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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNT AMENT DE 
PARETS DEL VALLÈS 

 

 

Identificació de la sessió 

Sessió número: 7/2011 
Caràcter:  extraordinari  
Data:  11 de juny de 2011 
Horari:  de 12 a 12.50 h 
Lloc: Sala Cooperativa  
 

Hi assisteixen: 

Sergi Mingote Moreno (PSC-PM)  
Sònia Lloret Mas (PSC-PM) 
Dídac Cayuela Núñez (PSC-PM) 
Susanna Villa Puig (PSC-PM) 
Francesc Juzgado Mollà (PSC-PM) 
M. Àngel Granado Navarro (PSC-PM) 
Àfrica Martínez Belles (PSC-PM) 
Rosa Martí Conill (NOPP) 
Ferran Vidal Serrano (NOPP) 
Lluís Cucurella Monreal (NOPP) 
José L. Rodríguez González (NOPP) 
Xavier Martín Rodríguez (CIU) 
Raul Urtusol Bou (CIU) 
Esther Samon Guasch (CIU) 
Roberto Carmany Valls (PP) 
Marc Soto Miguel (PP) 
Joan Folguera Obiol (ICV-EUIA-E)  
Jordi Pousa Engroñat, 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 

El secretari obre la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que, en primer lloc, té com 
a ordre del dia la constitució de l’Ajuntament i, en segon lloc, l’elecció de l’alcalde 

Procedeix 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. 
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“Article 194 

1. El mandat dels membres dels ajuntaments és de qu atre 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. 

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 su ccessors, en cap cas no 
podran adoptar acords per als quals legalment es re quereixi 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 reg idors electes, en aquest 
supòsit, es constitueixen el quarantè dia posterior  a les eleccions. 

2. A tal fi, es constitueix una mesa d’edat integra da pels elegits de major 
i menor edat presents en l’acte, i actua com a secr etari el qui ho sigui de 
la corporació. 

3. La mesa comprova les credencials presentades o a creditacions de la 
personalitat dels electes com a base a les certific acions remeses a 
l’Ajuntament per la Junta Electoral de Zona. 

4. Realitzada l’operació anterior, la mesa de la co rporació declararà 
constituïda la corporació si concorren la majoria a bsoluta dels regidors 
electes. En cas contrari, se celebrarà sessió dos d ies després. Aleshores 
restarà constituïda la corporació amb independència  del nombre de regidors 
presents.” 

El secretari fa referència a l'arqueig i indica que 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 a 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. 

El secretari procedeix a constituir la mesa d’edat, formada  pels regidors presents de major i 
menor edat. D'acord amb les dades que tenen són el senyor Lluís Cucurella Monreal com a 
major d'edat  i el senyor Marc Soto Miquel. 

El secretari els crida, presenten les seves credencials i seuen a la presidència. 

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 Cucurella i el senyor Soto, en la 
seva condició de regidor de menor edat. Actua com a secretari el de la corporació. 

El secretari  tot seguit, 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 
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obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat a l rei, guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’ estat.” 

Contesten: 

El senyor Cucurella:  SI PROMETO 

El senyor Soto: SI JURO  

A continuació, el senyor Cucurella 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 senyor 
Cucurella formula la pregunta següent: 

“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 fo namental de l’estat” 

Contesten: 

Sergi Mingote Moreno SI PROMETO 

Sònia Lloret Mas SI PROMETO 

Dídac Cayuela Núñez SI JURO 

Susanna Villa Puig SI PROMETO 

Francesc Juzgado Mollà SI PROMETO 

Miguel Ángel Granado Navarro SI PROMETO 

Àfrica Martínez Belles SI PROMETO 

Rosa Martí Conill SI PROMETO 

Ferran Vidal Serrano SI PROMETO 

José Luís Rodríguez González Per imperatiu legal SI 
PROMETO 

Xavier Martín Rodríguez SI PROMETO 

Raul Urtusol Bou SI PROMETO 

Esther Samon Guasch SI PROMETO 

Roberto Carmany Valls SI PROMETO 

Joan Folguera Obiol SI PROMETO 

 

