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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 16 de juny de 2007 
Horari: de 12 h a 12.47 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs 
Antonio Torio Fernández 
Sònia Lloret Mas 
Sergi Mingote Moreno 
Raquel García Mesa 
Lucio Gat Lavado 
Josep Maria Guzman Hermoso 
Susanna Villa Puig 
Ricard March Ascaso 
Amèlia Marquino Tocado 
Rosa Martí Conill 
José Antonio Morguí Castelló 
Lluís Cucurella Monreal 
Joan Martorell Mompart 
Francisco Pulido Sánchez 
Josep M. Tarrés Massaguer 
Susana Rueda Rodríguez 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Ordre del dia 

1. Constitució de la corporació municipal. 

2. Elecció de l alcalde.  

Desenvolupament de la sessió 

1. Constitució de la corporació municipal. 

Pren la paraula el secretari i obre la sessió extraordinària del Ple de l Ajuntament 
que, en primer lloc, té com a orde del dia la constitució de l Ajuntament i, en segon 
lloc, l elecció de l alcalde 

Es procedeix tot seguit a donar lectura de les disposicions legals aplicables a la 
constitució de l Ajuntament, de conformitat amb els articles 194 i 195 de la Llei 
orgànica del règim electoral general. 

Article 194 

1. El mandat dels membres dels ajuntaments és de quatre anys 

comptats a partir de la data de la seva elecció en els termes 

previstos a l article 42 apartat 3 d aquesta Llei orgànica. 
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2. Un cop finalitzat el seu mandat, els membres de les 

corporacions cessants continuaran les seves funcions només per 

a l administració ordinària fins a la presa de possessió dels 

seus successors, en cap cas no podran adoptar acords per als 

quals legalment es requereixi una majoria qualificada.  

Article 195 

1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió 

pública el vintè dia posterior a la celebració, llevat que 

s hagués presentat recurs contenciós electoral contra la 

proclamació dels regidors electes, en aquest supòsit, es 

constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions. 

2. A tal fi, es constitueix una mesa d edat integrada pels 

elegits de major i menor edat presents en l acte, i actua com 

a secretari el qui ho sigui de la corporació. 

3. La mesa comprova les credencials presentades o 

acreditacions de la personalitat dels electes com a base a les 

certificacions remeses a l Ajuntament per la Junta Electoral 

de Zona. 

4. Realitzada l operació anterior, la mesa de la corporació 

declararà constituïda la corporació si concorren la majoria 

absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebrarà 

sessió dos dies després. Aleshores restarà constituïda la 

corporació amb independència del nombre de regidors presents.

 

Amb caràcter previ a iniciar el procediment que s ha descrit, i de conformitat amb 
el que disposa l article 36 del Reglament d organització i funcionament de les 
corporacions locals, s ha efectuat un arqueig extraordinari per aquesta sessió 
constitutiva i resten preparats i actualitzats els justificants de les existències en 
metàl·lic dipositats a la caixa de la corporació i a les entitats bancàries, així com 
de l inventari del patrimoni de la corporació i del Patronat Municipal 
d Ensenyament, els quals estan a disposició dels regidors que desitgin realitzar la 
seva comprovació. 

Es dóna pas a constituir la mesa d edat, constituïda pels regidors presents de 
major i menor edat, i es nomena a aquest efecte al senyor Ricard March Ascaso i 
a la senyora Susana Villa Puig, i es demana que presentin les seves credencials. 

Comprovades les credencials es declara constituïda la mesa d edat, que es troba 
presidida en la seva condició de regidor de major edat pel senyor Ricard March 
Ascaso i per la senyora Susana Villa Puig, en la seva condició de regidora de 
menor edat. Actua com a secretari el de la corporació. 

Tot seguit, es procedeix a la presa de jurament dels regidors que formen la mesa 
d edat: 

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat al 

rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l estat.

 

Senyor Ricard March Ascaso: SI PROMETO 
Senyora Susana Villa Puig: SI PROMETO 
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A continuació, es sol·licita als regidors i regidores electes, que lliurin als membres 
de la mesa d edat les seves credencials per tal que aquestes puguin ser 
comprovades. 

Acte seguit, es procedeix a la presa de jurament dels regidors i regidores electes, 
i el president de la mesa d edat formula la pregunta, que ha de ser contestada 
afirmativament amb si juro o si prometo. 

