UN AJUNTAMENT JUST I MÉS TRANSPARENT

UNA COMUNICACIÓ ÀGIL I DIRECTA

Rebaixarem el sou de l'alcalde i del primer tinent d'alcalde un 30% en el
seu conjunt. Aquest estalvi de 25.000 euros anuals es destinarà a ajuts socials per als veïns i veïnes de

Millorarem, d'una vegada, la recepció del senyal de televisió i telefonia
mòbil, ara deficient.

Vallromanes que ho necessitin, així com a inversions per al poble.

Farem una auditoria per avaluar la gestió de l'equip de govern i s'oferiran audiències públiques

Impulsarem la implantació de la fibra òptica a Vallromanes.

per explicar els comptes de l'ajuntament.

Tindrem Wifi gratuït al centre del poble i a la Zona Esportiva Municipal.

Impulsarem els pressupostos participatius, on els veïns i veïnes de Vallromanes hi puguin dir la seva,

Crearem una aplicació gratuïta per al mòbil, on s'oferirà informació bàsica de serveis, l'estat de les

i farem consultes populars.

Tolerància zero amb la corrupció. Lluitarem contra l'amiguisme i el tràfic d'influències al nostre municipi.
Publicarem al portal web de l'ajuntament totes les partides del pressupost i tota la informació

obres i l'agenda cultural de l'ajuntament, així com un directori de comerços i empreses, i a més a més, els ciutadans
podran comunicar-se directament amb el consistori, enviant els seus suggeriments i denúncies.

Retransmetrem en directe els plens de l'Ajuntament de Vallromanes a través del portal web del consistori.

que fa referència als contractes de gestió i concessions administratives.

Crearem la figura del Síndic Municipal de Greuges, que vetllarà pels drets de totes les persones
que viuen a Vallromanes.

Establirem un codi ètic i de bon govern i aplicarem la Llei de la Transparència.

UN IMPULS ECONÒMIC

FOMENTAREM EL COMERÇ LOCAL DE PROXIMITAT I DE QUALITAT

FAREM UN CASAL MÉS OBERT I PARTICIPATIU
EL CASAL ÉS DE TOTS

Un Casal obert les 24 hores els 365 dies de l'any per a totes les associacions del poble.
Les entitats hi tindran accés lliure i responsable amb un règim de gestió i espais compartits.

Crearem la Junta del Casal, representada per un membre de cada associació de Vallromanes, on es decidirà
l'ús i la distribució dels espais, dies i horaris, segons les seves necessitats.

Farem els consells de participació a les regidories de cultura, festes, esports i joventut,

Potenciarem el turisme cultural i gastronòmic, presentarem una oferta d'excursions i

senderisme com alternativa de lleure per conèixer els espais naturals, el patrimoni arquitectònic, la gastronomia i
les tradicions culturals de Vallromanes.

Estudiarem la creació d'un viver d'empreses. Els emprenedors disposaran d'espais de lloguer, on
podran desenvolupar els seus projectes i activitats.

Promourem un pacte de promoció econòmica amb els municipis més propers que suposi
la creació d'una borsa de treball compartida.

Garantim la continuïtat de les jornades gastronòmiques i crearem noves accions populars per
promocionar els comerços i els restaurants del poble.

MÀXIMA ATENCIÓ A LA VIA PÚBLICA
... I TAMBÉ A LES URBANITZACIONS

formats per les associacions d'aquestes àrees.

Mantindrem la qualitat dels espectacles del Casal amb menys costos.
Recolzarem la feina de la Comissió de Festes de Vallromanes.
Potenciarem les festes populars de Vallromanes, com les Festes Majors de Sant Vicenç i Sant Miquel,

la Cavalcada de Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, les Nits Musicals, la diada de Sant Jordi, arrossada popular,
concurs de pintura ràpida, la Castanyada, entre d'altres.

Donarem suport a noves iniciatives culturals.
Farem cinema al Casal amb sessions temàtiques. Durant els mesos d’estiu cinema a la fresca.

LA JOVENTUT ÉS EL NOSTRE FUTUR
Farem realitat el Casal de Joves i el dotarem amb futbolins, billars, jocs de taula, entre d'altres.

Crearem un camí verd. Esdevindrà un carril bici i de passeig que unirà
Vallromanes amb l'institut de Vilanova.

Delegarem als joves la gestió directa del seu espai.

Tindrem cura de l'espai públic, tan del centre del poble com de les urbanitzacions.

Impulsarem la Festa Major Jove.

Ens comprometem a oferir una resposta ràpida al ciutadà i resoldre en menys de 48 hores petites avaries, com
desperfectes a les voreres dels carrers del municipi.

Donarem més suport als joves del poble per tal que influeixin en les decisions en matèria de joventut.
Recolzarem la creació d'un Cau Jove, amb trobades setmanals, sortides, excursions, jocs, entre d'altres..

Construirem una segona passera que anirà a l'alçada del Casal.
Farem un inventari dels carrers en mal estat per programar accions d'arranjaments continuats,
fomentant l'ús de materials anti-sorolls. Treballarem per aconseguir que el poble tingui carrers ben il·luminats, nets
i en bones condicions.

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I SEGURA

Eliminarem les barreres arquitectòniques, aconseguint un poble accessible a tothom.
Instal·larem papereres “pipi-can”.

Crearem la figura del vetllador a l’Escola Tres Pins per prevenir la violència
a les aules.
Reforçarem les campanyes de salut mental als centres educatius, plantejant solucions en

COMPROMESOS AMB L'ESPORT
RECUPERAREM EL CAMP DE FUTBOL

Acondicionarem el camp de futbol i millorarem tota la Zona Esportiva
Municipal, renovarem les pistes de pàdel, tennis i futbol, actualment, molt deteriorades.

determinats casos i situacions de risc dels nostres infants i professors.

