen per esdeveniments esportius o culturals o al mercat 

dels diumenges 

 
- Promourem la instalació d’un Parc Motor, tenint en compte que hi ha 

empreses interessades. A més promourem la realització d’activitats 

relacionades com per exemple exhibicions o exposicions de cotxes 

clàssics. Es tracta d’activitats que atrauen un bon nombre de visitants. 

Treballarem perquè aquests visitants puguin conèixer els comerços, bars 

i restaurants de Tordera i s’hi quedin aprofitant la visita a la població. 
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- Tordera participarà a les jornades europees del Patrimoni que realitza el 

consell d’Europa. Es tracta d’una activitat que actualment es realitza a 

més de 300 municipis de Catalunya i que servirà per donar a conèixer 

durant un cap de setmana el nostre extens patrimoni cultural, històric i 

natural 

 
- Donarem un nou impuls a la Fira del Ram, amb activitats que facilitin 

l’arribada de visitants i que aquests no només es quedin al recinte del 

Prudenci Bertrana, facilitant-los el coneixement del municipi, dels seus 

comerços i dels seus bars i restaurants 

 
- Millorarem les fires locals. A través d’una millor gestió de la partida 

pressupostària en fires en podrem fer més i amb més varietat. Així 

mateix les espaiarem en més zones del municipi per tal que més 

comerços en puguin sortir beneficiats.  

 
- Donarem ple suport i facilitats al turisme rural. Treballarem conjuntament 

amb aquestes empreses per fer de Tordera un lloc atractiu per aquest 

tipus de turisme. 

 
- Totes les ofertes de feina de Tordera –no només les d’empreses que 

acudeixen al servei d’inserció laboral- es penjaran en un taulell d’anuncis 

i es contactarà amb els possibles interessats  

 
- Establirem uns criteris de selecció per als plans ocupacionals. Tothom 

ha de poder accedir a una feina a l’Ajuntament, especialment aquelles 

persones amb més càrregues familiars. Fins ara, el govern de CIU ha 

adjudicat a dit aquestes places. Elaborarem un reglament –com fan la 

majoria de pobles i ciutats- on, a banda de ser oberts a tota la població, 

tinguin prioritat les persones amb una situació econòmica més 

desfavorable, fills a càrrec i col·lectius amb més dificultats d’inserció 

laboral. 
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SEGURETAT 

Una política de seguretat que posi fi a l’augment d els fets 

delictius i doti a la policia de mitjans humans i m aterials 

adients 

La seguretat ha estat una de les prioritats per al PP de Tordera aquests 4 anys. 

Des de la oposició hem advertit de diverses mancances que dificulten la feina 

del cos. La principal ha estat la disminució de plantilla. En els darrers anys la 

plantilla s’ha reduït aproximadament un 30 %. Tenint en compte, l’augment de 

població i l’augment de la inseguretat cal revertir aquesta dada.  

En el darrer any les dades indiquen que a Catalunya els fets delictius han 

disminuït, en canvi a Tordera han crescut un 5 %. Per citar un exemple proper, 

a Palafolls han baixat un 15 %. Malauradament cada vegada més persones es 

queixen d’una sensació d’inseguretat i moltes vegades aquestes crítiques les 

encaixen els agents de policia local quan no en tenen cap culpa. Cal dotar a la 

Policia Local dels mitjans humans adients per poder fer front a aquest augment 

de la inseguretat i per evitar que els problemes greus que ja s’estan produint 

vagin a més. 

