Els darrers mesos, la vila de Parets ha estat víctima d’una pandèmia mundial que ha
tingut efectes especialment severs sobre la salut de les persones, i que ha vingut
marcat per un gran impacte sobre diversos sectors com el social, el cultural o
l’econòmic.
Aquesta situació de crisi humanitària que hem patit ha comportat que les
administracions locals, com el propi Ajuntament de Parets del Vallès, mostréssim la
nostra capacitat per donar resposta a una situació tan complexa i complicada com la
que estem vivint actualment. És per això, que l’Ajuntament s’ha posat des del primer
moment al costat de la ciutadania i del teixit industrial i econòmic per prendre les
mesures necessàries per pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID19.
En aquesta línia, des de l’inici de l’estat d’alarma decretat el passat 14 de març de
2020, el Govern local ha fet un seguit d’accions de diferents impactes que ja han estat
dutes a terme:
«Atenció Ciutadana
-Habilitació d’un número de telèfon 677 12 45 92 per informar a la
ciutadania, resoldre dubtes i donar suport de dilluns a diumenge,
de 9 a 21 hores. Ha rebut més de 450 trucades.
-Tancament
presencial
de
l’Oficina
d’Atenció
Ciutadana
de
l’Ajuntament i atenció només amb cita prèvia. Priorització tràmits
a través Seu Electrònica.
-Creació d’una xarxa de voluntariat formada per més de 70 persones
que entre altres activitats s’ha encarregat de la confecció de
mascaretes d’autoprotecció i de donar suport logístic a les
peticions de la ciutadania.
-Repartiment de més de 3.000 mascaretes (reutilitzables i d’un sol
ús, i 250 bates) elaborades pels grups de voluntaris, entre
comerços i centres sanitaris.
-Repartiment de 4.200 mascaretes quirúrgiques entre la població
paretana major de 60 anys.
-Repartiment de 12.000 mascaretes quirúrgiques entre la població
paretana d’entre 15 i 59 anys.
-Repartiment d’unes 3.000 mascaretes reutilitzables entre la
població infantil d’entre 3 i 14 anys gràcies a l’acord amb
diferents establiments comercials (cosidores).
Alcaldia
-Sol·licitud de material de protecció a la Diputació
(mascaretes, guants, líquid/gel i EPIS) (rebut).

de

BCN

-Decrets d’alcaldia per organització del personal de l’Ajuntament
de Parets i establiment dels serveis essencials.
-Reunions amb el comitè d’empresa i Mesa General Negociadora.
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Segell d'Òrgan (1 de 1)
Ajuntament de Parets del Vallès
Data Signatura: 29/06/2020
HASH: 857dc6fd12cb7891f4848088958fb833

ACORD APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 25 DE JUNY DE 2020
Assumpte: Programa PARLEM-NE, ESCENARI POST-COVID, sessions de treball per
definir col·lectivament l’estratègia pel desenvolupament local
Exp.: 2234/2020

-Sol·licitud de material a la Generalitat per a la residència Pedra
Serrada (rebut).
-Sol·licitud a la Generalitat
Realitzada dissabte 11 abril.

desinfecció

-2a sol·licitud a la Generalitat
residència. Realitzada dijous 14 maig.

per

interior

residència.

desinfecció

interior

-Convocatòria de la Junta de Govern presencial 19 i 26 de març, 2
abril (telemàtica)
-Sol·licitud de material EPIS a l’Associació Catalana de Municipis
(15 abril 2020).
-Convocatòria del Ple Ordinari presencial (30-4) amb minut
silenci per totes les víctimes del Coronavirus a Parets i
especial a la residència centre de dia Pedra Serrada.

de
en

-Comunicació a tota la població del nou calendari fiscal.
Transparència
-Creació d’una Comissió de Seguiment del Coronavirus formada pels
regidors del Govern Plural (11 de març).
-Convocatòria
d’una
Comissió
Informativa
Monogràfica
Coronavirus amb portaveus oposició (reunió setmanal).