Un cop que els regidors i les regidores han pres possessió del seu càrrec, el senyor 
Cucurella declara constituïda la corporació, que queda formada pels regidors i regidores  de 
les llistes electorals següents: 

 

Nom i cognoms Candidatura 
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Sergi Mingote Moreno PSC-PM  

Sònia Lloret Mas PSC-PM  

Dídac Cayuela Núñez PSC-PM  

Susanna Villa Puig PSC-PM  

Francesc Juzgado Mollà PSC-PM  

Miguel Ángel Granado Navarro PSC-PM  

Àfrica Martínez Belles PSC-PM  

Rosa Martí Conill NOPP 

Ferran Vidal Serrano NOPP 

Lluís Cucurella Monreal NOPP 

José Luís Rodríguez González NOPP 

Xavier Martín Rodríguez CIU 

Raul Urtusol Bou CIU 

Esther Samon Guasch CIU 

Roberto Carmany Valls PP 

Marc Soto Miguel PP 

Joan Folguera Obiol ICV-EUIA-E 

 

2. Elecció de l’alcalde 

Tot seguit es passa al segon punt de la sessió i correspon l’elecció de l’alcalde. El senyor 
Cucurella demana al secretari que doni compte del procediment establert. 

El secretari llegeix l’article 196 de la Llei orgànica de règim electoral general disposa: 

“En la mateixa sessió de constitució de la corporac ió es procedeix a 
l’elecció d’alcalde, d’acord amb el següent procedi ment: 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapç alin les seves 
corresponents llistes. 

b) Si algun d’entre ells obté la majoria absoluta d els 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 p er sorteig.” 

De conformitat amb el procediment anterior el senyor Cucurella sol·licita a les diferents 
llistes electorals que manifestin si presenten candidat per alcalde i una vegada presentats 
els candidats demana als regidors i regidores que procedeixin a la votació en el paper que el 
secretari els entrega en aquest moment. 

 

Candidats                                      Cand idatura 
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Sergi Mingote Moreno PSC-PM 
Rosa Martí Conill NOPP 
Xavier Martín Rodríguez CIU 
 
A continuació el senyor Cucurella els nomena per tal que dipositin el seu vot. 

Un cop efectuada la votació pels regidors de la Mesa d'edat, realitzat l’escrutini, s'exposen  
els resultats: 

7  Vots a favor del candidat senyor Sergi Mingote Moreno del PSC-PM  
4  Vots a favor de la candidata senyora Rosa Martí Conill del NOPP 
3  Vots a favor del candidat senyor Xavier Martín Rodríguez de CiU 
3  Abstencions  
 

A la vista del resultat de l’escrutini es proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès el senyor Sergi Mingote Moreno, que encapçala la llista del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), a qui el secretari li formula la presa de possessió. 

“Senyor Sergi Mingote Moreno jureu o prometeu per la  vostra consciència 
i honor complir fidelment les obligacions del càrre c d’alcalde amb 
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitu ció com a norma 
fonamental de l’estat” 

Contesta el senyor Sergi Mingote Moreno: SI PROMETO 

A continuació l’alcalde manifesta que com diu el secretari l'experiència ja està aquí. No és 
fàcil, i ho sap un que està a primera fila, el qual ha estat el seu mestre. 

A continuació obre un torn de paraula, que comença del grup menor a grup major, i comença 
la formació d'ICV-EUAIA-E, el regidor Joan Folguera. 

Pren la paraula el senyor Folguera. Bon dia a tothom. Senyor alcalde, regidors, regidores, 
secretari, ciutadans i ciutadanes de Parets, com a portaveu del grup municipal d'Iniciativa 
per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa, vol en primer lloc felicitar al nou alcalde 
de Parets, el senyor Mingote pel seu nomenament. També a la resta de regidors i regidores 
que a partir d'avui formaran part del consistori paretà. 

