Jaume Torramadé - El teu alcalde de Salt

Qui sóc

Vaig néixer a Salt (Gironès) el 13 d'octubre de 1963. La meva infantesa va transcórrer entre la Plaça del Veïnat (antiga
plaça Sant Pere), el carrer Manuel de Falla i el carrer Major. Els meus primers estudis van desenvolupar-se a Can
Coquard, a l'escola del senyor Perich del carrer Àngel Guimerà i, més tard, a la Salle de Girona on hi vaig estar fins acabar
el batxillerat. Després em vaig traslladar a Navarra per cursar estudis mèdics. El 1987 em vaig llicenciar en Medicina i
Cirurgia, a la Universitat de Navarra. Acabada la carrera vaig tornar a la meva vila natal on des de llavors hi visc amb la
meva família, al Passeig Marquès de Camps. Sóc especialista en Cirurgia general i de l'aparell digestiu, activitat que no he
deixat d'exercir tot i la meva dedicació a l'alcaldia de Salt, des del 1999, any en que vaig encapçalar la llista de CiU.

La meva activitat al consistori municipal arranca el 1995, any des del qual sóc militant d'Unió Democràtica de Catalunya. En
el mandat 1995-1999 vaig ser regidor per la formació CiU; en el període 1997-1999 president local de UDC; des del 1999
sóc conseller nacional d'aquesta formació i, des del 2002, conseller nacional de la federació de CiU.

La meva activitat política contempla també àmbits supramunicipals. Així, des de l'any 2000 ocupo el càrrec de vicepresident
primer de la Diputació de Girona, entitat a la qual, a través de la meva condició de diputat presideixo la comissió d'Hisenda,
Promoció Econòmica i Noves tecnologies. Des del 2002 ocupo també la vicepresidència de XALOC, la Xarxa Local de
Tributs, un organisme autònom de la Diputació de Girona creat per donar servei de recaptació de tributs i d'altres ingressos
de dret públic, serveis de gestió tributària i assessorament i suport jurídic en matèria tributària i suport en les funcions de
gestió econòmica i de comptabilitat als ajuntaments de les comarques de Girona.
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