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A. MANIFEST
Estem experimentant canvis profunds a tots els nivells (econòmics, socials, morals…) i
és per això que creiem que és necessari reinventar la manera de fer política i fer que
aquesta s’adapti als temps que estem vivint.
Estem convençuts de que podem dur a terme accions i tasques que els partits
convencionals, instal·lats durant tant de temps en el poder, ja no són capaços de
realitzar ja que han caigut en l’estancament, la inèrcia, l’amiguisme i la manca
d’imaginació per utilitzar els recursos.
Per què Sumem Parets es presenta a les eleccions?
o Perquè creiem que la política no es pot convertir en una carrera professional on
instal·lar-se. El polític ha de tenir vocació d’entrega i servei al poble.
o Perquè estem convençuts de que s’han d’eliminar les barreres que separen el
govern de les persones.
o Perquè creiem que podem donar-li un veritable significat a conceptes com
honestedat, transparència i humilitat.
o Perquè és necessari promoure una política participativa on tots els ciutadans
tinguin veu pròpia i el dret a exercir un control real sobre l’activitat política
municipal.
o Perquè no volem que la política esdevingui una activitat de cara a la galeria que
només viu d’aparences.
o Perquè les polítiques convencionals ja no serveixen per donar resposta a les
necessitats actuals dels ciutadans.
o Perquè apostem per una gestió econòmica racional i equilibrada, evitant el
malbaratament en actes, publicacions propagandístiques, infraestructures…
que no reverteixin en el benestar del poble.
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o Perquè tenim el convenciment de que des de l’ajuntament (promovent la
cultura i l’educació) es pot incidir en el desenvolupament de ciutadans més
lliures.
o Perquè creiem en la defensa innegociable del nostre patrimoni natural i en el
despertar d’una consciència ecologista on l’ús i la gestió dels recursos sigui
sostenible.
o Perquè és totalment necessari el desenvolupament d’una política solidària on
els més desfavorits no quedin exclosos.
o Perquè tot i que els integrants de Sumem Parets tenen voluntats tan
independentistes com no independentistes, Sumem Parets es posiciona a favor
en el dret a decidir del poble català.
o Perquè volem un poble multicultural i tolerant on no hi hagi cabuda a cap tipus
de discriminació.
o Perquè no es pot aconseguir un canvi global si no es comença a treballar a
nivell local.
o I perquè creiem que SÍ ES POT!

El programa de Sumem Parets és la concreció i el desenvolupament de les propostes
que faran reals les nostres conviccions, i la nostra convicció més gran és la idea que un
Parets millor és possible.
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B. EIXOS DEL PROGRAMA
Cap a un nou model d’Ajuntament. La informació és poder
No podem permetre que la informació pública sigui només propietat dels qui ens
governen i que tan sols comptem amb la informació que ens volen donar. Tot
contracte, sou, concessió, etc. ha de ser accessible i entenedor per a tots, i
l’Ajuntament ha de vetllar pel seu estricte compliment. Hem de passar de “la
informació és poder” a “la informació és un dret”.
Des de la nostra agrupació d’electors Sumem Parets, seguint la filosofia de Podem,
assumim el compromís absolut “d’obrir totes les portes i finestres de l’ Ajuntament”.
Signarem un codi que garanteixi una ètica estricta de totes i tots els representants de
Sumem Parets i que implicarà la sortida immediata dels mateixos per incompliment de
qualsevol dels seus punts. Veure annex a la pàgina 21 per conèixer’l sencer.

1. Transparència, anticorrupció i auditoria de comptes
Entenem que en tot moment l’Ajuntament ha d’estar preparat per donar una resposta
ràpida i concisa als dubtes sorgits per part de la ciutadania, a més de rendir comptes
permanentment. Per aquest motiu proposem:


Limitació dels sous dels càrrecs electes a un màxim de 35.000€ bruts anuals
incloses les dietes. La reducció dels 52.000€ bruts de l’alcalde i dels regidors
alliberats suposaria un estalvi immediat de 59.500€.



Limitació de representació a dues legislatures.



Els càrrecs electes de Sumem Parets no accediran durant un període mínim de
cinc anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades,
supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal.



Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que
puguin significar un tracte de favor.



