
 

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  DEL  PLE  DE  CONSTITUCIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.:  7/2015
Expedient Gestiona: 2597/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 13 de juny de 2015
Horari: 12 h a 13 h
Lloc: Sala Cooperativa

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno (PSC-CP) 
Paola Gratacós Ballescà (PSC-CP)
Miguel Javier Pérez Rodríguez (PSC-CP)
Francesc Juzgado Mollá (PSC-CP)
Àfrica Martínez Belles (PSC-CP)
Antonio Fernández Arimon (PSC-CP)
Susanna Villa Puig (PSC-CP)
Dídac Cayuela Núñez  (PSC-CP)
Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Parets)
Antonio Torio Fernàndez (Sumem Parets)
Antonio Jaime Molina Herrera (Sumem Parets)
Jordi Seguer Romero (Ara Parets ERC-AM)
Ramon Pares López (Ara Parets ERC-AM)
Kènia Domènech Àlvarez (Ara Parets ERC-AM)
Rosa Martí Conill (NOPP)
Raul Urtusol Bou (CiU)
Manuel Losada Seivane (Ciutadans)
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

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 de Parets del Vallès 
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 la normativa. L'article 195 de la Llei  orgànica del 
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règim electoral general, diu:

“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.”

A tal fi es constituirà una Mesa d'edat integrada pels regidors i regidores elegits de 
major  i  menor  edat,  la  qual  comprovarà  les  credencials  presentades  de  tots  els 
regidors i regidores electes.

Com a pas previ a iniciar la constitució s'ha de donar compte als regidors electes de la 
situació de l'arqueig de caixa així com de la valoració del seu patrimoni.

Fet l'arqueig de les caixes de l'Ajuntament consten actualment en les diferents caixes 
en efectiu i amb entitats financeres, un import en els comptes de 6.676.348,66 €.

A dia d'avui la situació patrimonial de l'Ajuntament és que consten a favor seu 7.469 
béns, amb un valor comptable actualitzat de 132.535.656,03 €.

El secretari indica que dit això i una vegada comprovades les credencials, d'acord amb 
l'acta que els ha fet arribar la Junta Electoral, amb tots els regidors electes i havent 
comprovat quin són els regidors de major i menor edat, demana a la senyora Rosa 
Martí Conill i a la senyora Kènia Domènech Àlvarez, que vinguin al seu costat per 
constituir la mesa d'edat.

Una  vegada  comprovades  les  credencials  de  les  dues  regidores  electes  que 
constituiran la mesa d'edat, procedirem a prendre la possessió del seu càrrec per tal 
de poder iniciar les actuacions de la  mesa d'edat,  per aquest  motiu es formula la 
presa de jurament de les regidores que formen la mesa d’edat:

“JUREU  O  PROMETEU  PER  LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I  HONOR  COMPLIR  
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORES, AMB LLEIALTAT  
AL  REI  I  GUARDAR  I  FER  GUARDAR  LA  CONSTITUCIÓ  I  L’ESTATUT  DE  
CATALUNYA”

Contesten:

La senyora Rosa Martí Conill:  SI PROMETO 

La  senyora  Kènia  Domènech  Àlvarez:  SI PROMETO per  imperatiu  legal  i  vull  fer 
constar en acta que resto a disposició del nou Parlament i president del govern de 
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Catalunya  que  sorgeixin  a  partir  del  27  de  setembre  de  2015,  per  exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb les nostres institucions, 
l'estat Català, lliure i sobirà.

El secretari indica que una vegada feta la presa de possessió per part de les dues 
regidores electes que han de presidir la Mesa d'edat, aquesta queda constituïda i es 
passa a formular la presa de possessió de la resta de regidors i regidores electes.

A continuació, la senyora Martí sol·licita als regidors i les regidores electes, que lliurin 
als membres de la mesa d’edat les seves credencials. Aquestes credencials han estat 
en  possessió  de  Secretaria,  comprovades totes  elles  i  vist  que tots  els  membres 
electes estan a la mesa procediríem a la presa de jurament o promesa dels regidors 
electes. La senyora Martí 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  I  GUARDAR  I  FER  GUARDAR  LA  CONSTITUCIÓ  I  
L’ESTATUT DE CATALUNYA”

Contesten:

Sergi Mingote Moreno SI PROMETO

Paola Gratacós Ballescà SI PROMETO 

Miguel Javier Pérez Rodríguez SI JURO

Francesc Juzgado Mollá SI PROMETO

Àfrica Martínez Belles SI PROMETO

Antonio Fernández Arimon SI PROMETO

Susanna Villa Puig SI PROMETO

Dídac Cayuela Núñez SI PROMETO

Casandra Garcia Rodríguez SI PROMETO

Antonio Torio Fernàndez SI PROMETO

Antonio Jaime Molina Herrera SI PROMETO

Jordi Seguer Romero SI PROMETO per imperatiu legal i vol que 
consti  en  acta  que  per  expressió 
democràtica  de  la  voluntat  ciutadana 
anuncia  que  resta  a  disposició  del  nou 
Parlament, del president de la Generalitat 
de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les 
eleccions  del  27  de  setembre  de  2015, 
per  exercir  l'autodeterminació  del  nostre 
poble  i  proclamar,  juntament  amb  les 
nostres institucions, l'estat Català, lliure i 
sobirà.

Ramon Pares López SI PROMETO per imperatiu legal i vol que 
consti  en  acta  que  per  expressió 
democràtica  de  la  voluntat  ciutadana 
anuncia  que  resta  disposició  del  nou 
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Parlament, del president de la Generalitat 
de  Catalunya  que  sorgeixin  de  les 
eleccions  del  27  de  setembre  de  2015, 
per  exercir  l'autodeterminació  del  nostre 
poble  i  proclamar,  juntament  amb  les 
nostres institucions, l'estat Català, lliure i 
sobirà.

Raul Urtusol Bou SI PROMETO per imperatiu legal i vol que 
consti  en  acta  que  per  expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana del 
nostre país anuncia que resta disposició 
del  nou  Parlament,  del  president  i  del 
govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre  de  2015,  per  exercir 
l'autodeterminació  del  nostre  poble  i 
proclamar,  juntament  amb  totes  les 
nostres institucions, l'estat Català, lliure i 
sobirà.

Manuel Losada Seivane SI JURO

El señor Losada  solicita una cuestión de orden y pedir que ante la fórmula utilizada 
por la toma de posesión realizada por los señores d' Ara Parets ERC-AM y CiU, que 
podrían implicar un fraude de ley o de desnaturalización de vaciamiento del contenido 
del juramento o promesa necesario para la toma de posesión solicita conste en acta la 
totalidad y literalidad del texto empleado.

La senyora Martí indica que aquesta Mesa considera que com que les promeses i 
juraments que han fet els respectius regidors inclouen la fórmula legal amb els afegits 
que  cadascun  ha  volgut  posar-hi  es  considera  que  la  fórmula  és  correcta  i  que 
compleix  els  mínims,  per  tant  es  declara  en  aquests  moments  constituïda  la 
corporació, que queda formada pels regidors i regidores que han promès o jurat el seu 
càrrec de les llistes electorals següents:

Nom i Cognoms Candidatura 
Sergi Mingote Moreno PSC-CP
Paola Gratacos Ballesca PSC-CP
Miguel Javier Pérez Rodríguez PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá PSC-CP
Àfrica Martínez Belles PSC-CP
Antonio Fernández Arimon PSC-CP
Susanna Villa Puig PSC-CP
Dídac Cayuela Núñez PSC-CP
Casandra Garcia Rodríguez Sumem Parets
Antonio Torio Fernàndez Sumem Parets
Antonio Jaime Molina Herrera Sumem Parets
Jordi Seguer Romero Ara Parets ERC-AM
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Nom i Cognoms Candidatura 
Ramon Pares López Ara Parets ERC-AM
Kènia Domènech Àlvarez Ara Parets ERC-AM
Rosa Martí Conill NOPP
Raul Urtusol Bou CiU
Manuel Losada Seivane Ciutadans

2. Elecció de l’alcalde

Tot seguit es passa al segon punt de la sessió i correspon l’elecció de l’alcalde. La 
senyora Martí 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 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.”

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

Candidats Candidatura

Sergi Mingote Moreno PSC - CP
Casandra Garcia Rodríguez SUMEM PARETS
Jordi Seguer Romero ARA PARETS ERC-AM
Raul Urtusol Bou CIU

A continuació la senyora Martí els nomena per tal que dipositin el seu vot.

