PROPOSTES ARA PARETS ERC MANDAT
122 propostes, de les quals 34 mocions (10 no aprovades)
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Rebaixa preus bucs d’assaig de Cal Jardiner i modificació sistema de venda
Constitució de la Taula Emergències Socials
Convocar un ampli procés participatiu sobre la Festa Major
Adhesió a l’AMI, Associació Municipis per la Independència
Anul·lació sentència Judici Sumaríssim Companys
Adhesió a la Querella Argentina per incloure als alcaldes i regidors paretans afusellats
Suport a la nova llei catalana de pobresa energètica
Convocatòria d’una Comissió Informativa sobre el funcionament Àrea Comunicació
24 propostes integrades per al pressupost 2016***
Mesures contra la LGTBIfòbia
Proposta per sancionar entitats bancàries amb pisos buits a Parets
Rehabilitació de la masia Can Cot
Suport al banc de l’ADN pels desapareguts de la Guerra Civil
Eliminació darrers noms de carrers amb connotacions franquistes
Moció contra el Pla Hidrològic i en defensa del riu Ebre
Comissió Informativa sobre el Pla Director Urbanístic Circuit (PDU)
Auditoria dels comptes públics de l’Ajuntament
Declarar Parets del Vallès, municipi republicà
Consulta ciutadana sobre l’adhesió a l’AMI
Aplicació de la Llei de transparència amb la publicació del registre bens i propietats
Al·legacions per salvar la masia Can Volart a Can Gurri
Sol·licitud per traspassar servei Rodalies i Regional de Renfe a la Generalitat
Moció per demanar salari mínim 1000 euros
Millores climatització a l’escola bressol municipal El Gargot
Millora de les condicions de la base d’operacions de l’ambulància del SEM a Parets
Creació d’una comissió per tractar problemàtica incivisme durant Festa Major
Al·legacions projecte antiga Bendix i campanya Salvem Can Cabassa
Creació del Consell Assessor i Consultiu de la ràdio municipal
Rebaixa de l’IVA en productes d’higiene femenina i bolquers per infants i adults
Proposta per retolar el cotxe oficial de l’Ajuntament
Recuperació de la gestió pública de serveis municipals i acabar externalització
Procés participatiu més ampli per reforma carrers Barri Antic
Proposta perquè l’oposició pugui dir la seva en el Pla local Joventut
27 propostes Pressupost 2017***
Introduir la tarifació social en serveis ordenances fiscals 2017 i 2018 (estudi i encàrrec)
Comissió Informativa sobre Seguretat Ciutadana
Moció de suport a la celebració del Referèndum
Proposta encàrrec d’un estudi de qualitat de l’aire a Parets
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Retransmissió dels plens per streaming
Consolidació de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament
Parets, municipi LGTBI i adhesió a la Xarxa de Municipis
Ampliació de la Querella Argentina represaliats franquisme a la resta de regidors
Es va al Síndic de Greuges davant la manca de transparència del Govern
Aplicació de la Llei de la Comunicació audiovisual 2005 als Mitjans públics locals
Nova ubicació per a l’arxiu municipal de Parets
Més reforços a la plantilla de la Policia Local de Parets
Adhesió a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra (refugiats)
Dedicar un nom de carrer a Manuel Guasch, 1r alcalde republicà
Més accions per aturar degradació al barri Can Roure
Sancions per a empreses que tallin llum indegudament
Proposta a favor de la derogació de l’índex IRPH en contractes hipotecaris
Adquisició d’habitatge social
Millora a l’espai públic i cablejat Barri Cerdanet i CIM Vallesà
Consulta ciutadana sobre serveis a ubicar a locals municipals IVECO
Rebuig a la interpolar i suport veïns/es Can Riera
Publicació estudis oficials dels càrrecs electes al portal transparència
No contractar grups musicals que difonen missatge masclista o discriminatori
Creació d’una Comissió Permanent d’Urbanisme
Ampli procés participatiu sobre projecte Sot d’en Barriques
Front comú per salvar Can Volart després projecte ampliació C-17
Al·legacions reforma carrers Barri Antic
Reconeixement als cossos policia i emergència després Atemptats BCN i Cambrils
Proposta per reclamar la llibertat dels presos polítics
Millora de la neteja dels polígons industrials de Parets
Reconeixement a la trentena de represaliats pel franquisme a Parets
Creació Comissió Informativa sobre desperfectes sala polivalent Pau Vila (inundació)
Estudi possible Municipalització Servei Aigua Potable
Creació del Consell Municipal de la Gent Gran de Parets
Estudi per determinar si hi ha bretxa salarial horitzontal entre treballadors Ajuntament
Eliminació de les pudors que genera la depuradora de l’empresa DANONE
Condicionament monument a la Linera en record alcaldes i regidors represaliats
Posar el nom de 1r d’octubre el parc davant l’escola Vila Parietes
Modificació de les bases dels ajuts a la contractació a les empreses
Més neteja per acabar amb la presència d’excrements a la via pública
Procés participatiu per elaborar propostes alternatives a subhasta antic petit Cirerer
Més participació al futur Consell Municipal de Parets
Més places d’aparcament al Barri Antic
Més manteniment espai públic parc la Linera
Comissió Informativa sobre incendis
Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària
Rebaixa del preu de la licitació obres del Barri Antic
Millora del Bosquet de la fàbrica i replantat arbres tallats

