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Implementació de les accions

ESPAI DE NATURA INTERACTIU

Aprofitant la ubicació de Parets i l’Escola de la Natura, es vol apropar, 
tant a ciutadania com a visitants, a gaudir de l’entorn natural i l’ecosis-
tema que l’habita. És per això que es proposa una solució que permeti 
crear una experiència més propera entre la naturalesa i la ciutadania.
A través d’aplicacions mòbils es donarà informació de l’entorn, podent 
incloure en els punts més rellevants de l’entorn, itineraris saludables, 
informació en realitat augmentada, i guiant als usuaris a través de 
missions i jocs amb la finalitat de motivar-los a conèixer l’entorn en què 
estan i la biodiversitat existent. Es fomentarà la participació en aquestes 
activitats mitjançant el joc i es premiaran als usuaris més actius.
L’objectiu serà oferir una experiència atractiva i divertida pel ciutadà i el 
turista fomentant una manera alternativa de conèixer l’entorn.

Parets és verda

VIA INTEL·LIGENT

L’obertura de l’Eix del Tenes a la ciutadania permetrà garantir la segure-
tat, una correcta il·luminació, així com l’oferta de serveis addicionals, 
que facilitarien la mobilitat entre el Barri Antic i l’Eixample a través 
d’una via més atractiva i segura.
S’instal·larà mobiliari urbà intel·ligent que dotarà de connectivitat wifi i 
punts de càrrega de dispositius, a la vegada que oferirà un nivell de 
seguretat adequat i el menys intrusiu possible, amb el monitoratge de 
l’entorn amb les càmeres de seguretat que porta integrades. També es 
podrà proporcionar informació a través de les pantalles que incorpora. 
Igualment es dotarà la via amb il·luminació intel·ligent i sensors de 
presència per garantir l’adequada il·luminació en tot moment, tenint en 
compte l’afluència de gent i les condicions de l’entorn. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El resultat d’aquesta solució és un conjunt de solucions per millorar 
l’eficiència energètica dels equipaments i edificis públics del municipi. 
Les solucions proposades passen per instal·lar sensors, o integrar els 
existents, de control d’il·luminació, d’humitat, de temperatura, de CO₂, 
aigua i gas als equipaments i espais públics.
Aquests sensors van acompanyats d’un sistema de gestió de sostenibili-
tat dels diferents equipaments públics amb dades i gràfiques de les 
evolucions, i informes de consum que ajuden a conèixer millor les 
necessitats energètiques de les instal·lacions monitorades.

Ruta #4

Coneixes la fauna
autòctona de la zona?

Ep!...

Blauet/
Martín pescador

Que bé que tinguin 
zones wifi!

És cert que s’ha 
reduït el trànsit en 

aquesta zona!

Parets es mou

MOBILITAT SOSTENIBLE

Potenciar l’ús de la bicicleta i el patinet com a mitjà de transport per 
facilitar el desplaçament entre els dos barris del municipi, l’Eixample i 
el Barri Antic, o l’accés als polígons, de forma còmoda i sostenible.
Addicionalment, una aplicació mòbil permetrà al ciutadà tenir 
informació sobre els seus desplaçaments i l’obtenció d’incentius o 
bonificacions en funció de l’ús que faci de mitjans de transport 
sostenibles, ja sigui a peu, en bicicleta, patinet, en comptes d’utilitzar 
vehicles motoritzats.

AUTOBÚS A DEMANDA

Facilitar l’accés als polígons a través de transport públic sota petició, 
adaptant el servei públic d’autobusos a la demanda real. D’aquesta 
manera s’optimitza l’ús de les línies d’autobús existents, oferint 
rutes flexibles adaptades a la demanda en temps real i beneficiant a 
l’usuari final.
També s’aconsegueix reduir els temps de viatge, les despeses i el 
servei de línies regulars que poden no ser rentables.
A partir d’una aplicació mòbil es podria sol·licitar el servei d’autobús 
per anar o tornar dels polígons o zones més allunyades i evitar així 
l’ús del transport privat, millorant la mobilitat i la sostenibilitat del 
municipi.

ITINERARIS INTERACTIUS

L’itinerari ja existent d’Anella Parets i el projecte de Camins escolars, 
camins segurs poden ser complementats amb sistemes d’informació 
de caràcter interactiu.
Les aplicacions mòbils poden facilitar el seguiment dels itineraris amb 
la incorporació de punts d’interès, recorreguts alternatius i la interacció 
amb el teixit comercial, integrada en els projectes.