sobre

-Junta de Portaveus monogràfica sobre Coronavirus (16-4-2020)
-Junta de Portaveus monogràfica sobre cicle sessions de treball
Post Covid (11-6-2020)

-Endarreriment en el temps i terminis del calendari fiscal 2020.
Reducció del 2,5% de l’IBI, exempció de les taxes a terrasses i no
cobrament del primer trimestre de la taxa d’horts.
-Paralització del cobrament de TOTES les taxes de serveis
municipals que no s’estan prestant. Posteriorment hi haurà les
corresponents bonificacions.
-Rebuts de l’aigua: CASSA garanteix que NO hi haurà cap tall de
subministrament d'aigua per no pagar els rebuts durant estat
d’alarma. Per qualsevol necessitat us podeu adreçar al Departament
de Drets Socials, disposem d'un Fons Social per aquest tipus de
problemàtiques.
-També accedint a la pàgina web de CASSA podeu decidir el dia i mes
del pagament de les vostres factures.
-La Generalitat NOMÉS cobrarà el 50% del cànon de l'aigua en els
rebuts de CASSA de març i abril, tant en usuaris domèstics com per
a comerços i indústries.
-Ampliació dels terminis de pagament de l’IBI, impost de vehicles,
cementiri i guals amb el nou calendari fiscal 2020.
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Hisenda

Via Pública i Serveis Urbans
-Desinfecció i neteja de les zones de afluència de persones i zones
de contenidors a càrrec de Plans d’Ocupació Locals, empresa
URBASER.
-Desinfecció àrea de recollida selectiva a càrrec del Consorci de
Residus del Vallès Oriental
-Tancament deixalleria municipal fins a nou avís
-Suspensió del servei de recollida de voluminosos
-Tancament de tots els parcs i zones de jocs infantils i de les
fonts d’aigua
-Restriccions del nombre d’usuaris en els correcans
-Campanya informativa al carrer sobre suspensió servei de recollida
voluminosos i de roba amiga.
-Posada al dia de les zones verdes i parcs del municipi durant la
fase de desescalada del confinament.
-Neteja dels escocells de tot el municipi.
-Reobertura de la deixalleria municipal a partir del 5 de maig.
Comerç
-Manteniment de la venda local d’alimentació km0 en els mercats
ambulants del dilluns i de dimecres complint totes les mesures de
seguretat i de protecció per evitar el contagi.
-Creació d’una xarxa d’establiments locals que ofereixen servei a
domicili durant estat d’alarma

-Limitació temporal durant estat d’alarma horari tancament botigues
d’alimentació com a molt tard les 21 hores.
-Servei d’assessorament per als comerços del municipi i tramitació
de tot tipus d’ajuts.
-Proposta de suspensió de la taxa de terrasses i cadires per als
bars i restaurants del municipi. Aprovada en el ple del 25 de maig
de 2020.
Empresa i Ocupació
-Servei d’assessorament a persones aturades que han estat afectades
per ERTOS.
-Actualització de la borsa de treball de l’SLOP per tal d’inserir
el major nombre de persones o de categories laborals.
-Servei d’assessorament per a autònoms i emprenedors afectats per
l’estat d’alarma a causa de la suspensió de la seva activitat
econòmica.
-Campanya de captació de recursos materials per portar als centres
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-Repartiment de mascaretes entre els comerços del poble i els seus
clients

sanitaris de la zona.
-Modificació de les bases de subvencions per a l’emprenedoria que
no es convocaven des del 2018.
-Convocatòria d’una borsa urgent de treballadors de la via pública.
-Participació en el grup de treball de Reactivació econòmica i
social del Vallès Oriental del Consell Comarcal.
-Adhesió al Decàleg per a
municipis de Catalunya (AMC)

la

recuperació

-Taula Vallès Oriental Avança. Aprovació
Econòmica i Social del Vallès Oriental.