Compromís de fer públics els comptes personals de tots/es els/les candidats/es
que arribin al govern del consistori: al principi de governar, al cap de dos anys
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del mandat, al cap de quatre anys del mandat i un any després d’haver deixat el
càrrec.


Revocabilitat dels càrrecs per Assemblea de Sumem Parets si no compleixen el
codi ètic.



Garantir la independència dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament. Volem
mitjans plurals, objectius i que no siguin censurats i acaparats per l’equip de
govern.



El cotxe oficial de l’Ajuntament serà utilitzat únicament per temes relacionats
amb l’Ajuntament. El cotxe estarà a disposició de tot l’equip de govern i
personal municipal, sense preferències de càrrecs ni funcions.



Auditoria independent immediata de tots els comptes de l’Ajuntament, partida
per partida.



Promoure que l’Ajuntament compti amb comptes corrents de Banca Ètica
(veure referència 1), que inverteix els diners en projectes socials i
mediambientals.



Promocionar l’ús de plataformes independents de denúncia ciutadana anònima
(veure referència 2).

2. Democràcia real


Promoure associacions de veïns a nivell territorial per tal de millorar
l’enteniment i la comunicació entre l’Ajuntament, els districtes i entre ells
mateixos.



Garantir la participació ciutadana, combinant eines telemàtiques i presencials,
mitjançant mecanismes legals a les grans decisions del poble (Pla d’Actuació
Municipal, grans projectes de ciutat o grans inversions pressupostàries).



Atenció ciutadana àgil, oberta, transparent, coordinada amb tots els Serveis
Municipals, fomentant la creació d’un portal web per a consultes ciutadanes de
tot tipus, seguint el model exposat per l’Observatori Municipal del Deute (veure
referència 3) i en un temps de resposta màxim de 15 dies.
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Pressupost fàcil d’entendre per a tota la ciutadania, amb les partides
econòmiques desglossades i amb suport visual que ajudi a la seva comprensió
(veure referència 4).



Referèndum per a tots els projectes que superin, en el seu conjunt, els
300.000€. No volem que tornin a ocórrer casos com el de l’Avinguda Espanya!



L’Ajuntament establirà una taula de penalitzacions per a les empreses que no
compleixin els contractes o que es passin del pressupost.



Eliminar les trampes comptables que divideixen els projectes i contractes per
tal de saltar-se la llei.



Referèndum envers la pregunta: Volem continuar al Consorci Teledigital Mollet
(Vallès Visió) donat el seu cost de 140.000 euros anuals?



Tots els contractes amb ens públics i/o privats seran de fàcil accés i a l’abast de
la ciutadania (aigua, neteja, gestió de residus, despatxos professionals,
Consorcis, Consell Comarcal…).



En tot moment la informació de la que disposa l’Ajuntament es trobarà a
disposició de tots/es els/les regidors/es, siguin o no de l’equip de govern.



Tots els moviments socials i associacions han de poder participar en una taula
d’entitats, perquè ells saben de primera mà quines problemàtiques tenen en el
seu àmbit.

3. Reconeixement als treballadors municipals


Facilitar la promoció interna dels treballadors municipals amb capacitat i
compromís amb la ciutadania. Fomentar el treball en equip, escoltar els seus
suggeriments i valorar els seus coneixements professionals.



Per tal d’evitar la desconnexió entre les àrees tècniques a l’Ajuntament que
redueix el coneixement dels projectes i les problemàtiques sorgides entre
aquestes, crearem la figura de “coordinador/a general” que dinamitzi i segueixi
les propostes acordades mitjançant taules de coordinació.



Fer una auditoria sobre personal i organismes de l’Ajuntament amb un equip
mixt per tal de detectar estructures supèrflues, sobresous i millorar la
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coordinació i l’eficàcia. Aquest diagnosi s’ha de complementar amb processos
participatius interns.


Fer públics els criteris de contractació i sou de càrrecs de lliure designació.

