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AMB LES PERSONES
MUNICIPI DE DRETS

EDUCACIÓ
1 Negociar amb la Generalitat la creació de graus mitjans i

2
3
4
5
6
7
8

superiors de formació professional i la implantació del model
escola institut.
Potenciar les pràctiques de l’FP Dual, la primera ocupació i
del PFI per afavorir la inserció laboral dels joves.
Gratuïtat del curs 2-3 anys a les escoles bressol municipals
(de 9 a 12 h).
Implementar les accions del Pla educatiu i contra el fracàs
escolar.
Crear la Comissió antibullying al municipi.
Crear el Projecte de patis oberts.
Iniciar el curs preparatiu en educació secundària obligatòria
per a adults (GES1).
Fer el Pla d’inclusivitat.

IGUALTAT
1 Implementar el Pla d’igualtat.
2 Crear la Comissió tècnica de violència masclista.
3 Foment de la contractació de persones amb capacitats
diverses.

4 Crear l’Oficina d’Atenció a la Diversitat.
5 Realitzar el Pla LGTBI+.

SERVEIS SOCIALS I SANITAT
1 Exigir l’obertura del CAP 24 hores, farmàcia de guàrdia i nous
especialistes.

2 Incrementar els ajuts per frenar la pobresa i donar suport a les
famílies més vulnerables.

3 Reforçar polítiques de Serveis Socials i reforçar el Servei
d’Atenció Psicològica.

4 Redactar un Pla de prevenció de conductes de risc (drogues i
addiccions).

5 Elaborar Pla Local de Salut.
6 Ampliar el suport al Rebost solidari i entitats que lluiten contra la
pobresa.

7 Formar part del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat.

AMB LA PROSPERITAT

AMB LA PROSPERITAT
MUNICIPI D'OPORTUNITATS

PROMOCIÓ LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reforçar els ajuts als emprenedors, els autònoms, el teixit
comercial i per al foment de l'ocupació (nou espai coworking,
sessions de networking).
Potenciar la formació ocupacional i contínua en col·laboració
amb empreses i comerços del municipi.
Noves accions per posar en valor el patrimoni esportiu,
cultural i natural per potenciar el turisme familiar i esportiu.
Fer un estudi per tal de potenciar i millorar l’eix comercial.
Editar la guia de restauració i pack infantil.
Reforçar el teixit comercial donant suport a les campanyes,
espais de networking i formació a mida per al petit comerç.
Noves homologacions per certificats de professionalitat.
Implementar un nou protocol de procediment de mediació al
Servei de Consum.
Impulsar el Consell consultiu del comerç.

CULTURA I ESPORTS
1
2
3
4

Fomentar l’activitat física al municipi.
Seguiment i millora del Complex Esportiu Municipal (CEM).
Potenciar l’agenda cultural.
Crear l’agenda +35, +60 i infància per fer difusió de les
activitats.
5 Crear una app d’entitats i activitats.
6 Implementar i consolidar el Consell de cultura.
7 Crear l’Oficina d’Atenció a les Entitats.

JOVENTUT
1
2

Crear un nou Espai Jove.
Potenciar el Consell de Joves.

AMB LA PROSPERITAT

AMB EL PLANETA
MUNICIPI DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
1
2
3
4
5
6
7

Reclamar la construcció i dotació d’un Parc de Bombers a Vallirana.
Mantenir els ajuts per a la utilització de fonts d’energia renovables.
Treballar pel desenvolupament sostenible de Vallirana.
Manteniment de les mesures del Pla de xoc contra incendis.
Vetllar per a la interconnexió de la xarxa d’aigua municipal amb la
del Ter-Llobregat.
Compromís amb la sostenibilitat ambiental i la transició energètica.
Actualització i seguiment de les accions per a l’emergència
climàtica establertes pel PAES.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I PROJECCIÓ EXTERIOR

1
2
3

4

Crear un front comú per entrar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB).
Participar en projectes europeus i noves fórmules de finançament.
Contribuir als reptes globals de sostenibilitat mitjançant l’alineació
de les polítiques locals amb l’agenda 2030, els ODS i la Cooperació
Internacional.
Realitzar un agermanament amb Europa i pobles d’Espanya.

MOBILITAT
1 Reclamar l’augment de freqüència de les línies actuals i
la creació de noves línies cap al front litoral de
Barcelona, Vallès i Penedès.
2 Continuar amb les ajudes al foment de l’ús del transpot
públic, en especial per als joves.

AMB LA PROSPERITAT

AMB LA VILA
BARRIS DE QUALITAT

BARRIS I SERVEIS
1
2

3
4
5
6

Inici del nou contracte de recollida de residus i neteja viària
amb el tancament i modernització de les illes de
contenidors i unitats mòbils a la zona comercial.
Creació del Pla de Barris: realització i desenvolupament
dels projectes per a la millora de la qualitat dels nostres
barrris.
Posar en marxa un nou servei de queixes app i reforçar
la brigada ràpida.
Crear un nou departament de Planejament Urbanític per
resoldre els dèficits dels barris.
Realització de campanyes de civisme.
Crear nous espais per a la socialització dels gossos.

TRANSPORT
1
2
3
4

Nous espais d’aparcament al carrer Major (Barri del Centre) amb
la creació de més de 170 places.
Estudi per a la millora de les vies urbanes dels nostres barris.
Incorporar el tercer Vallibús habilitat per al transport a demanda.
Mantenir el front comú per a l’inici de la variant de les Casetes.

SEGURETAT
1
2

Construir un nou edifici per a la Policia, ADF, Protecció
Civil i Arxiu.
Reforçar la figura de l’agent tutor.

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
1
2
3
4

Continuar les accions participatives: pressuposts participatius, el
Consell de l’Infant i l’Observatori de Barris.
Reforçar el Projecte “Alcaldia al peu de carrer”.
Treballar per a l'obtenció del Segell inforparticipa: marca de bona
comunicació i transparència.
Disseny i posada en marxa d’una nova web.

AMB LA PROSPERITAT

AMB LA INNOVACIÓ I ELS GRANS PROJECTES
DE TRANSFORMACIÓ
GRANS PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8

Realització del Projecte de la nova Biblioteca i l’entorn de la
fàbrica de cotó.
Reformar el Casino (adequació i millora de l’equipament).
Realització de la fase 1 del Projecte del carrer Major
com a motor comercial de la nova Vallirana.
Generar nous espais urbans per garantir la construcció d’habitatge
en règim de lloguer i compra.
Rehabilitació de la piscina olímpica.
Realitzar el Projecte per construir una segona planta
d’alçària al pàrquing de Joan Capri.
Millores a les instal•lacions del camp de futbol i nova gespa.
Fer el Projecte de l’Hotel d’entitats.

AJUNTAMENT DE QUALITAT I BON GOVERN
1
2
3
4
5
6

Dur a terme una bona gestió econòmica i financera no
superant el límit d’endeutament del 75 %.
Modernitzar els espais municipals per adaptar-los a les
necessitats de la ciutadania.
Reduir i agilitzar els tràmits amb la incorporació de
l’expedient electrònic i la carpeta ciutadana.
Ampliar el servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
Difondre les cartes de serveis municipals per tal d’avaluar i
millorar la qualitat i promoure’n les bones pràctiques.
Pla d’estabilització i millora dels RRHH.

gràcies per participar-hi!

