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Partit dels Socialistes
de Catalunya

Més ajudes, més ocupació, més neteja i més seguretat

http://parets.socialistes.cat

En els pressupostos per a aquest any apostem per les persones,
l’ocupació i la reactivació econòmica, la neteja i la seguretat.
Hem creat un primer fons de contingència addicional de 200.000
euros per ajudar els sectors que més han patit les conseqüències de la COVID-19.
Hem implementat els recursos per a la neteja i la desinfecció
de la via pública i de l’entorn de la Residència, el CAP, escoles,
places i parcs.
Reforcem, ampliem la plantilla, la flota i el material perquè la
nostra policia pugui seguir donant el millor servei, amb el trasllat
a les noves dependències municipals d’IVECO.
Avancem en la nova piscina, l’institut escola i plaça Espanya.
Treballem amb una partida oberta per a habitatge. El riu Tenes,

el llac dels ànecs, una festa major més local, unes escoles i equipaments (i esportius) de més qualitat, una millor poda i voreres,
més igualtat i propostes per als joves i la gent gran, i un poble
més animalista, són els eixos destacats.
Más ayudas, más empleo, más limpieza y más seguridad
En los presupuestos para este año apostamos por las personas,
el empleo y la reactivación económica, la limpieza y la seguridad.
Hemos creado un primer fondo de contingencia adicional de
200.000 euros para ayudar a los sectores que más han sufrido
las consecuencias de la COVID-19.
Hemos implementado los recursos para la limpieza y la desinfección de la vía pública y del entorno de la Residencia, el CAP,

Sumem Esquerres a Parets

Compromisos Pressupost 2021

a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

Sumem Esquerres a Parets té com objectiu prioritari per la resta de legislatura les persones de Parets; amb aquesta premissa hem elaborat amb els companys/es de govern el disseny i
projecció d’un pressupost que preveu per una banda posar al
centre de les polítiques municipals les persones i, d’altra banda,
materialitzar els compromisos del nostre programa electoral.
EDUCACIÓ - Regidora Casandra Garcia
• 150.000 € Per la redacció del projecte Institut Escola que fusionarà l’Escola Lluís Piquer amb La Sínia i d’aquesta manera
eliminarem els barracons.
• 81.000 € Per la gratuïtat i socialització dels llibres i material didàctic per als alumnes de primària de tots els centres
educatius.

• 40.000 € Per transformar els patis de les escoles públiques i
convertir-los en espais d’aprenentatge a l’aire lliure.
MEDI AMBIENT - Regidora Rosa Martí
• 230.000 € Riu Tenes, recuperació social, ecològica i paisatgística del riu.
• 185.000 € Millora i naturalització del llac dels ànecs.
• 20.000 € Plantació de nou arbrat.
URBANISME - Regidoria Rosa Martí
• 200.000 € Per la construcció d’una piscina descoberta d’estiu.
• 360.000 € Remodelació de la plaça Espanya, que es convertirà en un espai verd i de descans.
INNOVACIÓ - Regidora Gemma Garcia
• 200.000 € Desplegament de la fibra òptica i millores en la

Ara Parets-ERC

Parets per la República-JxCat

que ja ha requerit a l’Ajuntament que contesti totes les demandes d’informació.
Tampoc pot ser que Rosa Martí, regidora d’Urbanisme i propietària de terrenys al Quarter Nord, es proposi ella mateixa i es
voti per representar l’Ajuntament de Parets en la comissió de
delimitació dels termes de Parets i Lliçà de Vall.
Arran d’aquests fets, ERC ha impugnat l’acord de ple perquè la
llei és ben clara: les autoritats i representants de la corporació
s’han d’abstenir obligatòriament quan tinguin un interès personal o puguin influir en la seva resolució.
Ens reafirmem en el que va dir la nostra portaveu, Kènia Domènech, que Rosa Martí té massa interessos personals per continuar sent regidora d’Urbanisme i més quan no ha estat capaç

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Comencem aquest article, mostrant la nostra solidaritat i estima a la família Turull i a la resta de familiars dels presos polítics
després que, novament, se’ls hagi revocat el dret a gaudir del
tercer grau. La injustícia espanyola i els polítics que la mouen
segueixen buscant penediment i només troben dignitat i fermesa.
D’altra banda, volem fer palès que som fermes defensores de
processos participatius, consultes, referèndums i qualsevol
iniciativa que comporti donar veu a la ciutadania. Alhora, però,
també ho som de la bona gestió. Per això ens preocupa que es
polititzi una mesura de seguretat com és la tanca del Sot d’en
Barriques, un error que sortirà car i no només econòmicament.
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Después de casi tres meses desde el pacto de sillas y euros en
el gobierno de Parets, tras la moción de censura entre el PSC
y Sumen Esquerres, hemos visto que aparte de arreglarse los
próximos años su futuro económico, no vemos ninguna actuación en nuestro municipio.
Una de las primeras decisiones del gobierno liderado por el PSC
fue correr, raudos y veloces, a recolocar el lazo amarillo que la
junta electoral les había obligado a retirar ni más ni menos, para
la captación de votos independentistas.
En el reparto de dinero acordado por los socialistas y Sumem
Esquerres se destinarán cerca de 2.500€ mensuales a Alcaldía
por asistencia a plenos. Además, crean el cargo de vicealcaldesa, que hasta ahora no existía en Parets del Vallés. (NO EXISTE)

connectivitat tecnològica d’equipaments i serveis públics.
DRETS SOCIALS - Regidoria Gemma Garcia
• 1.000.000 € Directes al pressupost de serveis socials.
• 200.000 € Fons contingència Covid-19.
Podeu saber-ne més al web municipal i consultar partida a partida a què es destinaran els 27.810.786 € del total del pressupost
de l’Ajuntament.
MARÇ DE DONES
Donem per finalitzat el Març de Dones que, tot i la Covid, hem
celebrat amb diferents actes i activitats seguint totes les mesures de seguretat. Però el Març de Dones és un mes que ens ha
de servir per agafar impuls per continuar lluitant dia a dia i mes
a mes a favor de la igualtat i en la conscienciació del feminisme.

