Primera sessió de treball de la Comissió temàtica
Parets del Vallès. 6 de juliol de 2010

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Estratègic Parets, com tu el
vols 2010-2025, el passat 6 de juliol es va fer la primera sessió de treball amb els membres de
la comissió temàtica de l’Eix 4, de 19:00 a 21:00 h. a la Sala Cooperativa.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:



Iniciar un procés de reflexió estratègica sobre el model de futur del municipi.
Elaborar l’escenari de futur que es vol en aquest eix i elaborar una primera proposta
d’objectius estratègics per assolir aquest escenari.

Els participants en la sessió de treball van ser:











Josep Roca Santafe
Ambrós Martorell Mompart
Antoni Fernández Arimón
José Garcia
Irene Caballero Verdaguer
Oriol Calvet
África Martínez Belles
Graziella Morelli Baldon
Francesc Juzgado Molla
Paquita Urtusol

L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de treball.

2. METODOLOGIA

La sessió es va iniciar amb una breu contextualització del procés i de la sessió i amb una
projecció d’un breu audiovisual on es mostraven de manera sintètica les principals idees de la
diagnosi elaborada per a l’Eix 4: Indústria, comerç i ocupació: motors de creixement.
L’objectiu d’aquest primer moment era definir el marc de treball i aportar alguns elements de
reflexió entorn l’àmbit de debat.
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La dinàmica de treball es basava en un primer moment en la construcció dels escenaris de futur
de Parets, des de les millor i pitjor perspectives possibles. Aquest exercici ens havia de
permetre imaginar quin és l’escenari de futur desitjat de Parets en l’horitzó de 2025, per en un
segon moment poder definir els objectius que cal impulsar per tal de poder arribar-hi.
Per facilitar aquesta construcció es van definir quatre grans temes a tractar:
-

Indústria (polígons, qualitat industrial, logística…)

-

Comerç (eixos comercials, dinamització…)

-

Ocupació (SLOP, promoció de l’activitat…)

-

Universitat – Empresa (IUCT, clúster ciències de la vida...)

Es van organitzar dos grups de treball per construir cadascun dels escenaris i posteriorment es
va compartir el millor i el pitjor escenari possible, per tal de definir plegats “L’escenari que
volem” que dibuixa quin és el model de vila cap al qual es vol avançar en l’Eix 4.
A partir d’aquest escenari acordat es van definir conjuntament els objectius estratègics sobre
l’Eix 4 tot intentant tenir en compte que el seu redactat es fes de manera Positiva, indicant el
que volem, especifica; indicant la direcció que es vol prendre; amb verbs que denotin acció, que
depenguin de nosaltres i vetllant perquè siguin ecològics, és a dir en harmonia amb l’entorn, el
context, etc…
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RESULTATS

L’escenari desitjat
Indústria
Desenvolupar un model industrial de qualitat, diversificat, net i que creï ocupació: El
model desitjat seria un model d’indústria de qualitat, que apostés per la investigació, respectuós
amb el medi ambient, diversificat i amb empreses i activitats amb una alta capacitat de creació
d’ocupació.
Tenir uns polígons que es corresponsabilitzin del manteniment i neteja: Un segon element
de l’escenari desitjat en l’àmbit industrial és poder tenir uns polígons més autònoms, que es
responsabilitzin d’una part important de les tasques de manteniment i neteja dels mateixos.
Millorar la mobilitat als polígons: En l’escenari desitjat els polígons disposarien d’un millor
accés tant en vehicle particular com en transport públic, millorant la comunicació tant amb el
municipi com amb la resta del territori.
Complir el percentatge de contractació de persones amb discapacitat que estableix la
legislació: Es considera que un element desitjable per al Parets de 2025 és que les empreses
complissin la llei d’ocupació de persones discapacitades pel que fa al percentatge de persones
contractades.
Disposar d’uns polígons, industries i mitjans de transport col·lectiu accessibles:
L’assoliment del punt anterior implica, i requereix, disposar d’uns polígons industrials i d’unes
empreses sense barreres arquitectòniques i accessibles per a les persones amb discapacitat. A
més, caldria garantir que els mitjans de transport col·lectiu, tant públics com privats, que
connecten els polígons fossin també accessibles per a les persones discapacitades.
Aconseguir uns polígons amb un bon nivell d’activitat: Cal evitar que el nou polígon a
desenvolupar no aconsegueixi atreure empreses, es considera que l’escenari desitjable és
aconseguir que els diferents polígons, i especialment els nous que es vagin desenvolupant,
tinguin un bon nivell d’ocupació i d’activitat. És a dir, que es desenvolupin i que hi hagi un alt
percentatge de parcel·les ocupades per empreses actives.