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidors i regidores, amb 

lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma 

fonamental de l estat

 

Contesten: 

Joan Seguer Tomàs SI PROMETO 

Antonio Torio Fernández SI PROMETO 

Sònia Lloret Mas SI PROMETO 

Sergi Mingote Moreno SI PROMETO 

Raquel Garcia Mesa SI PROMETO 

Lucio Gat Lavado SI PROMETO 

Josep Maria Guzman Hermoso SI PROMETO 

Amèlia Marquino Tocado SI PROMETO 

Rosa Martí Conill SI PROMETO 

Lluís Cucurella Monreal SI PROMETO 

José Antonio Morguí Castello SI PROMETO 

Joan Martorell Mompart SI PROMETO 

Francisco Pulido Sánchez SI PROMETO 

Josep Maria Tarrés Massaguer SI PROMETO 

Susana Rueda Rodríguez SI PROMETO  

Un cop que els regidors i les regidores han pres possessió del seu càrrec, i 
concorregut la totalitat dels regidors electes es declara constituïda la corporació, 
que queda formada pels regidors i regidores  de les llistes electorals següents: 

Nom i cognoms Candidatura 
Joan Seguer Tomàs PSC-PM 

Antonio Torio Fernández PSC-PM 

Sònia Lloret Mas PSC-PM 

Sergi Mingote Moreno PSC-PM 

Raquel Garcia Mesa PSC-PM 

Lucio Gat Lavado PSC-PM 

Josep Maria Guzman Hermoso PSC-PM 

Susana Villa Puig PSC-PM 

Ricard March Ascaso PSC-PM 

Amèlia Marquino Tocado PSC-PM 

Rosa Martí Conill NOPP 

Lluís Cucurella Monreal NOPP 

José Antonio Morguí Castello NOPP 

Joan Martorell Mompart CiU 

Francisco Pulido Sánchez CiU 

Josep Maria Tarrés Massaguer ICV-EUiA-EPM 

Susana Rueda Rodríguez PP 
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Tot seguit es passa al segon punt de la sessió corresponen a l elecció de 
l alcalde, i es dóna compte del procediment establert. 

L article 196 de la Llei orgànica de règim electoral general disposa: 

En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix 

a l elecció d alcalde, d acord amb el següent procediment: 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 

corresponents llistes. 

b) Si algun d entre ells obté la majoria absoluta dels vots dels 

regidors, aquest serà proclamat electe. 

c) Si cap d ells no obté dita majoria és proclamat alcalde el 

regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de 

vots populars en el corresponent municipi. En cas d empat es 

resoldrà per sorteig.

 

De conformitat amb el procediment anterior es sol·licita a les diferents llistes 
electorals que manifestin si presenten candidat per alcalde i es presenten com a 
candidats per alcalde, els regidors que seguidament s indiquen, que són qui 
encapçalen la seva llista: 

Candidats Candidatura 

Joan Seguer Tomàs PSC-PM 
Joan Martorell Mompart CiU 

Una vegada presentats els candidats es demana als regidors i regidores que 
procedeixin a la votació en la papereta que a aquest efecte disposen en les seves 
carpetes. El secretari els anirà anomenant per tal que dipositin el seu vot. 

Un cop efectuada la votació pels regidors i realitzat l escrutini, es produeixen els 
resultats següents: 

12  Vots a favor del candidat senyor Joan Seguer Tomàs del PSC-PM  
2    Vots a favor del candidat senyor Joan Martorell Mompart de CiU 
3    Abstencions 

A la vista del resultat de l escrutini es proclama alcalde electe per l Ajuntament el 
senyor Joan Seguer Tomàs, que encapçala la llista del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), a qui el secretari li formula la presa de possessió. 

Senyor Joan Seguer Tomàs jureu o prometeu per la vostra 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 

d alcalde amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la 

constitució com a norma fonamental de l estat

 

Contesta el senyor Joan Seguer Tomàs: SI PROMETO 

A continuació l alcalde obre un torn de paraula. 

Pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta el següent: 

Bon dia a tothom, 

Vol començar la seva petita intervenció felicitant en 

principi el senyor Joan Seguer i tot l equip de 

col·laboradors pels seus resultats electorals, així com a 
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tota la resta de partits polítics, que han obtingut 

representació al nostre municipi. 

Com a representant del Partit Popular es compromet des de 

l oposició a realitzar un treball coherent, respectant 

sempre el benefici i els interessos de totes les persones 

del nostre municipi i poble. 

Intentarà treballar per no defraudar ningú i ser capaç 

d il·lusionar amb un projecte futur i amb el meu treball a 

moltes més persones del nostre poble. 

Vol donar les gràcies a totes aquelles persones que han 

dipositat la seva confiança en el Partit Popular i felicita 

el nou equip de govern i es posa a disposició de treballar 

per Parets. 

Gràcies

 

Pren la paraula el regidor d ICV-EUiA-EPM, el senyor Tarrés, i manifesta el 
següent: 

Bon dia a tots i totes, 

Avui és un dia important. Comença a caminar un nou mandat 

d aquest consistori i, per tant, s inicia un camí que al 

llarg dels propers quatre anys haurà de permetre donar 

resposta als anhels i les inquietuds del conjunt de la 

ciutadania del nostre poble. 

