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Gairebé 600 persones participen al Pressupost Municipal 2013
amb la priorització d’accions i propostes obertes
La creació de Plans d’Ocupació, l’increment dels recursos destinats a ajuts socials i les polítiques educatives són les propostes més votades pels paretans i
paretanes de cara a tenir en compte en la confecció del Pressupost Municipal per a l’any 2013. Així es desprèn del procés de participació al Pressupost, dut a
terme entre el 29 de novembre i l’11 de desembre. Enguany, tot i les dificultats econòmiques, i amb la voluntat de continuar sumant per un Parets cada dia millor,
s’ha plantejat la participació ciutadana en la priorització de les accions del pressupost municipal així com amb propostes obertes per tal que siguin considerades
per a la millora de la vila.
En total, 593 persones han participat al procés, en què es podien prioritzar propostes concretes i també fer aportacions i suggeriments a través d’un espai obert.
La participació s’ha dut a terme majoritàriament a través de les urnes instal·lades als equipaments municipals i a les enquestes fetes per dinamitzadores a diferents indrets de la vila, i també a través dels formularis habilitats al portal web parets.cat.
Els resultats de les butlletes, que donem a conèixer en aquest espai especial dedicat al procés de participació al Pressupost Municipal, ja ha estat traslladat als
representants polítics del consistori, que l’incorporen a la documentació per acabar d’elaborar el pressupost de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Ensenyament
per l’any vinent. El pressupost, que serà portat a aprovació a la sessió plenària del 10 de gener de 2013, continua marcat per la conjuntura de crisi econòmica i
per la reducció dels ingressos fruit de la disminució d’aportacions d’altres organismes, com ara la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat.
Davant d’aquest context econòmic, s’ha considerat la necessitat de continuar abocant els esforços en el foment de l’ocupació i les polítiques socials i educatives
com a eixos prioritaris d’actuació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i és per això que s’estableixen com a principals directrius en l’elaboració de la proposta
de pressupost, complementades amb una contenció de la despesa econòmica i l’estalvi i optimització de recursos.

Directrius del pressupost municipal
Contenció de la despesa
Ampliació de les polítiques del foment de l’ocupació
Suport a les mesures socials necessàries en el context
de crisi econòmica
Aposta per les polítiques educatives

Resultats del procés de participació
El procés de participació estava dividit en dos blocs. D’una banda, la priorització de propostes concretes, en què la ciudania havia de puntuar de l’1 al 6, sent el
6 el més important i l’1 el que menys. Les propostes a prioritzar estaven centrades bàsicament en polítiques socials i educatives i en l’àmbit de la via pública.
En segon lloc, les butlletes s’han dotat d’un espai per fer aportacions obertes que permeten detectar quines són les propostes i suggeriments de millora per part
de la ciutadania. En aquest apartat s’han recollit 160 aportacions, de les quals hem seleccionat les més reiterades, com a mostra de les propostes ciutadanes.

Priorització de propostes:

Propostes obertes:
Fomentar activitats socials, culturals i lúdiques gratuïtes per als joves
Soterrament de més contenidors i millora de la neteja viària
Donar suport a l’Escola Municipal de Música
Potenciar el sector comercial del municipi
Establir zona d’aparcament regulat a la zona de Can Roura
Accions per potenciar la solidaritat i la convivència
Fomentar la formació i l’ús de les noves tecnologies a les escoles
Crear plans d’ocupació per a persones del municipi amb estudis universitaris

Crear nous Plans d’Ocupació Local

Revitalitzar el mercat municipal
Millorar l’enllumenat dels carrers

Incrementar els recursos destinats a ajuts socials
Potenciar polítiques educatives i donar suport a les
Escoles Bressol Municipals
Manteniment de la via pública: arranjament de voreres i
renovació de l’arbrat en mal estat
Potenciar i millorar el servei de neteja viària
Manteniment de la via pública: repavimentació carrers

Cobrir les pistes de Can Butjosa
Millorar i mantenir les voreres i els carrers
Fer carrils bici per connectar el nucli urbà i els polígons industrials
Solucionar el problema dels excrements dels gossos
Fer tancament al Parc del Torn
Convocar més concursos locals durant tot l’any

