Per avançar més
Avui en dia els municipis són els protagonistes i l'epicentre de totes les
transformacions que viu el món global.
En primer lloc de les transformacions que suposen la sostenibilitat del planeta: la lluita
contra el canvi climàtic, l'eficiència i l'estalvi energètic, la generació d'energia neta, la
recollida selectiva de residus, la mobilitat sostenible, els espais nets, on vingui de gust
passejar, accessibles...
Però sobretot el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la
diversitat i la pluralitat, és l'espai de la confluència intergeneracional. L'espai on es
reconeix al veí com a ciutadà, i com a copartícep en el projecte comú de construir dia a
dia i amb l'esforç col·lectiu, un espai comú cohesionat, on les diferències no excloguin
ningú per la seva condició econòmica, social, o cultural.
El nostre poble ha de ser un espai per avançar per una Catalunya equilibrada, en el
marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (Nacions Unides), i que
formen part del nostre ideari i principis progressistes.

Un municipi educador, motor del coneixement i el
talent
L’educació és el motor de progrés i de transformació social que pot situar els municipis
en les millors condicions per afrontar els reptes futurs. És un dret fonamental que
sintetitza la llibertat individual i col·lectiva desenvolupant les aptituds i el coneixement
per a créixer com a persona autònoma i responsable socialment.








Reivindicarem amb determinació i si cal denunciarem l’incompliment de la
Generalitat en el finançament de les Escoles Bressol Municipals.
Si aconseguim que la Generalitat pagui el seu terç, rebaixarem de nou les taxes
tal com varem fer la passada legislatura.
Seguirem apostant per l’escola municipal de Música mantenint i incrementant
si és possible els recursos econòmics actuals.
Subvencionarem el 75% del cost dels llibres de text de primària i secundària i
reprendrem el projecte d’universalització i socialització que varem engegar
l’any 2008 de mà de tota la comunitat educativa i que va ser un model d’èxit.
Seguirem reivindicant davant la Generalitat la realització de cicles formatius al
nostre institut.
Treballarem per aconseguir programes de transició Escola- Treball i de formació
ocupacional per als nostres joves.



Subvencionarem els casals d’estiu i ajudarem a les famílies que no puguin fer
front als pagaments d’aquest tipus d’activitats.

Un poble verd, sa i sostenible
El desafiament del canvi climàtic, juntament amb l'augment de les desigualtats, fa
imprescindible construir un futur més sostenible.
Són les persones les que fan el treball i fan realitat els canvis.
Els municipis eco sostenibles seran el resultat del procés d’implantació de dues
transicions: la transició ecològica de l’economia i la transició energètica
descarbonitzada i renovable, en el marc d’aconseguir avançar en els Objectius locals de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.


















Realitzarem un estudi per avaluar el compliment del municipi pel que fa a les
normatives d’incendi i requisits dels cossos de bombers, i proposarem les
actuacions de millora necessàries.
Donarem el suport necessari a l’Agrupació de Defensa Forestal del municipi.
Dissenyarem noves rutes naturals que intercomuniquin tot el territori.
Millorarem la senyalització de camins, senders naturals i treballarem en la
col·locació de panells informatius.
Protegirem els espais naturals del nostre territori així com les espècies animals i
vegetals autòctones.
Promourem a l’espai del Mas Mimó activitats mediambientals.
Demanarem pantalles acústiques als llocs on les vies de circulació que
travessen zones habitades.
Promourem la gestió dels recursos forestals del nostre territori.
Treballarem per a l’estalvi i l’eficiència energètica.
Promourem el disseny i posada en marxa de plans de rehabilitació energètica
d’edificis, simplificant els tràmits municipals i de gestió de les ajudes per a la
rehabilitació d’edificis.
Impulsarem l’ús de vehicles elèctrics i dotarem de punts de recàrrega a les
urbanitzacions més poblades.
Realitzarem un cens dels pous privats d’extracció d’aigua existents al municipi i
en regularitzarem el seu ús per tal de evitar el malbaratament d’aquest recurs
tan valuós per al nostre poble i possibles accidents.
Promourem un model energètic basat en la transició energètica cap a les
renovables, amb la finalitat d’emissions zero.
Realitzarem reformes als edificis públics per tal de reduir els costos energètics i
la generació d’emissions contaminants en aquests.