83. Neteja llera del riu Tenes
84. Arranjament del talús del carrer Barcelona
85. Instal·lació de bandes reductores de velocitat al carrer Sant Jaume
86. Millora de la zona de jocs infantils del carrer Aragó
87. Nova zona de jocs a la plaça Josep Pla, al camp de les Peces
88. Arranjament del paviment de la plaça de la Vila
89. Neteja del llac dels ànecs
90. Substitució dels gronxadors del parc de la Linera
91. Comissió Informativa sobre tala arbres i troncs a l’Eixample
92. Instal·lació d’enllumenat al correcan de Can Berenguer
93. Pas de vianants a l’avinguda Tarradellas que sigui il·luminat
94. Papereres als polígons industrials de Parets
95. Urbanització plaça Camp de les Peces per evitar inundacions
96. Millora enllumenat al carrer Mercè Rodoreda
97. Millora escales del carrer Raval amb avinguda Catalunya (prop floristeria)
98. Millora enllumenat del parc del Cementiri
99. Més neteja a les basses del parc la Linera
100.
Neteja Torrent Cantallops
101.
Neteja marges de l’avinguda Verge de Montserrat
102.
Neteja grafits espai públic
103.
Substitució dels Pals de la llum i telefonia en carrils bici
104.
Revisió de tot el recorregut del carril bici
105.
Poda arbres carrer Sant Jaume
106.
Millora del menjador social de Ca n’Oms
107.
Bandes Reductores dels carrers Sant Josep i Santa Irene
108.
Ampliació aparcament Lluís Companys
109.
Millora del cablejat aeri de l’Eixample
110.
Runes ubicades al solar de l’avinguda Tarradellas
111.
Suport als treballadors de l’empresa VALEO
112.
Oficina de denúncies al Barri Antic en cas trasllat a sector IVECO
113.
Creació del banc d’aliments frescos
114.
Projecte millora plaça Josep Pla al Camp de les Peces
115.
Millora zona de jocs de Prat de la Riba / Can Berenguer
116.
Proposta campanya conscienciació riscos alcohol i drogues per Festa Major
117.
Moció de suport als CDRS i contra criminalització per part de l’Estat
118.
Comissió informativa sobre Pla d’escocells i arbrat
119.
Problemes amb l’aparcament a la Residència Pedra Serrada i solucions
120.
Pagament de les plusvàlues a partir de la sentència judicial
121.
Comissió Informativa sobre situació actual liquidació quotes polígon UP-5
122.
Rebaixa del 5% en l’impost de béns immobles fins a final de mandat

Propostes pressupost 2016:
1-Reducció del 50% de la partida de protocol d’alcaldia (dietes)
2-Sortida de l’Ajuntament de Parets de Vallès Visió
3-Retolació del cotxe oficial i establir criteris objectius d’utilització (normativa)
4-Creació del Portal de la Transparència i Bon Govern
5-Partida per a la Taula d’Emergències Socials
6-Eliminació barreres arquitectòniques del parc la Linera. Augment de la vigilància i tancament
a les nits.
7-Arranjament del camí de Can Turull
8-Millora del gimnàs del pavelló d’esports
9-Col·laboració de l’Ajuntament amb Càritas per adquirir un muntacàrregues per al Banc
d’aliments o alternativa
10-Creació del Banc d’aliments frescos
11-Millora de les condicions del Menjador Social de Ca N’Oms
12-Solucionar la problemàtica de soroll de la coberta de la pista de Can Butjosa
13-Millora de la il·luminació dels camps de futbol annexos a l’estadi Josep Seguer
14-Instal·lació d’aire condicional al Casal de Can Butjosa
15-Augmentar la plantilla de la Policia Local de Parets amb més agents
16-Pla de millora de voreres tant al barri antic com a l’Eixample
17-Cara neta al Mercat Municipal de Dr.Trueta (sedentari) i atorgar ajudes a fons perdut per
remodelar les parades
18-Acordar amb Sagalés una ampliació de la freqüència de pas del bus que connecta amb
l’Hospital de Mollet i aconseguir vehicles adaptats a la mobilitat reduïda
19-Condicionar a la part superior de les dues graderies del pavelló vell (rodó) un espai destinat
a les entitats esportives perquè puguin treballar-hi (oficina, guardar trofeus, magatzem)
20-Encarregar la construcció d’un monument a Lluís Companys i afusellats pel franquisme a
Parets que pot servir com a ofrena