socieconòmica
Pla

de

dels

reactivació

Seguretat Ciutadana
-Reforç administratiu per atendre l’allau de trucades telefòniques
durant les primeres setmanes de l’estat d’alarma a la comissaria de
la Policia Local i també d’efectius policials per poder treure al
carrer dos vehicles operatius.
-Control exhaustiu dels incompliments del confinament amb la
utilització d’eines com els drons, i controls de pas de persones i
vehicles en zona urbana i rural.
-Tramitació de més de 311 denúncies i 6 detencions per vulnerar
l’estat d’alarma a Parets.
-Per Molts anys! Policia Local i Protecció Civil feliciten
l’aniversari dels nens i nenes de fins a 12 anys (143 infants) i
agraïments al personal sanitari del CAP i Residència.
a
i

-Vigilància per compliment nous horaris i mesures de seguretat de
les botigues i grans superfícies d'alimentació.
-Atendre conjuntament amb Protecció Civil i altres voluntaris a
tots els requeriments de la gent gran, i persones malaltes que
necessiten ajuda.
-Des de dimarts 14 d’abril tasques d’informació de control a les
persones que utilitzen el transport públic (ferrocarril, bus).
Mobilitat
-Adaptació del servei del bus urbà (amb menys horari i menys
freqüència) durant l’estat d’alarma i gratuïtat entre el 2 i el 9
d’abril seguint indicacions de l’ATM.
-Ampliació de l’horari del servei urbà a partir del 4 de maig, el
mateix que durant l’agost.
Drets Socials
-Repartiment de les 178 beques menjador per als alumnes de Parets
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-Recollida de mascaretes de busseig de Decathlon per portar
l’Hospital de Granollers. Punt de recollida Policia Local
Protecció Civil les va portar.

del Vallès a través de targetes moneder.
-Repartiment de les 20 beques menjador obligatòries per als alumnes
de
Parets
del
Vallès
a
través
de
targetes
moneder.
-Repartiment de 31 beques de berenars pels nens i nenes del Centre
de
Dia
a
través
de
targetes
moneder.
-Repartiment de les 12 targetes moneder beques escoles bressol.
-Seguiment setmanal de suport ambles famílies dels nens i nenes del
Centre de Dia.
-Seguiment
setmanal
dels
casos
de
l’educador
de
carrer.
-Manteniment del servei d’àpats a domicili de dilluns a divendres i
ampliació durant el cap de setmana gràcies a la col·laboració de
diversos
establiments
de
restauració.
-Repartiment dels lots de menjar de la Botiga Solidària als usuaris
habituals.
-Manteniment del servei de suport presencial contra la violència de
gènere.
-Manteniment del servei de suport i seguiment dels casos del Servei
d’acollida
de
Parets.
-Nou servei de teleassistència d’urgència per als 135 avis i àvies
majors de 75 anys, que no el disposaven i viuen sols.
-Espais de suport psicològic a les professionals de la Residència
Pedra Serrada i dels equips de professionals de Drets Socials.
Salut
-Campanya "Exercicis per fer a casa aquests dies de confinament"
amb coordinació amb els/les fisioterapeutes de Parets.

-Gestió del material provinent de donacions d’empreses. Oferiment i
transport a la Residència Pedra Serrada, a l’Hospital de Mollet i
al CAP. (guants, pantalons d’un sol ús, bates, viseres, bosses…)
-Suport en la recerca de professionals de l’àmbit de la Salut pels
centres sanitaris.
-Suport a les farmàcies pel repartiment de les mascaretes de la
Generalitat.
-Cessió del vehicle oficial de l'Ajuntament al CAP per garantir les
atencions domiciliàries.
-Proporcionar material EPI als centres educatius del municipi per
la realització de les preinscripcions.
Gent gran
-Des dels Casals Municipals per a la Gent Gran, també es fan
trucades als usuaris i usuàries amb més edat dels centres que
podrien estar en una situació sensible, per tal de saber com es
troben i quines necessitats poden tenir.
-Nou canal comunicació Whatsapp per rebre informació i notícies des
dels Casals de la Gent Gran.
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-Campanya salut pública, consells de neteja i desinfecció de la
llar.