Durant els darrers dies tots han pogut viure les incerteses d'aquest nomenament. Incerteses 
produïdes com a conseqüència dels resultats obtinguts per les diferents forces polítiques, 
aquí representades. Diuen que les matemàtiques són ciències exactes, però en l'aritmètica 
política dels pactes de govern no és així. Quatre més tres més dos no és el mateix que set 
més dos. 

Celebren que finalment s'hagi imposat la lògica política, la coherència i el sentit comú. Vol 
donar les gràcies a tots els paretans i paretanes, que el proppassat dia 22 de maig van 
exercir de ciutadans i ciutadanes i van votar a les eleccions municipals que es van celebrar 
al municipi. 

En moments d'una clara davallada dels partits d'esquerres, el projecte polític del seu grup i 
la confiança de la gent en el mateix s'ha mantingut intacta. El seu agraïment més sentit a 
tots aquells que els van donar el seu suport votant la força política que representa. 

Els idearis d'ICV-EUAIA-E són per tots vostès força coneguts. Són gent de l'esquerra de 
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progrés. L'esquerra social. L'esquerra verda. Envers aquests idearis i enfront de la situació 
complexa econòmica i social que estan vivint treballaran a partir d'avui mateix i des de 
l'Ajuntament amb força i determinació per fer-hi front. 

Senyor alcalde, sens dubte seran quatre anys difícils per a molts ciutadans i ciutadanes. Des 
de l'Ajuntament caldrà doncs treballar per a allò que ara és prioritari. Si és així duran a terme 
la seva tasca des d'una oposició constructiva, aportant i sumant idees i actituds, sinó amb  
ICV-EUAIA-E trobarà pel contrari la més activa oposició. 

Un poble no progressa sinó ho fa la seva gent. Cal treballar des d'ara per garantir la igualtat 
i els drets bàsics de tothom com elements elementals per assegurar la cohesió i la pau 
social, que tota col·lectivitat necessita per a una bona convivència. 

El senyor Folguera demana a tots els regidors i regidores aquí presents, que s'afegeixin a 
aquest repte de progrés per al poble, aportant i sumant esforços. 

Senyor alcalde, regidors i regidores, Parets a partir d'avui i durant els propers quatre anys és 
un projecte comú des de la reticència, l'estratègia del desgast, l'enfrontament i l'escepticisme 
polític no es construirà res de bo per al municipi i poc aportaran a tots aquells que els han 
donat la seva confiança. 

Demana a tots la mateixa intensitat de treball i esforç que duran a terme ells, des del 
compromís que representen els més de cinc-cents vots que van rebre. 

Són ja més de divuit mil persones al municipi. Divuit mil realitats diferents, divuit mil 
inquietuds diferents, persones que els han donat la seva confiança i que esperen el millor 
d'ells, al marge de les seves diferències ideològiques. 

Per últim vol dir a tots que aquest per a ell serà un d'aquells dies especials. D'aquells dies 
que queden gravats a la memòria per sempre. Ser avui aquí és una gran satisfacció. Poder 
servir al seu municipi durant els propers quatre anys és un gran repte, però també un gran 
honor. Moltes gràcies. 

L'alcalde dóna les gràcies al representant d'Iniciativa i dóna la paraula al representant del 
PP, el senyor Roberto Carmany. 

Pren la paraula el senyor Carmany, i en primer lloc dóna l'enhorabona a l'alcalde i a tots els 
regidors que entren, i als regidors que estaven abans. Com tothom sap, fa uns mesos el 
Partit Popular li va donar la tasca d'encapçalar la candidatura de Parets. Una tasca que va 
agafar amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes. Creu que han fet una bona 
campanya i han tret un bon resultat, de fet un resultat històric aquí a Parets, amb dos 
regidors, però no és suficient ni de lluny, per això el PP no ha presentat la seva candidatura. 