Les forces polítiques que som presents al plenari, i les 

regidores i regidors aplegats en aquesta sessió constitutiva 

del nou Ajuntament, hi som en representació de la població 

de Parets i en conseqüència, expressem la pluralitat del 

nostre municipi. 

Hi hem arribat amb il·lusió i propostes però ho hem fet, com 

no podria ser d altra manera, després d unes eleccions que 

han tingut uns resultats que tenim l obligació d analitzar. 

Nosaltres, la gent d Iniciativa, ho hem fet. D ençà del 27 

de maig hem tingut temps de fer-ho col·lectivament, i suposo 

que coincidirem amb la resta de grups polítics en considerar 

que han estat unes eleccions caracteritzades per 

l elevadíssima abstenció. 

En el context general de Catalunya la participació només ha 

arribat al 53,8%, amb un nivell d abstenció que ha 

esdevingut el més alt en unes eleccions locals, i a més, amb 

un important increment del vot en blanc. En el cas de Parets 

no ha estat diferent. Només va anar a votar el 51,3% de la 

població del cens electoral i, en particular, en el 

districte 2, que correspon a l Eixample, la participació no 

va arribar al 50%. 

Han estat uns comicis en els quals ha cristal·litzat 

electoralment un clima polític que d una banda és de fons, 

però que per altra és absolutament conjuntural, i que té 

moltes i variades causes. 
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Però el que és innegable és que aquestes xifres d abstenció 

expressen la creixent desafecció per la política, un fet que 

ja fa temps que es va posant de manifest. Dades com aquestes 

evidencien allò que tots els partits polítics sabem, que la 

ciutadania viu i veu la política, no com una tasca noble, 

sinó com una altra cosa, no com una eina per donar resposta 

als problemes, sinó com quelcom allunyat de la vida 

quotidiana de les persones. 

Creiem sincerament que tanta abstenció és preocupant i hem 

d assumir tots plegats el repte de tornar a motivar i 

engrescar el conjunt de la ciutadania. La participació 

electoral, la participació ciutadana en general i la 

qualitat democràtica són una veritable preocupació d ICV-

EUiA i considerem que s han d adoptar les mesures 

necessàries per tal de corregir l actual dinàmica. 

Pel que fa referència als resultats electorals, arreu de 

Catalunya s han constatat pèrdues de vot en el conjunt de 

les formacions polítiques de l esquerra. I també ha estat 

així a Parets, on llevat de CiU, tots els partit hem perdut 

vots en relació a les eleccions de 2003. 

La gran abstenció que s ha produït, que en moltes meses del 

nostre poble ha superat el 50%, ha perjudicat notablement 

les nostres expectatives. Hem patit un descens de vots que 

s ha dirigit en bloc a l abstenció, i per tant, hem de 

reconèixer i així ja ho hem fet, que no hem estat capaços de 

mobilitzar l electorat. 

Ens ha passat a nosaltres i al conjunt de l esquerra. I és 

que aquestes eleccions municipals no s han celebrat 

exclusivament en clau local. Ha estat tota l esquerra la que 

ha perdut vots i això evidencia que l electorat progressista 

s ha mobilitzat menys que el de la dreta, que sí que ha anat 

a les urnes. 

A més, esperàvem que es produís un equilibri entre el nostre 

pes i el del PSC i no ha estat possible. Els que hem patit 

més amb força els efectes de l abstenció hem estat 

Iniciativa i ERC, i qui tot i perdre vots se n ha beneficiat 

electoralment parlant per la seva condició de força 

majoritària, ha estat el PSC, que ha incrementat un regidor 

a expenses d ERC, que ha perdut la representació 

institucional. Així funciona la Llei d Hondt. 

De tota manera, la correlació de forces global d esquerra-

dreta es manté i una vegada més, la majoria dels electors i 

electores del nostre municipi, han confirmat que Parets del 

Vallès opta per les esquerres. 

IV-EU ha obtingut 542 vots i mantenim la representació que 

teníem, tot i que no hem assolit l objectiu de créixer. 

Permetin-me que en nom propi i en nom de tots els homes i 

les dones que m acompanyaven en la candidatura, que agraeixi 

a totes les persones que ens han donat la seva confiança i 
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el suport rebut. En nom de la coalició ICV-EUiA, gràcies de 

debò. 

Vull expressar també el meu agraïment personal al conjunt de 

persones que han ajudat a tirar endavant la campanya 

electoral que nosaltres hem fet i molt especialment a tots 

els i les membres de la candidatura. 

Gràcies companyes i companys. 

I evidentment, felicito al partit guanyador d aquestes 

eleccions, el PSC, i molt especialment el seu candidat, ara 

ja reelegit alcalde, en Joan Seguer. 