-Obertura del Casal Sant Jordi per la tramitació de les targetes de
bus urbà per la gent gran, a partir el 22 de juny.
-Obertura de les pistes de petanca de l’Asoveen a partir del 22 de
juny.
Habitatge
-Servei d’assessorament
matèria d’arrendaments.

sobre

les

mesures

urgents

adoptades

en

-Tramitació de les moratòries en el lloguer de l’habitatge
-Aprovació bases per atorgar ajuts a la rehabilitació d’habitatges
de lloguer.
Educació
-Suspensió dels rebuts de les Escoles Bressols Municipals. A partir
de març.
-Campanya, “orientacions per famílies amb nadons i infants entre 0
i 6 anys en relació al Confinament”, amb coordinació CEDIAP / Drets
Socials
-Trucades a les famílies de tots els alumnes de les Escoles Bressol
Municipals.
-Establir contacte amb totes les famílies de l’escola Pau Vila.
-Iniciar tercer trimestre de manera telemàtica a l’escola Municipal
Pau Vila.
-Alta i formació Google classroom al Pau Vila, juntament amb el
Servei de tecnologies.
-Suspensió de les portes obertes de les Escoles Bressol Municipals.
-Creació i dinamització d’un compte d’instagram de cadascuna de les
3 Escoles Bressol (Contes, cançons, articles, recomanacions,
difusió de cultura d’infància...)
-Seguiment dels casos amb necessitats socials i educatives amb
Drets Socials i CDIAP.
-Escola municipal de música: creació de grups de whatsapp i
correus-e per tal de poder seguir oferint un acompanyament a
l’aprenentatge de la música (tant de llenguatge musical com
d’instruments).
-Reformulació de les pràctiques dels alumnes d’FP dual.
-Reforç horari del Servei d’Educació per atendre a les famílies que
tenen dubtes sobre la continuïtat del curs escolar, sobre els
pagaments als centres concertats, sobre els canvis de centre, sobre
les preinscripcions i portes obertes.
-Suspensió contracte menjador escola Pau Vila.
-Sol·licitud a les empreses que gestionen els menjadors escolars,
Auslan i Teno, per la donació del menjar que va quedar a les
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-Ajornament de les preinscripcions als centres educatius.

escoles al menjador social Municipal.
-Suspensió activitats/tallers previstes fins a final de curs: XEF,
setmana famílies, ceràmica a les escoles, xarxa 0-6, tallers i
vistes anglès, visita Linera...
-Reformulació Consell dels infants i Consell de joves.
-Reformulació Plans Ocupació estudi assistit.
-Col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per
fer possible la continuïtat del curs escolar a tots els alumnes de
Parets amb necessitats tecnològiques. Compra de 25 dispositius MIFI
+ 5 targetes SIMs, juntament amb Noves Tecnologies.
-Coordinació amb les direccions dels centres educatius per garantir
la continuïtat acadèmica de tots els nostres alumnes.
-Acord amb les papereries Carlin i La Farrés per la impressió de
les activitats escolars proposades pels centres educatius a
l'alumnat del municipi.
-Habilitar procés de preinscripcions telemàtiques a Escoles Bressol
Municipals i l’escola Municipal de Música, a partir de l'1 de juny.
- No obertura de les Escoles Bressol Municipal i l’escola Municipal
de Música fins al setembre.
- Obertura de l’Escola Municipal Pau Vila per atendre als alumnes
d’infantil i 6è de primària. De
1 r a 4t realitzant tutories
individualitzades.
Joventut
-Utilització de les xarxes socials per amenitzar al jovent amb
reptes i activitats. Informació sobre temes que els afecten
directament.
que