Un cop efectuada la votació, les  regidores de la Mesa d'edat realitzen l’escrutini,  i 
s'exposen  els resultats:

La senyora Martí fa constar que hi ha 1 papereta amb noms tatxats

8 Vots a favor del candidat senyor Sergi Mingote Moreno del PSC – CP

3 Vots a favor de la candidata senyora Casandra Garcia Rodríguez de SUMEM PARETS

3 Vots a favor del candidat senyor Jordi Seguer Romero d'ARA PARETS ERC-AM

1 Vots a favor del candidat senyor Raul Urtusol Bou de CiU

2 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 
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dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), 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  CÀRREC 
D'ALCALDE, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ 
I L’ESTATUT DE CATALUNYA”

Contesta el senyor Sergi Mingote Moreno: SI PROMETO

A continuació pren la paraula l’alcalde i manifesta:

Moltes gràcies i bon dia a tothom. Ja li diuen a vegades a casa que quan ha d'estar 
nerviós no ho està i en canvi quan ja no ho ha d'estar a vegades s'hi posa. Aquests 
moments són  d'aquests.  Una  vegada  escollit  alcalde un ja  torna  a  sentir  aquesta 
pressió gratificant de saber que ha de fer el millor per al seu poble.

Les meves primeres paraules com a alcalde reelegit no poden ser unes altres que 
gràcies.

Gràcies perquè em sento profundament honorat per ser escollit alcalde del meu poble i 
més encara per ser reelegit a les urnes amb més suport que ara fa 4 anys. Vull agrair a 
la  ciutadania  la  confiança  que  heu  tingut  amb  la  nostra  gestió  al  capdavant  de 
l'Ajuntament.

Iniciem una nova etapa, amb noves forces, amb energies renovades, i amb la mateixa 
il·lusió, la mateixa empenta i les mateixes ganes que el primer dia. És amb aquest 
esperit que comencem la nova legislatura. 

I ho fem amb el compromís de treballar amb els principis que sempre hem portat a la 
pràctica els socialistes: Sumant pel bé del nostre poble, per continuar creixent i fent de 
Parets del Vallès una vila cada dia més atractiva, més amable i amb més oportunitats 
per a tothom.

Aprofito  per felicitar  totes les forces polítiques representades al  nostre Ajuntament. 
Aquest és el resultat de la voluntat dels paretans i les paretanes. Com ja va fer des del  
primer moment que vaig ser escollit alcalde ara fa tot just 4 anys, estenc la mà a tots i 
a totes, de forma incondicional, si és per sumar, en positiu, pel nostre poble. Considero 
que la  pluralitat  és bona i  més enllà  de les nostres diferències polítiques, hem de 
procurar, com a gest de respecte envers tota la ciutadania, establir un marc de diàleg 
pel bé i pel progrés del nostre poble. 

Oficialment avui comença un nou mandat. Com a equip de govern, traslladarem al Pla 
d’Acció  Municipal  el  nostre  programa  electoral,  que  és  el  nostre  compromís  amb 
Parets. És un programa sòlid, realista, factible, que recull les sensibilitats de tots els 
barris i la sensibilitat dels veïns i veïnes del nostre poble.

Malauradament, continua la crisi econòmica al nostre país i també ens veiem afectats. 
És per això que la nostra prioritat  per aquest  mandat continua sent  la mateixa les 
polítiques socials: el foment de l'ocupació, les polítiques destinades a les persones, i la 
millora dels nostres carrers i barris.

Prometem i ens comprometem. Complirem amb el nostre programa. Com ho hem fet 
en les legislatures anteriors i ho tornarem a fer, perquè aquesta és la nostra manera de 
treballar, complint els nostres compromisos.

També vull donar les gràcies als companys i companyes que no repetiran en aquesta 
legislatura  com a  representants  electes,  els  del  nostre  partit  i  els  de  la  resta  de 
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formacions polítiques. Gràcies per la vostra vocació de servei  públic,  per la vostra 
feina, per la vostra dedicació i per la vostra estima per Parets.

I dono la benvinguda a les persones que, des d'ara mateix,  formaran part  del nou 
Ajuntament de Parets del Vallès. A totes, als meus companys i  companyes i  a les 
companyes i companys de la resta de forces polítiques que, des d'avui, formen part del 
Ple municipal.

Us demano compromís, responsabilitat i treball en positiu pel nostre poble. Als nous 
companys i companyes de l'equip de govern socialista els vull donar especialment les 
gràcies per fer-me confiança.

Tenim un gran repte i una gran responsabilitat, que és servir els nostres veïns i veïnes 
des de  l'Ajuntament,  al  seu  costat,  governant  de la  millor  manera  possible,  per  a 
tothom. Així ho farem, sabent escoltar a tots i a totes i donant-hi resposta.

