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ESPECIAL MOCIÓ DE CENSURA

22 de gener de 2021

Posicionament dels grups polítics municipals en relació amb la moció de censura
Ara Parets ERC

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

El 15 de juny del 2019 Parets començava una nova etapa, després de 36 anys
de governs socialistes, el canvi irrompia
a l’Ajuntament i es constituïa el Govern
Plural. Un govern que es va comprometre amb la ciutadania a buscar una nova
manera de fer política, d’una manera més
propera a la ciutadania, plural, diversa i
Kènia Domènech
transparent, que busqués la seva implicació i participació, que dignifiqués les condicions de vida del
veïnat del nostre poble, en resum, que acabés amb les polítiques
opaques que posaven per davant els interessos personals a les
necessitats reals del municipi.

Parets per la República-JxCat
paretsperlarepublica@gmail.com

Vivim moments foscos a la política municipal de Parets. Després de 19 mesos
d’un canvi històric al nostre Ajuntament,
una moció de censura perpetrada per
Sumem Esquerres a Parets (fins ara al
Govern Plural i ferm defensor de la necessitat d’un canvi) i el PSC contra l’actual
alcalde i la resta del govern, ha destrosNeus Jordà
sat els somnis de milers de paretanes
que van confiar en nosaltres i que han restat al nostre costat
donant-nos suport i escalf. El primer que volem manifestar és
l’agraïment a totes les persones que vau confiar en nosaltres
i que, amb les vostres aportacions, ens heu ajudat a créixer i

Durant aquests 19 mesos els regidors del Govern Plural ens hem
deixat la pell per començar a treballar aquesta nova manera
de fer política, esclaus encara d’una herència no gestionada de
l’últim govern socialista. No ha estat fàcil, començàvem el 2020
amb el temporal Glòria i uns mesos després irrompia una pandèmia inesperada d’afectació mundial que ha canviat la nostra
quotidianitat i ens ha obligat a buscar noves formes de gestionar
i de viure.
Malgrat això, el Govern Plural sempre ha respost. Hem començat
a fer créixer la llavor de la gestió eficient posant a les persones al
centre d’aquest debat, complint sempre amb els compromisos
adquirits de la ciutadania. La rebaixa de l’IBI és un dels primers
compromisos complerts en entrar al Govern, el treball de manteniment de les instal•lacions municipals i la via pública també
és un dels punts a destacar, en especial, per la gran actuació que
vam haver de fer a la piscina Miquel Luque. Un altre dels àmbits
que hem hagut d’actuar amb contundència ha estat en l’àmbit

de l’habitatge, que necessita respostes urgents com el projecte
dels pisos de lloguer social de Lluís Companys. Hem creat la
Taula de Feminismes i LGTBI+ i el Punt LGTBI+ perquè ens vam
comprometre a construir sense cap mena de discriminació, i
hem estat al costat de la cultura perquè realment sigui segura i
apostant pels artistes locals.
És per això que ens sorprèn aquesta moció de censura contra el govern del canvi, una moció sense motiu justificat ni que
ens hagin explicat, una moció feta just després d’arribar a un
preacord de pressupostos i de presentar el Pla de Mandat. Ens
sorprèn que això arribi d’un dia per un altre i sense possibilitat ni
cap voluntat de diàleg, i sense avisar, ni tractar-ho prèviament.
Nosaltres sempre hem cregut que el diàleg ha de ser la base de
qualsevol projecte transformador, i que de fet, en aquests dinou
mesos hem pogut arrelar en les nostres dinàmiques internes,
laborals i externes.

poder fer realitat un projecte de poble i de futur.
Des de Parets x la República – JuntsxCat, seguim apostant per
aquest nou Govern Plural. Des de l’inici, hem utilitzat el diàleg i el
debat com a eines per tirar endavant els acords entre els 3 partits. Ara, quan tot just comencen a donar fruit aquests esforços,
ens ha sorprès que Sumem renunciï a aquestes eines de manera
unilateral. Sobretot, perquè considerem que hi havia marge per
negociar els pactes signats i presentar alternatives que els tres
grups hauríem valorat oportunament. Costa d’entendre que fa
tan sols un mes presentéssim un Pla de Mandat consensuat que
inclou la majoria de propostes de tots tres partits polítics que, a
dia d’avui, després de l’afectació de dos temporals inesperats i
amb una pandèmia mundial pel mig, ja porta el 46% d’execució.
Costa d’entendre que, a banda de tirar endavant aquests acords,
hem aconseguit afegir a aquesta gestió nous ajuts i accions necessàries arran de la Covid i que, tot i així, se’ns faci una moció
de censura.

Costa d’entendre que tenint les regidories desitjades, les dedicacions, els compromisos acordats i demostrant que el canvi
era possible, fet que ja es nota en els carrers del nostre poble,
s’hagi optat per aquest camí.
Costa d’entendre que no es vulgui seguir treballant pels drets i
les llibertats com no s’havia fet mai a Parets; que es vulgui perdre la veu del poble que havíem aconseguit i que no es defensi
la transparència.
Com dèiem, Parets per la República – JuntsxCat aposta per Parets i això és apostar pel Govern Plural.
Estem tristes perquè creiem que qui més perd és Parets i això
no és just. No tot s’hi val, en política!
Així doncs, fins a l’últim dia, intentarem salvar el nostre projecte.
Però, si no fos possible, no defallirem a lluitar per defensar-lo.
Persistirem.
Visca Parets i visca Catalunya!

medianos empresarios para que puedan reflotar sus negocios,
que tan dañados van a quedar a consecuencia de la pandemia.
Es ahora precisamente cuando la clase política debería dar
muestras de unidad para colocar a los ciudadanos en el centro
de todas nuestras decisiones. En cambio el PSC ha puesto en
marcha un reparto de sillas de poder, para contentar a unos y
a otros y de este modo llegar a la alcaldía de Parets del Vallés,
imagen lamentable y bochornosa.
Esta moción de censura en nada va a mejorar la vida de los ciudadanos, y nos aventuramos a predecirlo porque en nuestra ciudad ya conocemos de forma sobrada la forma de gobernar de los
socialistas que ahora además se suma a la izquierda más radical.
Queremos agradecer a Sumem Esquerres y al PSC que no contarán con Ciudadanos para este reparto de cuotas de poder, a
buen seguro sabían de antemano nuestra respuesta. Jamás
participaremos en este mercadeo. Nosotros apoyaremos propuestas sensatas para los ciudadanos de Parets del Vallés, pero

no tenemos interés en llegar al poder en un reparto de sillas.
Cuenten con el voto naranja para políticas concretas, que no
tengan el beneficio propio como principal objetivo. Lo hemos
demostrado en más de una ocasión, somos una fuerza política
útil para los ciudadanos.
Los ciudadanos sabrán valorar quien es responsable y quien no
lo es, con esta ‘jugada’ Sumem Esquerres y PSC han quedado
retratados ante la ciudadanía, en política al igual que en la vida.
No todo vale.
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Una moción de censura para repartirse
sillas de poder en medio de una pandemia
Los más de 19.000 habitantes de Parets
del Vallés se merecen un respeto. Que en
medio de una pandemia que está sembrando un verdadero drama en todo el
Manuel Losada
mundo se presente una moción de censura es un hecho lamentable. Cuando lo que necesitan los ciudadanos son certezas, son gobiernos estables y políticas encaminadas a luchar contra el COVID-19 y ayudar a los pequeños y