4. No als pactes de govern “antinatura”



Sumem Parets es compromet a no formar equip de govern amb els següents
partits polítics: Ciutadans, CIU, PP i PSC.
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Cap un Parets més equitatiu, just i solidari
5. Cap família sense habitatge, aigua, llum i alimentació


Parets lliure de desnonaments:
o

Denúncia judicial si no s’aplica la normativa europea (veure referència
5).

o

Creació d’un mapa de pisos buits del municipi, amb actualització anual.

o

Creació d’un parc d’habitatges de lloguer assequible a partir de pisos i
cases buides dels bancs, garantint per part de l’Ajuntament els
impagaments.

o

Determinar paràmetres objectius per establir un ordre de preferència
per accedir a lloguer social.

o

Pujada Màxima de l’IBI als pisos dels Bancs que no vulguin col·laborar
(veure referència 6).



Mantenir un contacte constant amb entitats socials i col·lectius en situació de
vulnerabilitat i/o amb risc d'exclusió social (plataforma d’afectats per la
hipoteca, aliança per la pobresa energètica, aturats…).



Parets lliure de pobresa:
o

Increment de la partida pressupostària destinada a pobresa energètica i
alimentària.

o

Determinar paràmetres objectius per establir un ordre de preferència
per accedir a les ajudes (atur, número de fills, edat…).

o

Remodelació de la planta baixa de l’edifici de l’Avinguda Lluís Companys
pel menjador social, bugaderia, planxa, dutxes…



Construcció d’un elevador al Centre Parroquial que permeti legalitzar el Centre
Obert municipal i millorar el funcionament del Banc d’aliments.
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6. Ocupació


Pla Integral de Formació amb implicació dels Serveis d’Educació, Serveis Socials,
Promoció Econòmica i el Consell Industrial, per tal de determinar les necessitats
laborals de la zona i oferir formació específica.



Obtenció de la Certificació ISO 9001 que garanteixi el funcionament eficaç i
transparent del servei de Promoció Econòmica i els recursos, per tal de
dinamitzar el SLOP, dotar-ho d’autonomia i eliminar tota ingerència política.



Plans d’ocupació efectius i dignes: utilització dels plans d’ocupació per tasques
de l’Ajuntament com la pintura de les escoles, manteniment de les lleres, cura i
manteniment del mobiliari urbà, atenció domiciliaria a dependents i malalts…



Eliminació de la publicitat a l’equipament d’aquests treballadors/es.

7. Educació


Construcció d’un gimnàs al CEIP Pau Vila. Permetrà l’ampliació del menjador
que és molt petit, així com la cuina.



Instar a la Generalitat a la creació d’una Escola d’Adults, donat que amb l’Aula
d’adults ubicada a l’IES Torre Malla no és suficient. Per això l’Ajuntament
posarà a disposició de la Generalitat un espai d’equipament adequat a les seves
necessitats.



Desenvolupar programes a les escoles per l’estalvi energètic (com el programa
50x50) amb l'assessorament d’experts en la matèria i reinvertint tot allò
recaptat a la pròpia escola. L’Ajuntament es compromet a pagar la quantitat
estalviada a l’escola respecte l’any anterior (veure referència 7).



Fomentar un major vincle entre els nens i nenes i el seu entorn natural, amb un
paper fonamental de l’ Escola de la Natura i la Regidoria de Medi Ambient.



Avaluació i revitalització del Projecte Educatiu de Parets, degut a que les
circumstàncies sòcio-econòmiques són molt diferents a les de l’any en que es
va posar en marxa.



Promoure la contractació de professionals especialitzats per afavorir la inclusió
dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.
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Educadors socials als parcs i carrers per tractar de reconduir el col·lectiu jove
sense estudis i/o treball.



Utilitzar adequadament el Consell Escolar Municipal per incrementar la
participació i col·laboració de l’Ajuntament amb els claustres de professors i
consells escolars.



Ampliar la proposta de diferents Casals Lúdics i/o esportius durant diferents
èpoques de l’any per tal de garantir una millor conciliació laboral i familiar.



Impulsar un Projecte envers la Violència de Gènere. Aquest projecte començarà
al tercer Cicle de Primària, fins la finalització de secundària.



Impulsar un Projecte sobre la prevenció del consum de drogues, a partir del
sisè curs de Primària fins la finalització de la Secundària.



Estudiar amb les AMPES els preus de les Escoles Bressol municipals i la seva
adequació a la situació actual de sous i taxa d’atur.