-Cursos on line que imparteix el Casal Jardiner:
manga, teatre o percussió i ritme...
-Tardes Joves i sortides en bicicleta durant
organització del Casal d’estiu a Cal Jardiner.

el

necessiten
de francès,
juliol

i

- Subvenció a entitat juvenil (Rodola) per reduir la quota del
Casal d’Estiu 50€ per infant.
- Punt d’informació juvenil on line i presencial amb cita prèvia
- Cursos presencials a partir de la Fase2: teatre, baix i Manga.
- Abertura de l’aula d’estudi
- Arrenjament del Casal
Comunicació
-Campanya de difusió Queda’t a casa.
-Campanya de difusió Ajuda al teu veí/veïna.
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-Atenció des d’Instagram i per telèfon a joves
parlar, sobretot usuaris del Casal Cal Jardiner.

-Iniciativa ‘A Parets no m’avorreixo’ (En coordinació amb el Servei
d'Educació).
-Reforç d'horari
socials.
-Vídeos de
Coronavirus.

del

servei

conscienciació

en
i

respostes
d'informació

i

atenció
en

a

xarxes

referència

al

-Cartelleria amb informació relacionada amb el Coronavirus.
-Informatiu RAP107 amb informació especial del Coronavirus.
-Apartat específic 'Coronavirus' al web municipal.
-Reducció de la programació de RAP107 durant estat d’alarma.
-Suspensió de l'edició impresa del Parets al Dia del mes d'abril.
- Suspensió de l’edició del Parets al Dia del mes de maig.
- Recuperació del Parets al Dia en edició paper, tornada a la
normalitat al mes de juny.
Esports:
-Durant l'estat d'alarma s'han fet actuacions especifiques de
manteniment, com pintar algunes dependències del camp de futbol,
pavelló i piscina. També s'han fet neteges i desinfeccions dels
vestidors.

-Piscina: comprovar i anotar temperatures acumulador - control
sanitari de l'aigua dels vasos - posar en marxa els filtres per
mantenir l'aigua neta l'aigua dels vasos - fer ruixar l'aigua de
les dutxes (cada dos, tres dies).
-Actuacions als pavellons, Camp Futbol i Pistes Atletisme:
comprovar i anotar temperatures acumuladors - fer ruixar les
dutxes, aixetes i punts terminals - posar en marxa el reg del camp
(cada dos, tres dies).
-Elaboració de Vídeos de les classes de manteniment físic per a la
gent gran (exercicis amb cadira i exercicis amb pica, a càrrec de
Dolors Cordomí / Servei d’Esports) / Vimeo Ajuntament
-Obertura pistes municipals de petanca i de les pistes d’atletisme
amb limitació d’afluència, a partir de l’1 de juny.
Cultura:
-Sant Jordi des de casa. Elaboració de vídeos amb la narració de la
llegenda de Sant Jordi a càrrec dels més menuts. 27 nens i nenes
van participar. Posada en escena a càrrec de Mon Mas / Vimeo
Ajuntament de Parets
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-A part de suspendre totes les activitats esportives, tant de les
entitats esportives com les directes del servei d'esports (promoció
de l'esport i piscina) s'ha suspès i/o ajornat: La Bastarda
prevista pel 18 d'abril, ajornada fins l'any que ve ; el Piolet
previst pel 19 de maig, pendent de nova data o ajornament ; Cros
Escolar previst pel 25 d'abril, pendent de nova data o ajornament.

Activitats lúdiques
-Per Molts anys. Des de l’Ajuntament felicitem als avis a partir
dels 80 anys que celebren aniversari.
-Recollida de mascaretes de busseig de Decathlon per portar
l’Hospital de Granollers. Punt de recollida Policia Local
Protecció Civil les va portar.

a
i

Altres accions:
-Tancament de tots equipaments municipals des del 13 de març
-Suspensió de TOTES les activitats municipals fins a nou avís
-Tancament dels Horts de Can Jornet fins el 5 d’abril. Reobertura
des del 6 d’abril.
-Adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del
coronavirus impulsat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM),
l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).»

