#VLLR

GENT DE VALLROMANES

QUI SOM
u GENT DE VALLROMANES

som un grup d’homes i dones lliures, que ens presentem per retornar els valors de l’autèntica política municipal i, recuperar l’essència
i elegància del poble. Som un partit que no està vinculat a cap formació política i
només rendim comptes al nostre poble: VALLROMANES.
u Persones amb moltes ganes de mirar cap a un futur millor. Una llista il·lusionada,
professional, amb experiència i amb ganes de treballar per al poble. Tenim el deure
de defensar Vallromanes i els seus habitants, que estan per davant de qualsevol
color o pensament, deixant de banda les polítiques partidistes. La política real que
necessita el nostre poble, és la política de proximitat i que representi a tothom.
u Hem fet treure els Guals; reclamat més seguretat i crear Policia Local; més neteja;
promocionat més esport; més suport a entitats; més baixada d’impostos; més
manteniment: demanant més diàleg; més justícia pels veïns de Can Rabassa, La
Joiosa i can Corbera; més i millors projectes podrem fer si governem amb tu...
Per què som persones com tu, per què ens estimem Vallromanes, Fem Poble!

u SEGURETAT: RECUPEREM
LA TRANQUIL·LITAT
u TRANSPORT
u JOVENTUT
u GOVERNACIÓ, IGUALTAT
I PARTICIPACIÓ
u TELECOMUNICACIONS
u MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
u MANTENIMENT, HIGIENE VIÀRIA I SANITAT
u ENSENYAMENT
u CULTURA

DIFERENTS PENSAMENTS,
MATEIX PROJECTE: VALLROMANES

u TREBALLADORS MUNICIPALS I MATERIAL
DE L’AJUNTAMENT
u URBANISME
u BENESTAR SOCIAL, SERVEIS SOCIALS
I ATENCIÓ PERSONALITZADA
u CENTRE DE DIA – CASAL DE LA GENT GRAN
u PROMOCIÓ ECONÒMICA – COMERÇ LOCAL
I TURISME
u HISENDA
u ESPORTS - ZONA ESPORTIVA ACTIVA
FEM MÉS VIDA AL POBLE
RECUPEREM EL MOTOR DE VALLROMANES

SEGURETAT: RECUPEREM
LA TRANQUIL·LITAT

JOVENTUT

u Nou casal de joves amb espais per trams d’edat.
u Crear i ubicar el “cau” jove.
u Bonificar les classes de repàs i l’escola d’idiomes.
u Espai d’estudi incloent hores nocturnes per a estudiants .
u Festa jove mensual.
u Teatre bonificat pels joves de Vallromanes.
u Bus nocturn en cap de setmana fins espai d’oci (discoteques, festivals, etc.).
u Acampada jove.
u Borsa de treball jove municipal.
u ESPAI JOVE, Obert més dies i hores (inclòs festius)
u Incentivar la creació de l’associació de joves de Vallromanes.

u Crear el cos de policia local - policia de proximitat (actualment són vigilants).
u Dotar de més mitjans al cos de seguretat per combatre la delinqüència.
u Càmeres contra robatoris i lector de matricules.
u Cooperació amb policies veïnes i Mossos.
u Més acció directa dels cossos de seguretat amb els veins.
u Acció dura contra l’incivisme, el vandalisme i les drogues.
u Mesures contra l’ocupació il·legal – sancionar als bancs amb cases buides.
u Ens presentarem com acusació popular conjuntament amb els veïns afectats

per robatoris. No estareu sols.
u Més llum als carrers i il·luminar les zones sense enllumenat.
u Franges contra incendis (c/vista alegre, urbanitzacions, etc.).

TRANSPORT
u Bus fins a Montmeló.
u Més freqüència del bus.
u Estudiar bus urbà que comuniqui amb les parades principals de transport públic.
u Carnet individual pel transport públic. Bonificació en el preu per a empadronats.
u Espai per a cotxes elèctrics.

GOVERNACIÓ, IGUALTAT
I PARTICIPACIÓ
u Implantar el pla d’igualtat.
u Gestionar millor els recursos públics. Invertir en el poble i reduir gestors

innecessaris.
u Cursos d’autodefensa personal (dones, joves, etc.).
u Crear el consell del poble. Més proximitat amb els veïns.
u Correus: negociar arribar a totes les urbanitzacions.
u Mesures de transparència per evitar la corrupció dins de l’Ajuntament.
u Consultes ciutadanes.
u Creació del regidor de barri. Més proximitat amb les urbanitzacionsi masies.
u Adaptar les instalacions municipals per a les persones amb movilitat reduïda.
u Obrir una auditoria pel control de transparència municipal.
u Limitar el sou de l’Alcalde.

FESTES POPULARS / FESTA
MAJOR: LA NOSTRA FESTA
u Portarem al grup Txarango o Els Catarres o altres grups
a la Festa Major.
u Recuperar les festes tradicionals i de caliu.
u Festes més participatives i amb més gent. Més activitats.
u Recuperar el tortell de reis: la nostra tradició.
u Fires i festes amb valors.
u Pista de patinatge
per Nadal.
u Food trucks.

