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26/02

Publiquem el que s’ha de saber
del coronavirus i els síntomes
per detectar-lo

11/03

Tanca l’escola bressol i el centre
de dia

13/03

Comença el confinament
GDV demana fer la Junta de portaveus
en espais oberts i separats. Ens
avancem a les mesures del Govern
demanant tancar espais públics i els
parcs infantils.

23/03

25/03

27/03

Davant la inacció de l’Ajuntament
demanem crear grups de treball
polítics amb tots els grups
GDV proposa mesures per reduir les
càrregues tributàries i fiscals mentre
duri l’estat d’alarma
Primera junta de portaveus
Es celebra de forma telemàtica. Es denega la
creació d'una taula de treball conjunta.

Diari d'un
confinament

02/04

Publiquem dades d’afectats pel COVID
19 a Vallromanes per falta d’acció de
l’Ajuntament

04/04

Publiquem diferents propostes
- Adquirir mascaretes FPP2 per a tota la població
- Reduir les Juntes de govern a una per mes.
- Ampliar controls de confinament pels carrers
- Posposar pagaments d'impostos diversos: IBI,
taxes, etc. fins juny inclós.
- Buscar i adquirir nous equips I material EPI pels
treballadors.
- Reducció del sou Alcalde i Tinent Alcalde
- Millores i equips de protecció per als treballadors
i inversió en la seva seguretat

Tots hem viscut un episodi únic en les nostres vides. Han passat
moltes coses i desde el GUAITA volem fer un repàs de les més
importants per al municipi.

07/04

Un agent sospitós de contagi

07/04

Membres del govern municipal ataquen
una publicació d’un veí que demana
ajuda
En comtes de posar-se en contacte amb ell, es
mofen de la publicació i la qualifiquen de falsa.

11/04

14/04

Ajuntament publica “mesures” que s’estan
duent a terme. Moltes d’elles proposades
per GDV
L’Ajuntament publica que han arribat 25
test ràpids, tot i que havien arribat feia dies
Alguns membres del govern es fan el test sense ser
personal de primera necessitat ni haver estat en
contacte amb sospitosos de positíus, demostrant
una falta d'ètica en vers la resta de treballadors
municipals.

15/04

Marxen dos Guardies Municipals per les
males condicions laborals

02/05

Possible cas de benefici indegut
A partir d'una foto publicada, es detecta un possible ús d'un
portàtil en benefici d'una regidora, que estaven destinats a
families amb pocs recursos.

22/04

Els regidors de GDV renuncien al 100% de les
seves retribucions particulars

21/04

S’informa de la defunció de dos veïns per
COVID 19

20/04

Es posen a disposició de la ciutadania mascaretes gratuïtes repartides i confeccionats
per voluntaris