-  Contextual Marketing

-  International Business

-  Strategic Planning

-  Agile Methodologies

-  UI/UX

CURSOS

DISPONIBLES

Parets vila d’aprenentatge
CENTRE D’INNOVACIÓ
INTERACTIU

Per tal d’apropar la ciutadania a l’oferta industrial de l’entorn, 
s’aprofitaran i s’adaptaran els espais públics de què disposa l’Ajunta-
ment, transformant-los en espais en què s’uneixin tecnologia, creativi-
tat, empreses i esdeveniments culturals. S’estableix, així, un punt
de trobada per fomentar sinergies entre el teixit industrial i la població 
local.
D’aquesta manera es posarà a disposició espais que inclouran Labs 
Multimedia on poden treballar en tecnologies innovadores, sales de 
treball multidisciplinari i punt de trobada amb serveis provinents dels 
comerços locals.
 

FORMACIÓ ONLINE

La formació és fonamental per generar oportunitats laborals en tots els 
segments de població, ja que aporta els mitjans, els coneixements i les 
eines adequades per a cerca de feina. 
Amb la posada en marxa d’una plataforma online de formació es
podrà oferir una formació de qualitat a la ciutadania, apropant-los al 
món digital i tecnològic. Pot incorporar també un punt de trobada entre 
les diferents empreses del municipi i els aturats per tenir un espai de 
col·laboració on crear noves oportunitats per al benefici mutu.

1.  Decideix quin dia vols venir

2.  Selecciona les hores

PARETS INNOVA
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A veure si tenen sales 
disponibles per a la 

reunió del 23...

Selecciona:

Transport públic

Comerç i turisme

Medi ambient

Serveis socials

DESPESES CORRENTS
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Que bé formar part 
d’una vila tan oberta 

i transparent...

Parets al servei de la ciutadania
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
I OPEN DATA

Es potenciarà el portal de transparència i d’open data del municipi, que 
inclourà informació sobre totes les dades generades pels diferents 
serveis intel·ligents que s’ofereixen en el municipi, així com informació 
sobre les accions i iniciatives que s’estan duent a terme.
També es podrà disposar d’una plataforma que inclogui un espai de 
participació i col·laboració entre la ciutadania del municipi i l’Adminis-
tració, oferint un canal de comunicació de doble direcció on implicar a 
la ciutadania en el dia a dia del municipi. L’Ajuntament, aprofitant
l’ampli bagatge que té en processos de participació ciutadana, podrà 
plantejar preguntes directes i fer propostes perquè siguin votades per la 
ciutadania en àmbits diversos, com la planificació urbanística, usos 
dels espais públics i esdeveniments culturals, entre altres.

PUNTS D’INFORMACIÓ
INTEL·LIGENT

A través de punts d’informació intel·ligents ubicats en llocs estratègics 
del municipi, s’oferirà informació disponible a qualsevol hora i durant 
tot l’any, que permetran proporcionar continguts sobre els actius del 
municipi, com poden ser punts d’interès, de restauració o rutes 
culturals, així com l’agenda d’activitats disponibles, promovent la
interacció de la ciutadania, però també dels visitants, a les activitats del 
municipi. 
El sistema també ofereix la possibilitat de realitzar gestions amb l’admi-
nistració, reduint així el temps d’espera en oficines físiques i tenint 
major disponibilitat i accessibilitat a la informació.

PORTAL WEB
D’HABITATGES

La dificultat per accedir a l’habitatge és cada vegada una qüestió més 
rellevant per Parets. Tenint en compte que és un pilar clau pel futur del 
municipi, es vol promoure l’accés a l’habitatge, incidint especialment 
en el col·lectiu dels joves.
Amb aquest objectiu es posarà a disposició un entorn tecnològic 
en què els joves puguin fer demandes de la tipologia d’habitatge que 
desitgen, amb els filtres que calguin, i on les empreses arrendadores 
o de venda d’habitatges publiquin les seves ofertes, creant així 
un espai d’interacció que permeti consultar ofertes i demandes en 
matèria d’habitatge.