Recolzarem la comunitat educativa de Vallromanes, AMPA, professors, alumnes i famílies.
Subvencionarem el 20% del cost del Casal d'Estiu del centre escolar, col·laborant amb l'AMPA i
oferint als nens i nenes de Vallromanes l'oportunitat de gaudir d'un temps de vacances, mentre reben ensenyament.

Reforçarem l'anglès per infants de 6 a 12 anys. Subvencionarem cursos perquè tinguin l'oportunitat
d'estudiar 2 hores més d'anglès a la setmana.

Buscarem solucions de transport per als joves que cursin estudis de batxillerat a l'IES de Vilanova.

Organitzarem un procés participatiu perquè la gent s'involucri en l’ús que s'ha de donar al camp de futbol.
Decidirem si s'ha de posar gespa artificial.

Reduirem els preus de la Zona Esportiva Municipal per als veïns i veïnes de Vallromanes. El sistema
de llogar espais esportius serà més àgil i econòmic.

VALLROMANES VERD, DE VERITAT

Fomentarem l'ús de la Zona Esportiva Municipal, donant suport a l'organització de tornejos de futbol,
tennis o pàdel que donin vida a l'espai.

Renovarem les dues pistes de petanca.
Donarem més suport a totes les associacions esportives del municipi.

Instal·larem un espai a l'entrada del nostre municipi, com a punt d'informació
i ecoturisme, interpretació de la natura i promoció turística.

Vetllarem per la conservació i protecció del magnífic entorn natural que tenim.
Convertirem Vallromanes en un referent verd, amb espais per als infants, amb zona de picnic, per
fer-hi esport i descansar.

MENYS IMPOSTOS

Apostem per l'eficiència energètica, implantant diferents mesures que suposin un estalvi econòmic en
el consum i també menys contaminants com l’enllumenat LED.

Fomentarem la implantació de la biomassa.

Bonificarem l'IBI un 10% durant la legislatura.
Ens comprometem a adoptar diferents mesures per ajudar a tots aquells veïns i veïnes que tenen
problemes per pagar els impostos municipals. Persones que s'han quedat sense feina o que tenen risc d'exclusió social.

UN POBLE SA

Implantarem la taxa zero per a la creació de noves empreses i autònoms de menys de dos
treballadors durant els dos primers anys de vida del negoci.

Establirem una línia de subvencions per a empreses i autònoms que contractin persones del
municipi que estan a l'atur, especialment per als contractes de llarga durada.

Eliminarem el 100% de la llicència d'obres als establiments o particulars que facin millores
d'adequació del seu habitatge o negoci per a discapacitats.

Establirem plans d'educació per promoure una alimentació saludable.

El consum de productes ecològics, la pràctica de l'esport i l'oferta d'activitats de promoció de la salut a la natura.

Cap infant sense vacunes per motius econòmics. Establirem uns ajuts per vacunes que no estan

disponibles en el catàleg de la Seguretat Social. Finançarem a tots els nens i nenes de pares empadronats a
Vallromanes, mínim 2 anys, i que per motius econòmics no ho puguin pagar.

Establirem un contacte directe amb els Serveis Socials, l'Escola Tres Pins i l’Escola
Bressol per tal de detectar qualsevol cas de malnutrició.

AL COSTAT DE LES PERSONES
MÉS A PROP QUE MAI DE LA GENT GRAN

Treballarem conjuntament amb el CatSalut i aconseguirem millors serveis sanitaris al CAP de Vallromanes.
Vetllarem per la salubritat dels sorrals públics del poble i dels centres escolars.
Col·laborarem amb l'associació Gats de Vallromanes.

Aconseguirem el Centre de Dia i Casal per la Gent Gran amb servei de menjador,
fisioterapeuta, podologia, perruqueria, entre d'altres.

Potenciarem el Servei de Teleassistència.

UN POBLE SEGUR

Realitzarem un seguiment de control diari per telèfon o presencial. Vetllarem per detectar si una
persona gran que viu sola es troba bé, ha canviat els seus hàbits o bé fa dies que no surt de casa.

Arribarem a acords amb empreses locals per acondicionar les cases de qui ho necessiti
perquè siguin més accessibles per la gent gran, com ara canvis de banyeres per plats de dutxa.

Aplicarem el projecte de voluntariat del Banc del Temps. Qualsevol persona que ho necessiti podrà
accedir a una xarxa d'intercanvi d'hores de diferents serveis, gestionat des de l'ajuntament.

Crearem una nova partida pressupostària on es contempli un ajut econòmic per l'adquisició

d'audifons, ulleres, cadires elèctriques, grues de mobilització per a totes les persones empadronades a Vallromanes
i que per motius econòmics no puguin fer front a les despeses.

Subvencionarem una part de la instal·lació de càmeres de videovigilància
a les urbanitzacions que ho sol·licitin la majoria dels seus veïns i veïnes.

Crearem la figura de l'Agent Cívic,

via subvencions i plans d'ocupació. Vigilarà a peu els carrers
del municipi, parcs, escola i comerços i informarà i rectificarà certs comportaments incívics i de mals hàbits.

Augmentarem la vigilància de les nostres llars, centre urbà i urbanitzacions.
Continuarem amb l'aposta que vam fer de tenir desfibril·ladors a Vallromanes.
incrementar el nombre d'aquests aparells.

Apostem per