Hem de saber interpretar el mandat de la ciutadania, que ha 

deixat clar que està majoritàriament d acord amb la política 

que s ha desenvolupat pel govern local en els darrers quatre 

anys. I d aquesta política, nosaltres també n hem estat 

protagonistes, si bé és possible que hi pugui haver hagut un 

grau de desconeixement de la tasca de govern d Iniciativa o 

una capitalització de tota la tasca per part del PSC. 

En qualsevol cas, hem de ser responsables i coherents. La 

dreta catalanista, la dreta espanyolista i altres opcions 

defensen uns valors que no compartim. Amb el PSC compartim 

més coses de les que ens separen, tenim força coincidències 

programàtiques, hem treballat plegats, ens coneixem bé i hi 

ha confiança recíproca. 

Malgrat la no necessitat numèrica, ambdues parts hem 

expressat la voluntat de sumar. Aquesta setmana hem arribat 

a un principi d acord i per tant seguirem treballant 

plegats. Estem disposats a participar al govern, amb 

lleialtat als socis, però preservant el nostre dret a la 

discrepància en aquells punts que no compartim, i exercint-

lo. I atès que el PSC ha capitalitzat l obra del govern 

anterior, volem deixar clar des d un principi que volem 

treballar en equip, però alhora preservar el nostre perfil i 

visualitzar les nostres propostes. Volem fer-ho bé i que la 

ciutadania ho sàpiga. 

Tenim un bon projecte, estem convençuts que hem fet les 

opcions estratègiques adequades i considerem que tenim 

l energia política necessària per seguir treballant pel 

nostre poble des de les responsabilitats que haguem 

d assumir, sense renunciar a l esperit crític i a 

l inconformisme, que és consubstancial amb la nostra forma 

de ser. 

Els resultats no ens permeten ser decisius com haguérem 

volgut, però podem i volem seguir sent útils al conjunt de 

la ciutadania, a totes les persones, i treballarem per fer-

ho realitat, essent responsables, gestionant bé allò que 

haguem de dirigir i escoltant a tothom. 

Ara és l hora d encarar el futur. Estem convençuts que en 

les properes setmanes podrem acabar de tancar l acord de 
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govern i que els propers quatre anys seran anys de millora 

de la qualitat de vida i del benestar de les persones. 

En base a aquestes premisses, avui hem donat el nostre 

suport al candidat a la reelecció, en Joan Seguer i Tomàs, i 

desitgem que el mandat sigui el màxim de profitós per al 

conjunt de la ciutadania de Parets. Nosaltres treballarem 

perquè així sigui. 

Moltes gràcies a tothom.

  

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta el següent: 

Bon dia a tothom, 

Des de la Federació de Convergència i Unió, que avui 

representem en aquest nou consistori que ens ha de permetre 

treballar durant els propers quatre anys. 

Nosaltres, la Federació de Convergència i Unió a Parets 

estem cofois i contents de la feina feta, de la feina que 

han fet durant aquests quatre anys intentant sempre 

demostrar, pas a pas, que podíem ser alternativa. Hem 

treballat per ser-ho. Hem cercat sempre punt en comú perquè 

el primer guanyador, i número un guanyador sigui sempre el 

ciutadà i el nostre municipi i això els ha permès ser sempre 

importants i decisius en alguns punts, en d altres 

probablement no ha estat així. 

Avui no és un dia d entrar en valoració de caire polític si 

dretes o esquerres, a munt o avall, avui el que estem 

treballant i posant damunt de la taula és la formació d un 

nou consistori que els ha de permetre a tots, amb les 

nostres aportacions poder treballar els propers quatre anys. 

Des d aquests micròfons i des d aquesta taula, que els omple 

de joia, juntament amb el nostre company en Francesc Pulido 

volem fer arribar a tota la militància, simpatitzant i amics 

de Convergència i Unió, i sobretot el que ens heu fet 

confiança i costat, les nostres expressives gràcies. Gràcies 

a tots. Des d aquí us volem dir que no us defraudarem, per 

la confiança que ens heu dipositat, que heu demostrat que 

sou uns ciutadans amb un vot fidel i que no només no hem 

perdut vots en aquestes eleccions, sinó que encara que pocs 

hem pujat. Això realment ens dóna força per continuar 

treballant per al nostre municipi. 

Des d aquesta tasca que hem de fer dia a dia esperem no 

defraudar-vos, sinó tot al contrari, esperem que vosaltres 

ens feu costat i que ens feu arribar totes aquelles 

propostes que ens permetin continuar treballant perquè 

Parets sigui aquest Parets que tots volem. Aquest Parets que 

ens torni a il·lusionar. 

