
CONSTRUÏM
el Parets del futur

L’Ajuntament destinarà més de 29 milions d’euros a 
projectes de transformació per millorar la vida de les 
persones i el municipi.

El pressupost de l’Ajuntament de Parets del Vallès per al 2022 se centra en projectes clau per al present i el futur del municipi. Els comptes tenen l’objectiu d’impulsar inver-
sions de transformació que donin un nou impuls i adaptin Parets a les necessitats de la ciutadania i als reptes del futur. El nou pressupost servirà per consolidar projectes d’èxit 
reconegut. 
El pressupost puja a 29.685.235 euros, un 6,74% més respecte al 2021. D’entre els grans projectes en destaquen la construcció de l’institut escola, la rehabilitació del Casal 
per a la gent gran Ca n’Oms, la gratuïtat dels llibres de text i del material didàctic en els cursos de primària i secundària, la redacció del projecte per a la construcció de la nova 
estació de tren park&ride, la redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló, la recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes i del seu entorn i la 
construcció de la piscina descoberta. El govern municipal continua la seva aposta per les persones. Per això, els comptes prioritzen les polítiques socials i el foment de 
l’ocupació i intensifiquen les accions en matèria d’igualtat, de joventut i de gent gran. A més, també es fan prevaler la neteja, la seguretat, l’educació i la cultura. 

ACTUACIONS
principals*

Via Pública
1.642.000 euros

Drets Socials
1.000.000 euros

Educació
923.000 euros

Cultura
756.000 euros

Ocupació i Formació
630.000 euros

Millora dels 
equipaments municipals
438.000 euros

Innovació i Noves 
Tecnologies
315.000 euros

Medi Ambient
281.000 euros

Seguretat
206.000 euros

Joventut
187.000 euros 

Habitatge
184.000 euros

Promoció de l’esport
170.000 euros

Protecció dels animals
46.000 euros

Activitats per a la gent 
gran
42.500 euros

Igualtat-Feminisme i 
LGTBI-Transversalitats
40.000 euros

* les xifres recullen els diners previstos tant en el pressupost del 2022 com les incorporacions del 2021.      * les xifres estan arrodonides.

PARTIDES
DESTACADES
per àrees
i serveis*

www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial 
www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles 

El pressupost es publicarà
a les webs:

Recuperació social, ecològica 
i paisatgística del riu Tenes i 
del seu entorn 
776.000 euros

Construcció de la piscina descoberta
610.000 euros

Rehabilitació del Casal per a 
la gent gran Ca n’Oms
430.000 euros

Reparació de la xarxa de clavegueram del 
carrer de la Independència
200.000 euros

Millores a la Piscina Municipal Miguel Luque
125.000 euros 

Reformes a la Residència Pedra Serrada
100.000 euros

Construcció d’un aparcament 
al Barri Antic, a l’avinguda de 
Lluís Companys
75.000 euros

Millores a la sala de vetlles del 
Cementiri Municipal
90.000 euros

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en equipaments municipals 
76.000 euros 

Millores al Camp de Futbol 
Municipal Josep Seguer
75.000 euros

Construcció de l’institut escola
1.200.000 euros

Instal·lació d’un punt de recàrrega ràpid per a 
vehicles elèctrics al parc del Sot d’en Barriques
25.500 euros 

Creació de plans d’ocupació locals 
540.000 euros 

Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic a: 
· Primària 
· Secundària
225.000 euros

Renovació de voreres 
200.000 euros

Arranjament i manteniment de  
places i espais verds 
100.000 euros

Consolidació del projecte Transformem 
els patis de les escoles
70.000 euros 

Desenvolupament d’un procés participatiu per als joves
30.000 euros 

Redacció del projecte per a la construcció 
de la nova estació de tren park&ride
215.000 euros

Redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló i 
millores al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
106.000 euros
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