Estudiar amb cura la situació de l’Escola Municipal de Música per atendre les
seves necessitats físiques i potenciar les seves activitats, donat el seu mèrit en
l’educació i qualificació d’alumnes i pares.

8. Immigració


Coordinació amb els col·lectius d’immigrants i conèixer les seves necessitats
reals com a ciutadans de ple dret.



Fomentar projectes culturals on les cultures siguin font de riquesa i no de
confrontació.

9. Discapacitat , dependència i sanitat


Aprovar a la legislatura un Pla d’Inclusió de les Persones amb Discapacitat i
Dependència que articuli tota la política local en aquesta matèria.



Compliment estricte de la llei (LISMI) en relació a les polítiques de contractació
per part de l’Ajuntament a la seva plantilla y les empreses que facin contractes
amb ell.
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Avançar les ajudes concedides als dependents de Grau III, amb efectes
retroactius en el PIA, i que la Generalitat triga entre 9 mesos i un any en donar.



Adequació de les quadres de la Marineta com a Escola-taller per a
discapacitats.



Impulsar una Associació de Pares de Discapacitats, amb l’assessorament
d’APADIS de les Franqueses del Vallès.



Participació activa de l’equip de govern a les Taules de Salut del Baix Vallès on
es portarà les necessitats prioritàries del nostre municipi.



Projectes específics de prevenció, com el de les malalties bucals, a càrrec
d’especialistes envers les matèries.



Estudi de la freqüència de pas dels autobusos que van cap a l’Hospital de
Mollet per valorar si cal augmentar-ne el número en hores puntes.



Impuls de la contractació de cuidadors/es pels dependents.



Formació i ajuda als cuidadors.

10. Esports


Mantenir, reforçar i ampliar l’oferta actual com a mitjà de foment dels valors, la
salut, la integració…



Beques als alumnes de famílies desfavorides pel pagament de les fitxes, el
material esportiu…

11. Gent Gran


Aconseguir que la Generalitat construeixi un centre per a la Gent Gran, ja que a
Parets és a l’única població de més de 15.000 habitants on no s’ha fet.



Augment dels cursos, tallers i activitats específiques per a la gent gran.



Fomentar el voluntariat i projectes compartits amb escoles, entitats...



Cursos d’informàtica que possibilitin a la gent gran entrar en el món de la
digitalització.
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12. Seguretat ciutadana


Construcció d’una caserna adequada a la normativa, on ubicar les
dependències de la Policia Local, amb espai per a Protecció Civil i localitzada al
Sot d’en Barriques (carrer Montserrat Roig). Així l’Ajuntament s’estalviaria el
lloguer actual.



Formació permanent dels agents per tal de tenir una Policia de proximitat.



Coordinació efectiva de la Policia Local amb Serveis Socials, Joventut, Educació,
Gent Gran…



Coordinació amb els Mossos d’Esquadra en totes les problemàtiques del poble
que superin la nostra capacitat.
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Fer compatible el respecte pel medi ambient amb la indústria i
l’urbanisme
13. Foment de l’ocupació verda


Replantejament de les funcions dels tècnics de medi ambient de l’Ajuntament
per a la recerca d’alternatives sostenibles i generació d’ocupació verda.



Creació d’un mapa amb terres agrícoles en desús.



Foment d’una taula de negociació amb pagesos i propietaris de terrenys
agrícoles.



Desenvolupament d’un pla de Dinamització Agrícola.



Premiar als propietaris agrícoles que estiguin disposats a col·laborar.



Fomentar el cooperativisme entre els productors.



Promoure el cooperativisme entre els consumidors (cooperatives de consum
d’agricultura ecològica).



Remunicipalització de l’aigua:


Estudi de la documentació en matèria d’aigua i dels acords adquirits
entre l’empresa concessionària Cassa i l’Ajuntament.



Exposició pública dels punts forts i febles de la gestió de l’aigua per
part de l’Ajuntament.

14. El nostre pulmó verd, Gallecs


Promoure des del Consorci de Gallecs la postura del consistori de Parets: PEIN
per a tot l’espai verd i no sols per a la part central. Protecció 100% sense fisures
per a l’especulació urbanística.



Promoure l’agricultura ecològica o integrada com a generadora de vida i
respectuosa amb el nostre entorn.