A  més  problemes,  buscarem  noves  solucions.  A  menys  diners,  generarem  més 
oportunitats. Quan les ganes, l'experiència, la il·lusió i la joventut se sumen és la millor 
manera per tirar endavant un poble.

Tot el que hem viscut ha estat inolvidable i ens ha fet aprendre. Forma part del nostre 
bagatge. I n’hem après dels errors comesos però també dels encerts i a partir d’avui, 
sense oblidar el passat, toca mirar endavant i pensar en el Parets del futur. Cal seguir 
treballant a tota hora i tots els dies, encara amb més ganes i encara amb més forces, 
per fer de Parets el poble que tots volem. 

Tots els que estem avui aquí,  i  hem pres possessió dels respectius càrrecs,  tenim 
l’encàrrec d’escriure el futur immediat del nostre poble. Estic convençut que ho farem 
com fins ara, a poc a poc però amb bona lletra, sense lletra petita i amb mirada ampla.  
Hem de canviar  coses per continuar millorant  i  adaptar-nos als nous temps,  a les 
noves necessitats i el que avui reclama la ciutadania. Hem d'escoltar encara més i 
estar més presents al carrer. El més important ara, més que mai, és que la gent del 
carrer s'acosti a la política i als polítics, s'impliqui encara més i participi de ple per 
trobar les millors solucions als problemes, les més justes i les més immediates.

Tenim les ganes i tenim els instruments. Ho diem i ho farem. I ho farem com sabem: 
junts, amb feina, dedicació i sacrifici.

Als  paretans i  les paretanes que ens han escollit  novament  per  representar-los al 
capdavant de l'Ajuntament gràcies per fer-nos costat, per fer-nos confiança.

Als membres del meu nou equip de govern gràcies per assumir el repte i per la il·lusió i  
les ganes amb què ho heu fet des del primer instant.

I també gràcies a tota la meva candidatura, famílies, militants, simpatitzants, amics, 
veïns i veïnes i tots i cadascun dels que heu posat el vostre granet de sorra. Moltes 
gràcies a tots.

Joan gràcies per haver estat al meu costat durant els darrers quatre anys. Molts més, 
però aquests quatre anys per mi eren importants. Vas ser el meu mestre i seguiràs 
sempre sent un referent per tothom del nostre municipi.

Gràcies  Míriam,  gràcies  Júlia,  gràcies  família.  Gràcies  per  animar-me a  continuar. 
Gràcies per suportar les meves absències. Gràcies per suportar els meus mals de cap 
i gràcies per compartir la meva passió per Parets, per compartir els meus somnis. 
Vosaltres sou la meva energia i  també gràcies a tots els que avui  ens heu volgut 
acompanyar en aquest  dia tan especial.  Ens agrada Parets,  ens estimem Parets i 

7 



 

creiem que podem contribuir amb la nostra dedicació a continuar millorant el nostre 
poble.

Vull acabar dient-vos que accepto el repte amb il·lusió i confiança. Seguiré sent un 
alcalde proper. L'alcalde de totes i tots. Seguiré aprenent, seguiré escoltant, seguiré 
defensant el  meu poble, el  nostre poble, arreu. Continuaré treballant amb totes les 
meves forces per tots els paretans i les paretanes i em deixaré la pell perquè Parets 
segueixi sent el millor poble del món.

Moltes gràcies de veritat. Moltes gràcies a tots

Abans de finalitzar l'acte, el secretari dóna la paraula als caps de llista de les diferents 
candidatures amb l'ordre  habitual  que hi  ha  en el  Ple  de l'Ajuntament,  que és de 
majors a menors.

Pren la paraula la representant de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, i diu:

Molt bon dia a tothom. En primer lloc agrair la vostra assistència avui amb nosaltres. 
Per Sumem Parets avui és un dia molt emotiu i molt il·lusionant. Vam començar que 
eren 8 o 9 persones que ens ajuntàvem a parcs i places del poble per intentar engegar 
un projecte de poble tots junts. I incidir una mica en aquest canvi i mireu-nos avui hem 
aconseguit ser la segona força política gràcies a la confiança de ciutadans i ciutadanes 
de Parets que els han atorgat el dia 24 de maig. Per tant agrair enormement aquesta 
confiança.

