Sabem, volem i podem
Benvolgudes, benvolguts,

Els i les socialistes volem una Vacarisses per viure, treballar, gaudir i avançar plegats,
on les persones siguin al centre de les nostres polítiques.
El socialisme municipalista és un projecte col·lectiu i inclusiu, per això en aquest
programa han col·laborat persones progressistes que, amb les seves humils
aportacions, i des de diferents àmbits, han volgut treballar amb nosaltres.
El nostre programa electoral no només parteix de les idees i de sumar esforços, sinó
que ho fa també des de la nostra experiència d’anys al govern. Coneixem Vacarisses, la
seva gent i sabem quines són les problemàtiques més rellevants del municipi. Per a
nosaltres la política és l’eina de transformació de la societat que ens permet posar al
servei de tota la ciutadania el progrés, però sempre des de la perspectiva de la
igualtat d’oportunitats, la justícia social i la solidaritat, per tal que ningú quedi enrere.
Fer política local en l’actual clima de polarització i crispació no és gens fàcil, però les i
els socialistes som i seguirem sent els garants de la convivència al nostre poble i ho
farem sempre defensant el diàleg, el pacte i la negociació com a única eina per avançar
plegats. La nostra bandera són els nostres valors.
Per a nosaltres el bé comú està per damunt de la resta d’interessos i per això som la
millor garantia per a la cohesió social, l’estabilitat i el bon govern. Sabem què hem de
fer , ho volem fer i ho podem fer si ens doneu la força i la confiança.

Conchi Miranda / ♥
Candidata a l'alcaldia

Les dues grans prioritats
1.- L’Aigua
Els socialistes som els únics que hem abordat seriosament i amb responsabilitat el
tema més important i estratègic de Vacarisses. Gràcies a la nostra acció de govern
modernitzant i millorant les instal·lacions i infraestructures de captació, transport i
abastament, vam poder afrontar dues sequeres molt importants al 2007 i 2015. Queda
moltíssima feina per fer i ningú més en parla.






Vetllarem perquè es redacti el Pla Director de l’Aigua, eina imprescindible per a
planificar el futur.
Farem les gestions necessàries per delegar al consorci públic CONGIAC, la
nostra gestió de l’aigua perquè sigui més professional, moderna i eficient,
sense renunciar a tenir-ne el control. El nostre Ajuntament no pot fer front als
reptes del futur de l’aigua.
Dissenyarem un pla de renovació de canonades molt necessari per evitar fuites
que incrementen les despeses en la gestió i el malbaratament de l’aigua.
Farem les inversions que calen en reposició de comptadors i vàlvules
reguladores de pressió a tot el municipi.

2.- Urbanitzar el Ventaiol
Aquest és el gran repte urbanístic de la propera legislatura. Som conscients que és un
projecte molt complex i que s’ha modificat moltes vegades, però pensem que qui té
més responsabilitat és qui ha governat més de 20 anys sense executar-lo.








Reunirem els veïns i veïnes per tal de fer una àmplia explicació de la situació del
projecte per no fer falses expectatives.
Tirarem endavant el projecte d’urbanització tal com està concebut actualment,
sense fer més modificacions que tornin a endarrerir-lo i tenint en compte la
opinió del veïnat.
Gestionarem ajuts i fraccionaments de les quotes per tal que totes les famílies
puguin assumir-ho, tal com varem fer a Torreblanca II.
El nostre compromís mentre no comencin les obres és fer més asfaltats
provisionals per millorar el transit pels carrers, com hem fet cada vegada que
hem governat.
Ampliarem les subvencions pel buidat de pous morts mentre no es facin les
obres.

Per viure millor
Volem gaudir d’un municipi per viure, amb bons serveis públics i sostenible
ambientalment, que vetlli pel canvi climàtic, que sigui un espai de convivència amb
oportunitats per a tothom i que apliqui una perspectiva de gènere en totes les seves
actuacions.

Habitatge digne
L’habitatge és un dret social i malgrat que els ajuntaments no tenim competències en
aquesta matèria, si que podem promoure algunes mesures. A Vacarisses tenim
nombroses vivendes que per diferents raons es troben buides i en males condicions de
manteniment i salubritat que generen problemes als veïnat, però que amb algunes
gestions podrien recuperar-se.








Farem el cens oficial d’habitatges buits, creant una base de dades dinàmica que
mantindrem actualitzada.
Contactarem amb els propietaris d’aquestes vivendes desocupades per a
requerir-los que compleixin les condicions de salubritat i d’imatge de les seves
finques, tot fent el seguiment necessari. En cas contrari iniciarem expedients
sancionadors.
També aplicarem el nou recàrrec de l' IBI als habitatges buits aprovat pel nou
Govern de l'Estat, generant una borsa de diners per a ajuts de millora i
rehabilitació energètica.
Millorarem l’actual protocol de registre de vivendes ocupades duent a terme
un control específic.
Continuarem negociant amb les entitats bancàries per tal d’aconseguir més
lloguers socials per a famílies en situació de vulnerabilitat.

La seguretat, garantia de llibertat
Les persones tenim dret a la seguretat, qüestió inseparable de la llibertat i associada al
benestar. Els socialistes volem una policia local de proximitat, integral i preventiva,
formada en els valors del civisme i la convivència, però també formada
mediambientalment i en temes específics i tant importants com la violència de gènere.
També pensem que el seu objecte professional ha de ser assegurar el compliment de
la llei com a garantia de democràcia per a tota la ciutadania.


Farem formació específica sobre violència de gènere als agents i
comandaments de la policia local, així com d’altres disciplines (mediambientals,
animals domèstics, temes de mediació, etc).