Revisió dels estudis tècnics en matèria de contaminació hídrica per tal de
conèixer si s’estan portant a terme i si es fan de manera correcta. Actuar
sempre d’acord al principi europeu fonamental de “Qui contamina paga”
(veure referència 8).
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15. Urbanisme eco + lògic


Foment dels horts urbans en espais propietat de l’Ajuntament que no s’estiguin
utilitzant, i en espais privats sempre amb la voluntat d’arribar a un acord que
beneficiï a ambdues parts. S’establiran uns criteris de prioritat d’adjudicacions
segons les necessitats i uns criteris de cultiu ecològic.



Per una energia més neta: Foment de l’energia verda prioritzant la contractació
de subministrament energètic a empreses que comercialitzin exclusivament
electricitat certificada procedent de fonts renovables (veure referència 9).



Revisió del Pla d’Energia Sostenible (2009) per conèixer quines accions en
matèria d’eficiència energètica s’han dut a terme (veure referència 10).



Redacció d’un nou Pla d’Energia pel nostre municipi. Amb la voluntat de fer de
Parets un poble més eficient i sostenible se’ns presenten algunes mesures com
per exemple:


Reconversió de l’enllumenat públic obsolet en sistemes energètics més
eficients i menys contaminants.



Reconversió dels sistemes de rec i la seva programació obsoleta en
zones enjardinades.



Fer un pla d’implantació ràpida d’energies renovables a totes les
instal·lacions municipals. Incentivar amb bonificacions i retorns fiscals
la inversió en energia fotovoltaica d’habitatges i empreses.



Parets com a eco-municipi pilot:


Foment de la participació als fòrums europeus com a poble que vol ser
més respectuós amb el seu medi ambient i, per tant, un municipi
susceptible de rebre subvencions per a projectes que així ho
demostrin. Estudi de la creació d’un gabinet tècnic especialitzat pel
desenvolupament d’aquests

projectes

i

l’acord

amb

centres

d’investigació (veure referència 11).
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Mirar de trobar acords viables amb les grans superfícies per tal d’evitar el
malbaratament de menjar i utilitzar aquest amb finalitats socials i/o fins i tot
reubicar-la al mercat amb preus més assequibles (veure referència 12).



Introduir a diversos llocs del poble punts de recàrrega elèctrica i de gas per a
cotxes.



Foment d’un etiquetatge propi “de Parets” al municipi per tal que els seus
ciutadans i ciutadanes tinguin l’opció de fomentar el consum local.



Estudi de la remunicipalització del servei de recollida de FORM, de Resta i
serveis de neteja, actualment concessionada a l’empresa URBASER.



Rehabilitació energètica d’edificis públics i residencials per tal de reduir els
costos de gas i electricitat (Programa PAREER).



Implementar campanyes destinades a reduir la producció de residus, gestionar
millor la seva diferenciació i fomentar la reutilització. Cura de les lleres del riu
Tenes, la riera Seca i el torrent Cantallops, i de tot el seu entorn.

16. Indústria i salut


Compromís de millorar la qualitat de l’aire de Parets com a municipi que
sobrepassa enormement els límits establerts com a no saludables (veure
referència 13).



Ser part fonamental, juntament amb la Generalitat de Catalunya, en la
vigilància i el control de les emissions de gasos i líquids per part del teixit
industrial. Aplicar mesures punitives en cas de que no es compleixi la normativa
al respecte (veure referència 14).



Estudi tècnic per a la construcció de carrils bici segurs des del nostre municipi
fins als polígons on treballem.
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La joventut i la cultura com a pilars bàsics d’una societat més cívica


Can Butjosa: replantejament d’aquest espai per tal que sigui un referent on es
creï un lligam entre entitats del poble i aquestes puguin realitzar actes i
activitats sense problemes.



Modificar l’actual model de Festa Major, creant una taula d’entitats municipal
que puguin assistir ciutadans i entitats, on puguin fer propostes dels actes que
volen realitzar i es decideixi entre tots i totes.



Potenciar la filmoteca.



Fer arribar a la població l’oferta cultural mitjançant nous mètodes, donat que la
publicitat no ha estat fins ara la manera més efectiva.



Casal de joves autogestionat per joves. Ampliar l’horari de l’aula d’estudi en
època d’exàmens.