No anem bé

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

El nou alcalde Juzgado es va comprometre el dia del ple de la
MOCIÓ DE CENSURA a governar per a tothom, però dos mesos
després tornen a reproduir-se els tics del passat, que ja vàrem
patir a l’oposició. El nou Govern sorgit del Pacte del Cortijo
menysté els prop de 2.300 electors que van votar Ara Parets
ERC en les municipals de 2019.
La seva resposta a les instàncies presentades és el silenci. No
contesta cap de les peticions ni facilita la informació sol·licitada
sobre les presumptes factures pendents que el Govern Plural
va deixar a pagar arran de la moció. Les seves acusacions només eren una cortina de fum per tapar la paràlisi instal·lada a
l’Ajuntament des de la seva arribada.
Per tot plegat, hem demanat l’empara del síndic de Greuges,

escuelas, plazas y parques.
Reforzamos, ampliamos la plantilla, la flota y el material para
que nuestra policía pueda seguir dando el mejor servicio, con
el traslado a las nuevas dependencias municipales de IVECO.
Avanzamos en la nueva piscina, el instituto escuela y plaza España. Trabajamos con una partida abierta para vivienda. El río
Tenes, el lago de los patos, una fiesta mayor más local, unas
escuelas y equipamientos (y deportivos) de más calidad, una
mejor poda y aceras, más igualdad, y propuestas para los jóvenes y la gente mayor, y un pueblo más animalista, son los ejes
destacados.

d’apartar-se en l’aprovació d’aquest punt. Capítol a part és la
seva gestió en la marxa enrere de la tanca del Sot d’en Barriques
o en la nova reforma del carrer Major.
Per altra banda, reconstrucció social i econòmica postCovid,
habitatge i projectes del Govern Plural, han estat les prioritats
defensades per Ara Parets ERC en les negociacions del pressupost 2021, que se sotmetrà a aprovació aquest dijous 25 de
març. Quasi dos mesos i mig després de la presentació de la
MOCIÓ DE CENSURA. Malgrat la pressa que tenien no entrarà
en vigor fins a final d’abril.

De tanques, límits i responsabilitats

Prioritzar les necessitats per davant de l’estètica és una responsabilitat política, no ciutadana. Cal escoltar i defensar els
criteris tècnics i assumir decisions que no sempre siguin populars, però cal fugir del populisme. Llencem a la brossa més de
40.000€! Massa irresponsabilitat junta...
Ens preocupa també que la Sra. Martí & Cia. no siguin capaces de
diferenciar els temes personals i els polítics. En concret, que la
línia que separa les competències de la regidora d’Urbanisme
amb els seus interessos personals s’hagi esborrat i no vulguin
veure-ho. Ja tenim un primer exemple, serà l’últim?
I ens amoïna que, després del nyap socialista del carrer Major, la solució hagi estat omplir-lo de pilones i de jardineres que

barren el pas dels vianants, quan aquests haurien de ser els
principals protagonistes d’aquesta via.
Però no tot és preocupació! Estem contentes que la campanya
ARA MÉS QUE MAI per fomentar el comerç i el consum locals
segueixi en marxa. Una iniciativa del Govern Plural en temps de
pandèmia que ha estat un èxit i que, de ben segur, ens ajudarà
a créixer com a poble.
Per acabar, el nou pressupost 2021 ja és en marxa. Un pressupost molt diferent al nostre que no inclou totes les propostes que
vàrem presentar. El seguirem ben de prop per veure si s’executa
en benefici de totes les que ens estimem Parets.

¿Existe gobierno en Parets?
Por el momento el equipo de gobierno actual no ha anunciado ninguna ayuda a autónomos y pymes, que tan mal lo están
pasando a consecuencia de las restricciones sanitarias por el
COVID-19. Ellos deberían ser la primera apuesta de este gobierno de izquierdas.
Nos resulta sospechosa la gestión de colocar vallas en el parque
Sot d’en Barriques, donde el PSC recogió incluso firmas para
lograr que no se pusieran vallas y ahora sacan esa decisión a votación de los vecinos. Cuanto menos es una manera de gestionar
muy lamentable; aparte, con esta decisión habrá que pagar el
proyecto y la penalización a la empresa contratada.
También nos resultan ‘sospechosos’ los traslados de trabajadores de nuestro Ayuntamiento y nos preguntamos si son debido

a algún pacto ‘secreto’ de los nuevos dirigentes de Parets del
Vallés.
Esperamos y deseamos por el bien de nuestra ciudad que el
gobierno comience a llevar a cabo actuaciones de verdad y encaminadas a mejorar el día a día de los ciudadanos y no en mejorar
su estatus personal, que es por el momento lo único que parece
importarles al PSC y Sumem Esquerres.
Estamos en tiempos complicados, donde las empresas y los
autónomos necesitan que todos los esfuerzos de las administraciones se pongan a trabajar a su servicio, porque ellos y sólo
ellos son los que generan puestos de trabajo y por lo tanto riqueza para Parets del Vallés.

