
 
 
 

NOTA DE PREMSA 

 
 

 
L’agrupació local del PSC Tiana dóna suport  a que el G.M. socialista participi  en el  govern de l’alcalde 

Isaac Salvatierra. 

 
L’assemblea de l’Agrupació de Tiana del Partit dels Socialistes de Catalunya, celebrada ahir 19 d’abril, 

després d’un debat intens i participatiu, va decidir per majoria acceptar la proposta rebuda de Junts 

per Tiana i, per tant, els dos regidors del PSC que conformen el Grup Municipal Socialista s’integraran 
el nou equip de govern que es formi a Tiana com a conseqüència de la recent moció de censura i el 

nomenament del Sr. Isaac Salvatierra com Alcalde de Tiana. 
 

El nostre compromís, des de que es va encetar aquesta legislatura, ha estat i és contribuir a la 

governabilitat del poble. Ho vàrem intentar amb ERC, per raons històriques ja que el PSC havíem  
governat conjuntament durant 15 anys  a Tiana. Per això, el mes de març de 2020, ens vàrem integrar 

amb il·lusió i ganes de treballar. Però la manera de fer de la Sra. Martorell, amb la seva cerca 
incansable de tota mena de confrontacions, va impossibilitar la nostra continuïtat al mes d´octubre de 

2021. Durant cinc mesos vàrem actuar amb responsabilitat però no es va produir cap mena 

d’apropament per part d’ERC per  reconstruir un clima de treball,  malgrat l’extrema debilitat del seu 
govern ja que ni tan sols el vot d’una regidora ara no adscrita, li donava  majoria suficient per poder 

actuar. Aquestes raons ens  van portar a presentar la moció de censura, com ja hem justificat 

abastament. 
 

La situació considerem que és complexa: no es disposa de pressupost per l’any 2022, hi ha grans 
temes pendents de resolució i ens temem que la situació econòmica és complicada, per raons pendents 

d’esbrinar. Caldrà canviar las formes de governar però a la vegada redreçar polítiques allunyades de 

les necessitats reals dels tianencs i tianenques. 
 

Davant aquesta situació, els socialistes actuem amb responsabilitat. Segurament el més senzill hagués 
estat promoure una moció per canviar l’alcaldessa i quedar-nos expectants a veure què passa amb el 

nou govern. Però sempre hem treballat pel poble, en tots el moments, independentment de les seves 

dificultats. És per això que els nostres i les nostres militants han decidit que cal participar en el nou 
govern, aportant la nostra experiència i, sobretot, la il·lusió  per redreçar un rumb erràtic fins ara de 

l’administració local. Treballarem en el marc del programa de 10 punts per a garantir la governabilitat 

fins maig de 2023.  
 

Els i les  socialistes de Tiana ens comprometem, per tant,  amb la governabilitat del poble i aquesta, 
ara per ara, només passa per treballar en el nou govern. Estem davant d’una situació inèdita, que ben 

segur estarà farcida de dificultats i la primera és estructurar un bon relat de perquè primer governem 

amb ERC i ara ho fem amb Junts per Tiana. Ho fem perquè ha estat impossible seguir  dins del govern 
de la Sra. Martorell i ara s’enceta una nova etapa en la que volem ser decisius, no pel vot sinó per la 

feina. 
 

Aquesta nota de premsa és només per anunciar la decisió que hem adoptat. Els socialistes obrim una 

nova etapa a Tiana, on tant el Grup Municipal com l’Executiva seran transparents en les seves 
decisions i les explicaran. 

 
 

 

 
Tiana, 20 d’abril de 2022 