Modificació de les ordenances municipals pel que fa als horaris dels espais
d’oci. Actualment la llei implica que s’ha de tancar a les 2:30h. Valorarem la
flexibilitat en l’horari de tancament dels bars musicals i la normativa legal de
soroll. Cal vetllar pel jovent de Parets i que no hagin de marxar a poblacions
veïnes per trobar un espai d’oci.



Potenciar i donar veu a l’associacionisme juvenil i les seves iniciatives en funció
d’edat, interessos...



Creació d’un Consell de gestors culturals independents per dinamitzar les arts
escèniques (teatre, dansa…), la música, la fotografia, el curtmetratge, el
folklore, la llengua i literatura...
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Petit comerç, PIMES i autònoms


Posicionament rotund en contra del Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç
(TTIP), que és el darrer pas per acabar amb l’autonomia dels Estats i posar-la en
mans de grans multinacionals. Els partits polítics següents hi estan d’acord: PP,
PSOE, CiU, UPyD i C’s (veure referència 15).



Pla d'urgència pel consum local, per definir totes les actuacions de
l'Ajuntament, estratègies conjuntes comerç-Ajuntament, fires, cursos per als
comerciants, etc. a dur a terme per potenciar el comerç proper del nostre
municipi. Cada any, es revisaran els resultats obtinguts i si els objectius s'estan
complint.



Impulsar la creació d’una figura de “Dinamitzador del comerç a Parets” implicat
i amb experiència per motivar i organitzar el petit comerç. Aquesta figura serà
l'encarregada d'elaborar i revisar, junt amb els comerciants, el Pla d'urgència
pel consum local i vetllar pel seu estricte compliment.



Accelerar els tràmits municipals per als comerços de nova creació.



Curs de màrqueting, innovació i creació de pàgines web per a comerciants com
a eina que els permeti posicionar-se a la web i donar difusió de la seva activitat
per noves vies.



Actualització anual de dades dels comerços al portal web de l'Ajuntament.



La unió fa la força: promoure l'associacionisme com a element clau per lluitar
contra les grans superfícies i millorar el màrqueting al consumidor.



Fomentar i sensibilitzar en els valors i beneficis de la cultura del consum local:
premiar als bons consumidors.



Reglament municipal que contempli l'exempció d'impostos municipals durant
els primers anys d'activitat dels petits comerços, en funció del tipus d'activitat i
dels balanços de comptes anuals, entre altres aspectes.



Foment d’un etiquetatge propi “de Parets” al municipi per tal que els seus
ciutadans i ciutadanes tinguin l’opció de fomentar el consum local.
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Premis econòmics anuals a les millors iniciatives comercials, amb criteris de
proximitat, generació d'ocupació jove, contractació de persones amb
discapacitat, ecològics, horaris adaptats a les necessitats del poble, comptes
corrents en la Banca Ètica…La convocatòria es publicarà a principis de cada any.



Estudi per a la implementació d'un impost municipal als grans comerços que
reverteixi en el petit comerç.



Prioritzar la contractació d’empreses del municipi en les activitats finançades
per l’Ajuntament.



Suport eficaç a l’Associació de Comerciants.



Promocionar les fires del nostre comerç i prioritzar la contractació de
comerciants de Parets per realitzar les fires.



Ens comprometem al fet que els comerços apareguin a la nova APP de
l’Ajuntament.



Promoure iniciatives com “Botigues al Carrer”.



Creació d’un Consell de Pimes i autònoms que avaluï les seves problemàtiques i
doni resposta a les seves necessitats.
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Via Pública


Dins d’un pla Integral de l’Eixample fins a la riera Seca, habilitar 2 ó 3 carrers
que permetin l'accessibilitat de cadires de rodes, cotxets de nens…



Replantejament de l’arbrat del poble amb espècies adequades al medi urbà.



Eliminació de barreres arquitectòniques per a discapacitats, cotxets, etc... Des
de la benzinera al CAP, al carrer Súria i Torres i Bages.



Adequació del carrer Barcelona al trànsit de vianants.



Adequació del carrer Impremta al trànsit de vianants i de bicicletes (de la
rotonda dels ànecs fins a la rotonda del Grup Zeta).



Ampliació de la vorera del pont del carrer Tarradellas amb un carril bici.



