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Primera sessió de la Comissió de Seguiment 

Document de treball  

Parets del Vallès. 19 de novembre 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 19 de novembre es va fer la primera sessió de treball la Comissió de 

Seguiment, integrada per un representant de cada grup municipal i un representant de cadascuna de 

les comissions temàtiques, 18:30 a 20:30 h. a la Sala de plens de l’Ajuntament. 

Després d’una primera fase de treball centrada en l’elaboració d’escenaris de futur i en la concreció 

d’objectius estratègics, calia fer un moment de tancament i de integració dels resultats obtinguts. En 

aquesta primera fase s’havia treballat a tres nivells diferents: les Comissions Temàtiques, la Comissió 

de debat polític i les enquestes individuals a la ciutadania. A partir de tot aquest material la comissió 

de Seguiment havia de fer una proposta que integrés i donés coherència als diferents objectius 

elaborats i que servís de base per a la segona fase d’elaboració de propostes.  

Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents: 

 Integrar les aportacions fetes des de les Comissions Temàtiques, la Comissió de debat polític 

i les enquestes ciutadanes 

 Elaborar una proposta definitiva d’objectius estratègics per al Pla Estratègic. 

 

Els participants en la sessió de treball van ser:  

 Antoni Fernández Arimón 
 Cristina Fernández Cuerva 
 Joan Folguera Obiol 
 África Martínez Belles 
 Ambrós Martorell Mompart 
 Joan Martorell Mompart 
 Sergi Mingote Moreno 
 Josep M. Tarrés Massaguer 

 

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

 

La primera sessió de la comissió de seguiment es va centrar en integrar els diferents objectius sorgits 

de la primera fase per definir una proposta d’objectius estratègics en els 5 àmbits temàtics per a 

l’horitzó del 2025. Per facilitar aquesta reflexió es va elaborar un document de treball, que es va fer 

arribar prèviament a les persones participants, en el que es feia una proposta d’integració, ordenació i 

jerarquització dels objectius, així com d’algunes accions que ajudessin a il·lustrar i delimitar l’àmbit 

d’actuació dels diferents objectius.  

La sessió es va iniciar amb una breu contextualització del procés i de la sessió. A partir d’aquí es va 

anar treballant el document base elaborat abordant de manera successiva els 5 eixos temàtics 

plantejats. Per fer-ho, es començava fent un repàs de la proposta d’objectius i subobjectius 

estratègics de cada àmbit, i a partir d’aquí els assistents anaven fent les seves aportacions que es 

debatien per part del grup i les conclusions s’anaven anotant. Finalment es va fer una reflexió general 

sobre els continguts i la coherència global de la proposta elaborada. La sessió va finalitzar explicant la 

continuïtat del procés. 
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3. RESULTATS 

 

 

Eix 1: La vila, espai de convivència i benestar  
 

1. Potenciar la identitat i el sentiment de pertinença a Parets 

1.1. Fomentar el sentiment de pertinença per aconseguir que els paretans i les paretanes se 
sentin orgulloses de ser de Parets.  
 Fent accions adreçades a les persones nouvingudes  

 Treballant l’arrelament al poble i la participació des de la infància 

 
1.2. Respectar, conservar i difondre el patrimoni i la diversitat de les tradicions i costums 

del poble.  
 Conservant el patrimoni històric i arquitectònic 

 Protegint les tradicions i els actes populars 

 Promovent una Festa Major que tothom trobi atractiva i se la senti seva  

 

2. Fomentar la cohesió social, el benestar i la bona convivència 

2.1. Disposar d’espais de trobada i vertebradors de la vida social a tot el municipi 

 Creant un espai central que actuï com a espai de trobada i vertebri els dos nuclis  

 Creant espais de trobada i de relació als diferents barris  

 Habilitant espais i moments de trobada interculturals 

 Creant equipaments per al jovent  

 Potenciant el comerç local com a element vertebrador del municipi. 

 Creant un Parc Fluvial com a eix cívic i esportiu 

 

2.2. Facilitar/aconseguir la integració a la població de totes les persones nouvingudes, 
respectant la diversitat cultural. 

 Utilitzant l’esport i la cultura com a elements integradors 

 

2.3. Donar suport a les entitats mitjançant un espai de referència per a totes elles I creant 
una xarxa de comunicació i coordinació de les entitats.  

 Creant un equipament de referència 

 Promovent el coneixement, la relació i la comunicació del teixit associatiu per promoure eal relleu generacional 

de les entitats 

 

2.4. Potenciar el treball en xarxa dels agents educadors per fer de Parets un poble 
educador   

 Potenciant Parets com a poble lector 
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 Apostant per la formació permanent al llarg de la vida 

 

2.5. Promoure l’educació en valors i el civisme des de tots els àmbits de la vida municipal 
donant valor a la vila com un cosa pròpia. 