Dit això voldríem també com no ha de ser, una cosa no treu 

l altra, volem felicitar a l alcalde electe, el senyor Joan 
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Seguer i Tomàs, des de la Federació li volem fer arribar les 

nostres més expressives gràcies. Desitjar-li el millor en 

aquesta propera legislatura i que sàpiga, com no ha estat 

d una altra manera, nosaltres farem una oposició que 

fiscalitzi l obra de govern, però amb un sol i únic 

objectiu: Parets, el nostre poble, la nostra ciutadania. 

Moltes gràcies.

  

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta el següent: 

Avui 16 de juny de 2007, fa 30 anys i un dia que van tenir 

lloc les eleccions generals que van encetar un període de 

canvis de tota mena i de llibertats que ens han portat a un 

país millor del que teníem. Ho hem de celebrar, tot i que 

cal sempre millorar, ens cal estar atents perquè el sistema 

democràtic, encetat llavors no perdi gas. 

A nivell local també encetem un nou període per als propers 

quatre anys de govern municipal. 

Estem en un període de la nostra història ple de canvis i 

ple d oportunitats, però també amb molts reptes, perquè en 

aquesta societat tan canviant van apareixent noves 

desigualtats socials que hem de combatre. Desigualtats, que 

de vegades canvien de sector social, abans potser la gent 

gran era el col·lectiu on les desigualtats es notaven més i 

avui potser aquestes desigualtats es traslladen a la gent 

jove en el moment de fer front al seu futur com a adults. 

En grup Nova Opció per Parets, som la segona força municipal 

i som un grup independent, d esquerres i d àmbit local. 

Comencem aquest nou mandat amb moltes ganes de treballar i 

de tirar endavant les nostres propostes. 

Els resultats electorals ens han situat a l oposició i el 

missatge que hem rebut dels votants és de fer política 

municipal des d aquest lloc. La nostra oposició serà 

constructiva. Serem motors tant de les nostres propostes com 

de les propostes que presentin els altres grups, sempre 

buscant el millor pels paretans. 

Estem segurs que tots els grups s avindran a tirar endavant 

moltes de les nostres propostes perquè incideixen clarament 

en la millora del poble. Estem per la materialització 

d iniciatives concretes en sanitat, en mobilitat, en oci 

pels joves, perquè no hagin de marxar del poble, en 

escolarització, en serveis socials, en urbanisme, en 

habitatge pel joves i pels grans, entre d altres. Fer un 

poble on es visqui millor, on hi hagi qualitat de vida, on 

hi hagi un creixement ordenat que permeti integrar els 

nouvinguts tant des del punt de vista social com dels 

serveis. Fer un Parets on els nostres fills i néts vulguin i 

els agradi viure, és un dels nostres objectius. 
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Quan les propostes dels altres grups entenguem que no són 

bones pel poble o són millorables, nosaltres discreparem i 

proposarem les alternatives que creguem més encertades, en 

el benentès que del debat i la confrontació d idees, mai de 

persones, sempre en sortirà un projecte millor. 

Perquè dels governants s esperen decisions i accions que 

siguin bones pel moment que es prenen, però sobretot 

decisives per al futur. Un bon governant és aquell que 

s avança a trobar solucions als problemes abans que 

apareguin, i en fa una bona previsió. 

En democràcia no tot s hi val. Per recuperar la confiança 

amb els electors i per governar per a tots els que val és el 

coneixement i el treball constant, lluny de la 

burocratització. Confiar en les persones com tantes vegades 

s ha repetit i fer política de proximitat és el que cal. 

Tal com diem en el nostre programa entenem que a la política 

local li cal treball, proximitat, sinceritat, capacitat, 

ètica, pedagogia, confrontació legítima, diàleg i dedicació. 

Nosaltres estem en aquest camí. 

Moltes gràcies.

 

A continuació intervé la presidència i manifesta el següent: 

Benvolguts regidors i regidores, veïns i veïnes de Parets. 
Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin per 
expressar emocions. Per explicar-vos com em sento avui, en 
aquest acte senzill però especialment solemne. 

Em sento profundament honorat. Em sento ple d il·lusió i 
alhora seré i conscient de les responsabilitats que avui 
assumeixo com a alcalde novament. 

Per això en primer lloc, voldria felicitar les diferents 
forces polítiques aquí representades, els seus nomenaments 
com a regidors, alhora que també ens hem de felicitar tots 
per haver celebrat unes noves eleccions municipals on tothom 
ha expressat lliurement la seva voluntat en una jornada 
electoral tranquil·la i amb poca participació, en part 
atribuïble a la coincidència amb pocs mesos de diferents 
cites electorals, tot i que segurament cada ciutadà deu 
tenir els seus motius per renunciar al dret democràtic 
d expressar-se a les urnes. 