Construcció d’una vorera a l’Avinguda Llibertat entre el carrer Sant Jaume i la
Riera, a la part de la Bòbila).



Neteja de la parcel·la entre l’escola Vila Parietes i el riu Tenes.



Il·luminació del tram del carrer Enric Ballera, des de l’enllaç amb el Camí de
Can Serra fins el Barri Cerdanet.



Proposta de construcció d’una piscina municipal descoberta a la zona del
pavelló.



Neteja de tots els terrenys propietat de l’Ajuntament, així com també fer la
poda dels arbres al temps correcte.



Adequar el camí que va des de la Danone fins al polígon de Can Volart.
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Annex: Codi d'ètica política
Aquest document complementa el codi ètic que tots els membres del cercle Podem
Parets ja van signar, i fa referència específica a les actuacions, obligacions,
compromisos i drets de les persones que formen part de l'Agrupació d'Electors Sumem
Parets que, després de les eleccions de 2015, ocupin càrrecs electes i de lliure
designació dins de l'Ajuntament de Parets del Vallès o dins de qualsevol altra institució,
exercint un càrrec a proposta del cercle de Podem de Parets.

Aquest document suposa un codi de pràctiques i accions concretes d'obligat
compliment, la finalitat principal del qual és garantir una gestió política propera i
compromesa amb la ciutadania, que ofereixi mecanismes eficaços i democràtics de
transparència en el finançament i rendició de comptes, així com espais reals de
participació i decisió ciutadana en els assumptes públics municipals. Al mateix temps,
pretén acabar amb els privilegis dels quals ha gaudit bona part de la classe política, i
que

han

provocat

un

greu

allunyament

de

la

ciutadania.

També es plantegen diversos compromisos i mesures l’objectiu de les quals és garantir
que totes les persones candidates puguin dedicar el temps necessari a la gestió
política.

Sumem Parets desenvoluparà un Reglament on es concretin i facin operatius els
principis d'aquest Codi Ètic. Per a això, juntament amb altres funcions tals com donar
les respostes a consultes periòdiques, promoure l'Ètica en l'àmbit municipal… es
constituirà un Comitè d'Ètica de Sumem Parets, després de l'aprovació d'aquest Codi
Ètic a data màxima juliol de 2015.
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En primer lloc, totes les persones que signin aquest document es comprometen a
defensar la base del programa electoral de Sumem Parets, que recau molt fortament
en els següents documents i principis:



La Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i
institucional de la nostra societat



La Declaració Universal de la Diversitat Cultural



La Declaració dels Drets dels Animals



La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries



La igualtat de gènere en tots els àmbits



El laïcisme en tots els àmbits



El respecte al Medi Ambient
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Transparència, anticorrupció i auditoria de comptes

1. Auditoria independent immediata de tots els comptes de l’Ajuntament,
partida per partida.
2. Limitació dels sous dels càrrecs electes a un màxim de 35.000€ bruts anuals
incloses les dietes. En cas que Sumem Parets no ostenti responsabilitats de
govern, aquests límits se seguiran aplicant als càrrecs públics, sent
destinada la diferència positiva a retribuir als regidors de la candidatura que
no es trobin sota el règim de dedicació exclusiva i destinant la resta sobrant,
si l’hagués, a ajudar a entitats i/o col·lectius socials; fent públics els seus
destinataris i la quantitat destinada.
3. Limitació de representació a dues legislatures.
4. No accedir durant un període mínim de cinc anys a càrrecs de
responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin
estat beneficiàries d’un contracte municipal.
5. Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i
que puguin significar un tracte de favor.
6. Compromís de fer públics els comptes personals de tots/es els/les
candidats/es que arribin al govern del consistori: al principi de governar, al
cap de dos anys del mandat, al cap de quatre anys del mandat i un any
després d’haver deixat el càrrec.
7. Fer públics els criteris de selecció i de contractació de qualsevol persona
que exerceixi algun càrrec a proposta de Sumem Parets.
8. Promoure que l’Ajuntament compti amb comptes corrents Banca Ètica que
inverteix els diners en projectes socials i mediambientals.
9. Fer públiques les agendes dels representants, els ordres del dia i les actes
de les reunions.
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Democràcia real