 

2.6. Garantir la seguretat per assegurar el benestar i la qualitat de vida 

 

2.7. Gestionar l’oferta d’habitatge per donar resposta a les necessitats de la gent del poble. 

 Incorporant energies renovables i elements d’estalvi energètic en les noves edificacions 

 

2.8. Potenciar les politiques de benestar social per respondre a les necessitats de la 
població i garantir la cohesió. 
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Eix 2: Territori unificat i de qualitat ambiental  
 

1. Planificar el municipi des d’una lògica de conjunt 

1.1 Integrar els dos grans nuclis de població existents i definir les diferents zones urbanes 
i la distribució dels usos, equipaments i serveis des d’un lògica de conjunt. 

 Planificant i facilitant la mobilitat.  

1.2 Desenvolupar una continuïtat urbana, relligant els nuclis i evitant que hi hagi 
infraestructures que fracturin el municipi. 

 Treballant activament per evitar que infraestructures d’àmbit supramunicipal fracturin el municipi 

 Fent que Can Serra actuï com un espai verd i d’equipaments central que vertebri el municipi 

 

2. Promoure un model de creixement sostenible i equilibrat que doti el municipi dels 
serveis, les infraestructures i els equipaments necessaris.  

 Combinant diferents models i teixits urbans. 

 Evitant la creació de zones marginals 

 Reclamant a les instàncies corresponents els serveis i les infraestructures necessàries 

 Vetllant per un ús ordenat de les façanes i dels elements que s’hi instal·len 

 Incorporant les energies sostenibles i els elements d’estalvi energètic 

 
 

2.1. Millorar la xarxa de serveis bàsics, soterrant quan sigui possible. 
 Creant una xarxa doble per a aigües pluvials i residuals 

 Instal·lant xarxa de fibra òptica 

 Coordinant l’execució d’obres per reduir les molèsties 

 

3. Adequar la via pública als seus diferents usos fent-la més còmode i funcional, a 
partir del coneixement dels hàbits i necessitats del municipi  

 Treballant per tenir una via pública neta, segura i còmode  

 Potenciant carrers amb un ús preferent per a vianants permanents i/o temporals (caps de setmana...) 

 Descongestionant el trànsit de l’Av. Catalunya i potenciant-ne la dimensió d’eix de vianants-comercial 

 Adaptant l’arbrat i la jardineria a les necessitats de la via pública, potenciant espècies autòctones i sostenibles.   

 
 

4. Preservar i millorar els espais verds i les zones de protecció existents i 
desenvolupar nous corredors i espais verds compatibilitzant l’ús públic i el 
respecte de la qualitat ecològica. 

 Arranjant els camins rurals 

 Incorporant vegetació autòctona i fent un tractament més natural de les zones verdes i elements d’arbrat i 

enjardinament 

 Garantint la conservació del PEIN Gallecs sense noves infraestructures  

 Potenciant l’escola de natura com una eina d’educació i d’estudi de la realitat local 
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 Obrint el poble al riu 

5. Millorar l’accessibilitat en tots els àmbits de la vida del municipi vetllant per un 
compliment exigent del codi d’accessibilitat.  

 Garantint el compliment estricte del codi d’accessibilitat de Catalunya en establiments comercials i de serveis 

 Fent unes voreres i un espai públic accessible i sense barreres arquitectòniques 

 Assegurant el correcte funcionament dels mecanismes d’accessibilitat 

 Garantint l’existència i ús de sistemes de seguretat per a persones discapacitades en el transport públic urbà 

 Garantint l’accessibilitat dels equipaments i espais esportius 

 Disposant d’uns polígons, industries i mitjans de transport col·lectiu accessibles 

 

6. Millorar la connectivitat del municipi i el seu context i apostar per una mobilitat 
més sostenible 

 Fent una millora integral del transport públic, urbà i intraurbà, per tal que esdevingui una alternativa real al 

transport privat.  

 Evitant que l’ús excessiu del cotxe condicioni la mobilitat i l’ús de la via pública 

 Crear una variant de circumval·lació que descarregui el trànsit als nuclis urbans 

 Desenvolupant i racionalitzant els carrils bici (connectant, segregant...) 
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Eix 3: Esport i cultura, vila referent  
 

1. Ampliar l’oferta d’equipaments i activitats esportives i culturals per donar resposta 
a les necessitats de la població.  

1.1. Ampliar l’oferta d’equipaments esportius i culturals 

 Consolidant un eix esportiu i universitari.  

 Obrint les escoles al municipi per a la pràctica esportiva 

 Ampliant les instal·lacions esportives de Can Butjosa (gimnàs, piscina...) 