Per a dur a terme la nostra política de seguretat engegarem les següents 

iniciatives: 

- L’any 2014 durant l’elaboració dels pressupostos el PP de Tordera va 

aconseguir que 2 places de policia local que CIU pretenia eliminar no 

s’eliminessin. Nosaltres ara proposem cobrir aquestes 2 places ja que hi 

ha disponibilitat pressupostaria  

- Així mateix, quan legalment sigui permés crearem dues noves places 

per poder cobrir les necessitats actuals del servei. Això permetrà en 
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primer lloc una segona patrulla d’urbanitzacions i en segon lloc poder 

disposar de policia de barri a Sant Pere i Sant Andreu 

- Crearem un Twitter per a la policia local com a eina de comunicació 

directa amb la població, tal com realitzen amb èxit a poblacions properes 

com Malgrat de Mar 

 
- Dotarem d’armilles antibales a tots els agents de policia local per millorar 

la seva seguretat 

 
- Hem aconseguit que aquest any s’incorpori una partida per a Proteccio 

civil. Tirarem endavant la creació d’aquest cos de voluntaris 

imprescindible en un poble amb tant territori que permetrà ser més 

proper a la ciutadania i ajudar a la Policia Local en tasques pròpies de 

protecció civil 

 
- Continuarem el projecte iniciat sobre càmeres de videovigilància, 

reforçant aquesta vigilància a les zones més conflictives i a més punts 

d’urbanitzacions 

 
- Realitzarem xerrades per donar consells de seguretat, especialment a 

aquells col·lectius i zones més vulnerables, acostant d’aquesta manera 

la tasca de la Policia Local i el futur cos de Protecció Civil a la ciutadania 

 
- Millorarem la il·luminació al municipi, sobretot a les urbanitzacions, 

especialment en aquelles zones on es produeixin més problemes 
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SERVEIS A LA PERSONA  
 

SERVEIS SOCIALS 

Justícia a les ajudes socials per evitar abusos  

Des del Partit Popular sempre hem estat partidaris d’uns serveis socials justos 

que atenguin amb màxima prioritat aquelles persones que realment ho 

necessiten i que tinguin les eines per detectar els casos de picaresca.  

Ja fa 2 anys vam advertir de la problemàtica de l’arribada de persones de fora 

de Tordera que venien al nostre municipi i ocupaven un pis. En aquell moment 

vam proposar el tapiatge de pisos per evitar ocupacions massives i problemes 

posteriors com els que ja s’han donat. També hem proposat limitar l’accés a 

ajudes als incívics i als que no portin un mínim temps d’empradonament al 

nostre municipi, unes mesures que ja s’han aplicat amb èxit a d’altres municipis 

i que a Tordera no van comptar amb el suport de cap més partit polític. Així 

mateix el govern municipal ha premiat aquestes ocupacions irregulars i ha 

empadronat i donat ajudes socials a moltes d’aquestes persones conflictives. 

Malgrat que ara ja han pres algunes mesures per evitar això l’efecte crida ja 

s’ha produït i cal anar més enllà per evitar que persones que mai han contribuït 

al nostre municipi s’aprofitin dels serveis socials i a més causin problemes. 

És per això que proposem mesures reals per acabar amb aquesta 

problemàtica. Cal no facilitar les coses a aquesta gent i per tant, cal posar totes 

les traves possibles per evitar que continuïn venint a Tordera. Per aconseguir-

ho farem el següent: 

- Retirarem les ajudes socials a persones que incompleixin la ordenança 

de civisme 
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- Caldran dos anys d’empadronament per poder accedir a les ajudes 

socials, fent només excepcions per aquelles situacions d’urgència que 

afectin persones i famílies no conflictives i que compleixin requisits 

d’integració al municipi 

- Només empadronarem aquelles persones que tinguin un contracte de 

lloguer o el permís del propietari de l’immoble 

- Establirem majors mecanismes de control per evitar que persones que 

utilitzen la picaresca per obtenir ajudes socials no les puguin rebre i 

aquests diners serveixin per ajudar a qui realment ho necessita 
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GENT GRAN 

Una aposta clara per les necessitats de la gent gra n, facilitant-

ne l’autonomia i el dia a dia 

Les persones grans són un actiu molt important de la nostra societat. Cada cop 

són més les persones que una vegada jubilades realitzen moltes activitats, o 

col·laboren amb entitats i cal promocionar-ho. 

