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El Programa d’Actuació Municipal 2011 – 2015 
�����������������������������
�����������	�!��-
����������"������������	!������������
�����	��-
paran durant els propers quatre anys en el marc 
de l’acció de govern de l’Ajuntament de Parets 

���#�����������$��%�&'()�

*��� ���	����� ���� ������� ������� ������������
són les següents:

Les persones, incidint especialment en l’educació, 
la cultura, la salut, el benestar i la seguretat ciu-
tadana.
 
L’estalvi i l’optimització dels recursos, però sen-
se perdre qualitat en els  serveis.
 
Parets, motor de creixement. El desenvolupa-
ment econòmic i la generació de llocs de treball 
i promoure la inserció laboral són elements fo-
namentals, que necessiten polítiques proactives 
�������������������
���#������������������������
futurs.
 
Els nostres barris, els nostres carrers, places i 
parcs han de ser llocs adequats a tothom, amb 
zones de trobada i passeig. La millora i el man-
teniment de la via pública que atenguin a crite-
ris de sostenibilitat amb un urbanisme equilibrat 
que cohesioni la nostra vila.
 
La identitat cultural i la cohesió social.
 
La gestió municipal com a element central en la 
millora dels serveis i l’atenció a la ciutadania.

Presentació
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La societat actual es caracteritza per ser molt canviant i ple-
na d’incerteses. Cada dia sorgeixen nous reptes que reque-
�����������	�����+��
�������/���	��
����*����������
��������
econòmica fa créixer el risc d’exclusió social i cal establir 
tots els mecanismes necessaris per mantenir i garantir la co-
6����� �	������ 7��� 8������� 8	������� ��� �"�����
��"������ �� ����
serveis adreçats a la gent gran són alguns dels aspectes que 
es potenciaran durant el mandat 2011-2015.

Es fomentaran les polítiques destinades a persones amb 

���������� ���� ���� ��������� ����
������ ��� ��� ����	��� 
��
l’accessibilitat als equipaments públics i en l’eliminació de 
barreres arquitectòniques en totes aquelles actuacions que 
es desenvolupin a la via pública.

Desenvoluparem el Pla d’Igualtat Municipal com a mostra del 
�	�����	���	�����������������	�������
�������������
��"�-
nere i en el desplegament de polítiques que contribueixin a 
�$���
�������
�������	����������������

Pel que fa a polítiques de cooperació per al desenvolupament 
es continuarà donant suport a les entitats solidàries d’àmbit 
local.

La cohesió social, un gran repte

La nostra prioritat, 
les persones

2011-2015
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nostra vila compta amb equipaments i projectes educatius de qualitat i de 
��<���������7�������������������������	���������	������������������	��������
l’etapa de 0 a 3 anys. 

Mantenir el nivell i la qualitat en l’àmbit de l’educació requereix una adapta-
ció constant a les noves necessitats. Cal prestar una atenció especial als ser-
veis i infraestructures existents però també donar resposta a les mancances i 
les noves demandes socials.
 
La construcció d’un nou institut d’educació secundària inclòs en l’Àrea Re-
��
�������7����"����
��=���>��
��������?�����������;�������	�����	���
��
l’actual equip de Govern per encetar amb decisió els nous reptes educatius 
i, alhora, donar resposta a una necessitat latent. La creació de noves places 
d’Educació Secundària Obligatòria farà que es redistribueixi la població estu-
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nament el setembre de 2012 i que és, alhora, l’únic equipament d’aquestes 
característiques que es construirà per al curs escolar 2012-2013 al territori del 
#������N������������������

L’esforç econòmic que suposa l’obertura del nou institut però, no deixa al 
marge altres actuacions a equipaments educatius que requereixen millores 
com ara l’Escola d’Adults, l’Escola municipal de Música o les Escoles Bressol 
municipals i a la resta de centres educatius públics. Una de les necessitats 
detectades és la dotació d’espais que facilitin als joves del nostre municipi 
l’entorn adequat per a l’estudi, elaborar treballs de recerca, etc. És per això 
�����$6������������$	�������
��������
$���
�����
�<�������������������-
nicipals, a diferents indrets del municipi que donen cobertura a tot el territori 

��������
���#�������

Treballarem per millorar la integració dels joves paretans i paretanes en el 
mercat laboral, potenciant la xarxa escola-treball amb activitats d’orientació 
i promoció, entre d’altres. 

������
���#������;��������������������������	��
	������
�����	��������"����
nombre de projectes de caire educatiu que poden esdevenir referents tant al 
nostre municipi com a la resta del territori i institucions. Promourem accions 
���������������������
����"�����
$���������	!�����������	�"������	!������
del municipi arreu i que reconegui un dels grans valors afegits de Parets del 
#����������
��������������������
������

El Projecte Educatiu de Parets és una aposta que continuarem potenciant com 
un instrument que vehiculi els desitjos i les iniciatives de la nostra ciutadania 
en la construcció d’un poble educador.

L’educació, clau de futur
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W�������	��"������	���	����
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de vila Parets, poble lector és un exemple de la importància de les polítiques 
culturals en les actuacions de govern. El desenvolupament d’aquest projecte 
fonamenta el nostre poble com un referent en la dinamització cultural. Un 
programa impulsat des del govern municipal però que té la seva força en el 
protagonisme de la societat civil, de les entitats i en la implicació de diferents 
serveis públics, cercant l’objectiu comú de posar la lectura com a centre del 
desenvolupament escolar i cultural de la nostra vila.

Potenciarem els projectes de biblioteques de proximitat com el Bibliomer-
cat, la Bibliopiscina, el Bibliopavelló, el BiblioCAP o el Biblioparc, i donarem 
suport a la millora de les biblioteques escolars i totes aquelles activitats que 
fomentin la lectura com a element imprescindible per a la formació de la 
persona.