A Parets ja  ha començat l'inici  cap al  canvi  de veritat,  però també sabem que els 
canvis s'han de fer gradualment. En aquest nou camí que ens espera als membres de 
Sumem Parets ple de força, d'il·lusió i de motivació ens comprometem per treballar per 
la transparència, pel sentit  comú i  estem disposats a parlar amb tots i  totes sobre 
qualsevol  aspecte, sempre i  quan sigui  positiu,  constructiu i  sigui  pel  bé comú del 
nostre  poble.  Per  tant,  sigui  d'on  siguin  les  propostes  de  qualsevol  força  política, 
sempre que siguin amb sentit comú trobareu el nostre recolzament.

Treballarem pel bé comú com ja ha dit i denunciaran també tot allò que semblin unes 
males praxis dins de la política. No ens podem oblidar d'on venim. Nosaltres venim a 
intentar canviar la política, que tinguem una democràcia més real, més participativa i 
més viable.

Tenim per una altra banda la gran sort que nosaltres tres, els antonios i jo no estem 
sols  a  l'Ajuntament,  comptem  amb  un  gran  equip,  amb  una  assemblea,  amb 
comissions de treball, actualment som més de 30 persones actives dintre del cercle, 
per tant podrem fer una oposició molt exhaustiva, molt inflexible i ho fiscalitzarem tot i  
sobretot el nostre objectiu és posar a l'abast de la ciutadania tota la informació i tota 
les accions que es prenen dins de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Farem un treball constructiu per tal que tota la gent que ens ha recolzat, aquelles més 
de  1.300  persones  que  van  dipositar  la  seva  confiança  en  nosaltres  se  sentin 
orgullosos de Sumem Parets.

Esperem trobar evidentment les oportunitats i les portes de l'Ajuntament obertes. El 
Sergi  ja  ho  ha  comentat  i  se  n'alegra  molt  d'això,  perquè  nosaltres  tenim moltes 
propostes engegades. Nosaltres ja portem molts mesos treballant. Tenim un programa 
electoral que també el vam dissenyar amb molta cura i ens agradaria portar aquestes 
propostes en marxa, per tant es posen també a disposició de l'equip de govern per 
qualsevol aclariment, per posar-nos a parlar i a treballar conjuntament pel poble.
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Estem  molt  satisfets  del  nostre  creixement  en  aquests  últims  mesos,  però  volem 
créixer més i per això aprofito l'ocasió que ara us tenim aquí a molts i moltes paretants 
i paretanes per convidar-vos a les nostres assemblees. Estem ara també mitjançant el 
lloguer d'un local. Volem que sigui un local molt dinàmic, volem que sigui una espècie 
de casa del poble i que tothom pugui venir a comentar els seus dubtes, les seves 
propostes, qualsevol inquietud. Per ajudar a fer-vos qualsevol instància a l'Ajuntament. 
Qualsevol cosa que necessiteu allà ens podreu trobar al nostre local, que segurament 
estarà al carrer Major, us ho avanço una mica.

A les  nostres  assemblees  tothom té  veu,  per  tant  tothom serà  escoltat.  Tenim el 
convenciment que la lluita comença pels pobles, per reclamar que no ens prenguin el 
pèl, sobretot fent arribar tota aquesta informació de la que us parlava a més gent.

Finalment com a candidata Casandra Garcia i els meus companys segur que estan 
d'acord  amb  mi,  es  posen  a  la  disposició  del  poble  per  tot  el  que  necessiteu  i 
agrair-vos enormement  una altra  vegada  la  vostra  confiança dipositada en veïns i 
veïnes del poble. Moltes gràcies.

Pren la paraula el portaveu de Ara Parets ERC-AM, el senyor Jordi Seguer i manifesta 
que per al meu grup avui és un dia de satisfacció. 8 anys després recuperem la nostra 
presència  en  aquest  plenari  i  alhora  aconsegueixen  tenir  3  representants  a 
l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Tal com varem fer a la nit electoral volem tornar a donar les gràcies als 1.153 paretans 
i paretanes que van donar-nos confiança i que creuen que hi ha una altra manera de 
fer  política,  més transparent,  més honesta,  més participativa  i  més properes a les 
necessitats  reals  de  la  gent  del  carrer.  Tant  la  Kènia,  el  Ramon,  com  jo  mateix 
treballarem des d'avui i durant tot aquest mandat per fer realitat el nostre programa 
electoral i és que tot i formar part dels grups de l'oposició prioritzarem en les nostres 
propostes  totes  aquelles  que  siguin  relacionades  amb  la  justícia  social,  la 
transparència, la participació i consensuarem tot allò que considerem que sigui positiu 
per Parets.