Dir a tots els paretans que faran una oposició constructiva, treballaran des de la 
constructivitat i amb les ganes que tenen de treballar per als paretans. Després de moltes 
reunions amb la Junta Local, amb la Comarcal i la Regional, creuen i van arribar a la 
conclusió que havien de fer un acte de responsabilitat amb el seu vot. Ha estat un partit que 
s'ha abstingut, perquè creien que el partit que havia de governar era la força més votada, 
per això queden a la seva disposició, treballaran dur i estan a la disposició de tots els 
regidors i del senyor alcalde. Gràcies. 

L'alcalde dóna les gràcies al representant del Partit Popular i dóna el torn al representant de 
Convergència i Unió, el senyor Xavier Martín. 
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Pren la paraula el senyor Martín, i felicita a tots els regidors i regidores i al nou alcalde i li 
desitja tots els encerts en l'exercici del seu càrrec en benefici de la gent de Parets i del 
poble. Que sàpiga que des de avui en tot allò que considerin que sigui positiu per a Parets i 
per als veïns tindran el seu vot a favor, però també han de saber que en tot allò que 
considerin perjudicial els trobaran en l'oposició. Una oposició que serà serena i constructiva i 
mai serà una oposició del no, perquè sí, ni destructiva. 

CiU es va presentar oferint un canvi positiu. Una actitud positiva, que és la que els mourà en 
tot moment, que no està renyida en defensar el seu programa i les seves propostes en 
contraposició de les propostes del nou govern. 

En tot el procés des del dia de les eleccions fins avui creu que ha quedat prou clar que no 
volen ocupar un càrrec per ocupar un càrrec, ni molt menys un sou, ni tenir o deixar de tenir 
qualsevol càrrec. No els mou això i creu i espera que hagi quedat prou clar i com que ha dit 
que no els mou això, no els mou el ser, sinó el fer, i el primer que han volgut ha estat ser 
fidels amb l'esperit de la seva oferta de canvi. Ser fidels amb les gairebé 1.350 persones, 
que els van donar el seu suport, perquè aquest canvi fos possible i el que els mou i els 
mourà són els compromisos i les propostes de CiU. A l'Esther, al Raul i a ell els il·lusiona 
començar aquesta nova etapa i és per això que vol agrair en  un dia com avui a tots els 
militants i simpatitzants de CiU, a tots els membres, amics, els que els van voler 
acompanyar a la llista electoral i sobretot a tots els paretans i paretanes, que els han donat 
el seu suport i els han votat, perquè tenen clar que sense ells, els uns i els altres, avui cap 
dels tres hi serien aquí. 

Esperen poder-los representar amb la màxima dignitat i intensitat, sabent que tot allò que 
faran serà pensant en tota la gent de Parets. Els que els han votat i els que no. CiU vol ser 
útil i estar al servei de tothom. I com ha dit abans, no els mou el ser, sinó el fer, és per això 
que tenen molta il·lusió per fer molt per al poble. També des d'aquesta posició, que és la que 
han triat, després de parlar i escoltar a molta gent tenen la convicció i saben que podran 
aportar molt al poble. Així doncs, comença una nova etapa. Esperen poder estar tots a 
l'alçada del moment i de les circumstàncies. És un moment molt difícil per a tots els paretans 
i paretanes, i tingueu segur que posaran el bo i el millor que puguin aportar, perquè això 
sigui així. Res més i moltes gràcies. 

L'alcalde dóna les gràcies al regidor de CiU. Ara és el torn de la representant de Nova Opció 
per Parets, la senyora Rosa Martí. 

Pren la paraula la senyora Martí i felicita tots els regidors i regidores i dóna les gràcies a les 
persones que els acompanyen avui en aquest acte. Exposa que Nova Opció Per Parets és 
un partit d'àmbit local i la seva única preocupació és fer una bona gestió, no els mou cap 
interès personal ni partidista d'escalfar cadires i viure de la política de manera professional. 