Gaudim d’un ampli entramat d’entitats i associacions culturals que enriquei-
xen, amb les seves propostes i activitats, l’oferta cultural del nostre poble 
fent-la viva, atractiva i diversa. Comptant amb la seva complicitat continua-
rem de desenvolupant projectes de caràcter global com l’esmentat anterior-
ment o en el Projecte Educatiu de Parets.

Impulsarem la difusió i la participació de les entitats i associacions en les ac-
tivitats de les escoles i millorarem la difusió en els centres educatius de les 
propostes culturals arrelades en les nostres celebracions com La Pedra del 
Diable, les festes majors, etc. 

Rehabilitarem i impulsarem el complex municipal de Can Butjosa fent més 
atractiu el seu entorn i millorant la seva accessibilitat.

Continuarem amb les actuacions per a la difusió del patrimoni cultural millo-
rant el seu coneixement a les escoles i impulsant les publicacions que en facin 
��<���������	�����������������������
���<����	���������	������������	�X"�-
ques del carrer Major.

Es posaran en marxa nous equipaments, com el remodelat de Cal Jardiner, 
amb l’objectiu de facilitar l’accés a la cultura del sector més jove i donar su-
port als nous creadors i  creadores. La promoció els nous valors i la creativitat 
serà un dels objectius del nou esapi per a joves de Cal Jardiner.

Potenciarem els elements culturals que ens són més característics i referents 
com la Festa Major d’Estiu, la representació de la Pedra del Diable i conti-
nuarem donant suport a les activitats de cultura tradicional en el marc del 
projecte de “Recuperació de festes tradicionals”.

L’impuls a la cultura, el nostre patrimoni
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reivindicat que l’estiu de 2012 començarà a prestar servei als ciutadans i ciu-
tadanes del poble. Així mateix, aquest equipament es convertirà en un centre 
impulsor i dinamitzador d’activitats per a la gent gran usuària del servei.

Es desenvoluparan un seguit d’actuacions adreçades a totes aquelles persones 
������������������������
�������
����������
�����\����
������������������-
����
	������+����
�������������������
�+�����������
�����������������

L’oferta de lleure i formativa són una prioritat en el ventall de propostes 
programades per al col·lectiu de la gent gran. És en aquest sentit que hem 
������������
�����	��������
$�����	"�������������������	��	���+������-
distribució de les activitats que es fan als casals i l’ampliació de l’oferta de 
cursos, amb la introducció de formació en noves tecnologies.

7�������+�����"����
�����	��������
$��	����%��������$���
���+������������
d’un banc del temps que faciliti la relació ciutadana i la integració de la gent 
gran en tasques de voluntariat.

���	����	���������������������

Una de les propostes més reiterades en els diferents processos participatius 
desenvolupats a la nostra vila (Amb els diners, tu hi comptes i Pla Local de 
Joventut) és la creació d’un equipament per al jovent. Durant aquest mandat 
es posarà en marxa l’equipament per a joves de Cal Jardiner. Tenint en comp-
te les propostes ciutadanes, aquest centre disposarà, entre d’altres, de sales 
polivalents, bucs d’assaig i aula tecnològica.

L’oferta d’activitats i usos de Cal Jardiner sorgirà d’un procés de participació 
que recollirà les propostes i suggeriments dels joves d’entre 14 i 30 anys.

7���$+�������	����� �����������������
$	��������������������������	�_������
jove.

Un altre compromís de l’Equip de Govern és facilitar l’obertura d’espais d’oci 
privats que disminueixi la necessitat de desplaçament dels nostres joves a 
municipis de l’entorn. En aquest sentit, s’impulsarà i es farà promoció de 
l’oferta dels espais que existeixen actualment i es promourà la implantació 

���	����	<�����
$	�����������������������

La integració d’aquest segment de població a la vida laboral i social del nostre 
poble requereix continuïtat en la promoció de bosses de pisos de lloguer i en 
la construcció de nous habitatges protegits. A més, es continuarà treballant 
en la dualitat educació-empresa amb el desenvolupament de programes de 
pràctiques a les empreses del nostre municipi. 

Es dissenyarà i es desenvoluparà el Pla Local de Joventut 2012-2015 que comp-
tarà amb la participació i les opinions de diferents agents del municipi.

Responem a les necessitats dels joves
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L’esport a Parets és un àmbit de reconeguda trajectòria tant a nivell local com 
�	��������7�
��;�������"����������<	����
���	6���������
�����
������	-
ra de la qualitat de vida i una bona eina per a l’educació en valors. A Parets 

���#��������$���	������	���������	�����<��	��<	����������������	��������
�����������������������������������������
��������	��
���	������������
servei a les famílies del municipi.

Es proposarà l’habilitació d’espais que donin continuïtat al Parc Fluvial i 
s’actuarà als voltants del pavelló municipal d’esports amb la construcció d’un 
nou aparcament i la urbanització de l’entorn.

L’aposta per l’esport i per la dotació de nous equipaments no és només un 
objectiu polític sinó que, en el decurs dels anys, s’ha evidenciat que és una 
prioritat de la ciutadania en els processos de participació al pressupost muni-
cipal. En són exemple les pistes d’atletisme o el rocòdrom.

Es continuaran fent actuacions que facilitin l’ús dels equipaments existents a 
la ciutadania i es proposaran nous usos d’aquests. Entre les actuacions que es 
duran a terme destaca el cobriment de la pista de Can Butjosa i l’obertura de 
les instal·lacions esportives de les escoles a la pràctica de l’esport de lleure.

Es mantindran i potenciaran les activitats d’esport de lleure adreçades a tota 
la ciutadania com la cursa o la bicicletada, amb la incorporació de nous ser-
veis com els programes d’entrenament per a curses populars, oberts i gratuïts. 

Continuarem impulsant l’ús dels carrils bici amb la creació de nous itineraris 
que es complementin amb els circuits per caminar i els camins rurals.

