DEMOSTREM
QUE HI HA
ALTERNATIVA

Comptem
amb tu

En aquesta legislatura, la majoria absoluta de CIU i PSC ens ha relegat a
una posició de marginació. Tot i ser
només un regidor, hem sigut determinants i una referència dins l’oposició, fiscalitzant l’acció del govern,
que és la tasca que ens corresponia.
Tot i els reduïts mitjans, hem lluitat contra les pràctiques poc democràtiques, la falta de transparència,
l’incompliment de contractes i les
trampes en la selecció de personal.

El nostre regidor va representar a l’Ametlla del Vallès a les trobades europees
contra el TTIP-CETA.
Vam aprovar al Ple rescatar
l’Illa Activa i l’equip de Govern es va fer enrere.
Vam aprovar al Ple aplicar la
Llei 24/2015 i l’equip de Govern no ha fet res.
Hem impulsat una Ametlla
diversa, feminista i respectuosa amb les diferents sensibilitats de les persones.
Ens vam oposar i ens oposem a les actuaciones i modificacions de Can Draper.

Hem denunciat a l’Alcalde
davant la Fiscalia per contractació irregular.

L’AJUNTAMENT NO POT SER
UNA AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

RESCAT DE LA FOMENT DEL
CONCESSIÓ COMERÇ LOCAL
Reducció de preu
per a empadronats

LES MEVES
OBRES!!!

PROTEGIR EL
NOSTRE ENTORN
LES NOSTRES
PROPOSTES

URBANISME

Amb participació
ciutadanana

Volem honestedat i transparència

Tots els Barris han de ser tractats per igual:
en manteniment, equipaments, seguretat,
comunicacions, mobiliari urbà...
La Terrera

Mas Fabrera

Barri Sant
Joan

Torre Garcini

Can Camp

La Sagrera

Can Diví

El Serrat

Centre del poble

La Miranda

Casc Antic
Pinar de
Rosanes

Sant
Nicolau

Les Roquetes
Sant Genís
El Maset

Pinar i Portús

Can Reixach

El Serrat de L’Ocata

Turons

ENS HEM D’IMPLICAR A FONS
EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POBLE DIVERS I FEMINISTA.

Assessorar

Implicar

Crearem un servei d’assessorament
gratuït per a tota persona víctima de
violència de gènere.

Crearem protocols contra la violència
masclista com a requeriment per
gestionar serveis, equipaments
i programes municipals.

L’AMETLLA ANTIMASCLISTA
Atendre

Protegir

Formar

Lluitar

Atendrem a totes les dones i persones
de l’entorn familiar que es vegin
afectades per la violència masclista.

Crearem places d’acollida
en pisos i cases per a les dones
que pateixen violència masclista.

Realitzarem tallers de sensibilització
sobre igualtat a l’Institut i a altres
espais. Oferirem tallers gratuïts
d’autodefensa feminista.

Millorarem els protocols actuals
contra agressions sexuals a les festes
del municipi i formarem a la Policia
Local en aquesta matèria.

Després d’anys d’inacció, farem tot
el que està a les nostres mans per fer
més i millor habitatge públic:

Construir
Fomentarem la construcció
d’habitatge de lloguer assequible
per tal de doblar l’actual parc.
Recuperarem el Maset Nou,
actualment en mans del SAREB.

Implicar

Aprovarem destinar el 25%
de les noves promocions
immobiliàries a habitatge
de preu assequible.

Aturar

No permetrem més desnonaments
sense alternativa habitacional.
Aplicarem la Llei 24/2015.

Perquè
estimem als
joves i a la
gent gran!!!

Innovar
Crearem la Oficina
d’Assessorament Energètic.
Promourem l’ús i la instal·lació
d’energies renovables.
Establirem subvencions i ajuts.

Protegir

Sancionar
Multarem els bancs que
mantinguin pisos buits fins
que no els destinin a lloguer
assequible.

L’Ajuntament es reservarà
el dret de compra preferent
d’aquells solars o construccions
amb interès general que es
trobin en venda.

AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES NOSTRES PROPOSTES
Impulsarem la creació d’un Parc Tecnològic (creació d’ocupació, innovació, formació).

Desenvolupar el POUM amb
participació ciutadana per definir el model de poble.

Recollida selectiva d’escombraries i
aplicarem la bonificació per reciclatge.

Oficina d’Informació i ajuts econòmics per l’autoconsum energètic. Cap
a una Ametlla verda i sostenible.

Crearem el Consell de Seguretat
Ciutadana.

Crearem un parc d’habitatge públic
per donar resposta a les necessitats
del poble.

Recuperarem la concessió d’illa
Activa i rebaixarem la quota als/les
ciutadans/es empadronats.

Habilitar i subvencionar els casals
d’estiu a instal•lacions municipals
infrautilitzades.

Pla Director de manteniment de
carrers i equipaments.

Pla de xoc contra la violència de
gènere.

Auditoria del Deute i la Gestió
municipal.

Connectarem els barris i descongestionarem les entrades i sortides del
poble.

Remunicipalització de l’aigua.

Creació de beques transport per a
estudiants.

Promocionarem i impulsarem el comerç local i de proximitat.

Pla de l’Ametlla digna, cap persona
amb necessitats.

El proper 26 de maig no et
quedis a casa, fem l’Ametlla
que vols,
VOTA
L’AMETLLA EN COMÚ PODEM

No e
m lle
com
part ncis,
eixme!
:)

Instagram:@lametllaencomupodem
Twitter:@lametllaencomu
Facebook/lametllaencomu
e-mail: lametllaecp@gmail.com
www.lametllaencomupodem.cat