 Optimitzant els equipaments i recursos escolars, culturals i esportius existents al municipi 

 Disposant d’espais culturals per a les diverses manifestacions culturals 

 Creant i potenciant espais culturals a l’eixample 

 

 1.2. Fomentar la pràctica esportiva i l’activitat cultural 

 Desenvolupant una oferta esportiva àmplia i diversa 

 Fomentant la pràctica esportiva entre la gent gran  

 Fomentant els esports minoritaris 

 Fomentant l’esport escolar competitiu 

 Promovent la formació necessària per a monitors/es i entrenadors/es 

 Donant suport psicològic a clubs i esportistes 

 Recuperant una oferta musical més amplia i diversa 

 Potenciant activitats culturals des de les escoles 

 

1.3. Donar suport, rellevància i fer difusió d’activitats dutes a terme per persones i entitats 
del municipi.  

2. Aconseguir una major implicació de la ciutadania en els esdeveniments del 
municipi.  
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Eix 4: Indústria, comerç i ocupació. Motors de creixement 
 

1. Mantenir i estimular el model industrial actual com un dels fonaments del municipi 
per ser un municipi atractiu perquè les indústries vulguin ubicar-se al municipi. 

1.1. Desenvolupar un model industrial de qualitat, diversificat, net i que creï ocupació 

 Vetllant per tenir uns polígons de qualitat i ben planificats, que siguin competitius i disposin dels serveis 

necessaris. 

 Promovent que els polígons es corresponsabilitzin del manteniment i neteja 

 Garantint la mobilitat i accessibilitat als polígons  

 Complint el percentatge de contractació de persones amb discapacitat que estableix la legislació 

 

1.1. Crear sinergies entre la universitat i la industria 

 

1.3. Identificar els sectors industrials amb més potencial i apostar-hi.  

 
2. Planificar el model comercial a nivell de municipi potenciant una oferta comercial i 

de lleure diversa, especialitzada, de qualitat i atractiva estructurada en eixos 
comercials de fàcil accés.  

 Creant zones de concentració d’oferta comercial 

 Garantint l’aparcament, la mobilitat i accessibilitat als eixos comercials  

 Desenvolupant una oferta de formació especialitzada per al comerç 

 Fomentant l’oferta comercial de cap de setmana  

 Promovent el comerç al casc antic 

 Reformant i potenciant el mercat  

 
 

3. Augmentar l’ocupació, estimulant l’emprenedoria i promovent accions proactives 
d’encaix entre l’oferta i la demanda de treball del municipi 

 
 

3.1 Estimular l’emprenedoria i fomentar l’autoocupació  
 Creant un Viver d’empreses 

 
 

3.2  Fomentar actuacions proactives per l’ocupació 
 Continuant fomentant l’ocupació local a les empreses del municipi  

 Fent que l’SLOP desenvolupi una funció més proactiva per fomentar l’ocupació local a les empreses del 

municipi  

 
 

3.3 Promoure una formació adreçada a l’ocupació 
 Potenciant una formació professional ajustada a les necessitats del comerç i les empreses del municipi  

 Desenvolupant un oferta de formació conjunta entre empreses i centres educatius 

 Promovent la formació ocupacional subvencionada 

 Promovent una oferta formativa d’escola d’adults més especialitzada 
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Eix 5: Noves tecnologies i societat del coneixement 
 

1. Desenvolupar eines tecnològiques per promoure una administració més oberta i 
que millori la informació, la relació i el servei al ciutadà  
 
 
1.1  Millorar la informació al ciutadà i potenciar la interactivitat en els mitjans de 

comunicació locals 
 Utilitzant aplicacions TIC d’ús habitual dels ciutadans per fer arribar informacions d’interès  

 Assegurant l’actualització de continguts dels webs municipals  

 Disposant d’uns mitjans d’informació adequats per a totes les edats  

 Incorporant espais interactius en els webs i mitjans municipals 

 Instal·lant panells d’informació a la via pública 

 
 
 

1.2 Garantir entorns de confiança en les gestions on line. 
 
 
 

1.3 Aplicar les eines TIC per millorar els serveis municipals.  
 Promovent la telemedicina 

 Promovent biblioteques digitals 

 

2. Reduir l’escletxa digital fomentant la formació i facilitant l’accés a les TIC  
 
2.1. Accés públic i privat 

 Creant una xarxa d’espais amb ordinadors amb accés públic a Internet i a les noves tecnologies 

 Creant amplis punts de connexió sense fils a Internet a tot el municipi 

 Creant un casal tecnològic 

 Garantint una xarxa privada d’accés a Internet de qualitat 

 
 

2.2. Accessibilitat 
 Exigint que els serveis públics desenvolupin webs i aplicacions accessibles per a tothom 

 Incentivant als agents privats locals a garantir l’accessibilitat de les TIC.  

 
 

2.3. Formació 
 Integrant les TIC en el sistema educatiu local.  

 Vetllant per un bon ús de les TIC  

 Promovent la formació en TIC 

 

 

 