Potenciarem l’ús de l’esport com una eina d’educació en valors, mitjançant 
la formació de monitors, esportistes i directius i l’organització de xerrades, 
clínics i/o seminaris adreçats a famílies, formadors, ciutadania, etc.

El suport als clubs esportius també continuarà com a objectiu primordial 
per aquest mandat, cercant la interrelació entre les diferents entitats, 
�$	����H�����
��������	�����$���	������
�����������

L’esport, escola de valors
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teixit associatiu, per la força i empenta de les seves associacions i entitats, 
per ser una vila acollidora i tranquil·la, socialment cohesionada i fonamenta-
da en la relació ciutadana.

El teixit associatiu s’ha constituït com un dels grans valors afegits de Parets 

���#������ �� ������������� �������
	�� �� 
���	6����� �	������ *$�
�����������
local, en reconeixement a la seva tasca, estableix com a prioritat la dina-
mització i suport de les entitats i associacions del municipi, a partir de la 
col·laboració econòmica i facilitant les infraestructures necessàries per al 
desenvolupament de les seves activitats, amb proporció i equitat.  

El suport econòmic i d’infraestructura es reforçarà a través de canals de co-
���������������������������������������
��������������������	�����������������
d’informació ciutadana. 

Es fomentarà el voluntariat i la formació adreçada a les entitats locals en as-
pectes que ajudin a millorar el seu funcionament, disseny i desenvolupament 
d’activitats obertes a tota la ciutadania.

7�������H��+��������\����	��
��������������=���
�������������
������
���
document fruit de la diagnosi feta a partir de la participació d’entitats i ciu-
�
������	����	���
��
������������������������	�����������������

Un teixit social tan ric com el que disposa Parets requereix conductes i acti-
tuds cíviques i responsables per part de tothom, és per això que s’impulsaran 
actuacions que contribueixin a l’educació en el civisme i en educació viària 
amb la complicitat dels centres educatius de Parets.

=��������������	����w�������������������	���
	������"�������������	������-
cia entre els seus ciutadans. En el marc de la cohesió social, s’estableix com a 
eix bàsic el suport a les accions que impulsin nous llaços amb els nouvinguts, 
���������������
���$���	������
���������������������

\$��������
�������	����������������������	�
������	�;��
������<	�����
����-
guretat sinó que cal promoure la corresponsabilitat de la ciutadania en aquest 
àmbit, fomentant les actituds cíviques mitjançant campanyes informatives i 

�����������H��������������������
����������	��
��������"�������������	��
la ciutadania.

8$����������+� ��� ��<	�{� 
�� ��� �	������ ���������� 
�� ��	������ ��!��{���
agents cívics que ajudin a fomentar el respecte per les normes bàsiques de 
�	�������������������������������	�
�������������������

Una vila acollidora i participativa. 
Una vila per viure i per conviure.
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La cohesió social, un gran repte

Prioritzar l’atenció a les persones dependents amb la incorporació de 
personal especialista.

Fomentar polítiques per a persones amb discapacitat.

Adaptació d’un sanitari per a discapacitats a la planta baixa del Centre 
Obert.

Potenciar el Pla d’Acollida amb xerrades, sessions d’acollida i incorpo-
rant els nouvinguts a les activitats culturals locals.

Crear nous vincles de relació amb els nouvinguts.

Continuar amb les accions de cooperació emmarcades al programa de 
cooperació i ajut al desenvolupament amb Missirah (Senegal).

Donar suport als projectes que es desenvolupin a San Francisco del Nor-
te (Nicaragua) en el marc de l’agermanament solidari d’aquest municipi 
����������
���#������

>	�������������������	�!�������������	�_�������	������
��������

���#������

Col·laborar en projectes de cooperació donant suport a les entitats so-
lidàries del municipi.

L’educació, clau de futur

}�������� ��	!����� ���� �	����������� �� �������	��� 
�� �$���� �
�������
com el Projecte Educatiu de Parets (PEP) o la Xarxa de Debat Educatiu 
amb i per a les Famílies (XEF), entre d’altres.

Construcció del segon institut.

Nova ubicació de l’Escola d’Adults.

Condicionament de l’Escola Municipal de Música.

Obertura de sales d’estudi a Cal Jardiner i Ca n’Oms.

Condicionament dels equipaments educatius.

Z��	����������������������	������+��������
��������
��
	����������-
diants del municipi.

Promocionar la Xarxa Escola-Treball amb activitats d’orientació, de 
promoció, etc.
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L’impuls a la cultura, el nostre patrimoni

Impulsar el projecte “Parets, poble lector” com a element d’identitat 
cultural.

Dinamitzar els nostres carrers i barris amb noves activitats culturals.

Continuació del projecte de “Recuperació de festes tradicionals”.

Impulsar les activitats culturals de les entitats i associacions de Parets a 
les escoles fent difusió de la festa de la Pedra del Diable, de les festes 
locals, etc.

Impulsar la difusió del nostre patrimoni cultural.

�����	���������������������

Manteniment i millora dels casals de Ca n’Oms, Asoveen i Sant Jordi.

�	��
�����������
�����Z���
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��������
���#������

Redistribució de les activitats que es fan als casals de gent gran.

=�������
������"����
�����	��������
$��	����%�����

Realització d’un estudi de viabilitat d’un Banc del Temps.

Cursos de formació per a l’accés de la gent gran a les noves tecnologies.
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Responem a les necessitats dels joves

Reforçar la borsa de pisos de lloguer.

Construcció de pisos d’HPO per a joves.

Impulsar la creació de convenis en pràctiques per a joves amb empreses 
del municipi.

Construcció del casal jove a Cal Jardiner.

Facilitar l’oferta d’espais privats d’oci per als joves amb la promoció 
d’espais d’oci existent o amb l’impuls de la creació de nous.

=�������
��������
$N�������������������������!	����
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L’esport, escola de valors.

Habilitar espais que donin continuïtat al Parc Fluvial.