21-Crear una partida pressupostària per al manteniment dels bucs d’assaig del Casal de Joves
de Cal Jardiner
22-Millora de la vorera de l’avinguda Catalunya que dona a la zona esportiva i a les pistes
d’atletisme
23-Creació del Consell Assessor dels Mitjans de Comunicació de Parets
24-Encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’una auditoria dels comptes públics

Propostes pressupost 2017:
1-Reducció del 50% de les partides de càrrecs electes i atencions protocol·làries dels òrgans de
govern.
2-Retolació del cotxe oficial i establir criteris objectius d’utilització (normativa)
3-Increment en 50.000 euros de la partida pressupostària “Programa d’atenció directa social i
suport a la pobresa energètica”. Eixugar la possible llista d’espera que es produeixi en el servei
de Teleassistència.
4-Eliminació barreres arquitectòniques del parc la Linera, camp de les Peces i escales per
accedir de l’avinguda Catalunya al carrer Verge de Montserrat. Tancament per les nits (parc la
Linera).
5-Arranjament del camí de Can Turull
6-Millora del gimnàs del pavelló
7-Col·laboració de l’Ajuntament amb Càritas per adquirir un muntacàrregues per al Banc
d’aliments o alternativa
8-Creació del Banc d’aliments frescos
9-Millora de les condicions del Menjador Social de Ca N’Oms, en concret la zona de dutxa i
lavabo.
10-Augmentar la plantilla de la Policia Local de Parets amb més agents per aconseguir la ràtio
d’entre 28/32.
11-Pla de millora de voreres tant al barri antic com a l’Eixample amb Plans d’Ocupació
12-Acordar amb Sagalés que circulin tots els vehicles adaptats (bus urbà) a la mobilitat reduïda
13-Condicionar a la part superior de les dues graderies del pavelló vell (rodó) un espai destinat
a les entitats esportives perquè puguin treballar-hi (oficina, guardar trofeus, magatzem).

14-Encarregar la construcció d’un monument a Lluís Companys i afusellats pel franquisme a
Parets que pot servir com a ofrena. (Tenim proposta presentada de l’any passat de possibles
emplaçaments).
15-Millora de la vorera de l’avinguda Catalunya que dona a la zona esportiva i a les pistes
d’atletisme.
16-Atorgar subvencions directes a les entitats o associacions locals que no disposen de local
municipal per desenvolupar activitats
17-Tancament definitiu de la Pista Municipal d’Atletisme per evitar actes incívics
18-Comerç: Celebrar un certamen anual de Fira Parets al Pavelló d’esports
19-Millora de l’aparcament de l’avinguda Lluís Companys i estudiar la seva possible ampliació
amb més places.
20-Arxiu d’imatges i vídeos de Parets accessible per a tota la població i difusió a internet.
21-Eliminació partida formació càrrecs electes del pressupost municipal o limitar-ho a cursos
que no siguin universitaris o postuniversitaris.
22-Convocatòria d’un ampli procés participatiu dels pressupostos que sigui real de cara al
2018.
23-Creació del Consell Assessor dels Mitjans de Comunicació de Parets, tal com preveu la Llei
de Comunicació de Catalunya 2005
24-Encarregar estudi sobre la implantació de la tarifació social en els Serveis Municipals
(ordenances fiscals)
25-Encarregar estudi sobre models alternatius a la gestió del Servei de l’Aigua.
26-Elaboració d’un cens de locals buits que hi hagi al municipi (sinó està fet)
27-Implementar el Servei de REEMPRESA: Possibilitat que el Servei d’Empresa de l’Ajuntament
actuï de mitjancer entre veïns de Parets que volen traspassar el seu negoci, donar facilitats i la
informació necessària.
** A part s’han presentat mocions conjuntes amb altres grups de l’oposició sobre
presos i exiliats polítics, suport als CDRS.

