


EL GOVERN MUNICIPAL IMPULSA MESURES 
PEL COMPLIMENT DE LES ORDENANCES DE 
CIVISME I TINENÇA D’ANIMALS 

TORDERA ESTRENA EL CURS ESCOLAR AMB 
2566 ALUMNES 

En el marc de l’operatiu de vigi-
lància i control que s’està duent 
a terme les darreres setmanes 

amb agents de paisà, la Policia Lo-
cal ha interposat prop d’una desena 
de denúncies a propietaris de gossos 
per incomplir la normativa de tinença 
d’animals. El motiu de la majoria 
d’aquestes sancions són per no reco-
llir els excrements dels gossos de la 
via pública i per incomplir la norma-
tiva en matèria de gossos perillosos 
(cal dur el gos lligat, amb morrió i amb 
la documentació obligatòria al dia).

Les accions de control i vigilància 
també han detectat i sancionat una 
vintena  d’infractors per accions que 
van des de llençar la brossa fora dels 
contenidors, deixar residus volumi-
nosos a la via pública fins a malmetre 
mobiliari urbà.

Aquesta campanya de control i pre-
venció es suma a les diferents accions 
que promou el cos del Agents Cívics 

El govern municipal 
arriba als cent dies de 
mandat donant forma 

a nous projectes i iniciatives 
que han de permetre asso-
lir els reptes establerts a 
l’acord municipal signat el 
21 de  juny entre els grups 
de Junts Per Tordera i el 
Partit Socialista de Ca-
talunya.

Entre els punts de l’acord que 
s’han treballat aquests primers 
cent dies en destaquen especial-
ment la millora i manteniment 
dels espais públics, la promoció 
de la participació, la cultura, la 
formació  i la convivència ciuta-
dana i la voluntat d’establir es-
tratègies que millorin la com-
petitivitat i la creació de nous 
llocs de treball.

En el marc de la millora dels es-
pais públics, durant aquests 100 
dies de Govern s’ha treballat per 
enllestir el projecte de millora 
dels vials de les urbanitzacions 
de Tordera Parc, Terra Brava i Mas 
Mora. També les àrees d’Obres i 
Contractació estan treballant per 
elaborar un pla integral de millora 
de la neteja viària i s’estan enlles-
tint els tràmits administratius i ju-
rídics per la nova licitació del  ser-
vei de recollida d’escombraries i 
del transport urbà.
 
Aquests plans de millora a la via 
pública aniran acompanyats de no-
ves accions que s’estan preparant 
des de les àrees de civisme, segu-
retat  i medi ambient, relacionades 
especialment amb a la reducció de 
l’ús del plàstic, la tinença d’animals 
domèstics, el consum responsable 
de l’aigua,  l’ús correcte dels con-
tenidors de recollida selectiva i les 
noves mesures contra la delinqüen-
cia i l’ocupació il·legal d’habitatges.

100 DIES DE GOVERN A TORDERA    

En l’àmbit del territori, des de 
l’àrea d’urbanisme es continua tre-
ballant, d’acord amb la Generalitat 
i els propietaris del sector,  per 
desenvolupar els polígons indus-
trials de Can Buscà i la Mina d’Or 
que han de permetre l’arribada 
de noves inversions a Tordera. 
Per altra banda, s’ha donat for-
ma a la futura rotonda d’accés 
a Niàgara Parc que serà re-
alitat en els propers mesos. 

Des d’aquesta àrea també s’està 
enllestint la contractació d’obres 
per a la construcció de l’Arxiu 
Històric i a finals d’aquest any es 
preveu tenir en disposició l’espai 
polivalent “Hospital de pobres”.

Les actuacions a l’entorn de la 
cultura, la promoció econòmica, 
l’esport, la formació i la participa-
ció ciutadana també han marcat 
l’inici del mandat amb els canvis 
d’activitats i d’espais de la Festa 
Major, amb les obres de man-
teniment i millora als centres 
escolars públics o amb la cons-
trucció de la nova aula per al 
cicle formatiu a l’institut Lluís 
Companys.
 
Des de les àrees de serveis socials 
i serveis personals també s’han 
començat a posar damunt la taula 
les accions que es consolidaran al 
llarg dels propers mesos com ara 
la Setmana de la gent gran, la 
redacció del Pla esportiu muni-
cipal o la recuperació de la Jor-
nada d’entitats. 

Octubre 201933

#torderasomriutordera.cat

Promoció econòmica i ocupació, 
per la seva banda, ja comencen 
a donar forma a nous projectes 
que es començaran a implantar 
al mes de gener, adreçats espe-
cialment a l’àmbit del comerç, 
l’associacionisme empresarial i 
les persones en situació d’atur.

Finalment, en termes econòmics, 
l’àrea d’hisenda ha iniciat el man-
dat treballant amb la voluntat de 
seguir reduint l’endeutament mu-
nicipal establint nous criteris de 
contenció de la despesa, elaborant 
un pla de pagament a proveïdors i 
preparant les ordenances munici-
pals per al 2020.  
La formació del personal muni-
cipal en processos de millora in-
terna,  l’avenç en les connexions 
digitals i de fibra òptica  i els trà-
mits per la renovació de l’espai 
web i del portal de transparència 
han completat les accions promo-
gudes en termes de règim intern 
dels darrers cent dies de govern.

Els portaveus dels dos grups de 
govern,  Joan Carles Garcia (JxT)  i 
Rafa Delgado (PSC) , han valorat 
de manera molt positiva l’entesa 
en aquests primers 100 dies de le-
gislatura i han destacat el diàleg 
i la permanent voluntat de millo-
ra per garantir l’estabilitat polí-
tica al capdavant del consistori.  
L’acord programàtic i de govern 
es va signar el passat 21 de juny 
després d’un intens període de 
negociacions entre tots els par-
tits amb representació municipal.

i que van adreçades a conscienciar i 
sensibilitzar sobre les bones pràc-
tiques en matèria de civisme, convi-
vència i el bon veïnatge.

Des del govern municipal s’ha anun-
ciat que l’operatiu de control i vigilàn-
cia sobre l’incivisme s’intensificarà els 
propers mesos.  Aquest operatiu anirà 
acompanyat del nou Pla integral de 
Neteja viària que estarà en marxa a 
finals d’any.  Els regidors de govern, 
Rafa Delgado i Bàrbara Vergés, han 
destacat que l’últim trimestre s’ha 
treballat intensament en la recollida 
de dades per elaborar aquest Pla que 
ha de donar cobertura al nucli urbà 
i les urbanitzacions.  Amb tot, els re-
gidors han volgut posar de manifest 
que, en paral·lel a la implantació del 
Pla, ja s’està estudiant promoure, 
d’acord amb diferents agents so-
cials,  actuacions de conscienciació 
del manteniment de l’espai públic i 
mecanismes de control i vigilància 
sobre  les actituds incíviques.

2566 alumnes van començar el passat 
12 de setembre el curs escolar 2019/20 
a Tordera, des de Llar 0 fins a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà.    
  
El alumnes més petits, malgrat 
no ser ensenyament obligatori, fa 
dies que han començat el procés 
d’adaptació als centres escolars. A la 
Llar d’Infants El Niu compten amb 73 
alumnes des de Llar 0 fins a Llar 2. 

Durant l’aturada de les vacan-
ces d’estiu, des de la regidoria 
d’ensenyament amb coordinació 
amb els mateixos centres s’aprofita 
per realitzar diferents millores a les 
instal·lacions. En el cas de l’escola 
Ignasi Iglesias que ha estrenat el 
curs amb 430 alumnes, s’ha actua-
litzat el sistema de seguretat interna 
de l’alarma i s’hi realitza un rentat de 
cara amb pintar diferents aules i sa-
les de l’edifici. 
L’escola d’Hortsavinyà, que enguany 
estrena direcció, ha començat el 
curs, amb un total de 42 alumnes, 
16 dels quals d’educació primària i 
aquest any participaran al programa 
interescolar Viu al Parc. A més a més 
s’ha arranjat l’accés a l’escola. 
Pel que fa a l’escola de la Roureda, 
s’ha arreglat l’ascensor i millores 

amb el sorral i el sostre del gimnàs. 
Mentrestant a l’escola Serra de Mira-
lles s’han fet treballas d’arranjament 
de fusteria, neteja amb profunditat, 
reparacions als lavabos i s’ha treba-
llat amb un Menjador nou (s’ha tirat 
un envà a terra) i cuina. 
Pel que fa a les escoles concertades, 
Vedruna ha estrenat el curs amb 403 
alumnes i l’escola Brianxa comptarà 
aquest curs amb 386 alumnes. 
Pel que fa als instituts, Lluís Com-
panys estrena el curs amb 467 
alumnes entre ESO, Batxillerat i el 
Cicle formatiu. En aquesta instal·lació 
s’hi ha construït l’aula del segon curs 
de cicle formatiu, millores en el patí, 
bombes de calor als mòduls exteriors 
i renovació de canonades. 

L’institut Tordària, per la seva ban-
da, tindrà 65 alumnes d’ESO i la 
seva  proposta pedagògica seguirà 
apostant pel treball globalitzat i per 
projectes, en un marc integrador 
d’aprenentatge significatiu i vinculat 
a l’entorn. 
El calendari escolar s’allargarà des 
d’avui i fins al 19 de juny.
Enguany, els dies de lliure disposició 
de les escoles a Tordera, acordats en 
Consell Escolar Municipal seran els 
dies: 31 d’octubre, 24 i 25 de febrer i 
el 20 de març.

Des de l’Ajuntament de Tordera 
desitgem un bon curs a tota la 
comunitat educativa 

SemtimTORDERA