Obertura de les instal·lacions esportives de les escoles a la pràctica 
esportiva.

Condicionament d’un espai d’ús polivalent amb el cobriment de la pista 
de Can Butjosa.

Impulsar l’ús dels carrils bici i la creació de nous itineraris.

Habilitació de sales de reunions per a entitats al pavelló.

Habilitació d’espais d’emmagatzematge de material al pavelló.

Fomentar l’esport de lleure (esport col·lectiu) amb el foment de l’ús 
dels espais i equipaments existents.

Impulsar un programa d’entrenament per participar a curses populars.

Promocionar la formació de monitors/es i d’entrenadors/es.

Activar i fomentar l’esport al carrer (esport individual).

Una vila acollidora i participativa

Promocionar noves activitats formatives dirigides a les entitats.

Impulsar d’una coordinadora d’entitats amb una marca pròpia.

Incorporació de noves entitats al Portal Municipal d’Entitats.

Promoure un banc d’intercanvi de materials i infraestructures entre 
�������������	��������������	������"�������

Millorar la difusió de les activitats programades pel teixit associatiu 
mitjançant els panells informatius i el Portal d’Entitats.

Promocionar l’educació cívica a les escoles.

Impulsar l’educació viària a les escoles.

Fomentar el voluntariat (monitors de lleure, biblioteques, etc.).

Potenciar els espais verds i els parcs com a espais de relació.

Reconversió del Parc Fluvial com a un espai central de trobada que ac-
tuï com element vertebrador dels dos nuclis de població. 

Reforç de la policia de proximitat.

��	�	��������"����
�����"�����������

Prioritzar la seguretat ciutadana amb l’impuls de les actituds cíviques.



14 15

Reactivem 
l’economia i
generem ocupació

El foment de l’ocupació i la promoció econòmica marquen 
	�����������	��������"�����������	��+���������$������
��"	-
vern. El nostre projecte per Parets té com a objectiu prin-
cipal la inserció laboral de les persones desocupades del 
nostre municipi. És per això que durant aquest mandat es 
contribuirà a la creació de 600 llocs de treball per a aturats 
impulsant acords de col·laboració i convenis amb empreses 
del municipi.

8$�������������������������������������������������	���{	��
que s’instal·lin en el municipi i que generin llocs de treball.

Potenciarem el servei local d’ocupació, l’SLOP, per adequar-
lo a les noves realitats dotant-lo dels mecanismes necessaris 
per atendre i donar resposta als usuaris.

Es plantejarà una oferta formativa adequada a les necessi-
tats del mercat laboral de les empreses i dels comerços de 
����	�����	�������\$����������������$���	����������������
mutu amb la creació d’una borsa de treball que pot donar 
cobertura immediata a les necessitats dels diferents agents 
econòmics i alhora contribueix a la contractació de persones 
del municipi en situació d’atur. 

Es potenciarà l’emprenedoria mitjançant nous serveis i es-
pais que facilitin l’inici d’activitats econòmiques i que fo-
mentin la cultura emprenedora.

Foment de l’economia i l’ocupació, 
���������
�������


2011-2015
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El desenvolupament econòmic de Parets requereix la millora dels vincles i 
el diàleg amb les empreses del municipi per tal d’optimitzar recursos i ge-
nerar riquesa i ocupació. Aquesta és una tasca que s’haurà de fer de forma 
col·legiada entre l’administració i el teixit empresarial per tal d’adaptar la 
������������
��������<��������������
����������	������������������
��������-
ment i d’expansió de la indústria local.

La necessitat de diàleg i d’intercanvi d’idees es vehicularà mitjançant la crea-
ció d’un Consell Industrial que ajudi a millorar els mecanismes de comunica-
������6	�������<	����������������	��������������������������	�X�����
���
municipi. 

S’impulsarà la creació de cooperatives i el desenvolupament de nous sectors 
industrials que, sobretot, complementin els existents o que ocupin sectors 
inexistents actualment en el teixit industrial de Parets.

Es participarà de manera activa en tots els grups de treball, consorcis o altres 
organismes que contribueixin al desenvolupament econòmic i a la creació de 
llocs de treball com el Parc del Circuit de Catalunya o el grup de treball al vol-
tant de l’eix de la B30 cercant una indústria de qualitat que destaqui en I + D.

Es potenciarà La Marineta com a centre de recursos empresarials i com a espai 
de desenvolupament, formació i assessorament a projectes d’emprenedors i 
de petites i mitjanes empreses.

Consell Industrial, instrument de 
desenvolupament econòmic
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La promoció i dinamització del comerç local és un àmbit fonamental en les 
propostes de desenvolupament econòmic i ocupació. El comerç de Parets del 
#������<	������������������"�����������������������������������	���<�"��
del comerç de proximitat.

Desenvoluparem actuacions que creïn un eix comercial atractiu tant al barri 
Antic com a l’Eixample i potenciarem una única marca comercial per a tot el 
comerç local: “Comerç a Parets”.

Una altra de les actuacions que es farà durant aquest mandat és la delimitació 
d’una trama urbana d’acord als usos comercials i es promocionarà i activarà 
la instal·lació de nous negocis en els locals tancats, a través de la mediació 
entre els propietaris i els emprenedors que vulguin iniciar una nova activitat 
econòmica.

Es desenvoluparan campanyes comercials per promocionar el petit comerç 
<��������������
��
�<�����������������������������
$������

���������������
����������������������
�����

2011-2015
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La confecció del Pla Director de la Societat del Coneixement amb l’anàlisi de 
la realitat des del punt de vista tecnològic de les empreses i la ciutadania de 
������6����	�����	�	��������6�����������������������
	����������������
�����"������ ���� ��������� ��� 
�����	�������� �� �$�������� 
��� �	�����-
ment tecnològic als diferents col·lectius del municipi.