No ens hem d’oblidar d’aquelles persones grans amb més dificultats 

econòmiques o de mobilitat. I és per això que proposem que l’Ajuntament 

s’aproximi a elles i els ofereixi nous serveis adaptats a les seves necessitats.  

També hem de tenir en compte que moltes persones grans ajuden 

econòmicament als fills. Aquesta autonomia a l’hora de realitzar activitats 

també ha d’anar acompanyada d’una autonomia econòmica i és per això que 

proposem una subvenció de l’IBI a majors de 65 anys i altres mesures de caire 

econòmic. El detall de les nostres propostes és el següent: 

- Subvencionarem, a partir de 2017 gràcies a l’estalvi obtingut amb la 

nova licitació del servei de transport,  l’IBI als jubilats amb un import 

màxim de 100 euros sempre i quan només disposin d’un bé inmoble i un 

vehicle 

 

- Crearem una tarjeta de descomptes, a través d’acords amb comerços i 

les associacions de comerciants de Tordera  

 

- Celebrarem una Fira de la gent gran  

 

- Implantarem un servei de catering a domicili per a persones amb 

problemes de dependència amb una línea d’ajudes per pagar aquest 

servei per aquelles persones amb més dificultat econòmica 
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- Promourem activitats per afavorir les relacions intergeneracionals, entre 

persones grans i joves 

 

- Farem xerrades amb consells de seguretat per a persones grans 

 
- Realitzarem jornades d’esport adaptat i passejades per a gent gran 

 
- Promourem l’ús de noves tecnologies i xarxes socials entre la gent gran 

 
- Millorarem la mobilitat de la gent gran a les urbanitzacions. Quan finalitzi 

el contracte del servei de transport urbà l’any 2017 implantarem un 

servei de taxis a demanda (veure apartat mobilitat) que millorarà la 

mobilitat de la gent gran a les urbanitzacions  
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JOVENTUT 

Formació i feina, prioritat absoluta en matèria de joventut 

Fa anys que des del Partit Popular defensem que la política de joventut no ha 

de ser només encaminada a l’oci. Actualment, la recerca de feina és la principal 

preocupació dels joves i l’Ajuntament no està a l’alçada a l’hora de donar 

solucions en aquest sentit   La marxa de l’online d’Inditex implicarà que molts 

joves que fins ara tenien feina allà –molts d’ells de forma temporal- perdin 

aquesta oportunitat i durant aquests 4 anys el govern municipal no s’ha 

preocupat de buscar alternatives. A això cal sumar la nul·la preocupació pels 

joves emprenedors als quals ni tan sols se’ls ha informat de bonificacions en 

impostos i taxes aprovades a instàncies del nostre grup. 

Cal apostar per la formació dels joves potenciant-ne els ensenyaments tècnics i 

d’aprenentatge d’oficis. Cal a més, donar-los després una oportunitat laboral i 

hem d’aconseguir que les empreses locals apostin per ells. Tots aquests 

aspectes els solucionarem de la següent manera: 

- Implantarem cursos de caràcter tècnic per a joves que ni estudien ni 

treballen i establirem convenis amb empreses locals per que puguin fer 

pràctiques. Aquestes pràctiques també les faran a la brigada municipal 

 

- Dotarem una partida pressupostària per a beques per als estudiants de 

cicles formatius mitjans i superiors   

 
- Treballarem perquè hi hagi, de nou, Formació Professional a Tordera. 