Són una força política preocupada pel poble que entenen el municipalisme com una forma 
de govern prioritari i de proximitat. 

Entenen la política com el primer servei públic i no com una eina per solucionar situacions 
personals. Alguns s'acosten a la política per poder cobrar sous molt per sobre del que poden 
cobrar treballant en una empresa privada. Per això la seva llista ha presentat persones amb 
formació i experiència perquè el funcionament d'un Ajuntament ho necessita i avui més que 
mai. 

La política necessita gent preparada perquè els problemes són molts i grossos. 
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Nova Opció per Parets és la segona força municipal, així ho han dit les urnes, han 
incrementat la seva representació en un regidor. 

Les urnes no han atorgat a ningú la majoria absoluta, com s'ha vist, per tant per governar 
calen pactes. 

També han de tenir molt en compte l'abstenció que s'ha produït en aquestes eleccions, al 
voltant del 50%, que ha dit que no volia votar a ningú. Per tant, aquest és un fet a tenir en 
compte. 

Ha sorgit recentment el moviment dels indignats, Parets també té una representació. Aquest 
moviment segurament obeeix a la situació que es viu complicada i a la qual els polítics 
integrants en les estructures partidistes tradicionals no hi donen resposta. 

Els agradaria que des de la política local hi hagués una regeneració de veritat. El NOPP està 
perquè això sigui possible. Saben que les coses es poden fer millor i d'una altra manera i 
des de Nova opció per Parets volen fer la seva aportació per millorar la política i millorar la 
imatge dels polítics. 

EI resultat de la votació de l'elecció d'alcalde fa entreveure, que en els propers dies 
cristal·litzarà en algun  tipus d'acord amb alguna altra força política. 

Des de Nova Opció per Parets, malgrat els bons resultats que han obtingut no tenen avui per 
avui l'opció de governar. La seva tasca serà constructiva com fins ara, faran propostes, 
recolzaran les propostes que es presentin i pensen que poden assumir, la qual cosa no 
implica que no expressin les seves opinions i crítiques davant el que considerin inadequat. 

Nova Opció per Parets entén que la situació de crisi actual necessita de l'esforç de tots. 
Necessita també a nivell local canviar el tipus de política que s'ha fet fins ara a base de 
molta publicitat i poc control de les despeses. 

El seu grup estarà al costat de qui presenti propostes de govern que suposin millores per al 
poble desenvolupades amb austeritat. No volen que es gasti més, volen que es gasti bé. 

Estaran al costat de qualsevol proposta sigui del grup que sigui que impliqui reduir l'atur i 
generi ocupació i que no incrementi els impostos municipals. Perquè no és millor gestor el 
que gasta més sinó el que administra millor. 

Els agradaria que les adjudicacions d'obres s'ajustessin al pressupost. No com ha passat 
fins ara, com és el cas del carrer Sant Antoni adjudicat per 600.000 € i liquidat per 900.000 
€. 

Els agradaria que tots els nous projectes abans d'executar-se s'estudiessin bé, tant des del 
punt de vista tècnic com pressupostari, perquè no passés com fins ara que ha reinat la 
improvització, exemples molts, el cartell informatiu de sota el sindicat és un bon exemple de 
tot plegat, de com s'han fet les coses en general, de fer i desfer, d'improvitzar, car, adjudicat 
a una empresa de fora de Catalunya, fruit de la política que ha fet el PSC els últims temps. 

Els agradaria que es passés de tres regidors amb dedicació exclusiva a només dos, inclòs 
l'alcalde, perquè entenen que produiria un estalvi, es reduïra la despesa i es donaria 
exemple d'austeritat i entenen que n'hi ha prou, ja que l'Ajuntament amb una plantilla de 250 
treballadors compte amb personal suficient. 

Els agradaria que l'Ajuntament reduís el deute. Si els quasi 6.000 € que diàriament tornen a 
les entitats financeres els poguessin aplicar a reduir l'atur, a quantes persones podríem 



9 

donar feina enlloc d'engreixar els bancs? 