La promoció de l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies de manera 
adequada a les diferents necessitats de cada sector de la població de Parets 
es farà mitjançant cursos de formació i facilitant a la ciutadania l’accés a la 
������������������_������
��H	�����������$�������������������������
���	����H	-
���������	��������������������������������������������	���
���������������
de connexió en els que actualment ja existeixen.

Es facilitarà l’accés a cursos de formació als diferents col·lectius posant 
�$��<�����������!	���������"���"����

*����	�������	�	"�������;�6���
����"��������������������<������������������
entre la ciutadania i l’administració municipal per la qual cosa es desenvolu-
parà la segona fase del projecte de modernització municipal e-p@rets, que 
millorarà els mecanismes d’accés a la informació i l’accessibilitat als tràmits 
municipals.

Les noves tecnologies, eina de millora contínua
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Un dels aspectes fonamentals d’aquest programa d’actuació municipal es con-
��������������������	����w����������������	���
	�����������������<	��������
�	��������������������	���<	����������������
$�������
��������������
����
i el manteniment dels existents. Un factor que contribueix a aquest objectiu 
és l’apropament del poble a la natura i conseqüentment la conservació del 
medi ambient.

L’apertura de Parets al Riu Tenes amb la creació d’un espai d’esbarjo al vol-
tant del Parc Fluvial i l’atenció continua en la cura dels espais verds urbans 
centraran part dels esforços municipals durant aquest mandat.

*���	����������������������;�6��
���	���������������	���������������
������
������������������
������
���������	�������<	�������$�����������"����
i de l’aigua. És per això que es continuarà amb els programes de millora de 
l’enllumenat públic amb l’actuació en més de 500 punts, l’ús d’energies re-
�	������������
����������������������$�����"����������	������
����6����������-
������������	
�����;��������������"��������

S’impulsaran les campanyes formatives i informatives que fomentin la soste-
nibilitat ambiental i es crearan noves àrees de prioritat per als vianants, que 
contribueixin a la millora ambiental amb la reducció de l’emissió de gasos 
contaminants. Seguint aquest objectiu, es desenvoluparà un Pla de Mobilitat 
���������H��������������������	���
���"�
������������	���
��������	�����������
la creació de nous itineraris per vianants i bicicletes.

Es fomentaran les polítiques de preservació del patrimoni natural i paisatgís-
tic del municipi.

�������������
�
�������������������
�����
�����������������������
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Contribuir a la creació de 600 llocs de treball per a aturats.

Impulsar acords de col·laboració amb empreses per a la contractació 
d’aturats del municipi.

Adaptar l’SLOP a les necessitats del mercat laboral i dels usuaris.

Fer formació adaptada a la demanda del teixit industrial i comercial.

Desenvolupar espais per als emprenedors on compartir serveis i fomen-
tar la col·laboració (co-working).

}���������	�������	�����������������	���{	������������������	�������
persones del municipi.

Consell Industrial, instrument de 
desenvolupament econòmic

Creació d’un consell industrial per potenciar el desenvolupament econò-
mic del municipi.

Reforçar els mecanismes de comunicació i de relació amb les empreses 

��������
���#�������

Fomentar l’autoocupació.

=�������
$����	���������
$������	�����������	���������������������-
dors i petites i mitjanes empreses.

Impulsar la creació de cooperatives.

Desenvolupar nous sectors industrials per generar més ocupació.

}������
$������������"������$��	���
�����?�'�������������
�������	����
de qualitat que destaqui en I+D.

�����������!������������������
�������


���������������
����������������������
�����

Creació d’un eix comercial atractiu al Barri Antic i a l’Eixample.

Crear i potenciar una única marca comercial: “Comerç de Parets”.

Delimitació d’una trama urbana d’acord als usos comercials.

Promocionar i activar els locals tancats.

Dinamitzar el petit comerç amb campanyes promocionals.

Realització d’accions formatives per als botiguers.

Creació de noves zones d’aparcament per facilitar la mobilitat.

Ampliació del mercat ambulant de Can Berenguer.
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2011-2015

Impulsar l’accés a les noves tecnologies.

=�������
���	����H	��������
$���;��������������
���������������
públics.

=�������
��H	��������
$���;������
+���������������������������!��
����

Adaptar la comunicació a les necessitats de la ciutadania.

}����������
���$���
���	<�����������������	������
�������������������
municipals.

Dotació d’un espai de serveis comuns, on els emprenedors puguin des-
envolupar els seus projectes digitals.

Millorar la connectivitat dels diferents equipaments educatius.

�������������
�
������������������

Continuar amb la incorporació de l’ús d’energies renovables en els edi-
�������������

Continuar amb la implantació de noves energies renovables.

Z��	��������	"��������
�����/	������������
����6���������	
����6����
��
�����������

Noves tecnologies, eina de millora contínua
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Millorem els 
nostres carrers 
i barris

L’objectiu d’aquest govern municipal és continuar desenvo-
������������������������������/���	���������������������
��
���������������	����w�����<	�����������
���#������
��
manera equilibrada i sostenible en tots els seus barris.

Aquesta transformació en el marc d’una vila acollidora i co-
hesionada contribuirà a la millora contínua de l’espai públic. 
Les voreres, l’accessibilitat, el disseny dels nostres parcs i 
jardins han de continuar orientant-se a la creació d’espais 
de relació ciutadana.

Estudiarem de manera concreta i detallada les zones que 
requereixen l’arranjament de voreres ja sigui amb la seva 
rehabilitació o ampliació i es desenvoluparà un pla de man-
teniment i millora de la pavimentació dels carrers (asfaltat, 
pintat,etc.). Millorarem l’accessibilitat tant per a la mobili-
�������������	���������$���;������������������
��������-
blics. Actuarem decididament en la supressió de barreres ar-
quitectòniques en les cantonades i cruïlles amb la instal·lació 
de guals (cota 0) per a discapacitats.