PLATAFORMA D’ECONOMIA
CIRCULAR

Buscar sinergies entre els recursos disponibles en el municipi és clau 
per millorar l’economia i el benestar d’aquest. Gràcies a la posada en 
marxa d’una plataforma d’economia circular, les diferents empreses 
podran oferir recursos disponibles com poden ser espais, energia, 
transport, residus... beneficiant així altres empreses i a la ciutadania.
Es podran oferir espais d’emmagatzematge, places disponibles en el 
transport d’una de les empreses al polígon, residus obtinguts que 
poden ser matèria primera per una altra empresa o serveis sota 
demanda, entre d’altres, tot amb l’objectiu de millorar la cohesió entre 
el teixit industrial local i la població.

Nous pisos
afegits al portal web

Ei! tenim ...
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Gràcies a la flexibilitat que ofereix una Plataforma de 
Ciutat Intel·ligent, es podran realitzar encreuaments 
d’informació obtinguda de la xarxa de sensors de la 
vila amb la dels sistemes existents al municipi, com ara 
dades de territori, població i/o ocupació, amb l’objec-
tiu de generar indicadors que permetin identificar 
situacions d’aspectes millorables i prendre les accions 
adequades.

El Quadre de Comandament Municipal és la solució 
transversal que proporciona informació i permet la 
gestió, el control, el seguiment i l’evolució de totes les 
dades rellevants obtingudes a partir dels diferents
serveis de la ciutat.

-   Avaluar la gestió que es fa dels serveis públics amb 
l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i optimitzar-ne la 
qualitat que percep la ciutadania.

-    Oferir eines a la ciutadania perquè coneguin el detall 
de les polítiques de gestió i actuacions realitzades en 
la prestació de serveis públics.

-    Oferir eines i mecanismes que permetin controlar, fer 
seguiment i avaluar l’impacte de les diferents actua-
cions desenvolupades a la ciutat.

-  Ajudar a la presa de decisions de cara a definir 
estratègies de gestió municipal, monitorar correcta-
ment els serveis públics, i poder prioritzar en l’execu-
ció de noves actuacions.

Monitorar
indicadors

de la ciutat

Avaluar
serveis
públics

Prendre
decisions
informades

Definir
noves
polítiques
de serveis

Millorar
l’eficiència i
optimitzar la

qualitat que  en
percep la

ciutadania
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Gestió
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INTEGRACIÓ AMB DISPOSITIUS

G E S T O R  A J U N T A M E N T

INTEGRACIÓ AMB APLICACIONS

XARXA IOT

Internet de les Coses (IOT) permet, 
mitjançant sensors i altres disposi-
tius, capturar i comunicar dades dels 
diferents elements físics d’una 
ciutat, ja sigui de via pública, el mo-
biliari o les seves infraestructures, 
entre d’altres. La informació i les 
dades que es generen, són recopi-
lats periòdicament i posteriorment 
processats i analitzats de manera 
agregada, aportant un gran valor per 
a la millora contínua dels serveis
que s’ofereixen tant a ciutadania, 
visitants o empreses.

PLATAFORMA IOT

Per a poder gestionar tots els sen-
sors distribuïts al llarg del municipi 
és vital disposar d’un sistema que 
sigui capaç d’adquirir tota la infor-
mació generada per cada un d’ells 
independentment de la tipologia o 
fabricant del sensor.

La Plataforma d’Internet de les 
Coses (IOT) serà l’encarregada de 
centralitzar l’adquisició de dades de 
qualsevol classe de sensor ubicat al 
municipi, homogeneïtzar la informa-
ció generada i distribuir-la als 
sistemes que la requereixin. També 
serà l’encarregada del monitoratge i 
verificació del correcte funcionament 
dels sensors connectats, permetent 
així la detecció d’anomalies i la 
generació d’avisos i alertes.

ANALÍTICA

Les ciutats cada dia generen més 
informació i més variada. És per això 
que són necessaris nous conceptes 
que permetin tractar la informació de 
manera que empreses, administra-
cions i ciutadania se’n puguin
beneficiar. La tecnologia Big Data 
permet sintetitzar i analitzar grans 
volums de dades de manera ràpida i 
eficaç, aportant un gran valor per 
així identificar aquelles relacions i 
interaccions que a simple vista 
passen desapercebudes, i facilitant 
així una major capacitat de reacció i 
presa de decisions informades.