10. Defensar l'establert al nostre programa electoral i acceptar la reprovació (i
revocació, si s’escau) dels càrrecs a proposta de Sumem Parets, per gestió
inadequada o per incompliment flagrant i no justificat del programa.
Perquè això sigui possible, s'establiran mecanismes de garantia i avaluació
de la gestió de les persones amb càrrecs públics, i la ciutadania tindrà el
dret de participar activament en el control i seguiment de la labor dels
càrrecs públics per garantir una correcta i honesta aplicació d'aquest
principi.
11. Promoure associacions de veïns a nivell territorial per tal de millorar
l’enteniment i la comunicació entre l’Ajuntament, els districtes i entre ells
mateixos.
12. Garantir la participació ciutadana, combinant eines telemàtiques i
presencials, mitjançant mecanismes legals a les grans decisions del poble.
13. Atenció ciutadana àgil, oberta, transparent, coordinada amb tots els Serveis
Municipals, fomentant la creació d’un portal web per a consultes
ciutadanes de tot tipus i en un temps de resposta màxim de 15 dies.
14. Pressupost fàcil d’entendre per a tota la ciutadania, amb les partides
econòmiques desglossades i amb suport visual que ajudi a la seva
comprensió.
15. Referèndum per a tots els projectes que superin, en el seu conjunt, els
300.000€.
16. L’Ajuntament establirà una taula de penalitzacions per a les empreses que
no compleixin els contractes o que es passin del pressupost.
17. Eliminar les trampes comptables que divideixen els projectes i contractes
per tal de saltar-se la llei.
18. Tots els contractes amb ens públics i/o privats seran de fàcil accés i a l’abast
de la ciutadania (aigua, neteja, gestió de residus, despatxos professionals,
Consorcis, Consell Comarcal…).
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19. En tot moment la informació de la que disposa l’Ajuntament es trobarà a
disposició de tots/es els/les regidors/es, siguin o no de l’equip de govern.
20. Tots els moviments socials i associacions han de poder participar en una
taula d’entitats, perquè ells saben de primera mà quines problemàtiques
tenen en el seu àmbit.
21. Desenvolupar mecanismes per a la conciliació entre la vida familiar i la vida
política.

Disposició addicional transitòria

El reglament que reguli el codi ètic hauria d'incorporar mecanismes per vetllar per la
seva correcta implementació i especificar els canals de modificació d'aquest, entre
altres.

Subscric aquest compromís en llibertat, entenent tots i cadascun dels punts, que aquí
s'assenyalen i assumint els seus defensa com a millor garantia, per a la construcció
d'una societat més justa, en la qual totes les persones siguem més lliures.

Signatura

Jo,
Parets de Vallès a

, amb DNI

,

de

del 2015
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Referències


Referència 1: FETS-Finançament Ètic i Solidari - www.bancaetica.cat



Referència 2: Plataforma Independent de Denúncia Ciutadana https://filtrala.org/



Referència 3: Observatori Municipal del Deute - http://ocmunicipal.net/ca/



Referència 4: Pressupost Municipal de Portugalete - www.portugalete.org



Referència 5: Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) del 14 de Març
de 2013. Assumpte C-415/11 - http://curia.europa.eu



Referència 6: Ordenança municipal Fiscal de Parets del Vallès - www.parets.cat



Referència 7: Projecte Euronet 50x50 - www.euronet50-50.eu/index.php/cat/



Referència 8: Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21
d’Abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la
prevenció i reparació dels danys mediambientals http://ec.europa.eu/index_es.htm



Referència 9: Cooperativa de Consum d’Energia Renovable www.somenergia.coop/ca/



Referència 10: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Parets del
Vallès - www.parets.cat



Referència 11: ECO-City developments in Scandinavia and Spain - www.ecocityproject.eu/



Referència 12: Reducció del malbaratament alimentari a París www.jornal.cat/noticia/aprofitar-les-restes-dels-comerciants



Referència 13: Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó
2020 - http://mediambient.gencat.cat



Referència 14: Secció de control d’Emissions - http://sac.gencat.cat/



Referència 15: PP, PSOE, UPyD i CiU units a favor d’un tractat negociat en
secret entre la UE i els EE.UU - www.cafeambllet.com/ttip/
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