Malgrat la reflexió que hem de fer tots els partits per 
lluitar contra l abstenció, els resultats tan satisfactoris 
que hem obtingut els socialistes en aquestes eleccions 
municipals suposen un reconeixement de la feina feta i també 
una gran responsabilitat alhora d afrontar una nova i 
important etapa que serà de superació, de continuïtat, de 
millora i de progrés, i ens anima a continuar treballar amb 
il·lusió renovada, amb noves fites, amb noves idees, amb 
l objectiu de millorar la qualitat de vida i aportar 
solucions reals a les demandes de la gent. 
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Com alcalde escollit en aquesta sessió plenària d avui em 
correspon, primer de tot, donar les gràcies, moltes gràcies, 
a totes i a tots els regidors que m han escollit com alcalde 
de Parets i dir-los que estic molt content, que estic 
il·lusionat i que em sento orgullós de tornar a ser novament 
alcalde del nostre poble, i de tornar a representar des de 
l Alcaldia aquest poble que estic segur estimem moltíssim. 

Vull donar les gràcies a totes les persones que amb el seu 
vot han permès que la nostra candidatura, la del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal, fos la 
candidatura més votada en les passades eleccions municipals 
del dia 27 de maig. 

Permeteu-me també unes breus paraules d agraïment als 
companys del grup municipal socialista i la resta dels 
companys del meu partit, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya: un conjunt d homes i de dones que han fet del 
municipalisme una passió. Una traducció, pràctica, a peu de 
carrer, dels valors de la llibertat, la igualtat i la 
justícia social. 

Voldria també recordar i agrair els regidors de l anterior 
legislatura que no continuen, el seu esforç, el seu treball 
i les seves aportacions per a la millora del poble durant 
els aquests anys que han estat en l Ajuntament. Gràcies als 
que avui ens acompanyen en Josep Castells i l Ana Fernández, 
companys amb els quals els tinc una gran consideració i 
afecte personal. 

Acceptar la responsabilitat de l Alcaldia suposa un 
compromís amb Parets que va molt més enllà d una acció 
individual. 

Acceptar la responsabilitat de l Alcaldia neix en el meu 
cas, de la voluntat de treballar pel meu poble, on hi he 
nascut i on hi visc, per fer de Parets una vila de futur per 
a tothom, un poble on viure i conviure, on el progrés i el 
seu dinamisme el facin capdavanter per la seva convivència i 
qualitat de vida. 

Acceptar la responsabilitat de l Alcaldia també suposa un 
sacrifici per la gent que t envolta més a prop, és a dir, la 
teva família, els teus fills i la teva dona, a qui vull 
agrair públicament el suport que sempre m ha donat i 
continua donant-me. 

Acceptar la responsabilitat de l Alcaldia suposa també 
assumir-la pels propers anys i no deixar-la al poc temps com 
diuen alguns. Aquests que diuen això només els hi he de dir 
que conservo la mateixa il·lusió del primer dia, això sí amb 
algun cabell blanc més i algun quilo de més, però mantinc 
aquest esperit de servei al meu poble i la il·lusió intacte, 
i us diré perquè: perquè m estimo i m encanta Parets i la 
seva gent.
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Mireu el nostre poble. Parets és el reflex dels valors, els 
compromisos i la implicació de la seva gent. Gent que mira 
en positiu, que és vital, engrescadora i constructiva. I amb 
tots els paretans i paretanes, els socialistes de Parets 
volem compartir el nostre projecte. Un projecte que vàrem 
iniciar fa anys. Un projecte de transformació del nostre 
poble fins aconseguir el que avui és Parets. 

Un poble modern i dinàmic que aspira a ser exemple de vida i 
d atenció a les persones, pensant sempre en el benestar del 
conjunt de la població.  

I aquesta transformació els socialistes l hem fet impulsant:  

 

Una acció de govern basada en el diàleg que ha 
treballat per la construcció d un projecte de 
convivència i de respecte a la diferència.  

 

Una acció de govern que ha apostat per una ciutadania 
activa, compromesa amb el seu entorn: el seu carrer, la 
seva plaça, el seu barri i sobretot compromesa amb les 
persones. 

En definitiva, una acció de govern que no vol una ciutadania 
exclusivament consumidora de serveis públics, sinó una 
ciutadania crítica, exigent i formada amb un govern que 
escolta, que respon, que decideix i que dóna compte.  

Per això, es convenient escoltar, escoltar tothom i ser 
capaços de fer participar tothom d una reflexió constant, 
que ens permeti fixar idees, definir prioritats, elaborar 
propostes i manifestar d una forma pública i lliure el que 
un pensa. Aquests dies tots hem parlat molt, estic convençut 
que hem escoltat també molt. Jo he escoltat molt, he 
escoltat els qui m han felicitat i m han donat ànims i he 
vist la insatisfacció en el rostre d altres perquè no ha 
passat el que volien. 