SEGURETAT

A mesura que més àrees d’opera-
cions d’una ciutat es beneficien i 
depenen d’aplicacions basades en 
les TIC, la seguretat de tots els siste-
mes informàtics involucrats esdevé 
cada vegada més important. Garan-
tir serveis continus a la ciutadania i 
protegir la infraestructura crítica 
d’atacs externs són requisits essen-
cials per al municipi, identificant 
possibles riscos i el seu impacte.

Plataforma de Ciutat Intel·ligent S’ha de fer el
seguiment de les dades 

que arriben dels residus... 

Conscienciar la població en la 
importància del bon ús de la gestió 
dels recursos i la sostenibilitat dels 
espais, fomentant la protecció del 
medi ambient i un estil de vida salu-
dable.

MEDI AMBIENT

Incentivar el jovent a romandre en el 
municipi promovent l’habitatge i 
facilitant la formació necessària 
perquè tinguin les eines i coneixe-
ments que els permeti  introduir-se 
en el món professional.

CIUTADANIA

Facilitar els desplaçaments gene-
rant sinergies de transport entre 
empreses i fomentant la mobilitat 
sostenible dins del municipi, 
reduint el volum de vehicles i la con-
taminació.

MOBILITAT

Fomentar la identitat del poble així 
com disposar d’informació en 
temps real per a poder prendre 
decisions de manera informada i 
gestionar el municipi de forma pre-
ventiva i no reactiva, ja sigui en 
àmbits com la seguretat, la convi-
vència ciutadana i el civisme, entre 
d’altres. 

GOVERNANÇA

Incentivar i revitalitzar el comerç 
local i la diversitat de l’oferta de 
lleure i oci, així com aprofitar els 
espais públics per generar espais 
d'interès en l’àmbit d’innovació i en 
l’àmbit formatiu. Així mateix, conso-
lidar Parets del Vallès com a pol 
d’atracció industrial i de serveis.

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

ON ANEM
L Í N I E S  E S T R A T È G I Q U E S  I  R E P T E S  D E  F U T U R

La definició d’una estratègia de Ciutat Intel·ligent identifica 
els principals reptes als quals s'enfronta el municipi avui 
dia:

En matèria de Promoció Econòmica, la potenciació del 
teixit industrial i del comerç local, amb una oferta diversifi-
cada i amb atractiu per a les persones que visiten o 
treballen a Parets. Fomentar accions en l’àmbit de la Mobi-
litat sostenible i el Medi Ambient, amb la promoció de 
mesures enfocades a conscienciar a les empreses a fer un 
ús eficient dels residus així com generar sinergies de 
mobilitat empresarial. Quant a Governança, potenciar la 
identitat i el sentiment de poble i promoure la mobilitat 
entre els nuclis de població del Barri Antic i l’Eixample.
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Per a cada repte s’inclou un conjunt d’actuacions a les 
quals es donarà resposta a través de la proposta de solu-
cions vinculades amb les noves tecnologies i sistemes d’in-
formació que permetran a la Ciutadania beneficiar-se de 
serveis adaptats a les necessitats del municipi i que contri-
buiran al seu benestar i a facilitar el seu dia a dia.

#Emprenedoria#RiuTenes #Ajuntament #Mobilitat

Parets és verda

Envers el repte de construir un municipi més sostenible, 
es proposen un conjunt d’actuacions que permetran crear 
un entorn més net, on es tingui especial cura dels aspec-
tes mediambientals que afecten al municipi.

Parets al servei de la ciutadania

Amb l’objectiu d’apropar la gestió que fa l’Ajuntament a 
la ciutadania i incentivar el seu sentiment de poble, 
s’han identificat un seguit de solucions que busquen 
promoure el creixement econòmic i proporcionar infor-
mació del municipi de manera transparent, tot fent 
èmfasi a les necessitats dels joves.

Parets vila d’aprenentatge

Amb la finalitat de proporcionar noves eines i facilitar 
nous coneixements a la ciutadania, s’exposen un con-
junt de solucions on es proposa l’ús dels espais públics 
com a indrets d’innovació i aprenentatge per apropar a 
la ciutadania l’oferta industrial de l’entorn.

