20

GRUPS MUNICIPALS

26 de maig de 2022

Partit dels Socialistes
de Catalunya

A un any perquè ens avalueu. A un año para que nos evaluéis

http://parets.socialistes.cat

Encetem l’últim any de legislatura amb la certesa que complirem la majoria dels objectius fixats un cop recuperada l’alcaldia,
guanyada a les eleccions municipals de 2019.
En aquest any i escaig que portem al govern paretà hem posat
fil a l’agulla per finalitzar aquells projectes que havíem dissenyat
per a aquest mandat i, sobretot, hem avançat per fer realitat els
nostres compromisos electorals.
Abans que acabi la legislatura la piscina descoberta serà una
realitat, com la segona sala de vetlles del cementiri i finalitzarem les obres de remodelació de Ca n’Oms. I tindrem a
tocar altres projectes de poble com l’Institut Escola o la nova
estació de tren.
El balanç anirà més enllà. Parets és un poble cada dia més verd,
més net, més segur, més amable i amb més oportunitats. Un

municipi més animalista, feminista i on la gent jove i més gran
gaudeix del que necessiten.
Som referents en cultura, esport, indústria i ocupació. Hem de
donar una passa més en aquests àmbits i en el nostre comerç
i turisme.
Encaramos el último año de legislatura con la certeza que cumpliremos la mayoría de los objetivos fijados una vez recuperada
la alcaldía, ganada en las elecciones municipales de 2019.
En este año y escaso que llevamos en el gobierno paretense hemos podido finalizar aquellos proyectos que habíamos diseñado
para este mandato y, sobre todo, hemos avanzado para hacer
realidad nuestros compromisos electorales.
Antes que acabe la legislatura la piscina descubierta será una

Sumem Esquerres a Parets

Parets, capdavanter en administració digital

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

El passat 3 de maig, l’Ajuntament de Parets del Vallès va rebre
el guardó al Reconeixement Administració Oberta.
L’objectiu dels Reconeixements Administració Oberta és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis d’administració
electrònica i la seva consegüent transformació digital en la seva
relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna i el govern
obert.
A Sumem Esquerres a Parets sempre hem apostat per caminar
cap a la transformació digital, automatitzar processos, minimitzar costos i maximitzar l’eficiència.
El món avança cada cop més de pressa, en gran part per la velocitat amb què evoluciona la tecnologia. Cal transformar els
negocis, però també hem de transformar la nostra forma de tre-

ballar per tal d’adaptar-nos a una nova era digital que ens està
canviant contínuament en l’àmbit laboral, empresarial i públic.
D’altra banda, cal estar alerta amb les bretxes digitals, són
aquestes les que reflecteixen i amplifiquen les desigualtats socials, culturals i econòmiques existents. Els immigrants, persones grans o població rural, són col·lectius en què l’accés al món
virtual i tecnològic és menor.
Respecte a la primera posició, només cal dir que el resultat
d’aquest premi d’entre els deu primers de la categoria d’entre
5.001 – 20.000 habitants va ser un premi molt motivador i estimulant.
Ens van valorar pel grau de maduresa digital, per la implantació

Ara Parets ERC

Parets per la República-JxCat

promou l’equitat i la igualtat d’oportunitats”.
Des d’Ara Parets ERC celebrem que una cinquantena de famílies
de Parets que portin els seus fills i filles a I-2 a les 3 escoles
bressols municipals (La Cuna, el Cirerer i el Gargot) NO pagaran la taxa d’escolarització a partir del curs 2022-23, ja que la
pagarà el Govern Català, que està revertint les retallades del
Govern de Mas.
Es tracta d’un important avenç que esperem que tingui continuïtat, si hi ha disponibilitat pressupostària, en els cursos
d’Infantil I-1 i I-3. A més, la Generalitat també subvencionarà
part del cost de les places d’escoles bressol als centres de titularitat privada.
L’acord també preveu que els ajuntaments es puguin acollir als

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Estem preocupades. Moltíssim. Tant com ho hauria d’estar tota
la ciutadania que estima i respecta Parets per la gestió de l’actual Govern de la Moció.
A la manca de lideratge polític -ja hi estem acostumades- i al fet
de viure de la renda del Govern Plural, se suma que les noves
iniciatives socialistes han passat de ser un desastre pel que
fa a la gestió, a ser un desastre natural en l’àmbit municipal.
Al pressupost d’enguany, s’hi sumen 3,8 milions € addicionals
per tirar endavant tot allò que no va ser prioritari inicialment:
la Festa Major, els plans d’ocupació, la promoció del comerç,
les millores a la via pública, la poda, la factura de la llum... Ara
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Tristeza es lo que siente uno cuando ve en lo que se ha convertido Cataluña y sobre todo cuando ve lo que sucede en otros lugares de nuestro país. Ya son varias las comunidades autónomas
que nos han adelantado por la derecha, y uno siente mucha pena
y añoranza de lo que un día fue Cataluña y como unos pocos
se han dedicado a empobrecerla por una gestión lamentable.
Somos la comunidad autónoma española que más impuestos
pagamos, pero eso no se traduce en los mejores servicios para
los ciudadanos, una buena parte del dinero se despilfarra en
chiringuitos políticos que el independentismo crea para colocar
a sus amigos, es el llamado ‘procesismo’ independentista, una
forma de vida dorada.
Ahora leemos la intención del Govern de sumar un nuevo im-

i l’ús dels serveis de l’administració electrònica i per la consegüent transformació digital en relació amb la ciutadania, la gestió interna i el govern obert.
La regidora d’innovació i noves tecnologies, Gemma Garcia, afirma que «aquest reconeixement és tota una recompensa i esforç
que estem orgullosos de compartir amb tots els professionals i
la ciutadania, perquè això és feina de tots».