Comencem avui aquest nou mandat. El nostre programa per 
aquest nou període presenta forces projectes necessaris i 
il·lusionants per al nostre poble, perquè volem un Parets 
ambiciós, orgullós de tenir millors equipaments, solidari 
amb els que més ho necessiten, respectuós amb el medi, 
econòmicament desenvolupat i competitiu, un poble amb 
empenta que progressi equilibradament amb més i millors 
serveis amb els quals puguem reforçar el nostre benestar.  

Continuarem treballant per enfortir la nostra identitat i 
aconseguir una vila de la qual ens sentim orgullosos i en 
gaudim tots, sense diferències, en un clima de convivència i 
participació. 

En aquesta nova etapa de progrés que avui iniciem tenim la 
voluntat de construir un bloc compacte d esquerres a 
l Ajuntament, i per això apostem per revalidar el pacte amb 
Iniciativa Catalunya - Verds, el grup amb el qual em 
compartit l acció de govern en els darrers anys. Aquesta 
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pluralitat de sensibilitats en l acció de govern d aquests 
anys ens ha fet créixer i hem après plegats la bondat del 
diàleg i l entesa en aquelles qüestions que es poden 
compartir des de la proximitat ideològica. Crec que aquest 
és el camí, i més quan no hi ha necessitat numèrica com ha 
sigut en aquests anys anteriors i això ha estat possible 
perquè els dos partits d esquerres hem entès que el projecte 
de poble ha d estar per sobre de partidismes i que un ha 
d estar a l Ajuntament per servir i per treballar pel poble 
i no per servir-se de l Ajuntament. 

Abans d entrar en el que poden ser alguns principis 
programàtics, només alguns em voldria referir a l actual 
composició del ple municipal format per 5 grups polítics. 
Aquesta és l expressió de la diversitat i la pluralitat del 
nostre poble. Parets necessita el més ampli consens entre 
els seus representats en tots aquells aspectes que esdevenen 
estratègics per al desenvolupament del nostre poble 

 

habitatges i infrastructures per citar-ne alguns. És per 
això que vull oferir a tots els regidors i regidores 
presents en aquest consistori el diàleg necessari i 
imprescindible per afavorir un clima de treball que ens 
convidi al treball democràtic i intel·ligent, defugint de 
demagògies. Aquest debat ens ha d obrir les portes de la 
reflexió comuna que ens ha de portar a reconèixer els 
encerts i els errors d uns i d altres, del govern i de 
l oposició. Des de aquesta perspectiva vull expressar la 
meva voluntat d escoltar i valorar les propostes i 
suggeriments que em puguin arribar des de qualsevol dels 
grups municipals que formen aquest plenari. Parets en 
exigeix aquest esforç, i si ho aconseguim serà el millor que 
li podem oferir a Parets, el nostre poble. 

Tinc la profunda convicció que un poble o una ciutat és per 
sobre de tot convivència. Una convivència que requereix ser 
cultivada i fomentada. Cal que establim les bases per tal 
que la convivència sigui el referent de pertinença que 
lligui a les persones com individus en un projecte 
col·lectiu. 

Per això els projectes durant els pròxims 4 anys tenen com 
objectius:  

 

Un poble a la mida de les persones i amb més 
oportunitats per tothom. Sense perdre de vista encara 
el conjunt de necessitats d infrastructures que queden 
pendents, hem de continuar abordant la creació d eines 
per generar ocupació, benestar, per desenvolupar el 
comerç i la diversificació industrial. La Marineta serà 
un espai aglutinador per la generació d activitats, de 
serveis, principalment aquelles basades en la formació, 
ocupació i coneixement. 

 

Un poble on l accés a l habitatge sigui una prioritat. 
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A ningú se li escapa que aquest és un dels aspectes més 
complexes que hem d afrontar. Els ajuntaments no 
disposem de totes les eines per incidir en els 
mecanismes que intervenen en el mercat immobiliari. No 
tenim la solució al problema del habitatge, però si 
podem donar solucions concretes, com impulsant la 
construcció de 150 habitatges protegits de lloguer i 
venda per a joves i gent gran, i posant mecanismes 
d intermediació en el mercat de l habitatge de lloguer 
a partir de l empresa municipal. 

 

Un poble que treballi per la superació dels 
desequilibris territorials i socials.  

Des del desplegament d un ampli programa d obres, 
d equipaments i de serveis s ha d arribar a una cada 
cop més plena integració territorial i social del 
nostre poble. Amb aquesta línia desenvoluparem un pla 
d integració urbana a diferents carrers del Eixample, 
realitzarem un pla de millora del barri antic segons el 
seu pla de mobilitat i endegarem actuacions encaminades 
a atendre les necessitats de la població. 

 

Un poble on la cultura, l educació, la sanitat i 
l esport estiguin a l abast de tots.  