Preferiblement en camps lligats a l’activitat del municipi per després 

afavorir les pràctiques d’aquests estudiants en empreses locals 

 
 

- Donarem una major pluralitat a les festes de joventut locals per tal que 

tots els joves de Tordera s’hi sentin partíceps 
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ENSENYAMENT 

Reclamar a la Generalitat un bon ensenyament obliga tori i 

potenciar la Formació Professional i els ensenyamen ts tècnics 

El creixement de població de Tordera en els darrers 10 anys ha comportat, com 

és evident, un creixement de la població estudiantil. Això ha comportat una 

necessitat de nous equipaments, especialment pel que fa a l’ensenyament 

secundari. Fa 4 anys, els alumnes de l’escola Serra de Miralles van ser 

traslladats a l’edifici de l’antiga escola Ignasi Iglesias en el que havia de ser una 

solució temporal fins a la construcció del nou Institut Escola. Finalment la 

Generalitat va decidir només fer un Institut. Des del nostre grup considerem 

que tots els grups polítics de l’Ajuntament hem d’estar units per reclamar al 

govern de la Generalitat la construcció de la segona fase i controlar els terminis 

d’execució de la primera, a la vegada que vetllar perquè els alumnes de 

primària d’aquest centre puguin estudiar en les millors condicions possibles.  

Així mateix, apostem decididament per la Formació Professional com ja hem 

explicat en l’apartat de joventut. Donar als joves de Tordera formació de 

caràcter tècnic és necessari per a que molts d’ells puguin accedir al mercat 

laboral i a la vegada ajudar a les empreses locals a contractar-los.  

Les nostres propostes en ensenyament són aquestes: 

- Vetllarem perquè la primera fase del segon institut de Tordera es 

construeixi dins dels terminis establerts 

- Treballarem perquè la Generalitat construeixi la segona fase del segon 

institut i doni una solució definitiva a la primària de l’escola Serra de 

Miralles 
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- Treballarem perquè hi hagi, de nou, Formació Professional a Tordera. 

Preferiblement en camps lligats a l’activitat del municipi per després 

afavorir les pràctiques d’aquests estudiants en empreses locals 

- Possibilitarem la obtenció de la ESO a Tordera per aquells alumnes 

majors de 18 anys que ara s’han de desplaçar a altres municipis 

- Dotarem una partida pressupostària per ajudar econòmicament aquells 

joves de Tordera que realitzen cursos de Formació Professional fora de 

la població 

- Realitzarem cursos d’idiomes, especialment d’aquells més útils per 

trobar feina incloent anglès, francès, rus o alemany entre d’altres 
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CULTURA, ESPORTS I ENTITATS 

Una feina transversal i en col·laboració amb les en titats per 

promocionar Tordera a dins i a fora del municipi 

A nivell cultural cal dotar d’una major pluralitat a la oferta cultural i lligar-la, 

també, a la promoció del municipi, tant a nivell econòmic com social. Cal una 

major pluralitat en els actes de les diferents festes locals i en les activitats 

puntuals que es realitzen al municipi. Molts ciutadans de Tordera consideren 

que els seus gustos i aficions no estan prou representats i han de buscar l’oci a 

través de la oferta privada o anar a altres municipis. Les nostres propostes són: 

- Elaborarem, a través del programa xarxa de la Diputació de Barcelona, 

un mapa d’equipaments culturals i naturals del municipi per fer-ne una 

promoció adequada tant als torderencs com als visitants 

- Augmentar la pluralitat en els diferents actes de les festes locals 

- Promourem un model de cultura plural i amateur en que tots els 

ciutadans hi puguin col·laborar i participar més activament i que alhora 

contribueixi a reduir la despesa actual 

- Organitzarem, en col·laboració amb les entitats locals, mostres de 

cultura que atraguin visitants d’altres poblacions i en farem una difusió 

adequada perquè així sigui 

En matèria d’esports: 

- Potenciarem els equips base com a garantia de continuïtat i futur dels 

mateixos 

- Col·laborarem amb entitats i empreses locals del sector de l’esport per 

realitzar activitats, concursos i tornejos, especialment en esports 
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relacionats amb la natura que puguin atraure participants de fora de 

Tordera 

Pel que fa a entitats, creiem que cal una estreta col·laboració per coordinar 

esforços, ajudant a una millor difusió de les seves activitats tant a dins com a 

fora del municipi. En l’apartat de transparència proposem algunes mesures per 

acostar-nos més a la ciutadania incloent xerrades amb sectors, veïns i entitats 

per acostar-los informacions d’interès. 
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OBRES, SERVEIS I MOBILITAT 

Aquests darrers 4 anys hem realitzat una política de proximitat intentant 

detectar deficiències als carrers de Tordera per tal de traslladar al Ple aquestes 

mancances, demanant a l’equip de govern que ho solucionés. També hem 

posat de manifest la deixadesa en quan a manteniment a moltes zones de la 

població, especialment a urbanitzacions i hem demanat que quan s’arreglin 

carrers es faci de forma constant i no només a pocs mesos de les eleccions. 