Aquestes accions, ha suposat una despesa econòmica d’aproximadament 450.000 €
que, de manera urgent, hem invertit amb l’única facilitat de pal·liar els efectes que
aquesta pandèmia ha suposat sobre el nostre teixit local.

Des del primer moment s’han pres mesures sanitàries com proveïment de mascaretes
a la població; econòmiques com l’endarreriment d’impostos o l’eliminació de les taxes
a les terrasses o socials, amb el proveïment d’aliments a les famílies necessitades o la
connexió a Internet per escolars del municipi.
Després de prendre i executar les anteriors mesures, mentre vivim una desescalada
progressiva que ens aboca a una nova normalitat i amb una part de les dades d’anàlisi
que ens permeten fer una diagnosi de la situació, ja fa setmanes que aquesta
administració està treballant en el que vindrà i en com s’ha d’afrontar l’escenari
postCOVID.
Entenem doncs que, un cop preses totes les mesures urgents, i un cop la seguretat de
totes ens ho ha permès, és hora de donar un altre impuls a aquesta situació i d’anar
cap a la co-producció de noves mesures culturals, socials i econòmiques a la nostra
vila.
Per això, i en la línia política que defineix el Govern Plural, seguim treballant sobre
aquest nou escenari tenint en compte que ha de ser de manera:



Consensuada: des de tots els punts de vista i amb el màxim consens ciutadà i
polític.
Proactiva: millorant la capacitat d’anticipació i de resposta des del treball
co-productiu amb els diferents sectors socials, culturals i econòmics del
municipi.
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En aquest context per tant, l’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha adaptat a la situació
prenent mesures per a l’atenció de les necessitats bàsiques de la població, prioritzant
actuacions i serveis per reduir els efectes i millorant l’organització interna per donar
respostes àgils i ràpides en una situació molt canviant.





Global: la realitat que ens vindrà va més enllà de les problemàtiques
econòmiques i té una afectació clarament social però també cultural i en l’àmbit
de les relacions ciutadanes.
Participativa: amb la creació dels fòrums necessaris per a rebre propostes,
idees i suggeriments de tots els sectors que conformen el poble de Parets del
Vallès.
Integradora: amb la voluntat de construir col·lectivament el model de futur del
nostre poble.

Després de l’estat d’alarma, on les competències municipals van restar supeditades
pel “Gobierno de España”, se’ns planteja una nova realitat. Una oportunitat des del
municipalisme de posar en marxa les polítiques públiques necessàries i, alhora, jugar
el rol de facilitador de les iniciatives dels sectors econòmics, culturals i socials.
És per tot això que el Govern Plural assumeix el compromís de posar en marxa un
espai de col·laboració transversal: l’espai PARLEM-NE: L’ESCENARI POST-COVID.
En la línia participativa i ciutadana que defineix a aquesta administració, aquest espai
pretén ser un lloc de trobada i de treball co-productiu dels diferents sectors socials,
econòmics, culturals i polítics de Parets del Vallès. Un lloc de trobada d’idees,
sensibilitats, problemàtiques, etc. on es faci una anàlisi de la situació on ens trobem i
propostes per afrontar els mesos que vindran en un escenari nou i ple d’incerteses.
Aquest espai, compta amb un objectiu concret:
Recollir una visió estratègica i ecosistèmica sobre els reptes del municipi en la nova
realitat que, més enllà de les dificultats, ens ofereix noves oportunitats de creixement
comú.