Amb la construcció de nous equipaments educatius (un 
nou IES, una nova Escola Bressol, l ampliació del 
Pompeu Fabra, cal Jardiner. Amb l ampliació i 
remodelació del CAP adequat a les noves necessitats del 
nostre municipi. Amb la millora del equipaments 
esportius (ampliació piscina Can Butjosa i una nova 
sala esportiva)i amb la consolidació de l oferta 
cultural aconseguirem una millor qualitat de vida i més 
i millors serveis per a la nostra població. 

 

Un poble que treballi per la cohesió social. Amb la 
posada en marxa de la nova residència i centre de dia 
amb l impuls del Pla d acollida i per la igualtat de 
les persones, i amb el Consell de Salut i amb les 
mesures per fomentar el respecte i la convivència 
aconseguirem un millor benestar. Un benestar que 
associa la idea de seguretat i de llibertat com a 
resultat de les polítiques de cohesió social i de 
solidaritat que hem impulsat des de l Ajuntament.  

Aquests objectius complementats amb d altres com la millora 
de la mobilitat, un urbanisme equilibrat i respectuós amb el 
medi ambient i pensat per a les persones, un aposta pel 
manteniment de la neteja del espai públic i sobretot una 
participació ciutadana cada vegada més implicada en la 
gestió municipal. Pretenem fer de Parets una vila de 
convivència, d escala humana, oberta al progrés, amb empenta 
a tots els nivells, on tothom hi tingui cabuda, amb espais 
per viure, per treballar, per comprar, pel lleure, que la 
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integració sigui fàcil i que coincidim tots en el camí del 
progrés i de la convivència. 

Aquest és el projecte de poble on volem viure i mirar el 
futur junts. Un Parets que cregui amb les seves 
possibilitats i treballi per aconseguir nous reptes. Per 
això, els socialistes hi abocarem el millor de nosaltres. 
Aquest és el fonament d una esquerra avançada, progressista 
i integradora, que planteja un horitzó de futur basat en 
tres conceptes: convivència, benestar i més i millors 
serveis. 

Voldria expressar una darrere idea, tots aquests objectius 
són els que ens proposem com acció de govern i volem fer-ho 
des de la proximitat i des del diàleg. Aquestes són les 
premisses, les condicions que ens permeten sempre avançar. 

La proximitat i el diàleg impliquen per sobre de tot 
capacitat d escoltar, abans de decidir. Avui no es pot 
afrontar cap projecte sense escoltar. I crec fermament que 
així ha de ser, també des de l Alcaldia. 

Però al costat de la proximitat i el diàleg també vull 
expressar que crec que la fermesa, el rigor i la convicció 
són també valors fonamentals en l exercici de les nostres 
responsabilitats.  

Fermesa per defensar allò que clarament configura el que 
entenem com l interès general. Amb unes altres paraules, el 
bé comú. 

Rigor, per fer de l exercici de governar una permanent 
mostra d honestedat personal i política, de competència i 
solvència, que ens obliga a complir amb els compromisos, amb 
la paraula donada, i també en saber dir NO quan toca, i això 
us ho diu una persona que sempre té el SI a punt. 

I convicció, que vol dir prendre decisions sobre la base 
dels valors i creences que configuren el nostre ideari 
polític socialista: la llibertat, la igualtat i la justícia 
social. 

Vull adreçar-me també als treballadors i treballadores 
municipals. L Ajuntament com organització ha estat un dels 
motors de la transformació i el canvi del nostre poble. La 
contribució de tots plegats, la vostra complicitat, és 
imprescindible per tal que ho continuï sent en el futur i 
millori els serveis que es donen a la població. 

Vull acabar amb un prec, amb la formulació d un desig amb 
veu alta. Vull demanar-vos que siguem capaços de mantenir 
l orgull i el sentiment de pertinença al nostre poble que és 
Parets. Un poble humil i treballador, d arrels agrícoles i 
present industrial, que vol preservar la seva identitat, que 
perviu enmig de la gran àrea metropolitana, buscant 
l equilibri amb el seu entorn i que dissenya un futur 
agradable per a la vida de les persones. 
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Amb la confiança que compartirem les línies generals 
d actuació i amb l esperança posada en la seva realització, 
emprenem des d avui mateix dia 16 de juny de 2007, aquest 
nou mandat, al servei del nostre poble i ho fem, creu que 
tots els aquí presents, amb plena i total disponibilitat, 
amb honestedat, amb il·lusió, amb un gran equip i amb la 
mirada posada cap al davant, us ofereixo el meu treball amb 
la voluntat de contribuir amb l esforç personal i amb la 
participació de la població i de tothom per millorar, 
modernitzar i fer avançar en termes d igualtat, en termes de 
justícia, i en termes de solidaritat el nostre poble de 
Parets. 

Moltes gràcies i visca el poble de Parets.

  

L alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau  

L alcalde   
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