Igualment Ara Parets ERC-AM es convertirà en la veu en aquest plenari dels més dels 
4.000 paretans i paretanes que el 9 de novembre de l'any passat van votar a favor de 
la independència de Catalunya.

Som conscients que molts paretants i paretanes favorables al doble si  van votar la 
marca PSOE en les eleccions del 24 de maig. Per això demanem al nostre alcalde que 
sigui més sensible a les reinvidicacions d'una part important de la població, que creu 
que Catalunya ha de ser independent. I  si  defensem una vegada més el  dret dels 
catalans a ser independents és bàsicament per un motiu. Volem millorar la qualitat de 
vida de tots els catalans i les catalanes. Volem millorar l'educació, el sistema de salut. 
Volem garantir  unes pensions dignes i  tot  això només s'aconsegueix amb un estat 
propi que administri els seus propis recursos.

De la mateixa manera senyor Mingote pensi que ara mateix no disposa de la majoria 
absoluta i que per tant no podrà governar sense parlar amb els grups de l'oposició. A 
nosaltres ens agradaria que a banda de coincidir amb qüestions programàtiques de 
tipus social el seu partit fes una clara aposta per la transparència, per la regeneració 
democràtica, per un canvi en la concepció dels mitjans de comunicació públics locals i 
que tractés per igual a totes les entitats del poble i és que pensi que més de 10.000 
persones  amb dret  a  vot  al  nostre  poble  no  li  han  donat  el  seu  suport.  Per  tant  
administri bé la seva victòria a les urnes i governi per a tothom amb generositat.
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Ara Parets ERC-AM farà una oposició dura, però alhora constructiva. No tindrem por 
en denunciar tot allò que el seu govern no faci bé, tal com venim fent des de la nostra 
posada en escena el febrer passat.

Fiscalitzarem la seva gestió. Voldrem que es publiquin tots els números, els acords de 
govern, les seves despeses de representació, la lletra petita dels contractes concedits 
a empreses externes i que es faci una auditoria dels comptes municipals, però alhora 
presentarem propostes  alternatives  per  tal  que  siguin  una  realitat.  El  nostre  grup 
igualment resta obert a qualsevol aportació o proposta i suggeriments de qualsevol veí 
o veïna de Parets.

Ara Parets ERC-AM vol ser la veu de tots aquells que no tenen representació en el 
nostre plenari i per acabar, per la llibertat, per la igualtat, la justícia i en definitiva pel  
republicanisme des de Ara Parets ERC-AM ho diem ben fort: Visca Catalunya lliure.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i diu:

Bon dia a tothom. Felicitar a tots els regidors i regidores que avui han pres possessió 
del seu càrrec i també gràcies a totes les persones que els acompanyen avui a la sala 
per acompanyar-nos en aquesta constitució del Ple de la corporació.

Des del NOPP dir-vos que el resultat de les urnes ens ha situat de nou en l'oposició.  
Hem perdut regidors, però nosaltres estant en l'oposició seguirem i intentarem complir 
la nostra missió, el nostre programa i les nostres propostes. Intentarem fer-lo de la 
millor manera possible com ho hem vingut fem fins ara.

Farem  com  ja  hem  dit  altres  vegades  i  ho  hem  complert  oposició  constructiva  i 
recolzarem en  cada  moment  les  propostes  que  facin  els  altres  grups i  l'equip  de 
govern que considerem que són bones, útils i necessàries per al nostre poble.

Nosaltres entenem la política com un servei públic. Així l'han entès sempre. Nosaltres 
entenem la  política com tocar  de peus a terra  i  nosaltres entenem que la  política 
necessita de persones preparades per poder resoldre els problemes que avui té la 
nostra societat, que són molts, diversos i complicats.

La situació de crisi actual que vivim, que no és nova, sinó que ja fa temps que la patim, 
perquè molts ciutadans del nostre poble ho passen malament de veritat. Creiem que 
necessita per part de les autoritats municipals resposta en doble sentit. En un primer 
sentit,  ajudar a totes les persones que pateixen una situació de crisi,  de dificultats 
econòmiques, d'atur. Això és immediatesa, que cal que el nostre Ajuntament faci, però 
en segon lloc, la corporació  ha d'utilitzar  el moment de crisi actual precisament per 
reflexionar sobre el  futur del  poble.  En moments de crisi  és bo pensar i  dissenyar 
noves coses. Només un exemple, un dia alguns paretans van dissenyar l'Eixample. Ho 
van dissenyar i a poc a poc tots ara gaudim del projecte que es va fer. També es va fer 
en un moment de crisi, de crisi important al voltant de la guerra civil.