Analitzar els escenaris que poden resultar de la nova realitat postCOVID.
Recollir necessitats i propostes dels diferents sectors socials, econòmics,
culturals i polítics del municipi.
Definir una estratègia de desenvolupament local.
Avaluar les propostes i articular respostes i projectes en conseqüència.
Fer un seguiment del procés.
Elevar l’anàlisi i els consensos a la TVOA, Taula del “Vallès Oriental Avança”

Amb la finalitat de ser més productius, les sessions estaran orientades a diferents
àmbits de treball:





Econòmic: la pandèmia ha generat una crisi sense precedents en un temps
rècord, per tant, un dels eixos fonamentals serà la reactivació econòmica, la
dinamització comercial i el foment de l’ocupació, en un marc de col·laboració
entre el sector públic i el privat.
Social: les polítiques socials i la lluita contra la desigualtat. En un entorn incert
on la prudència és necessària, cal millorar la capacitat de resposta per pal·liar
els efectes de la crisi en els sectors més vulnerables.
Cultural: la cultura, tot i ser l’eina de cohesió social, d’innovació i d’embrió de la
societat, ha estat el sector que ha patit de manera més severa l’impacte

Codi Validació: 6CPATJA25CRKYENZSWLQ2TKHJ | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 12

Amb l’objectiu de poder atendre les diferents sensibilitats, aquest Govern planteja
diverses sessions amb els següents objectius específics:

d’aquesta crisi. A més, degut a les mesures imposades, la situació d’incertesa
planteja un escenari en què, l’aposta per la Cultura, esdevé fonamental tant per
la subsistència professional del sector, com per la societat en si mateixa.
Per treballar en aquest nou espai, aquest Ajuntament aposta per la següent
Metodologia:
Sessions presencials amb els diferents sectors socials, econòmics, culturals i polítics
de Parets del Vallès amb l’objectiu de recollir propostes, fer el seguiment i l’avaluació
de les que s’hagin prioritzat.
A més d’aquestes sessions, comptarem amb acompanyament tecnològic, una
plataforma que ens permetrà continuar en la recollida de propostes mitjançant
formularis web.
La Junta de Portaveus, òrgan col·legiat d’aquest Ajuntament, serà la responsable de
treballar l’estratègia política per tal d’arribar als diferents consensos.
Parlem-ne, pretén ésser una eina útil i efectiva de la manera més immediata, és per
això que els diferents grups socials, culturals, econòmics i polítics partícips d’aquesta
nova iniciativa local, seran convocats segons calendari:





Principis de juliol: diagnòstic i recollida de propostes. (sessions presencials i
aportacions telemàtiques).
Juliol/agost: anàlisi de les propostes i disseny de l’estratègia d’actuació.
Presentació als grups polítics (presencial i aportacions telemàtiques) i difusió
pública.
Octubre: seguiment de les accions consensuades. (sessions presencials i
aportacions telemàtiques).
Desembre: avaluació del procés estratègic. (sessions presencials i aportacions
telemàtiques).

Sota aquesta visió, entenem que els agents que han de tenir veu en aquest procés
participatiu i que, per tant, formaran part de les diferents sessions presencials són:










Teixit comercial i restauració.
Consell Industrial.
Teixit industrial.
Sindicats.
Entitats culturals i professionals de la cultura.
Àmbit Educatiu
Salut
Ciutadania a títol individual.
Organitzacions socials i polítiques.

Tenim pel davant un nou escenari que no podem preveure, un nou demà que hem
d’encarar amb coratge, amb la més àmplia de les visions, amb generositat i amb
col·laboració. Un nou repte que ens ofereix noves oportunitats com és PARLEM-NE,
un espai comunitari i co-productiu del que en sortirà un projecte comú per encarar el
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futur.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar, de conformitat amb allò que s’estableix als antecedents d’aquesta
proposta, el programa PARLEM-NE, ESCENARI POST-COVID, sessions de treball per
definir col·lectivament l’estratègia pel desenvolupament local.
Segon. Donar la màxima difusió a aquesta proposta mitjançant la seva inserció a la
pàgina web de l’Ajuntament i altres mitjans de comunicació municipal.
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Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