MEDI AMBIENT
I PROTECCIÓ ANIMAL

u Punt d’informació turística.
u Revisar/modificar l’ordenança d’animals, fer un pipi can i més ajudes a les

entitats animalistes.
u Rutes marcades per excursionistes, ciclistes, turisme, etc.
u Protecció de la fauna i la flora.
u Conscienciar, incentivar i premiar el reciclatge amb bonificacions en l'IBI.
u Millorar el servei de recollida de mobles i trastos vells (més freqüència).

TELECOMUNICACIONS

u Estudiar la instal·lació d’energia solar als edificis municipals.
u Bonificar la instal·lació d’energia solar a les propietats privades (bonificació del

u Portar la fibra òptica a tot el municipi.
u Resoldre el problema del senyal de mòbil i TV. Millorar la cobertura.
u Estudiar i impulsar soterrar la fibra òptica a totes les urbanitzacions.
u Wifi gratuït als espais públics.
u Negociar amb l’Estat la completa cobertura d’última generació en

telecomunicacions.

50% en l’IBI durant 5 anys).
u Estudiar la possibilitat d’empedrar la riera i canalitzar l’aigua mitjançant una
consulta ciutadana.
u Estudiar conjuntament amb l’hotel Mas Salagros la possibilitat d’asfaltar el camí
de terra des del casal fins a l’hotel.
u Redistribució de contenidors: afegir-ne més i cobrir-los.
u Impulsar la neteja del sotabosc i boscos amb la biomassa.

MANTENIMENT,
HIGIENE VIÀRIA
I SANITAT
u Reivindicar tenir el cap obert tots els
dies de la setmana.
u Recuperar el servei de pediatria i
demanar-ne més dies.
u Garantir el servei d'assistència mèdica sanitaria.
El Pla B (o última opció) és que si tanquen el C.A.P. i per totes les possibles no
conseguim que es torni a obrir, s'estudiarà contractar metges privats.
u Revisar les canalitzacions d’aigua pública.
u Més neteja i manteniment continuada (incloent-hi les urbanitzacions).
u Reclamar al A.C.A. els diners del manteniment de la riera i torrents.
u Solucionar el col·lector de Can Passeres (col·lector riera).
u Facilitar l’accès a l’aigua potable per a tothom.
u Solucionar les deficiències del clavegueram que hi ha a urbanitzacions i masies.

ENSENYAMENT

u Llibres de text gratuïts per a empadronats i en situació de risc.
u Reclamar a la Generalitat els prop de 200.000 € que ens deuen de l’escola bressol.
u Accés a l’escola bressol sempre als de Vallromanes – cap nen de Vallromanes

sense escola.
u Bonificar l’escola bressol als empadronats.
u Condicionar els parcs infantils, modernitzar-los i posar-hi sorral.
u Beques menjador i per reforç escolar.

CULTURA

u Bonificació de tallers per a empadronats al poble.
u Promocionar més activitats culturals.
u Facilitar l’organització d’esdeveniments i activitats.
u Lloguers de sales per inversió al poble.
u Programar sortides populars amb ajut de les entitats.
u Activitats per totes les edats.
u Caminada nocturna.
u Potenciar les festes culturals i tradicionals.
u Crear i promocionar la “film commission”.
u Incentivar i ajudar a associacions i entitats del poble.
u Estudiar la possibilitat de recuperar l’anterior tècnic de cultura.

TREBALLADORS MUNICIPALS I
MATERIAL DE L’AJUNTAMENT
u Dotar de dumper completa i millores
en la maquinàriaa la brigada.
u Millorar les condicions laborals de
seguretat i salut dels treballadors.
u Revisar la situació laboral dels
treballadors.
u Nou magatzem per guardar material
(ubicat lluny de les vivendes).
u Nova seu de la guàrdia municipal
(policia local en un futur) amb espai pels
dos sexes.

URBANISME
u Nou pla urbanístic més sostenible i respectuós amb l’entorn, fomentant un
creixement moderat.
u Destinar un 30% de la nova construcció a vivenda de protecció oficial.
u Revisar / Recepcionar les urbanitzacions de Can Rabassa – La Joiosa i Can
Corbera amb justícia pels veïns (Teniu disponible al nostre web la nostra carta de
compromís amb Can Rabassa).

NO PERMETREM MÉS CASOS
COM EL DE CAN MAIOLES!
u Destinar habitatge assequible pels nostres joves i gent gran.
u Recuperar el diàleg amb els veïns.
u Facilitar els pagaments de les urbanitzacions, gestionant la possibilitat d’accedir

BENESTAR SOCIAL,
SERVEIS SOCIALS I
ATENCIÓ PERSONALITZADA
u Brigada de guàrdia per actuar en moments
d’urgència.
u Ajuts socials a vilatans amb necessitats.
u Oficina d’atenció de persones amb
dependència.
u Oficina d’atenció per a la gent amb pocs
recursos.
u Habilitar un dia al mes el síndic de greuges (defensor de les persones).