Es desenvoluparà un pla de reordenació i racionalització de 
�$������
����	����������"������+�������
$������������	����
la renovació dels arbres, la revisió d’escocells drenants i la 
reparació de voreres afectades.

Es continuarà amb la creació d’espais per a vianants com ara 
al carrer La Mina o al nou entorn del carrer del Raval.

Millorarem els sistemes de recollida d’escombraries i aten-
drem especialment a la neteja dels nostres carrers reforçant 
els equips de persones.

Via pública: espai de relació ciutadana
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Donarem continuïtat a la renovació del mobiliari urbà, assolint el canvi  o 
col·locació de noves papereres en tot el municipi; es conclourà la instal·lació 
de plaques de noms dels carrers i places i es renovaran i actualitzaran les pla-
ques de guals de les zones residencials i industrials.

Crearem nous espais de relació ciutadana amb el condicionament del Parc 
Fluvial o, a Can Berenguer, la plaça situada davant l’escola bressol El Gargot, 
entre d’altres. 

Finalitzarem la rehabilitació i l’arranjament de l’entorn del dipòsit de la Plaça 
7����%���=	�
���	��������	�������{��
����<����������$����������������
���
CAP mitjançant actuacions sobre el paviment, l’arbrat, el mobiliari urbà i 
l’enllumenat.

Via pública: espai de relació ciutadana

La mobilitat és un altre dels àmbits de treball preferent del govern munici-
pal. És per això que s’elaborarà el Pla de Mobilitat de Parets comptant amb 
la participació ciutadana. Aquest projecte ha de ser l’eina que ens ajudi a 
racionalitzar les actuacions en el nostre municipi i que marqui les directrius 
de les actuacions a fer en el futur.

Continuarem amb les actuacions que millorin la dinamització comercial tenint 
en compte l’adaptació dels espais als vianants amb la creació de noves zones 
de passejada i la reparació i ampliació de les voreres.

Es millorarà la xarxa d’aparcaments del municipi amb la creació d’unes 500 
noves places en diferents indrets com els voltants del pavelló d’esports o a 
l’avinguda Catalunya (zona del CAP).

7����������+������������	���
���$������������������
���������������������������
l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora dels guals per discapa-
citats.

Fomentarem l’ús de la bicicleta amb la creació de nous itineraris que facilitin 
����	������������������������������������������

La mobilitat i l’accessibilitat, una vila pensada 
per a tothom
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El pla de barris respon al nostre compromís pel desenvolupament urbanístic 
����������
��������
���#�������*���������	�������������	��H���������
������
en la millora de l’espai públic, en la creació de llocs de relació ciutadana i en 
el disseny d’entorns adequats a la dinamització del comerç local. La trans-
formació de la nostra vila es farà de manera equilibrada i progressiva, amb 
actuacions a tots els barris.

La intervenció integral que suposa el desenvolupament del pla de barris 

�� ������ 
��� #������ �<����+� ��� �� ������	��� 
�� ������ "������� �	�� ����
l’arranjament de les voreres o la reparació del clavegueram com a actuacions 
�;���������������������
����������������
���	��������������	���������

*��������������
������������	�����������������������
�����������������-
tran la incorporació de nous serveis tenint en compte les necessitats futures 
�	������������H���	�����������������_������
�������X�����

Tot i l’actual situació econòmica, el govern municipal continua apostant per 
facilitar l’accés a l’habitatge assequible, amb noves promocions d’habitatge 
��	�"�������������������������
���$N������*	����
$�����"�����������
��
mediació. 

Pla de barris

Es desenvoluparà un ambiciós projecte de reforma integral de l’avinguda Es-
panya que inclourà la millora i l’arranjament de la zona d’aparcament de 
l’institut Torre d’en Malla i la rotonda situada entre el carrer Pau Casals i 
l’avinguda Espanya.

També es faran reformes al carrer Alfons XIII amb actuacions a les voreres, 
l’arbrat, l’enllumenat i supressió de barreres arquitectòniques, entre d’altres. 

[������������������������������� �$6������������������������
��;�� ���
millora de la connectivitat del Passeig de la Ribera, amb carril bici, entre el 
carrer Llibertat i el barri de Lourdes.

�!"�#��������������
�������
�����
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Desenvoluparem el projecte de remodelació de l’entorn del carrer La Mina i 

��������{��
���\�����������������������
$����H	��������������������������
cruïlla del carrer Fra Francesc Eiximenis. Aquesta actuació contribuirà a la 
creació de nous espais de relació ciutadana i a la dinamització comercial de 
la zona. 

Dins del programa dissenyat per millorar la xarxa d’aparcaments de Parets 

���#��������������+�����H	���
$�����	�����������������	���
���=����������
�������
����	�
����������������������X��������
�����	��������
�������
��
Millora Urbana del Sector Central, que vol constituir el nexe d’unió urbanístic 
amb el Barri Antic.

La urbanització del carrer Lepant s’inclou dins els projectes prioritaris de 
l’Espai Central. 

Can Berenguer i Espai Central, nexe d’unió

=������
��������+��$������
���	��
��
����!	����
��������
���#�������������
�����������	�������������+���
����������+��$	<����
$���������������!	����
i es condicionarà l’entorn per a la pràctica esportiva i d’esbarjo.

Amb l’actuació de Cal Jardiner es durà a terme la connexió d’aquest barri 
amb el Cerdanet mitjançant vorera i carril bici al carrer Badalona. 

Cerdanet i Cal Jardiner, espais de trobada
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La continuació de la remodelació del Barri Antic és un altre projecte de re-
<�������������!���������	���H����������������������������
������������
�����-
seig. El Pla de Millora del Barri Antic, que es va iniciar amb la reurbanització 
dels carrers Major i Sant Antoni, continuarà amb la reconversió del carrer 
Raval, amb l’arranjament de les escales que accedeixen a la plaça de la Vila, 
���������	���
��������{���	����������?������

La construcció del nou institut a l’espai de Can Fradera comportarà la conti-
nuació de la urbanització del carrer Víctor Català.