Comerç
Desenvolupar un model comercial especialitzat, de qualitat i atractiu: El primer element de
l’escenari desitjat en l’àmbit comercial és desenvolupar un comerç de qualitat, especialitzat i
que resulti atractiu per a l’usuari. Aquest model hauria de reforçar el sector, evitant que acabi
desapareixent, i creant una oferta que aconseguís que els paretans i paretanes compressin
més al poble.
Crear zones de concentració d’oferta comercial: Desenvolupant el model apuntat
anteriorment, es considera desitjable crear zones on es concentri una oferta comercial
important i que potenciïn la compra per impuls. Aquesta concentració es podria assolir amb dos
models que poden ser compatibles. Per una banda, hi hauria el model d’eix comercial integrat
en el teixit urbà. Aquest és el model més clàssic de comerç en planta baixa de la trama urbana
al llarg de carrers o eixos comercials. Per altra banda, hi hauria el model de centre comercial, i
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de lleure, de qualitat. Aquest segon model tan podria estar integrat en el teixit urbà com ubicat
en una zona aïllada del nucli però ben connectada.
Garantir el compliment del codi d’accessibilitat en establiments comercials i de serveis:
Es considera com un escenari desitjable que el sector comercial del poble fos accessible per a
tothom. Per això caldria que es vetllés per l’estricte compliment del codi d’accessibilitat en els
comerços i establiments de serveis i se’n fes un seguiment continuat. Aquest darrer element és
important donat que en ocasions alguns establiments fan actuacions per evitar haver de complir
amb el codi d’accessibilitat.
Disposar d’aparcament suficient en les zones comercials: Un altre element desitjable per al
comerç seria disposar d’una oferta d’aparcament adequat en les zones de concentració d’oferta
comercial.
Desenvolupar una oferta de formació especialitzada per al comerç: Per aconseguir el
model comercial de qualitat abans apuntat seria desitjable disposar d’un oferta de formació
especialitzada per al comerç. Aquesta oferta formativa hauria d’anar adreçada tant als
empresaris com a les persones ocupades en el sector.

Ocupació
Tenir un baix nivell d’atur: Un escenari a evitar era un municipi amb un atur elevat, per tant
l’escenari desitjat seria aconseguir tenir un baix nivell d’atur al municipi.
Aconseguir que les empreses locals ocupin treballadors/es del municipi: Un segon
element desitjable seria que les empreses del municipi ocupessin a gent del poble, afavorint
així l’ocupació local.
Disposar d’uns serveis d’ocupació més efectius i proactius: L’escenari desitjat també
planteja que es disposés d’uns serveis d’ocupació més efectius en l’objectiu de fomentar
l’ocupació. Per això caldria, per una banda, millorar la coordinació de l’SLOP tant amb l’INEM i
el SOC com amb empreses, ETT, etc. Per altra banda caldria que desenvolupés una actuació
més proactiva. En aquest sentit es considera necessari crear una figura tècnica que es desplaci
per les empreses del municipi per conèixer les seves necessitats i demandes, i així poder oferir
un millor servei tant a les persones desocupades com a les pròpies empreses.

Universitat-empresa
Desenvolupar un oferta de formació conjunta entre empreses i centres educatius: Es
considera desitjable que es pogués desenvolupar una oferta conjunta entre empreses i centres
educatius (universitat, FP, formació ocupacional, La Marineta, etc...) que donés resposta a les
necessitats de les empreses locals i fomentés l’ocupació.
Valorar la viabilitat de l’IUCT: A partir d’un escenari a evitar que plantejava la possibilitat de
desenvolupar l’institut universitari i que aquest acabés sent deficitari per manca d’alumnes, es
planteja la necessitat de valorar-ne bé la viabilitat abans de tirar endavant aquest projecte.
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Els objectius estratègics:
A partir de l’anàlisi de l’escenari desitjat, es proposen 10 objectius estratègics per a l’Eix 4:

1. Ser un municipi atractius perquè les indústries vulguin ubicar-se al
municipi.
2. Identificar els sectors d’activitat industrial amb més potencial i apostar-hi.
3. Estimular l’emprenedoria
4. Garantir la mobilitat i accessibilitat als polígons.
5. Vetllar per tenir uns polígons de qualitat i ben planificats.
6. Fomentar l’ocupació local a les empreses del municipi.
7. Millorar l’SLOP desenvolupant una funció més proactiva per fomentar
l’ocupació.
8. Potenciar eixos comercials amb concentració d’oferta diversa, de qualitat
i atractiva.
9. Garantir l’aparcament, la mobilitat i l’accessibilitat als eixos comercials.
10. Ajustar la formació professional perquè respongui a les necessitats del
comerç i empreses del municipi.
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4. VALORACIÓ DE LA JORNADA

Els participants assenyalaven amb una x el grau de satisfacció de l’1 al 5 respecte cadascun
d’aquests ítems (1 seria gens satisfet i 5 seria molt satisfet)
VALORACIÓ GENERAL DE LA JORNADA
4,70
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4,00

4,00

4

3,30
3
2
1
0
Claredat de la
Interès dels continguts
informació aportada

Oportunitat de
manifestar les
opinions

Durada de la jornada

VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

5
4,10
4
3

3,90

4,20

3,00

2
1
0
Durada del treball en Grau de debat en els
grup
grups

Oportunitat de
relacionar-se

Resultats obtinguts en
el debat

4,50

4,40

4,50

Lloc de realització

Dinàmica de treball
utilitzada

Tasca dels
moderadors i les
moderadores

VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

5
4

4,00

3
2
1
0
Organització de la
trobada
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COMENTARIS REFERENTS A LA SESSIÓ

El més positiu de la jornada ha estat...
-

Conclusions.
Punts de vista diferents.
Intervencions/ debat.
Realment no sabia el que venia a fer i no em sento preparada.
La participació del grup.
Intercanvi d’opinions.
Clara.

El que menys m’ha agradat ha estat...
-

Claredat.
La durada.

No vull marxar sense dir que...
-

Endavant.
Aquesta es una bona iniciativa.
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