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BUTLLETÍ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A LA ROCA DEL VALLÈS  –  Municipals 2019

Amb més veu, 
avançarem!

El projecte d’Esquerra Republicana per a la Roca del Vallès

Millorarem els serveis bàsics 
Neteja: licitarem un nou contracte amb més personal  
i maquinària

Enllumenat: destinarem un import fix al pressupost ordinari 
per reforçar el manteniment i millora.

Farem 4 plans d’actuació en els següents àmbits:

Voreres – Servei d’aigua – Clavegueram – Carrers

Seguirem treballant per la cohesió social 
A través de l’esport, l’educació i els serveis socials 
Impulsarem la construcció d’habitatge de protecció oficial

Millorarem i garantirem  
la sostenibilitat dels equipaments

Millorarem els equipaments culturals  
de la Roca, la Torreta i Santa Agnès 
Equip tècnic, adaptació, seguretat,...

Farem realitat els projectes 
treballats durant el mandat 
2015-2019

Definirem i planificarem 
nous projectes de futur  
per al municipi

Farem tres nous parcs infantils
Parc infantil del nou parc del Pla de les Hortes (la Roca)

Parc infantil de la segona fase de la Rambla de Santa Agnès

Parc infantil segona fase eix cívic la Torreta 
i incrementarem dotació al pressupost municipal  
per al manteniment dels parcs infantils
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La Roca 2019-2023, LA CANDIDATURA REPUBLICANA

1. Albert Gil 2. Yolanda Guarinos 3. Xavier del Villar 4. Roser Moreno 5. Albert Bassa

6. Ainoa Herrera 7. Francesc Riera 8. Mireia Clascà 9. Xavier Buscà 10. Montserrat Homs

11. Jordi Mas 12. Núria Sólvez 13. Ismael Jiménez 14. Maica Barceló 15. Francisco Pérez

16. Neus Bramona 17. Francesc Jiménez 18. Nathalie Charpentier 19. Jordi Escusa 20. Eulàlia Pou

21. Francesc Martínez 22. Neus Cortés 23. Joan Ramírez 24. Paula Piñol 25. Joan Guarinos

a la Torreta



La Roca 2019-2023 PROPOSTES PRINCIPALS PER A TOT EL MUNICPI La Roca 2019-2023, PROPOSTES PER AL NUCLI DE LA TORRETA

 ☞ Rehabilitació  
de les antigues 
cases dels mestres 
de la Torreta per     
ubicar un total de 6 
habitatges socials

 ☞ Remodelar el carrer, 
en col·laboració amb 
l’ajuntament  
de Granollers, per incorporar 
mesures de seguretat viària.

 ☞ Reparació de la 
terrassa exterior; 
canvi de l’escenari; 
fer sortida 
d’emergència; posar 
en marxa espais 
tancats.

 ☞ Licitar i executar  
el projecte de 
millora urbanística 
del carrer durant la 
primera part  
del següent mandat. 

 ☞ Farem el nou parc al costat 
de l’escola i actuacions de 
millora a l’exterior de Can 
Tàpies. Execució d’obres 
prevista per a l’any 2020.

Habitatge social Projecte de millora del carrer Veneçuela

Centre Cultural la Torreta

Urbanització del passatge Espanya Segona i tercera fase de l’eix cívic la Torreta
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Actuacions als equipaments esportius Millores a la carretera de Valldeoriolf

9 Millorar el Torrent del Ramassar

 ☞ Buscarem recursos a través del Consorci  
de la Conca Besòs-Tordera per estabilitzar 
la neteja del torrent del Ramassar. Realitzar 
convenis amb l’ACA (Agència Catalana  
de l’Aigua) per poder actuar regularment.

8 Biblioteca de proximitat a la Torreta
 ☞ Biblioteca a l’escola  
de la Torreta d’ús compartit 
amb el barri (Inici de servei 
previst a inicis del mandat).

10 Avançar en projectes de futur  per la Torreta  
i el conjunt del municipi

 ☞ Creació d’un Centre d’interpretació, com a eina de gestió  
i difusió del patrimoni local. 

 ☞ Iniciar els treballs de redacció redacció del nou Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal de La Roca del Vallès. 

 ☞ Crear nous espais polivalents per a gent jove i gent gran. 
 ☞ Planificar noves actuacions 
 de millora urbanística  
i embelliment urbà als 
diferents nuclis urbans  
i urbanitzacions  
(La Torreta, Roca- 2, Sant 
Carles, la Pineda,...) 

 ☞ Al camp de futbol 
de la Torreta: canvi 
d’enllumenat i del 
sistema de reg.

 ☞ Crear una nova zona 
esportiva al parc de 
la Tirolina.

 ☞ Seguir treballant amb 
els propietaris del sector 
industrial de la carretera 
de Vallderiolf per realitzar 
millores urbanístiques  
i dignificar els accessos a la 
Torreta.
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Millorar la neteja viària

Pla de millora integral de serveis bàsics i la via pública

 ☞ Licitació durant l’any 2019 del contracte de neteja viària.
 ☞ Incrementaren fins a 430.000 Euros la dotació pressupostària 
per poder incorporar 3 operaris i 1 màquina de neteja.

 ☞ A l’inici del mandat, contractació d’una empresa externa per realitzar una auditoria amb 
4 plans d’actuació: 

 ☞ Reforçar el manteniment de l’enllumenat destinant un import fix al pressupost ordinari.

Carrers – Voreres – Clavegueram – Millora del servei d’aigua

3 Molt més per a l’educació i la gent jove
 ☞ Continuar treballant amb l’IES la Roca i el Departament 
d’Educació per a la millora continua de les instal·lacions.

 ☞ Redefinir el mapa d’equipaments escolars conjuntament amb el 
Departament a través del model d’Escola-Institut.

 ☞ Estudiar fórmules de millora del transport escolar amb la Torreta 
i Santa Agnès a través del Consell Comarcal i AMTU.

 ☞ Creació d’una plaça definitiva d’un/a tècnic/a de Joventut per 
impulsar actuacions adreçades al jovent i desenvolupar el Pla 
Local de Joventut de La Roca del Vallès.

4 Guanyem en cohesió social
 ☞ Incrementar fins a l’1% del pressupost per solidaritat 
i cooperació al desenvolupament.

 ☞ Fomentar la contractació a través dels plans 
d’ocupació.

Mitjançant els terrenys que l’INCASOL té en propietat  
a la Roca i a Santa Agnès

Cessió de sòl municipal a INCASOL: caserna  
de la Guàrdia Civil (la Roca), i parcel·la de sòl 
municipal al carrer de Ramon i Cajal (la Torreta).

 ☞ Construir habitatge de protecció oficial a través de dues 
vies:

5 Més seguretat ciutadana i civisme
 ☞ Incorporar tres agents de policia per cobrir  
la totalitat de la plantilla.

 ☞ Implementar gradualment mesures definides  
al Pla Director de la Policia Local.

 ☞ Incorporar nous agents cívics per potenciar  
la conscienciació ciutadana.

6 Més participació i transparència
 ☞ Posar en marxa una eina telemàtica per comunicar, de 
forma àgil, incidències a l’ajuntament.

 ☞ Continuar el desplegament del portal  
de transparència i finalitzar el portal web d’entitats 
de la Roca del Vallès.

 ☞ Implementar els pressupostos participatius, amb 
l’elecció d’un conjunt de projectes per als nuclis 
urbans.

6 CATALUNYA: CANVI D’HEGEMONIA I REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA


