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El teu alcalde

En aquest portal trobareu el Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern de l’Ajuntament de Parets per
aquesta legislatura.

En este portal os presentamos el Programa de Actuación Municipal del equipo de gobierno del Ajuntament de Parets
para esta legislatura.

Es tracta de les propostes, iniciatives, projectes i actuacions que ens vam fixar per aquest mandat.

Se trata de las propuestas, iniciativas, proyectos y actuaciones que nos fijamos para este mandato.

Diferents actuacions adreçades a millorar els carrers, les places i els barris del nostre poble, així com iniciatives per
ajudar els més necessitats, generar ocupació, garantir els serveis socials i oferir una educació de qualitat.

Diferentes actuaciones dirigidas a mejorar las calles, las plazas y los barrios de nuestro pueblo, así como iniciativas para
ayudar a los más necesitados, generar empleo, garantizar los servicios sociales y ofrecer una educación de calidad.

El nostre PAM vol fer de Parets un poble cada dia més ben equipat, més modern, més net, més segur i més cívic.

Nuestro PAM quiere conseguir que Parets sea un pueblo cada día mejor equipado, más moderno, más limpio, más
seguro y más cívico.

Parets ha esdevingut un poble model i un model de poble amb iniciatives com la socialització gratuïta de llibres o
el cens d’ADN dels gossos per reduir al màxim els excrements dels gossos a la via pública i el seu abandonament.
El nostre full de ruta vol fer del poble de totes i tots els paretans i les paretanes un exemple de municipi per viure i
conviure.
Podeu comprovar que el que diem ho fem, que els nostres compromisos, són realitats.

Parets se ha convertido en un pueblo modelo y un modelo de pueblo con iniciativas como la socialización de libros o
el censo de ADN de los perros para reducir al máximo los excrementos de los perros en la vía pública y su abandono.
Nuestra hoja de ruta quiere conseguir el pueblo de todas y de todos los paretanos y las paretanas un ejemplo de
municipio para vivir y convivir.
Podéis comprobar que lo que decimos lo hacemos, que nuestros compromisos, son realidades.

Us convido a donar una ullada i comprovar-ho per vosaltres mateixos.
I no vull acabar sense agrair a totes les persones, treballadors de l’Ajuntament, tècnics, operaris, entitats i paretanes i
paretans que ens heu ajudat a fer del nostre, un poble cada dia una mica millor.

PAM2015/2019

Os invito a dar una ojeada y comprobarlo vosotros mismos.
Y no quiero acabar sin agradecer a todas las personas, trabajadores del Ajuntament, técnicos, operarios, entidades y
paretanas y paretanos que nos habéis ayudado a hacer del nuestro, un pueblo cada día un poco mejor.
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1_ Desenvolupar accions que millorin la formació i
l’àmbit educatiu al municipi

Llibres gratuïts per als
alumnes de primària a
partir del curs 20162017. Fem realitat els
nostres compromisos”
Gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de primària.
Participació dels casals d’avis en activitats de les escoles.
Organització de xerrades d’orientació professional a secundària fetes per
joves universitaris i/o professionals del nostre poble.
Ampliació de les escoles que participen en els projectes de vila com la Xarxa Educació i Família, el PML i el PEC.
Ampliació del Consell d’Infants als alumnes d’educació secundària.
Organització de xerrades científiques i tecnològiques a les escoles.
Organització de visites escolars a les diferents empreses del Consell Industrial.
Difusió dels cursos de l’escola d’adults.
Lideratge de la comissió ‘d’Acompanyament a les famílies en la construcció
de ciutats educadores’, en el marc de la RECE.
Organització d’activitats de suport i campanyes informatives a les escoles
en relació al civisme i la convivència.
Organització de campanyes de promoció per l’alimentació saludable,
l’activitat física, la salut emocional i afectiva.
Organització de programes d’educació en el marc de la Igualtat.
Organització de reunions en el marc de la Xarxa d’absentisme escolar.
Realització d’un estudi per a la creació d’un programa de voluntariat educatiu.
Incloure a l’Arxiu Municipal els treballs de recerca fets pels joves del nostre
poble i enfocats a l’estudi de Parets, per poder ser consultats.
Contractació de mestres de suport per a les escoles.
Donar suport econòmic i recursos materials a la CAMPA com a entitat de
referència de les associacions de pares i mares de les escoles de Parets.
PAM2015/2019

Realització campanyes de foment d’ús del català a les associacions culturals i les AMPAS.
Organització de trobades entre les escoles de la vila per a l’intercanvi de
projectes i experiències educatives.
Integració de l’institut La Sínia a l’Escola 21 i difusió informativa del seu mo
del educatiu.
Adequació Pla de Millora Urbana per a la construcció i posada en marxa de
l’Institut de Ciència i Tecnologia.
Manteniment reunions amb el Departament d’Educació de la Generalitat per
sol·licitar mòduls reglats d’acord a la demanda del teixit industrial local.
Proposta de mocions de Ple i reunions amb Ensenyament instant a la Generalitat per a la dotació a l’institut la Sínia d’un edifici definitiu.
Elaboració d’un estudi de projecció demogràfica i d’un projecte d’adequació
de l’estructura escolar a la demografia del municipi.

2_Millorar i ampliar els serveis per a la gent gran

Vetllem per una vellesa
digna i activa”

Elaboració d’un pla d’ampliació del centre de dia de la Residència Pedra
Serrada.
Millora i modernització dels tres casals per a la gent gran: Asoveen, Sant
Jordi i Ca n’Oms.
Bonificació de les taxes del servei de teleassistència per a persones majors
de 80 anys.
Creació d’un Consell de gent gran.
Elaboració d’un nou programa d’activitats dels casals per a persones de 60
a 65 anys.
Crear un espai radiofònic específic realitzat per i amb la gent gran.
Organització de cursos sobre tecnologies de la informació per a gent gran
als casals d’avis.
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Organització de la campanya: “Adopta un grandfriend”. Activitat entre grans
i joves.
Ampliació el ventall d’oci adreçat a la gent gran.
Creació d’una base de dades de voluntariat per gent gran.

3_ Fomentar la pràctica de l’esport i els hàbits de
vida saludables

Esport és salut i salut és vida”
‘Complex esportiu del Tenes’: ampliació i transformació de la zona
esportiva del Parc Fluvial.
Elaboració d’un mapa esportiu de Parets de lleure.
Habilitació d’un espai per a la pràctica de bàsquet al Camp de les Peces.
Creació de taules d’exercici físic i de manteniment destinats als espais
biosaludables del parc del Mirador i entorn del pavelló.
Organització de nous cursos formatius per a monitors i entrenadors.
Organització d’activitats per donar a conèixer esports minoritaris.
Creació d’un programa esportiu per a persones amb discapacitat coordinades amb les associacions existents.
Organització d’activitats esportives al casal jove de Cal Jardiner.
Programa d’ampliació de les parelles lingüístiques a les entitats esportives
“Mou-te en català!”.
Projecte i construcció d’una anella esportiva saludable de 9 km.
Visites programades de les escoles al Circuit de Catalunya.
Modificació de la instal·lació d’aigua i remodelació vestidors (camp de futbol
Josep Seguer).
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4_Impulsar accions que afavoreixin la cohesió
social
Les persones són la
nostra prioritat i el seu
benestar, la nostra
obligació”

‘La nostra prioritat, les persones’: amb dotació d’1 milió d’euros en ajuts socials.
Posada en marxa del projecte ‘Recapta d’aliments frescos’ per ajudar les
persones més necessitades del municipi.
Establir una línia d’ajuts socials per combatre la pobresa energètica.
Programa de beques socials de menjador per a infants per als mesos de
juliol i agost.
Elaboració d’un programa específic per a la inclusió social.
Habilitació d’espais de lleure amb zona de pícnic i barbacoes.
Creació i dinamització de la Taula d’Inclusió Social.
Ampliació de la plantilla de suport amb treballadors/res socials dels Serveis
Socials municipals.
Organització de la campanya de sensibilització a les llars sobre el malbaratament alimentari.
Oferta de sessions informatives i visites guiades als nouvinguts al municipi.
Col·laboració amb campanyes de prevenció i promoció de la salut amb entitats públiques i privades del municipi.
Elaboració Pla de prevenció de drogodependències municipal.
Elaboració i posada en marxa de la campanya de civisme relacionada amb
els excrements de gossos, ADN, registre i control sanitari.
Consolidació, amb l’ampliació de personal, del programa d’atenció domiciliària a persones amb un grau reconegut de dependència.
Posada en marxa d’inspeccions i de controls higienicosanitaris dels establiments alimentaris i de restauració, així com d’aquells establiments no alimentaris que realitzen pràctiques directes sobre les persones.
Incorporació de noves línies d’ajuts per a famílies monoparentals.
PAM2015/2019
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Ampliació de la dotació pressupostària per a targeta moneder, menjador social i targetes de BUS.
Creació del ‘Banc del temps’, espai per intercanviar serveis gratuïtament.
Projecte Tracta’m Bé. Campanya de prevenció de maltractaments a la gent
gran.

5_ Consolidar Parets com a referent cultural de la
comarca
Parets és la suma
de les seves arrels
i de la seva cultura”

Creació de la “Taula de les Arts i la Cultura” per projectar Parets com a vila
referent en aquest àmbit.
Instituió de la figura d’un coordinador cultural per a la “Taula de les Arts i la
Cultura”.
Elaboració d’un pla de cultura.
Instauració d’un premi per a nous projectes culturals a Parets.
Adequació i millora del Casal Cultural de Can Butjosa.
‘Projecte sona’, promoció dels artistes locals.
Creació del festival “Jove Talent” obert a les diferents disciplines artístiques
Creació de nous cursos i organització d’activitats de relació ciutadana al casal Can Butjosa.
Organització de concerts als espais de lectura del parc Cal Jardiner i Horts
del Rector.
Recuperació la Festa d’Entitats.
Elaboració de projectes de cooperació amb entitats privades del món de la
cultura (Prodansa, Maria Grever…).
Elaboració d’un pla d’activitats en el marc del pla d’equipaments culturals
per potenciar els equipaments municipals.
Elaboració d’un calendari únic d’activitats locals.
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Creació d’una base de dades d’artistes locals que treballin en les diferents
disciplines.
Oferiment d’espais públics gratuïts per a desenvolupar manifestacions artístiques.
Organització de la festa de Parets, municipi lector.
Sales d’exposicions permanents per mostrar les restes arqueològiques i
material històric del municipi.
Organització de sessions de cinema a la fresca a diferents parcs i places.
Recuperació dels focs artificials.
Integració de Parets a la xarxa de municipis lectors i al programa ‘Activitats
de foment de la lectura’.
Diversificació dels canals informatius sobre els cursos de català a nouvinguts.
Realització de cursos nivell C de català a través de l’Oficina de Català de
Parets, del CPNL.
Elaborar un pla de protecció del patrimoni cultural de Parets.
Disposició de nous elements de descompte per a l’assistència als espectacles culturals.
Servei de bibliomercat als mercats ambulants, biblioparc a la Linera i biblioteques als espais esportius de la piscina i el pavelló.
Organització esdeveniments per mantenir les festes tradicionals de la nostra
cultura (ball de gitanes, sardanes, carnestoltes, castells, etc.).
Organització de vetllades de presentació de llibres a les biblioteques i festa
de Parets, municipi lector.
Programa de descomptes al teatre per a grups escolars.
Instal·lació d’una escultura que identifiqui al poble de Parets a l’entrada de
la vila.
“Hotel d’Entitats”: nous espais i serveis per a les associacions.
Creació del concurs “Talent Parets” per fomentar la difusió del talent en
qualsevol àmbit.
Comunicació de la programació cultural municipal mitjançant les noves formes de comunicació (xarxes socials, basades en TIC).
Retransmissions en directe per Internet i televisions de “La Festa de la Pedra del Diable”.
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6_ Fomentar les polítiques d’igualtat en tots els
àmbits

7_ Incrementar les propostes de formació, d’oci i
activitats saludables per als joves
Tenim molt present que
els joves són el futur”

Fem camí cap a la igualtat plena”
Elaboració del Pla d’Igualtat Municipal 2017-2021.
Organització de tallers contra la violència de gènere al casal jove i programació de campanyes de conscienciació al març i al setembre.
Creació de la taula per a la inclusió en matèria d’igualtat social.
Organització de sessions sobre la igualtat de gènere als instituts i escoles
bressol de Parets.
Elaboració Pla Igualtat Intern.
Implementació de Plans d’Igualtat a les empreses del municipi que promogui la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
Revisió de les mesures i pautes d’actuació recollides en el Protocol
d’actuació i prevenció de la violència masclista en la parella.
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Adequació de les activitats d’interès per als joves al casal mitjançant processos deliberatius com la Faktoria d’idees.
Ampliació l’oferta d’activitats del casal jove Cal Jardiner per a la franja de 16
a 18 anys.
Fomentar la participació de les noies en les activitats del casal de joves.
Creació d’activitats específiques al casal Cal Jardiner per a la franja d’edat
de 12 i 13 anys.
Organització de més sessions de cine fòrum a Cal Jardiner.
Programació de xerrades obertes sobre sexualitat.
Organització del Concurs fotogràfic per a joves.
‘Nit d’Art’ per a joves.
Xerrades sobre robòtica i cursos 2.0.
Programació de l’activitat Disco Jove.
Creació de punts i espais d’informació als instituts.
Elaboració Pla Local de Joventut 2016-2021.
Comunicació de l’acció municipal als joves mitjançant les noves formes de
comunicació (xarxes socials, basades en TIC).
Organització d’un procés participatiu per definir els usos del casal de joves
Cal Jardiner.
Confecció d’una programació d’activitats que focalitzi Cal Jardiner com a
punt de referència del col·lectiu jove.
Realització de les iniciatives juvenils sorgides de les Assemblees de Joves.
Ampliació de l’oferta d’oci nocturn a partir de la col·laboració entre les entitats juvenils i els equipaments municipals.
Disseny d’una programació d’activitats i serveis d’oci per a joves.
Programació de cursos formatius per a joves en risc d’exclusió social.

PAM2015/2019

JUNTS, FEM POBLE

JUNTS, FEM POBLE

1

1

8_ Fomentar el civisme com a eina fonamental de
convivència ciutadana
Parets és de tots. Junts,
fem del civisme el nostre
emblema”
Inclusió de xerrades d’educació viària a les escoles de Parets.
Programa de xerrades de seguretat ciutadana al teixit associatiu.
Reformulació de l’ordenança de convivència ciutadana.
Creació de la figura de la policia de proximitat amb el projecte “Policia de
barri” i els agents de mobilitat.
Reforç de les campanyes de seguretat viària.
Elaboració el Pla d’Actuació contra l’incivisme.
Organització de la Campanya ‘Informar i formar abans de multar’.
Increment de la plantilla de la policia local amb la contractació de nou personal.
Increment de la vigilància a les entrades i sortides de les escoles.
Aplicació de noves mesures sancionadores per evitar els excrements de
gossos al carrer.
Implantació de camins escolars per a escolars.
Creació de les meses seguretat als barris de Parets vinculat al projecte Regidors de Barri.

9_ Continuar amb les polítiques de cooperació i
ajuts al desenvolupament

Parets, poble d’acollida.
Mantenim el nostre gran
valor”
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Elaboració de projectes de cooperació amb els països que conformen la diversitat cultural del nostre municipi.
Desenvolupament projectes de cooperació ja iniciats amb San Francisco del
Norte (Nicaragua).
Projectes de cooperació al desenvolupament amb el poble de Missirah (Senegal).
Projecte ‘Parets, poble d’acollida’.

10_ Impulsar la conservació i la difusió de la
memòria històrica de la vila

Potenciem la nostra marca. Fem memòria de la
nostra història”
Creació d’un museu virtual online sobre Patrimoni Històric i Cultural.
Creació de la Marca de vila.
Implementació del projecte de vila Herm@nados-@germanats entre els
pobles de Chilluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès.
Presentació d’estudis, publicacions i treballs de recerca, vinculats amb el
poble.
Impuls i reorientació del projecte ‘Mai més en una capsa de sabates’ per a
la recuperació de fotografies històriques de la vila.
Projecte ‘Parets parla’: recull de fonts orals sobre la història del nostre
municipi.
Pla Director de l’Arxiu.
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1_ Millorar l’accés a la informació municipal

Transparència i honestedat. La gestió pública
no s’entén d’una altra manera”
Posar en marxa el portal de transparència de l’administració pública.
Increment del nombre d’usuaris de l’APP i implantació de nous serveis.
Posar en marxa un portal de dades obertes.
Creació l’Oficina d’Incidències com a canal per gestionar les queixes i incidències ciutadanes.
Creació de punts d’atenció ciutadana a cada barri amb correspondència a
cada Regidor de Barri.

Elaboració d’una campanya de civisme i convivència ciutadana en diversos
àmbits d’actuació (tinença responsable d’animals de companyia, seguretat
viària, via pública, etc.).
Organització de trobades periòdiques amb teixit social, associatiu i comercial.
Prestació de suport tècnic i assessorament de gestió a les entitats.
Establiment de la figura de regidor de barri com a referents territorials dins
el municipi.
Reformulació del Reglament de Participació Ciutadana.
Reformulació de l’Ordenança de l’Administració Electrònica.

3_ Millorar la gestió municipal

Eficàcia, eficiència,
innovació i qualitat:
la clau del bon servei
públic”

2_ Fomentar la participació ciutadana com a eix de
les accions de govern

Compartir coneixement i
participar ens fa créixer.
Volem escoltar les
vostres veus”

Creació d’un servei d’informació de subvencions per donar suport a la ciutadania.
Organització d’un curs anual, com a mínim, de formació a les entitats sota
demanda.
Organització i desenvolupament de processos en el pressupost municipal i
sobre remodelació dels usos de l’espai públic.
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Elaboració i difusió d’una bateria d’indicadors per a l’avaluació de la qualitat
de la tasca de l’administració.
Dotació d’un sistema d’enquestes als equipaments municipals i les OAC.
Bústia de suggeriments i enquestes.
Aplicació de clàusules socials en la contractació pública i promoure la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) entre el sector privat.
Digitalització de tots els processos administratius.
Creació d’una borsa de treball específica per cobrir les substitucions de
l’administració local.
Elaboració de cartes de serveis.
Elaboració d’una proposta de projectes d’estudi que repercuteixin en la millora de la gestió dels serveis municipals, tant interns com externs.
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4_ Optimitzar la gestió dels recursos per afavorir
els col·lectius més vulnerables
Taxes i impostos reduïts
per als més necessitats”

Redefinició de contractes i serveis municipals per tal d’optimitzar els recursos econòmics.
Revisió de taxes i impostos per establir bonificacions als col·lectius més
vulnerables.
Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació,
incapacitat permanent i viudetat, a majors de 60 anys amb escassa capacitat
econòmica, aturats i famílies monoparentals.
Reducció del 50% de la tarifa del teatre, del pavelló i de la piscina per a
famílies nombroses i monoparentals.
Ampliació dels ajuts en serveis municipals per a les persones amb rendes
més baixes.

5_ Ampliar la comunicació municipal al teixit social
i a nous segments de població

Un compromís clar
de la transparència
és l’accés a la
informació”
Difusió de la cultura a través dels mitjans de comunicació municipals i privats.
Organització de tallers de ràdio i creació d’un nou programa.
PAM2015/2019

Creació de nous canals de comunicació per Internet.
Incorporació d’espais específics per a infants i joves al butlletí Parets al Dia.
Incorporació dels alumnes de l’Oficina de Català de Parets al programa radiofònic “L’espai de català” de RAP107.
Adaptació de la graella de RAP107 per encabir el teixit social, associatiu i
comercial.
Reorganització dels serveis de comunicació.

6_ Optimitzar la gestió dels recursos per afavorir
els col·lectius més vulnerables

Una vila pròspera ha d’adapta-se als canvis i la
tecnologia ha d’estar a l’abast de tothom”
Implementació de Wi-Fi gratuït als parcs i places del municipi.
Generació una app com a cercador de comerços i de restauració del municipi.
Implementació el projecte institucional 2.0: Parets Connecta.
Adaptació del web de l’Ajuntament per a persones amb discapacitació
visual.
Instal·lació de nous espais wifi a equipaments.
Organització de cursos TIC als casals d’avis, Cal Jardiner i Can Butjosa.
Creació d’una app de l’SLOP per comunicar les ofertes laborals a les
persones usuàries del servei.
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7_Consolidar el model d’atenció a la ciutadania,
adaptat a les noves necessitats

ECONOMIA, EMPRESA
I OCUPACIÓ, PER UNA
GESTIÓ INTEGRAL

Estem al vostre servei i us oferim la millor atenció
ciutadana, adaptada a les vostres necessitats”
Realització d’enquestes de satisfacció i modificació d’horaris de l’OAC.
Definició de l’OAC com el punt d’informació general de la institució.
Implementació del servei d’OAC a diferents equipaments municipals.
Formació en atenció ciutadana de tot el personal que té aquestes funcions.
Creació del servei de consum a Cal Jardiner.
Desenvolupament una estratègia de millora integral de l’Oficina de Consum.
Adhesió a l’arbitratge de les empreses i comerços del poble com a distintiu
de qualitat.
Col·laboració en la confecció del full de ruta de la Xarxa Local de Consum.
Difusió al portal web sobre els serveis que s’ofereixen a l’OAC i a l’OMIC
(oficines d’atenció al ciutadà i al consumidor)
Contractació de personal especialitzat en mediació.
Reforçament campanyes de prevenció de la salut i del consum.
Desenvolupament del programa de mediació ciutadana.
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1_Consolidar Parets com a referent d’innovació i
promoció econòmica

2_Fomentar l’emprenedoria i el comerç de
proximitat

Contribuir al
desenvolupament
econòmic i generar
ocupació, les nostres
màximes prioritats”
Ampliació del 100% en la bonificació de la taxa d’activitats als comerços de
proximitat que s’implantin al municipi.
Lideratge d’eixos de treball en el marc del desenvolupament econòmic a
través de plataformes supramunicipals com Alcaldes de la C-17 o Àmbit
B30.
Signatura d’acords amb les cambres empresarials i empreses per al foment
de l’ocupació.
Programa de presentació del talent dels joves universitaris a les empreses
del municipi.
Servei d’emprenedoria i consolidació empresarial.
Georeferenciació de totes les naus i locals comercials buits.
Elaboració de projectes de col·laboració entre empreses i l’Ajuntament tutoritzats pel Consell Industrial de Parets.
Estudi per al desplegament de banda ampla al municipi i el seu desenvolupament.
Establiment convenis de col·laboració amb centres tecnològics i universitaris.
Jornades d’orientació per a persones aturades.
Conveni de col·laboració amb el Circuit de Catalunya i Parets del Vallès.
Impuls de convenis en pràctiques per a estudiants amb les empreses del
municipi.
Programa de foment de l’emprenedoria a l’escola.
Programa de reforç de les relacions entre empreses grans i petites.
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Estem al costat del comerç de proximitat. Les
nostres botigues aporten qualitat i valor afegit”
Campanya per a l’increment dels establiments que fan descompte amb el
Carnet jove.
Endevina-la! Campanya concurs de català per a comerços.
Troba’ls! Campanya concurs de cultura tradicional per a comerços.
Programació de campanyes com el “Gastrotapes.”
Creació d’un ‘Consell Comercial’ per fomentar el comerç de proximitat.
Projecte de desenvolupament local km. 0. Treball i negoci de proximitat per
a comerços, autònoms i pimes.
Programació de fires i mercats temàtics.
Estudi de viabilitat per a la reubicació dels mercats ambulants als entorns
de la plaça Dr. Trueta i plaça de la Vila).
Assessorament i acompanyament en el procés de creació de nous comerços.
Creació de la figura d’un dinamitzador comercial.
Organització de sessions de treball en xarxa.
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1

3_Difondre els espais d’interès cultural de Parets
del Vallès

Assessorament personalitzat i continu per a aturats de llarga durada i de
difícil inserció al mercat de treball.
Plans d’Ocupació específics que donin oportunitat als joves estudiants.
Cursos de formació en els Plans locals d’ocupació.

Parets té un gran llegat
cultural i natural. Són la
nostra empremta”

Ubicació dels gravats en pedra d’en Frederic Marès al parc la Linera.
Difusió turística del conjunt escultòric de Frederic Marès.
Difusió de l’espai natural de Gallecs.

4_Consolidar i diversificar els projectes d’ocupació
del municipi
Objectiu: 1.000 llocs de
treball. Treballem per
combatre l’atur”

Plans d’Ocupació Locals.
‘Persianes amunt’: pla d’ajuts al comerç de proximitat.
Plans d’orientació laboral per a persones de 18 a 30 anys, amb pràctiques
en empreses i formació específica.
Ajuts a la contractació i convenis amb empreses per a la inserció laboral.
‘Finestreta única’ per a la gestió unificada de tràmits per activitats. Implantació del FUE local.
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1_Fer de la via pública un espai de convivència i
relació ciutadana

Millora de la senyalització dels Polígons d’Activitat Econòmica.
Programa de millores urbanístiques, de mobilitat i seguretat dels eixos comercials.
Pla integral d’escocells.

2_Desenvolupar projectes de millora dels parcs i
dels equipaments
Parc Central de Parets:
un espai per gaudir en
família”
Mantenir Parets net és una responsabilitat
compartida. Fem-ho junts!”
Pla de neteja específic per a parcs i jardins.
Desenvolupament del Projecte ‘Carrers nets’ a través d’una nova
campanya cívica i informativa.
Gratuïtat de totes les zones d’aparcaments públics del municipi.
Implantació d’accions de millora del servei de recollida selectiva de residus.
Canvi i reposició dels embornals antics.
Ampliació de la senyalització viària.
Estudi d’una via alternativa a l’avinguda de Catalunya.
Increment del personal de seguretat a les zones escolars.
Increment del mobiliari urbà.
Instal·lació de reductors de velocitat al passeig de la Ribera.
Habilitació de passos elevats a les entrades i sortides de les escoles.
Requeriment a les companyies subministradores dels serveis de telèfon i
llum a soterrar les línies.
Vorera al carrer de la Impremta per garantir la seguretat dels vianants.
Pla específic per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Implantació de senyalització sonora per a invidents.
Dotació de més recursos econòmics per a la millora servei de neteja als polígons industrials.
Elaboració d’un estudi de la mobilitat als Polígons d’Activitat Econòmica.
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Construcció del nou Parc central al Sot d’en Barriques: gran espai lúdic, familiar i de trobada.
Renovació i millora de la plaça d’Espanya.
Renovació i millora de la plaça de la Salut.
Millora i transformació del parc la Linera.
Millora de l’accessibilitat a tots els parcs públics.
Millora de la contractació i la dotació pressupostària per garantir la conservació de zones d’esbarjo per a infants.
‘L’Eixample, com tu el vols’: pla de manteniment de voreres i arbrat.
Pla de millora del Barri Antic: carrers amb prioritat per als vianants.
Construcció d’un nou tanatori municipal.
‘Equipaments 10’: pla d’arranjament i manteniment d’equipaments
municipals.
Construcció d’una sala polivalent a l’escola Pau Vila.
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3_Ampliar els instruments de suport en matèria
d’habitatge
Garantim el dret a
l’habitatge.
Junts ho farem possible”

Pisos tutelats per a discapacitats.
Elaboració de les normes de funcionament i d’actuació de la Taula pel dret a
l’habitatge.

4_Millorar la mobilitat en un entorn sostenible

Parets respira natura. Cuidem-la!”
Projecte ‘Rutes verdes’: recuperació dels camins fluvials del Tenes per
connectar, a peu, l’Eixample i el Barri Antic.
Aposta per Gallecs: creació d’un aiguamoll a l’espai de la Riera Seca.
Sol·licitar al Consorci de Gallecs que estableixi actuacions per eliminar els
arbres invasors.
Projecte ‘1 arbre per família’.
Adequació els camins fluvials del Tenes.
Accessibilitat als camins de Gallecs per a mobilitat reduïda.
2.
Horts socials i conreus autòctons.
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Actualització el catàleg d’arbres del municipi.
Habilitació un espai municipal per a la Protectora d’Animals de Parets per
tenir cura dels animals abandonats i fomentar-ne l’adopció.
Reforçament campanyes de tinença responsable d’animals.
Programa d’estalvi energètic en els equipaments municipals.
Campanyes de conscienciació de control de despeses energètiques a les
escoles.
Campanyes de sensibilització per a la reducció de residus.
Instal·lació d’estacions permanents per controlar les emissions de CO.
Control sobre nivells de calcificació de l’aigua.
Creació nous espais de correcans.
Intensificació el control de plagues de diverses espècies.
Modificació de l’horari de les activitats de l’Escola de la Natura.
Increment de les activitats formatives mediambientals.
Millora els espais verds.
Estudi d’ampliació d’una parada de bus urbà a la zona de Can Butjosa.
Sol·licitud d’una parada davant de l’estació de RENFE i millorar horaris de
connectivitat de la línia regular de bus amb destí Barcelona.
Sol·licitud de més parades del bus nocturn.
Reclamació al Govern Central la nova estació de RENFE, l’aparcament elevat i el desdoblament complet de la línia R3.
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2016 2017 2018 2019

1. Complex esportiu del Tenes. Ampliació
i transformació de la zona esportiva
2. Adequació d’un espai per a la Protectora d’Animals
de Parets
3. Ampliació de la Residència Pedra Serrada
4. Parc central Sot d’en Barriques: gran espai lúdic
5. Anella Parets: ruta saludable

14
17

10
8
11

7. Sala polivalent i cuina a l’escola Pau Vila

9

8. Hotel d’Entitats

5
18

9/ 10/ 11. Pla de millora del Barri Antic.
Arranjament dels carrers Travessera, Barcelona,
Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora.
12. Renovació i millora de la plaça d'Espanya

1
3
7

19
4
20

13. Renovació i millora de la plaça de la Salut

12

13
16
17

6. Camí Passeig Fluvial del Tenes

15

14

16

21
14
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14. Millora i modernització dels casals d’avis de
Ca n’Oms, Sant Jordi i Asoveen
15. Rehabilitació de l’avinguda d’Espanya
(3a fase)
16. Millora de l’equipament: Piscina municipal Miguel
Luque
17. Millora de l’equipament: Camp de futbol
municipal Josep Seguer
18. Pla integral d’escocells d’arbrat viari
19. Arranjament del carrer de Lepant
20. Eliminació de barreres arquitectòniques a
l’avinguda de Catalunya i carrer Súria
21. Creació d’un aparcament plaça Josep Marcer
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