Els agradaria debatre sempre en els plens els problemes del poble, evitant desprestigiar a 
persones i grups. 

Els agradaria que els mitjans de comunicació subvencionats amb diners del pressupost 
municipal, per tant diners públics siguin neutrals i transparents. Apunten ara i aquí que 
demanaran la constitució d'un òrgan amb representació de tots els grups que vetllin per 
aquests principis. 

Els agradaria que es respectés sempre la Institució de l'Ajuntament al màxim i es separés de 
la vida dels partits polítics. Han vist que en aquest període previ a la constitució de 
l'Ajuntament com es feien fins i tot rodes de premsa d'un determinat grup polític. 

Els agradaria tenir al més aviat possible el nou lES, perquè és una necessitat per al poble 
així com que es posés en funcionament la residencia d'avis que és una inversió molt 
elevada, de moment amb les portes tancades, mai s'han de fer inversions amb diner públic i 
no posar-les en funcionament i també volen que la Marineta, que també és un espai pagat 
amb diners públics i està infrautilitzada es destini a espai per als joves al més aviat possible. 

Aquestes són propostes que estaven en el programa del NOPP i avui les indica en el primer 
discurs que fa en l'inici del nou consistori. 

Entenen que és imprescindible fer una reflexió sobre el moment que es viu, interpretar bé els 
resultats de les eleccions i treballar sota els principis de servei públic, austeritat i pluralisme. 

Els regidors de Nova Opció per Parets avui tenen, si cap, més força, més il·lusió que mai per 
aconseguir que el municipalisme sigui l'activitat política que regeneri la política, el seu grup 
no regatejarà cap esforç i iniciaran aquesta nova legislatura que saben que serà difícil en 
tots els aspectes, amb al voluntat d'estar al costat del poble, fer política real, austera i ben a 
prop de la gent. Moltes gràcies. 

Pren la paraula la presidència i manifesta que després de les intervencions dels 
representants de les diferents formacions polítiques, ha de dir que avui és un dia especial, 
tal com ha manifestat al principi de totes les intervencions l'amic Joan Folguera, i 
probablement per a tots. Un dia en el qual els sentiments estan a flor de pell, en què es fa un 
canvi, però sobretot es fa un pas endavant amb el futur del poble. 

Benvolguts regidors i regidores, veïns i veïnes de Parets, si li permeten que les seves 
primeres paraules siguin per expressar emocions, per explicar com se sent avui, amb aquest 
acte senzill, però al mateix temps emotiu i solemne. Se sent profundament honorat, ple 
d'il·lusió, alhora que conscient de les noves responsabilitats que avui assumeix per primera 
vegada, per això en primer lloc felicita les diferents forces polítiques, aquí representades, 
pels seus nomenaments polítics com a regidors, alhora que també s'han de felicitar tots per 
haver celebrat unes noves eleccions municipals, en les quals tothom ha expressat lliurement 
la seva voluntat, en una jornada electoral tranquil·la, amb poca participació, encara que 
superior a la de fa quatre anys, en un escenari social convuls i canviant. 

L'escenari social del país i de fet del món en general els ha de fer reflexionar profundament 
sobre quins han de ser els passos a encetar per donar respostes a les noves necessitats, a 
les noves societats que reclamen una forma d'entendre el món diferent. Un món cada dia 
més globalitzat, en què l'economia i un món financer mal entès ha portat a tants i tants 
ciutadans a patir una de les crisis més dures de les darreres dècades, i també en aquest 
punt han d'afrontar el canvi i les noves realitats per estar a l'alçada de les demandes que 
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realitzen tots els ciutadans. Han de treballar amb totes les seves forces per aconseguir que 
la dignitat sigui un dels valors que condueixin a aquest camí. 