Només recordar a l'equip de govern que avui els que no han donat suport a l'alcalde, ja 
s'ha dit per part d'una altra formació, sumem més de 1.300 vots, que no té ni disposa 
el  PSC,  que  legítimament,  encara  que  governarà  en  minoria,  i  que  en  aquests 
moments ha estat  elegit  alcalde en minoria,  creiem que és molt  important  que es 
reflexioni  sobre  aquests números,  perquè els  números alhora  d'executar  qualsevol 
projecte pel poble s'han de tenir en compte, perquè són uns números, que aquesta 
vegada precisament s'han fins i tot distanciat més que en les anteriors eleccions.

Per  això  esperem nosaltres que l'equip de govern  iniciï  la  seva  etapa en aquests 
moments i sàpiga recollir en tot moment les propostes dels altres grups de l'oposició, 
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que sumin per aconseguir el millor per al poble i si és així nosaltres hi serem al seu 
costat. Moltes gràcies.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, i manifesta el següent:

Bon dia a tothom, benvinguts avui en aquest plenari que fem avui en la sala de la 
Cooperativa.

La veritat és que fa goig tenir tanta gent en un plenari i aprofitaria per convidar-vos 
cada vegada que fem un plenari a la casa de la vila, no evidentment tots perquè no hi 
cabrien, però sí que seria important que hi hagués gent, i això demostra que el poble 
està viu, que el poble té interès i que la gent vol participar en la vida del dia a dia del 
nostre poble.

Pels que em coneixeu ja sabeu que sóc una persona que m'agrada més treballar que 
parlar, perquè sempre he pensat que les paraules marxen, els fets queden. Parlar és 
molt fàcil, treballar és més complicat i realment el que ens mou a nosaltres és poder 
treballar, poder deixar fets i aquesta és la nostra voluntat.

Tal com he dit soc una persona que m'agrada més treballar que no pas parlar, però en 
un acte com el d'avui, amb una gran càrrega institucional, sí que breu, però voldria dir  
tres o quatre paraules.

Per un costat paraules d'agraïment. Per un altre costat paraules de felicitació i si se'm 
permet per acabar una petita reflexió al respecte.

Començarà pels agraïments. Agraeix primer a tota la gent del nostre poble, que va 
participar el 24 de maig en les anteriors eleccions.

Tal com ha dit és important que el poble tingui vida, que el poble tiri endavant i això no 
es pot fer amb 17 membres en un plenari, això s'ha de fer a partir de la força de tots  
vosaltres, dels nostres veïns i veïnes, per tant felicitats a tots els que heu participat en 
aquestes eleccions i com és evident en especial a tots aquells que van participar i que 
a més a més ens van donar la seva confiança en el nostre grup de CiU.

Voldria també agrair a tota la gent que ha participat en aquest projecte amb nosaltres. 
Tota aquella gent que ha confiat primer en la meva persona i després en tota la gent 
que m'acompanyava en aquesta llista. Agrair sincerament la confiança i la feina.

Voldria  també agrair  sobretot  a la  meva família.  Començant  per la  meva senyora, 
l'Anna, les meves dues filles, la Núria i la Clara, i els meus pares que sens dubte són 
els únics que saben el que hem treballat, el que hem patit, durant no els quinze dies de 
campanya, sinó durant tota aquesta legislatura, que evidentment s'ha vist molt més 
intensificada en aquests últims 15 dies de campanya.

Agrair,  com no,  als  2  regidors  que m'acompanyaven  en  l'anterior  legislatura  i  que 
enguany no formaran part  d'aquest plenari,  però que sens dubte els tindré al  meu 
costat per seguir treballant.

L'important és treballar, el de menys és si ho fem des de la taula del plenari o des de 
qualsevol altre àmbit del nostre municipi, per tant també vull agrair amb ells tot el que 
hem estat treballant.