Recollirem les mesures de la llei de protecció dels animals en les ordenances
municipals per garantir el compliment de la llei actual, i que els animals siguin
considerats com a éssers vius amb capacitat de sentir.
Promourem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana en matèria
animalista (drets dels animals, tinença responsable, respecte a la biodiversitat,
la defensa dels drets del animals a viure dignament, protegits de la injustícia i
l’explotació, etc).
Realitzarem control de plagues invasores i nocives com poden ser la
processionària del pi, la Lymantria dispar de les alzines, o la vespa asiàtica,
entre d’altres ja presents en el nostre municipi.
Proposarem la inclusió a les ordenances municipals de sancions per la
recol·lecció il·legal e incontrolada d’espècies forestals del nostre entorn natural
com el llentiscle.

Un municipi inclusiu, divers i solidari
Catalunya ha estat sempre terra d’acollida i els governs municipals socialistes hem
estat i continuem sent uns agents cabdals per garantir la convivència i la cohesió social
a les ciutats i els pobles, però també per a acompanyar les persones nouvingudes en el
seu procés d’integració a casa nostra, i a les persones autòctones en el coneixement de
les noves realitats amb les que conviuen.





Apostem per la convivència i el respecte de la diversitat cultural del nostre país,
recolzant serveis de primera acollida i de acollides temporals d’infants al nostre
municipi.
Treballarem per a que cap família nou vinguda estigui en risc d’exclusió social,
afavorint polítiques d’integració, convivència, inserció i salut.
Ens coordinarem amb totes les entitats del tercer sector del municipi per
combatre la pobresa i l’exclusió social.

Un municipi cohesionat territorialment i amb
serveis dignes
Entenem per equilibri territorial, la capacitat dels ciutadans i ciutadanes,
independentment del lloc on visquin, de gaudir d’oportunitats, d’accés als serveis
públics, a la cultura i a unes comunicacions digitals i viàries en condicions òptimes.
Altres factors que compten en l’equilibri territorial són especialment les rendes i
aquells indicadors de caràcter social que marquen clarament el nivell de cohesió
territorial i especialment les diferències entre territoris.

L'equilibri territorial és una assignatura pendent al nostre municipi, que no ha trobat
fórmules adequades per repartir les oportunitats i la riquesa, atenuant les diferències
territorials.





Treballarem per a que totes les urbanitzacions del municipi tinguin unes
infraestructures i serveis dignes.
Durem a terme la urbanització del Ventaiol, la Creu, i la resta de petits nuclis. El
nostre compromís serà fer una aportació econòmica en la mateixa mesura que
es va fer a Torreblanca II, per abaratir costos als veïns. Gestionarem ajudes i
fraccionaments de les quotes per a que totes les famílies puguin assolir els
pagaments de les obres.
Redistribuirem d’una manera més justa el percentatge destinat al manteniment
i millora de les urbanitzacions.

Un desenvolupament urbà intel·ligent i sostenible
L’envelliment de les infraestructures, dels habitatges i de la mateixa població, que es
completa amb la necessitat d’adaptar i adequar els instruments de planificació
urbanística a les noves realitats normatives i a la mateixa evolució del territori, fa
necessari incorporar una nova visió, dinàmica i transversal de les actuacions que s'han
de fer en matèria de planejament territorial i urbanístic i de respecte al medi ambient.
En el nostre municipi tenim problemes d’inversió, que es concreten en complicacions
urbanístiques i en el dia a dia dels veïns de les zones afectades. També tenim dèficits
d’un altre tipus d’infraestructures que afecten el conjunt de la ciutadania, com l’aigua,
les telecomunicacions, la sanitat, l’educació i l’ infraestructura verda.