Malgrat aquest dur escenari, els socialistes han obtingut el suport majoritari una vegada 
més, que suposa un reconeixement de la feina feta i també una gran responsabilitat a l'hora 
d'afrontar una nova i important etapa, que serà de superació i probablement de grans reptes, 
en què el principal objectiu serà la lluita contra la crisi i l'ajut a les persones que més ho 
necessiten. 

Com alcalde escollit en aquesta sessió plenària, avui li correspon en primer lloc donar les 
gràcies. Moltes, moltes gràcies a totes i tots els regidors que l'han escollit com alcalde de 
Parets. Està molt honorat, orgullós, content i il·lusionat de representar a aquest poble, que 
tant i tant s'estima, i que tant i tant s'estimen. 

Dóna les gràcies a totes les persones que amb el seu vot han permès que la candidatura del 
Partit dels Socialistes fos la candidatura més votada en les passades eleccions municipals 
del dia 22 de maig. 

També agraeix la responsabilitat i la coherència de les forces polítiques que han mantingut el 
seu criteri des de l'inici, i han posat per davant la voluntat del poble als interessos dels propis  
partits. 

És important en moments com els actuals construir i no destruir. No fer demagògia i sobretot 
veure un poble en color i no en blanc i negre. Agraeix especialment a totes les formacions, 
que veuen el municipi d'aquesta manera. Moltes gràcies Joan, moltes gràcies Roberto, 
moltes gràcies Xavier. 

Dóna les gràcies a tots i totes que heu participat amb aquests processos. Si li permeten 
unes paraules breus d'agraïment als companys del grup Socialista, a la resta de companys 
del seu partit i a totes les persones que han treballat des de la ciutadania per un projecte, en 
el qual heu cregut i us heu engrescat. Un conjunt d'homes i dones que han fet de la seva 
estima per Parets una passió. Una traducció pràctica a peu de carrer dels valors de la 
llibertat, la igualtat i la justícia social. 

El senyor Mingote vol recordar i agrair als regidors de l'anterior legislatura que no continuen, 
als seus companys, el seu esforç, el seu treball i les seves aportacions per a la millora del 
poble, que durant aquests anys han estat a l'Ajuntament. Moltes gràcies. 

Ha deixat per al final el seu agraïment més sentit, sincer i honest, al seu amic, al seu 
company i alcalde Joan Seguer.  

Li agraeix la total dedicació durant més de vint anys al poble. En Joan Seguer ha estat el 
director d'orquestra d'un poble que ha crescut amb ell. Un poble que s'ha transformat de la 
seva mà i en què les persones han estat sempre la seva principal preocupació. 

Li ha ensenyat tot el que sap d'aquest món tan difícil que és la política. De la seva mà ha 
après i reforçat valors tan necessaris com el diàleg, el treball, l'honestedat i la proximitat. Li 
ha donat la possibilitat de conèixer totes i cadascuna de les responsabilitats de l'Ajuntament. 
Ha estat un gran mestre. El seu mestre. 

El senyor Mingote li desitja en nom de tot el consistori i està segur que en nom de tot el 
poble de Parets, tota la sort que es mereix en aquesta nova etapa personal. Gràcies Joan, 
sap que sempre podrà comptar amb ell. 

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

Acceptar la responsabilitat de l'Alcaldia, i més en el seu cas, de la voluntat de treballar per al 
seu poble, on ha nascut, on viu, un poble que s'estima profundament. 

Acceptar la responsabilitat de l'Alcaldia també suposa un sacrifici per la gent que l'envolta 
més aprop, és a dir, la seva família, els seus pares, la seva dona i la seva filla, als quals vol 
agrair públicament el suport que sempre li han donat i li continuen donant. 