Cal també una millor regulació de les places d’aparcament a minusvàlids amb 

criteris clars per al seu atorgament i una agilització de les respostes ja que hem 

detectat moltes queixes en aquest sentit. 

Finalment es fa necessari actuar en el tema dels animals domèstics. En 

diferents vessants: evitar abandonaments, reduir l’incivisme d’alguns propietaris 

i disposar de millors espais.  

Les nostres propostes en els àmbits esmentats són les següents: 

- Regularem les places d’aparcament reservat per a minusvàlids, evitant 

l’arbitrarietat actual 

 

- Informarem adequadament de l’exempció- que des de la oposició vam 

aconseguir que s’aprovés- del 90 % en la llicencia d’obres per adaptació 

de l’habitatge a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda 

 
- L’abandonament d’animals domèstics suposa un cost elevat per a 

l’Ajuntament. Augmentarem les sancions per abandonament d’animals i 

en general les contemplades a la ordenança de tinença d’animals 

domèstics, en especial a persones reincidents 

 
- Farem un pipican en una zona que no causi molèsties als veïns i que 

permeti que els propietaris puguin passejar als seus gossos amb 

tranquil·litat 
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- Aplicarem un programa implantat amb èxit a Xàtiva (Comunitat 

Valenciana) que ha permès reduir en un 80 % l’ incivisme dels 

propietaris de gossos que no recullen els excrements. El programa ha 

consistit en la creació d’un cens d’ADN que implica identificar 

automàticament als infractors i multar-los. El cost de l’anàlisi (15 euros) 

es compensa clarament amb la multa imposada. El programa suposarà 

una mesura dissuasòria important i com dèiem, s’ha implantat amb èxit 

en aquest municipi 

 
- Farem un millor control de les plagues, especialment la de la 

processionària per evitar incidents amb els gossos i altres animals 

 
- Implantarem un nou model de transport d’acord amb l’estudi elaborat per 

la Diputació de Barcelona que permetrà estalviar –un cop finalitzin d’aquí 

2 anys els contractes de bus urbà i escolar- 100.000 euros anuals. 

Aquest nou model conservarà el bus urbà a la zona del nucli urbà i 

veïnats i incorporarà un servei de taxi a demanda a les urbanitzacions 

combinat amb el bus escolar. En aquest darrer cas es passarà de 

100.000 euros actuals del bus d’urbanitzacions a 62.000 amb el nou 

servei de taxi a demanda. La resta de l’estalvi es produirà amb la 

reducció del cost del transport escolar prevista a l’estudi 

 
- Millorarem la mobilitat de la gent gran, especialment a les urbanitzacions 

amb una millor freqüència de parades 

 
- Serem estrictes en el compliment del contracte de subministrament 

d’aigua per part d’Aqualia, que malgrat té vigència fins al 2032 sí que 

conté unes clàusules que cal fer complir a l’empresa 

 
- Farem un manteniment adequat dels parcs i places, tant a la zona del 

nucli urbà com a la zona d’urbanitzacions 
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- Farem un manteniment dels carrers equilibrat per zones i de forma 

constant durant els propers 4 anys i no 6 mesos abans de les eleccions. 

Prioritzarem aquelles zones amb més deficiències i establirem un 

calendari de millores per barri i urbanització 

*En el programa específic per zones de Tordera deta llem algunes de les 

obres i millores que proposem 

 

 

 

 