Participarem des de la policia de proximitat en projectes i programes de
prevenció i resolució de conflictes.
Promourem la col·laboració entre els cossos policials i les escoles per fer cursos
d’educació viària, conscienciació i respecte per l’espai públic i prevenció de
conductes de risc entre joves i adolescents.
Implantarem càmeres de control de vigilància als principals accessos del
municipi.
Treballarem en millorar i actualitzar l’ordenança municipal general de
convivència ciutadana de 1997 i també la de tinença responsable d’animals
domèstics.
Donarem suport i potenciarem la tasca del voluntariat de Protecció Civil.

Espai públic i accessibilitat
L’accessibilitat és un dret irrenunciable per a la igualtat d’oportunitats. Els socialistes
sempre hem defensat els drets de les persones amb diversitat funcional i per això
treballem i treballarem en la seva plena inclusió fent més accessibles els espais públics
per tal de garantir la seva autonomia personal.
L’espai públic és l’ànima del nostre poble i comença en allò que compartim, en el que
ens és comú, és l’escenari on exercim els drets de ciutadania, un espai de trobada, de
diàleg i de convivència.











Promourem l’aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots
els béns, entorns, productes i serveis.
Fomentarem un ús responsable dels espais públics des de tots els àmbits.
Promourem un projecte de rehabilitació dels parcs infantils de totes les
urbanitzacions, prioritzant el més deteriorats, adequant-los a la normativa
vigent.
Farem una millor planificació i control dels serveis externs com la jardineria, el
manteniment de parcs infantils i la neteja viària, per tal de tenir més cura i una
millor imatge de l’espai públic.
Procurarem un espai públic on tothom ha d’acceptar unes regles comunes per
tal que ningú monopolitzi el que és de tots i on tothom s’hi pugui sentir
còmode.
Arranjarem dreceres per a vianants en alguns llocs on les condicions ho
permetin.
Demanarem subvenció a Diputació de Barcelona per a construir un bordó
jardiner al llarg de la vorera de Ctra. D’Olesa en el tram entre l’entrada i la
sortida del carrer de Coll Cardús a Torreblanca I.






Destinarem partides anuals a l’adequació progressiva de tots els “badens” de
les urbanitzacions que són excessivament alts, tal com ja varem fer a
Torreblanca II la passada legislatura.
Estudiarem alternatives al creuament de la C58 a l’alçada de Can Serra Estació.
Refarem totes les voreres on han quedat els forats que ocupaven els antics
contenidors d’escombraries per a garantir l’accessibilitat dels vianants.

Salut de qualitat i universal
Volem que la salut impregni totes les polítiques públiques perquè els factors
econòmics i socials de les persones tenen una relació directa amb la seva salut i
esperança de vida.








Promourem l’adhesió al moviment de Ciutats Saludables i les seves xarxes, ja
constituïdes, tant a Catalunya com a Espanya i Europa.
Continuarem reivindicant a la Generalitat que el nostre CAP sigui el referent de
la nostra àrea bàsica de salut.
Farem gestions i cercarem subvencions per habilitar una zona d’heliport al
municipi per emergències mèdiques.
Treballarem en un control exhaustiu de les analítiques de l’aigua i la millora
dels protocols.
Promourem espais de salut i hàbits de vida saludables en coordinació amb els
professionals del CAP.
Treballarem i col·laborarem en programes d’alimentació ecològica i bons hàbits
alimentaris, com a element bàsic de salut.
Instal·larem nous aparells d'exercici físic a l'aire lliure oberts a tothom.

Transport públic i mobilitat eficient i sostenible
La mobilitat i el transport públic són cabals en la vertebració territorial i afavoreixen la
igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis, a l’ocupació i la formació. Una mobilitat
sostenible és una fita irrenunciable; la necessitat de combatre el canvi climàtic, de
reduir emissions i de cercar tecnologies netes, s’ha convertit en un objectiu tant o més
important que la pròpia eficiència del sistema de mobilitat.




Farem un nou estudi sobre freqüències i usos del nostre transport interurbà per
tal d’adaptar-lo més i millor a les necessitats reals de la població.
Treballarem per aconseguir que tots els autobusos de la línia interurbana
tinguin plataforma per l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional.
Seguirem treballant per reivindicar les millores a la línia R4 de rodalies RENFE,
per tal de garantir la seguretat, la fiabilitat i l’augment de les prestacions del





servei, així com una major freqüència de trens que parin a les nostres
estacions.
Impulsarem l’ús de vehicles elèctrics i dotarem de punts de recàrrega a les
urbanitzacions més poblades.
Donarem suport a les iniciatives de transport per a compartir.
Reivindicarem davant la Generalitat radars de velocitat a la C58 a l’alçada dels
accessos del Palà i La Creu.

Serveis socials: un dret universal per garantir la
inclusió.
Els i les socialistes considerem que cal definir bé quin ha de ser el paper dels serveis
socials en els propers anys, incrementant la coordinació amb altres àmbits de vital
importància per a la resolució de les situacions d’exclusió social, amb recursos
suficients i empoderament dels i les professionals dels serveis socials.
Uns serveis socials forts són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats del
conjunt de la població. Invertir en serveis socials és invertir en la prevenció de
situacions d’exclusió que garanteixin una societat futura cohesionada socialment.







Continuarem treballant per uns serveis socials integrals que donin resposta a
factors generadors d’exclusió social com l’accés a l’habitatge, a un treball digne
etc.
Seguirem garantint beques menjador a totes les famílies que ho necessitin.
Treballarem per implementar el projecte SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa).
Mantindrem la qualitat del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) i l’adaptarem a
les necessitats actuals.
Garantirem la continuïtat del servei d’atenció psicològica i estudiarem la
possibilitat d’incrementar-lo segons el nivell de demanda.