Inclòs en el projecte de millora de la xarxa d’aparcaments s’urbanitzarà els 
voltants del pavelló municipal d’esports que donarà lloc a un nou aparcament 
amb més de 400 places i que incorporarà espais per autocars i vehicles grans. 
L’arranjament de l’aparcament del cementiri completa les actuacions per a la 
millora d’estacionaments públics i gratuïts a Parets. 

Barri Antic, prioritat per als vianants

2011-2015
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Preservar el patrimoni natural i paisatgístic.

}���������� 
�� �������� 
$������� ����"���� �� �;�� 
�� )''� ����� 
��
l’enllumenat públic.

Ampliació del servei de neteja de carrers, places i parcs.

Ampliació del servei de transport públic urbà amb nous itineraris.

Via pública, espai de relació ciutadana

Arranjament i millora de voreres.

Renovació de l’arbrat.

Millora del sistema de recollida d’escombraries.

Supressió de barreres arquitectòniques.

Renovació del mobiliari urbà.

Crear d’espais de relació ciutadana.

Reparació del dipòsit de la Plaça Espanya i arranjament del seu entorn.

Millora de la senyalització horitzontal i vertical de vials.

Millora de la xarxa de clavegueram.

Millora de la xarxa d’aigua potable.

�����
�����������������������

Mobilitat i accessibilitat, una vila per a tothom

Supressió de barreres arquitectòniques als equipaments sanitaris.

Creació de noves places d’aparcament.

7���	������
�������
���	������
��������
���#������

Supressió de barreres arquitectòniques als equipaments municipals 
(esportius, educatius, etc.)
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Reforma integral de l’Avinguda Espanya.

Reforma del carrer Alfons XIII.

����������
���	����������
	�������<��������������������

Millora de la connectivitat del Passeig de la Ribera amb carril bici entre 
el carrer Llibertat i el barri de Lourdes.

Adequació de l’arbrat amb exemplars més escaient a la via pública.

Ampliació de les voreres a l’entorn del complex de Can Butjosa.

Actuacions de millora del complex municipal de Can Butjosa.

�	
������	���
����������������������	����=���?�!	��������
�����������
usuaris.

�	
�������� �� ���������� 
�� �$���������� 
�� �$������� ��� 
����� 
��
l’avinguda Espanya.

�	
�����������	��	��
�����
������		�
������=������������Z	
	��
��

�	
�����������	��	��
�����
������		�
������=����������"�
��7����%���

Arranjament de la plaça de la Salut i del parc de la Salut.

�!"�#��������������
�������
�����


Arranjament del carrer La Mina i reconversió en una via de plataforma 
única, sense voreres, amb prioritat per als vianants.

Obertura del carrer de La República, que donarà continuïtat al carrer 
Alfons XIII i connectarà amb el carrer Prat de la Riba i el nou centre 
comercial de la zona IVECO.

Creació d’una zona d’aparcament públic a l’entorn del CAP.

Urbanització carrer Lepant.

Can Berenguer i Espai Central, nexe d’unió

27

Instal·lació d’enllumenat públic al camí de Can Serra per millorar la 
connexió amb el Barri Antic.

Millora de la mobilitat al barri de Cal Jardiner amb el barri Cerdanet 
a través del carrer Badalona amb la construcció de vorera, carril bici i 
enllumenat i ordenació de l’aparcament a l’entorn.

Ampliació del servei de transport públic urbà als barris Can Riera, Cer-
danet, Cal Jardiner i sector IVECO.

Ampliació i millora de la Masia Cal Jardiner com a punt de trobada dels 
joves. 

Barri Antic, prioritat per als vianants

Reurbanització del carrer Raval.

Z�������H�����
������������
����������?�����	���

Creació d’un nou aparcament amb 400 places a l’entorn del pavelló.

Arranjament del talús entre el carrer Barcelona i l’avinguda Catalunya.

Accés per a vianants entre el polígon industrial Sector Z i l’estany 
d’entrada a Parets. 

Promoció d’habitatge protegit. 

Arranjament de l’aparcament del cementiri. 

���{���	����������?�����

Continuar la urbanització del carrer Víctor Català per accés al nou ins-
titut.

Cerdanet i Cal Jardiner, espais de trobada
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1. Aparcament cementiri
2. Nou institut
3. Pista esportiva nou institut
4. Raval
5. Plaça Mossèn Pere Batlle
6. Aparcament Parc Fluvial
$��%����&�����������������'(���������
8. Arranjament del talús Av. Catalunya
9. Cal Jardiner
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10. Carrer Lepant
11. Aparcament CAP
12. Aparcament Institut Torre de Malla
)*��+��������'�������
��
�-��'�/���7�+�������
14. Avinguda Espanya
);������������/����-�������<���=�����
16. Coberta pista Can Butjosa
17. Carrer Alfons XIII
18. Passeig de la Ribera

29

  Actuació      2011  2013 2014 2015

Aparcament cementiri

Nou institut

Pista esportiva del nou institut

Barri del Raval

���{���	����������?����

Aparcament Parc Fluvial

�����!����������������?�����	��

Arranjament talús avinguda Catalunya

Cal Jardiner

Carrer Lepant

Aparcament CAP

Aparcament Institut Torre de Malla

Rotonda C/Pau Casals-c/Rodoreda

Avinguda Espanya

Carrer La Mina – plaça Dr. Trueta

Pista coberta Can Butjosa

Carrer Alfons XIII

Passeig de la Ribera 

2012

Calendari d’execució
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Per una gestió 
������������������
�������������

El desenvolupament del projecte de modernització munici-
pal e-p@rets és un pas endavant en la millora dels serveis 
que es presten a la ciutadania i en els sistemes de gestió 
interna. Ara és el moment d’iniciar la segona fase d’aquest 
projecte aprofundint en els processos de millora i ajustant la 
resposta de l’administració municipal als nous requeriments 
de la ciutadania. 