Parets es mou

Per construir un municipi més accessible per a tothom 
es proposen un conjunt d’actuacions que facilitin els 
desplaçaments per Parets així com l’accés als polígons, 
fomentant una mobilitat sostenible i responsable amb el 
medi ambient.

VILA INTEL·LIGENT
S O L U C I Ó  G L O B A L  +  P L A T A F O R M A  C I U T A T  I N T E L · L I  G E N T

Per fer front als reptes identificats, es defineixen 4 línies de 
treball estratègiques i iniciatives basades en la tecnologia i 
món TIC, que permet operar com a punt de recollida de 
tota la informació de la vila. 

En aquest sentit, es proposa implantar una Plataforma de 
Ciutat Intel·ligent, que és l’element integrador de l’estratè-
gia de Ciutat Intel·ligent definida dins la solució global per 
a Parets del Vallès. Aquesta permetrà a l’Ajuntament fer 
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l’explotació de tota la informació recollida i prendre les de-
cisions escaients.

L’objectiu que busca tota Plataforma de Ciutat és la millora 
dels processos de gestió municipal, integrant les noves 
dades de Ciutat que s'obtenen de la sensorització i implan-
tació de solucions intel·ligents amb la informació dels siste-
mes de gestió propis de l’Ajuntament.

COM HO FAREM
P L A  D ’ A C T U A C I O N S

Les solucions i agrupacions d’actuacions proposades per a 
la Ciutat Intel·ligent de Parets del Vallès es presenten 
mitjançant una valoració qualitativa de l’impacte que 
tindran tant per a la ciutadania com a efectes de 
complexitat de la solució.
Es pren com a referència criteris com la inversió 
econòmica necessària, la complexitat quant a entitats 
involucrades i el temps necessari per desenvolupar els 
components inclosos en cada solució i la seva posterior 
instal·lació.
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Pel que fa al full de ruta, es presenta una proposta 
temporal en què es prioritzen les solucions que suposen un 
bon equilibri entre beneficis i esforç d’inversió.
La incorporació de l’estratègia de Ciutat Intel·ligent al Pla 
d’Acció Municipal és un compromís del municipi per 
afrontar el desenvolupament i incorporació de solucions 
que afrontin els principals reptes presentats en matèria de 
Promoció Econòmica, Governança, Sostenibilitat, Medi 
ambient i Ciutadania.

U N A  V I L A   A M B  V I S I Ó  D E  F U T U R

QUI SOM

Parets del Vallès és un municipi emplaçat al sud-oest del 
Vallès Oriental, amb una població entorn de 19.000 
persones. Està situat a 23 km de Barcelona, envoltat pels 
municipis de Granollers, Lliçà de Vall, Montmeló i Mollet 
del Vallès.
És un dels centres industrials més importants de la comar-
ca i un emplaçament atractiu per a les empreses, ja que 
gaudeix d'una privilegiada situació i una bona xarxa de 
comunicacions que connecta la vila directament amb tota 
Espanya i Europa.
El teixit productiu destaca en els àmbits de la logística i les 
ciències de la vida, aglutinant grans firmes de reconeixe-
ment internacional. 

Parets del Vallès s’ha caracteritzat sempre per impulsar 
iniciatives i accions vinculades amb el desenvolupament i 
creixement tant econòmic com social de la vila. Exemple 
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d’aquesta estratègia es el Pla d’Acció Municipal, que recull 
nombrosos projectes liderats des de l’Ajuntament amb la 
finalitat de millorar constantment el benestar de la 
ciutadania i els serveis que s’hi presten.

Val a dir que Parets del Vallès és reconegut pel seu tarannà 
acollidor, per la gran riquesa del seu teixit associatiu i per 
l’impuls de l’educació i la cultura, amb projectes com 
Parets, ciutat educadora o Parets, municipi lector.

Amb aquesta premissa s’està definint una estratègia 
de Ciutat Intel·ligent que contemplarà una sèrie de 
solucions innovadores i la utilització de noves tecnologies 
com a mitjà per fer de Parets del Vallès un municipi més 
atractiu tant per les persones que hi viuen, que hi treballen 
o el visiten.

C I U T A D A N I A
C O M P R O M E S A

V O L U N T A T
D ’ I N T E G R A C I Ó

U N  L L I B R E  D E
S O L U C I O N S

PARETS,
ENTUSIASMA’T!

Una vila sostenible i
connectada 