Bones mesures republicanes

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

Avancem cap a la gratuïtat de les escoles bressol municipals
arreu de Catalunya.
A partir del curs vinent, 2022-23, les famílies que portin els seus
fills i filles a les escoles bressol municipals de Parets i d’arreu de
Catalunya, NO pagaran l’escolarització en el curs I-2.
La mesura entrarà en vigor a partir del setembre de 2022 i està
garantida almenys fins al 2026.
La part que pagaven les famílies d’escolarització l’assumirà la
Generalitat, però NO estarà inclòs el servei d’acollida matinal,
el menjador al migdia, el mes de juliol o activitats complementàries.
Mesures republicanes que són “un clar exemple d’una política
feminista, en benefici del sistema educatiu i pedagògic i que

realidad, como la segunda sala de velatorios del cementerio
y la finalización de las obras de remodelación de Ca n’Oms. Y
tendremos a tocar otros proyectos de pueblo como el Instituto
Escuela o la nueva estación de tren.
El balance irá más allá. Parets es un pueblo cada día más verde,
más limpio, más seguro, más amable y con más oportunidades.
Un municipio más animalista, feminista y donde la gente joven
y más mayor goza de lo que necesitan.
Somos referentes en cultura, deporte, industria y ocupación.
Hay que dar un paso más en estos ámbitos y en nuestro comercio y turismo.

fons europeus NEXT GENERATION per crear més places públiques d’escoles bressol, si és necessari: 110 milions d’euros i
10.000 places noves en tres exercicis.
Una mesura del Govern de la Generalitat, i més concretament
de la conselleria d’Educació, en mans d’Esquerra Republicana.
Polítiques pensades per a les persones, que des de Parets valorem molt positivament i més si recordem que el Govern Plural,
amb l’alcalde republicà Jordi Seguer, ja va aconseguir que la
Generalitat financés el 90% del nou institut escola, una construcció que té alentida l’actual govern de PSC i Sumem Esquerres, mancat de lideratge.
Dues maneres ben diferents de fer política municipal.

DE DESPROPÒSITS I ATEMPTATS NATURALS

se’n recorden que són les responsables de tot això! Els fets demostren que aquest Govern no va ser capaç de pactar un bon
pressupost inicial i ara es veu forçat a fer aquesta desmesurada
modificació. De cohesió, res. Fum i més fum.
I catastròfica és la destrossa natural que volen fer a una de les
zones verdes interurbanes més importants de Parets, coneguda com “el Plàtan”, l’espai entre el carrer Barcelona i l’avinguda
Lluís Companys, per convertir-lo en una zona residencial que
inclou una gran superfície comercial. És a dir, fer mal al nostre
petit comerç, eliminar un dels pulmons verds del municipi i
forçar el creixement urbanístic. A més, es tracta d’una zona
considerada com a jaciment per la quantitat de restes arqueolò-

giques que s’hi han trobat. És a dir que, a banda de ser immoral,
ara mateix tampoc seria legal; motiu que no va impedir, però, que
els partits de govern votessin a favor d’aquest atemptat natural.
I això és novament fruit de la incoherència que caracteritza
Sumem Esquerres(?), que va imposar com a regidora de Medi
Ambient i d’Urbanisme la mateixa persona i que genera una
dura decisió: ciment o zones verdes? Zones verdes o ciment?
Qui guanyarà? Sembla que ja està clar.
Aprofitem per felicitar la iniciativa ciutadana que ha decidit
plantar-se i defensar els nostres drets mediambientals. Gràcies, força i endavant!

La triste decadencia de Cataluña
puesto, en esta ocasión al tabaco, uno más que quieren sumar
a su colección de sangría económica a las clases medias. Con
una crisis económica galopante, tratar de perforar más aún el
bolsillo de los catalanes es intolerable, y los ciudadanos debemos reaccionar, no podemos permanecer callados mientras nos
cosen a impuestos.
Estamos a un año vista de las elecciones municipales de 2023,
una buena ocasión para que los catalanes les recordemos a los
que nos gobiernan que ese no es el camino a seguir. En Cs tenemos muy claro que se deben bajar impuestos, que el dinero
debe estar en el bolsillo de los catalanes, y hemos demostrado
que es posible, donde hemos tenido oportunidad de gobernar
lo hemos demostrado.

Se habla muy bien del gobierno de Andalucía, por poner un
ejemplo, y ahí ha estado el sello naranja. Esperamos que a
partir de las elecciones del próximo 19 de junio, los andaluces
nos den la oportunidad de seguir gobernando en la comunidad
autónoma andaluza. Y en un año los ciudadanos de Parets nos
den la opción de poder ganar en nuestra ciudad, para demostrar
que otra forma de hacer política es posible. Yo me rebelo contra
la decadencia de Cataluña y por extensión de Parets del Vallés.