������+����;�������"����������"	���������������������	�-
tinuaran fent esforços per adequar l’Ajuntament a les noves 
demandes sorgides de la transformació social. Les noves tec-
nologies es mostren com una eina que ens pot ajudar a donar 
resposta a aquests requeriments.

Ampliarem el catàleg de tràmits que es podran fer per inter-
net i fomentarem l’ús de la carpeta ciutadana per tal que es 
�	���������������������������X�����
��"�����
���������
�-
nia dels seus tràmits amb l’Ajuntament.

7����������+�������������������"���H����;���+�����
�����-
tratius per tal de fer-los més accessibles.

7���	���+�����������$N������#������
$�������=���
��������
un ampli catàleg de tràmits administratius que es podran ini-
ciar per internet.

7���	���+��������������	���������
$��<	�������"�	"�+����
amb una nova guia urbana i noves millores en la informació 
del planejament urbanístic.

Parets virtu@l, Parets 2.0

2011-2015
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S’iniciarà un nou sistema de queixes i suggeriments que permetrà el segui-
ment de les demanades per part de la ciutadania que permetrà saber, en tot 
�	���������������������	���������	������
����������
�������

7���	���+��������������������
���	������	��������X������������	�������
	�������"��������!���
�����������<	�����+��$���
�����������
�"����

S’iniciaran els treballs per posar en marxa un nou sistema d’arxiu digital per a 
documents, vídeo, imatge i altres suports amb l’objectiu de posar-lo a l’abast 
de la ciutadania mitjançant el portal web municipal.

Aquestes actuacions es complementaran amb la millora de la comunicació 
amb la ciutadania, aprofundint en les possibilitats que ens aporten nous ca-
nals de difusió i interacció com les xarxes ciutadanes, en la millora de la 
participació.

Parets virtu@l, Parets 2.0
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L’optimització dels recursos públics és un dret ciutadà i una obligació de les 
administracions públiques. Més enllà de la situació actual de crisi econò-
mica, la vetlla d’aquest Ajuntament per la contenció pressupostària i la 
reducció de la despesa ha estat un continu al llarg dels últims anys, que 
sempre ha exercit una bona gestió dels recursos públics que permet dispo-
sar de romanent de tresoreria.

*������������	�X�����������������	����<�������������"��������������-
�����������	���
�����������
������
������"����	�����������������
�����
qualitat dels serveis. És per això que el govern municipal continuarà amb 
la racionalització de la despesa i emprendrà noves mesures que ajudin a 
reduir-la, valorant en tot moment la possibilitat de  reinvertir l’estalvi en 
serveis fonamentals en aquests moments com són ocupació i serveis socials.  

7�����������"����������	��������	���&'('�&'&)�����
��������
���������
fonamentals sobre com es vol que sigui el Parets del futur i estableix la vo-
luntat ciutadana, política i d’altres agents per elaborar el full de ruta per 
������	�������%���W�����
	����������"�������������������
������������	���
futures, que té en compte el marc actual de crisi econòmica.

Al marge de les actuacions que es faran en la reducció de la despesa ener-
"����������!���$6�����"������	�������������	���
�����
������������
àmbits, es programaran noves accions que contribueixin a l’optimització 
dels recursos públics. En l’àmbit de recursos humans es desenvoluparà una 
política que promogui la professionalització del personal que treballa a 
�$�!������������	������������<	��������������������	����������������-
solir un servei públic proactiu i sempre adaptat a les necessitats de la 
ciutadania. 

Un altre vessant a tractar en l’optimització de recursos serà l’anàlisi dels 
sistemes de compres, rentings, etc. que permetin millorar el servei i reduir 
la despesa. Així mateix, es començarà l’estudi sobre la possibilitat de man-
comunar serveis amb altres municipis de la comarca.

La consecució d’aquests objectius es treballarà de manera paral·lela amb 
la reorganització de l’estructura municipal, la reducció de regidories i la 
����������
���������������������������	������������������������
�����-
��������� ��
$�����������������
���	
���������������
��� ���	��	���� �����-
���������"�����������������	���������������������������������
������
���
comptes de les actuacions fetes.

El resultat complet d’aquesta anàlisi i les mesures d’estalvi o reinversió 
sorgides d’aquest Pla d’Estalvi i Optimització de Recursos de l’Ajuntament 

��������
���#������es presentarà durant el tercer trimestre de 2012.

�����������������7����
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2011-2015

Aprovació i desenvolupament de la segona fase del Pla e-p@rets 2012-
2015.

����	���
����	����	�����������������
����	��
�������
�����������

�	��
�����������
���$N������#������
$�������=���
����

Provisió d’un sistema integral de gestió documental.

�	��
��������������8������
$}�<	�������"�	"�+�����8}K��

\��������
$����	���	
����������������������
$����
����
������	�����
les sol·licituds de la ciutadania.

}������������<	����
���$���
�������	������	��������X�������

Posada en marxa d’un arxiu digital (documents, vídeo i audio) d’accés 
ciutadà.

Millora i modernització del servei de Tresoreria

Implantació d’un aplicatiu de gestió de RH.

�����������������7����

8�"������
������������"������������	��������	���&'('�&'&)��

7���	������
$�������
������������<	��+��������"����������$���+������
�$�
����������������	�������"�������

����	�������������������������������
�����"���������������

\�����%�
$�����	����	������
��������	��6���������������������<�������
la formació, la comunicació, la professionalització, la corresponsabili-
tat i la qualitat en els serveis.

Elaboració d’un Pla d’Estalvi i Optimització de Recursos de l’Ajuntament 

��������
���#���������+�����
����������
���	������������"�����	"����
d’equips, etc.).

=	�
���	������
�����������������	��
��=���=���	����������
������	�-
cines dels Serveis Territorials.

Parets virtual, Parets 2.0
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