Parets és el reflex dels valors, els compromisos i la implicació de la seva gent, de vosaltres. 
Gent de Parets que mira en positiu, que és vital, engrescadora i constructiva, i amb tots els 
paretans i paretanes, els socialistes de Parets volen compartir el seu projecte. Un projecte 
que es va iniciar fa uns anys. Un projecte de transformació del poble fins aconseguir el que 
avui és Parets, un poble modern i dinàmic, que aspira a ser exemple de vida i atenció de les 
persones, pensant sempre en el benestar conjunt de la població, i aquesta transformació l'ha 
impulsat des d'una acció de govern basada en el diàleg, que ha treballat per a la construcció 
d'un projecte de convivència i de respecte amb la diferència i que continuarà sent així. 

Una acció de govern que ha apostat per una ciutadania activa, compromesa amb el seu 
entorn, els seus carrers, les seves places, els seus barris 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, amb un govern que 
escolta, que respon, que decideix i sobretot que dóna compte. 

Comença avui aquest nou mandat. El programa del seu grup per a aquest nou període és un 
programa sòlid. Un programa realista, un programa que és la suma de tantes i tantes 
sensibilitats que té el poble, però al mateix temps és un programa auster, per la difícil 
situació actual fa que tingui tres clares prioritats i que tots els esforços vagin adreçats en una 
mateixa direcció. Al foment de l'ocupació, les polítiques adreçades a les persones i la millora 
dels barris. 

Està convençut que tots els regidors i regidores d'aquest consistori treballaran per un poble 
que miri al futur amb il·lusió i amb optimisme. Un Parets que cregui en les seves possibilitats 
i treballi per aconseguir nous reptes, per això des de l'equip de govern abocaran el millor de 
tots ells. 

L'alcalde vol expressar una darrera idea. Tots aquests objectius són els que es proposen 
com acció de govern i ho volen fer des de la proximitat i des del diàleg. 

Aquestes són les premisses, les condicions que permeten sempre avançar. La proximitat i el 
diàleg impliquen per sobre de tot capacitat d'escoltar abans de decidir i creu fermament que 
així ha de ser també des de l'Alcaldia. Al costat de la proximitat i el diàleg també vol 
expressar que creu que la fermesa, el rigor i la convicció són també valors fonamentals en 
l'exercici de les seves responsabilitats. Fermesa per defensar allò que configura el que 
entenen com a interès general, en 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 de solvència, que obliga a complir amb els compromisos, amb la paraula 
donada i que fa saber dir que no quan toca i això ho ha après i li ha ensenyat una persona 
que té el sí al punt. 

Vol adreçar-se també als treballadors i treballadores municipals. L'Ajuntament com a 
organització ha estat un dels motors de la transformació i el canvi del poble. La contribució 
de tots plegats, la vostra complicitat és imprescindible per tal que ho continuï sent en un 
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futur. 

Per acabar vol demanar un desig amb veu alta. Vol demanar que siguen capaços de 
mantenir l'orgull i el sentiment de pertinença amb el poble, que és Parets. Un poble humil i 
treballador. Un poble d'arrels agrícoles i de present industrial, que vol preservar la seva 
identitat, que perviu en mig 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, amb la confiança que 
compartiran les línies generals d'actuació i amb l'esperança posada en la seva realització 
emprenen des d'avui dia 11 de juny de 2011 aquest nou mandat i tal com ha dit des del 
primer dia estén la mà a totes les formacions polítiques que vulguin sumar per Parets. Ara 
més que mai necessiten un govern estable, que garanteixi el millor futur per al poble, ofereix 
tot l'esforç del seu equip i el seu personal. 

Vol acabar fent analogia a una frase d'un polític francès, que ja fa més de vint anys, un dia 
com avui, va utilitzar l'alcalde sortint Joan Seguer, i diu així: És necessari saber el que es 
vol, quan es vol s'ha de tenir el valor de dir-ho i quan es diu és necessari tenir el coratge per 
fer-ho. A mi només resta dir-vos que aquest equip de govern que inicia aquesta nova etapa 
sap el que vol per Parets, però sobretot tenen la il·lusió i el coratge per fer-ho. Moltes 
gràcies. 

La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental Vist i plau 
 L'alcalde 