CENTRE DE DIA – CASAL DE LA
GENT GRAN

a subvencions per reduïr els imports a pagar.
u Reclamar millores de seguretat a la carretera que uneix Vilanova amb Alella.
u Estudiar i potenciar la construcció d’un parc de negocis (compra i/o lloguer) a
les afores de Vallromanes.
u Rampa d’accès al cementiri/esglèsia.
u Habilitar accessos per mobilitat reduïda a l’Ajuntament.
u Estudiar la ubicació del nou cementiri municipal.
u Protecció del patrimoni historic.
u No expropiar la Cambra Agrària.

u Obrir el centre de dia més hores i amb bonificacions per als vallromanins.
u Construir pèrgoles al terrat del casal de la gent gran – espai per l’estiu.
u Dotar de més mitjans el casal de la gent gran.
u Menjador social de la gent gran: menú a preu de cost.
u Incentivar el cinema a la fresca al casal de la gent gran.

PROMOCIÓ ECONÒMICA /
COMERÇ LOCAL I TURISME
u Bonificar els comerços actuals i l’obertura de nous establiments.
u Impulsar, incentivar i promocionar el comerç local.
u Fer un estudi de mercat a disposició de qui vulgui crear un negoci.
u Potenciar i dinamitzar la Fira de Tastets.
u Realitzar/recuperar fires mensuals i de temes diferents (medieval, ecofira, etc.).
u Carnet de comerç local amb bonificacions per als clients.
u Borsa de treball municipal per a aturats.
u Creació d’un viver d’empreses i facilitar la instal·lació d’empreses a Vallromanes.
u Incentivar la creació de llocs de Treball.
u Bosc vertical.

HISENDA
u Congelar/ abaixar els impostos i eliminar els nous impostos creats pel govern

(traster, pàrquing, etc.).
u Bonificar les famílies nombroses.
u Realitzar una auditoria municipal.
u Obrir una investigació pel sobrecost de la reforma del casal de la gent gran i
centre de dia + reforma camp de futbol (de 285.000 a 1 milió d’euros).
u Reduir assessors innecessaris. Reducció de la despesa.
u No als guals obligatoris.
u Estudiar municipalitzar l’aigua per a reduir impostos.
u Reduir el preu del consum mínim d’aigua.

ESPORTS ZONA ESPORTIVA ACTIVA
FEM MÉS VIDA AL POBLE,
RECUPEREM EL MOTOR DE VALLROMANES

u ESTUDIAR I CONSTRUIR UNA NOVA ZONA ESPORTIVA - MOTOR DEL POBLE.
u Construir una piscina coberta climatitzada amb obertura a l’estiu a l’aire lliure.
u Gimnàs + tres noves pistes de pàdel i tennis.
u Pavelló municipal d’esports / espai socio-esportiu (realitzar esports, actes,

festes, concerts, dinars populars, etc.).

u Camp de futbol amb gespa artificial.
u Incentivar i donar suport a les entitats esportives actuals i potenciar-ne de noves.
u Carril bici i de vianants entre Vallromanes i Vilanova.
u Incentivar la creació de la Unió Esportiva Vallromanes.
u Incentivar tornejos esportius.
u Bonificar als empadronats els preus de la piscina i les activitats esportives.
u Donar suport als esportistes d’alt nivell amb ajuts, patrocinis i col·laboracions.

LA NOSTRA
GENT
u AMB UNA FILOSOFIA
DE TAULA RODONA, US
PRESENTEM LA LLISTA DE
LA GENT DE VALLROMANES
QUE EL PROPER 26 DE
MAIG INICIAREM EL CANVI
AL NOSTRE POBLE!

1

DAVID
CARRILLO

37 anys. Autònom.
Vallromanes.

2

HASHA
GRAJERA

38 anys. Autònoma.
Can Poal.

3

OSCAR
MARIMÓN

46 anys. Tècnic
Industrial. Centre.

7

4

FRANCISCO
MARTÍNEZ

60 anys. Empresari.
Can Carló.

EUGÈNIA
GODES

8

DIEGO
AMOR

12

5

ESTER
BARÓN

60 anys. Docent de
primària. Can Carló.

LAIA
RUIZ

9

PILAR
CAPELL

13

Assessor de Màrqueting: Jordi Domènech.

49 anys. Autònom.
L’Oasi.

57 anys. Adtva.
farmacèutica.
Can Palau.

10

LLUÍS
ARISÓ
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71 anys. Jubilat.
Can Cirera.

CARLES
ARMENGOL

47 anys. Enginyer.
Can Rabassa.

ANTONIO
HERNÁNDEZ

45 anys. Farmacèutica 37 anys. Auxiliar
51 anys. Comercial.
i emprenedora. Torre administratiu. Centre. Can Palau.
Tavernera.
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6

MONTSERRAT
RUIZ

38 anys. Enfermeria.
Centre urbà.

JOAN
PONT

28 anys. Programador.
Centre urbà.

FEM VALLROMANES
VOTA GDV, VOTA DAVID CARRILLO

@GENTDEV
GENT DE VALLROMANES
GENTDEVALLROMANES
WWW.GENTDEVALLROMANES.COM - GDVALLROMANES@GMAIL.COM
VERSIÓN EN CASTELLANO EN NUESTRA PÁGINA WEB