Treballarem per la mobilitat sostenible, amb un model de mobilitat on es
tendeixi a que en l’àmbit urbà la majoria de desplaçaments es realitzin a peu o
en bicicleta de manera còmoda i segura.
Promourem un estudi per valorar la possibilitat d’implantar carrils bici en
algunes zones del municipi que es puguin interconnectar.
Impulsarem una mobilitat més sostenible fomentant el caminar i l’ús de la
bicicleta.
Estudiarem conjuntament amb l’ACA, la possibilitat d’arranjar el creuament de
riera existent entre La Creu i el Palà, per tal de que sigui transitable pels
vianants que hi passen habitualment.
Identificarem els edificis d’interès municipal, i treballarem per la recuperació
d’aquests espais per a convertir-los en espais de referència cívica i veïnal.
Promourem la instal·lació de pantalles acústiques a les zones habitades del
municipi que siguin creuades per vies de circulació.



Continuarem amb la substitució de les lluminàries municipals per tal
d’aconseguir que el 100% de la llum municipal sigui LED.

Democràcia participativa per a la cohesió social, la
igualtat d’oportunitats i el bon govern
Els governs locals han estat fonamentals en la millora de les condicions de vida dels
municipis, i està prou demostrat que la proximitat ha estat un element clau en la
recerca d’una major eficàcia en la prestació dels serveis i en el diàleg amb la
ciutadania.
L’augment del contacte amb els veïns, la potenciació de la proximitat, la facilitació dels
canals d’informació i comunicació, la necessitat de millorar els sistemes d’informació
sobre la base tecnològica, el repte d’eliminar els obstacles administratius, i molts altres
aspectes, conformen un context concret al que cal afrontar amb propostes adequades
i efectives.













Posarem en marxa el servei d’atenció ciutadana, on qualsevol queixa
presentada per la ciutadana sigui atesa amb la major brevetat.
Farem realitat que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar des de
qualsevol canal d’atenció (Internet, telefònic, correu i presencial).
Crearem una finestreta única per a la centralització dels tràmits a l’ajuntament.
Mantindrem i millorarem els canals digitals de difusió de la informació
municipal (web i xarxes socials)
Plantejarem la necessitat o no de difondre en format paper la revista municipal
El Terme, valorant la possibilitat de fer-la arribar selectivament a qui la vulgui
rebre d’aquesta manera.
Millorarem les fórmules de contractació, certificació d’entitats col·laboradores,
seguiment i assegurament de la qualitat del servei prestat. Hem de garantir que
els serveis subcontractats compleixin els estàndards de qualitat requerits, tant
pel que fa a la prestació dels serveis com a les condicions de treball dels seus
treballadors i treballadores.
Incrementarem els mecanismes de control intern, per tal d’assegurar la qualitat
dels resultats i que aquests alertin ràpidament d’un funcionament anòmal de
les tramitacions.
Mantindrem els nivells de despesa i estalvi per continuar prestant els serveis
més necessaris.
Procurarem formació al personal d’atenció al públic de l’Ajuntament per tal
que informin de manera més clara i eficient a la ciutadania.

Universitats, impacte social i de coneixements al
municipi
Les universitats tenen un paper estratègic en el territori on s’ubiquen i en la societat
del coneixement. Del bon funcionament del sistema universitari depèn la capacitat
d’un país de ser capdavanter i innovador i de comptar amb un futur de progrés.
A banda del impacte econòmic, el conjunt de les universitats contribueixen de manera
significativa al benestar social del país, i estan cada cop més implicades amb les
comunitats locals i de l’entorn més proper i adapten la seva activitat per cobrir
necessitats locals. Un bon exemple és la col·laboració que es va dur a terme en aquest
municipi amb la Universitat de Girona i l’ Institut Català de Recerca de l’Aigua, en el
que van participar tècnics municipals, alumnes, i veïns amb coneixements del territori i
de la temàtica d’estudi, per tal de trobar una solució a la problemàtica de la gestió de
l’aigua a Vacarisses.


Promoure un model de cooperació amb els centres universitaris com a motors i
generadors de sinergies entre administracions i empreses al territori.