Felicitacions. Vull felicitar primer a tota la gent que ja no ens acompanyarà en aquest 
plenari, tant de la nostra força com d'altres que ja no ens acompanyaran. Tinguem 
present  que només quedem 7 regidors de l'anterior  legislatura.  Entren 10 regidors 
nous, de 17. A tots aquells 10 que han marxat, felicitar-se'ls per la tasca feta. A tots 
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ells. Felicitar també, com no a totes les noves incorporacions tant a nivell de formació 
polítiques com de regidors. Felicitats per incorporar-se i per tenir ganes de treballar pel 
nostre poble.

Felicitar al PSC. Al guanyador d'aquestes eleccions i al seu cap de llista, el senyor 
Sergi Mingote, per haver revalidat l'Alcaldia aquests propers 4 anys i felicitar, per a mi 
el més important, a tota la gent que m'ha acompanyat en aquest projecte, a tota la 
gent que s'hi ha deixat la pell, tota la gent que ha fet una feina moltes vegades fosca, 
que costa de veure, que a vegades és molt  opaca, que costa de transmetre i que 
moltes  vegades  inclús  trobem  barreres  i  paranys  per  poder  arribar  a  transmetre 
aquesta tasca. A tots ells,  a les més de 50 persones que han cregut en el  nostre 
projecte,  que  han  treballat  de  forma  completament  desinteressada  i  que  la  única 
voluntat que tenien era aportar per fer de Parets un poble, si cap molt millor, per fer 
créixer la  nostra vila per donar-li vida, a tots ells les meves més sinceres felicitacions 
de tot cor. 

Per acabar una petita reflexió. Una vegada acabada les eleccions amb els resultats 
tancats sobre la taula, el primer neguit que hem tingut dintre del nostre comitè local ha 
estat tenir capacitat de poder interpretar realment a través de números, que són molt 
freds, quina era la voluntat de tota la gent que hi havia participat. Tots saben que els 
números es poden fer jugar com vulguem i en funció de com juguem els resultats finals 
són molt i molt diferents.

Nosaltres teníem com a prioritat interpretar de forma clara quina era la voluntat de la 
gent sobretot per ser nobles i honestos amb la voluntat de tots ells. La interpretació 
que  hem fet  ha  estat  molt  clara  i  crec  que hem coincidit  la  gran  majoria.  Aquest 
consistori està format per 8 membres del PSC, minoria ampla i els hi correspon a ells, 
com creiem que no pot ser d'una altra forma tirar endavant el nostre poble, la nostra 
vila.

En el cas propi de CiU perdem representació, perdem nombre, perdem números en el 
plenari, però augmentem força. Som més gent i més convençuda i a més a més, més 
preparada. És la segona legislatura que comencem. Hem passat 4 anys que molts 
entenen que travessa pel desert i nosaltres l'ha hem entesa i així l'ha hem treballada, 4 
anys per aprendre molt, per poder realment absorbir molts i molts coneixements, d'una 
administració que no té res a veure amb el funcionament de qualsevol altre entitat 
privada i malgrat que serem menys membres, menys representació serem molt més 
forts, molt més preparats i molt més contundents.

Des de la nostra posició, amb un regidor en aquest plenari seguirem amb el tarannà 
que hem desenvolupat aquests 4 anys, per convenciment i perquè no saben ser d'una 
altra forma, som com som. Hem demostrat  com som i  seguirem fidels a la  nostra 
personalitat, al nostre tarannà. Només ens mou una voluntat, com la resta de membres 
que formem tot el consistori. Treballar per Parets i en aquest sentit tal com hem vingut 
desenvolupant seguirem fent aportacions, seguirem fent propostes, seguirem intentant 
trobar consens.

Si l'equip de govern fa propostes honestes, nobles, i per tirar endavant i millorar el  
benestar de tots els nostre veïns i per tant el nostre poble, ens hi trobarà, tindrà tot el 
nostre suport des de l'oposició, però també seran estrictes, contundents a l'hora de 
fiscalitzar qualsevol acció que entenguem que no s'ajusta al que tots els nostres veïns 
i veïnes necessiten.

Ha dit que serà breu perquè no m'agrada gaire parlar, per tant no s'estirarà gaire més. 
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Acaba  donant-vos  les  gràcies  a  tots  vosaltres  i  posant-me  a  la  vostra  disposició. 
Moltes gràcies.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i manifesta:

Bon dia, buenos días a todos, en primer lloc donar l'enhorabona al partit socialista i al 
Sergi  Mingote,  que  serà  el  nostre  alcalde  els  propers  4  anys.  També  donar 
l'enhorabona a la resta de forces polítiques que tenen aquí representació i també les 
que han sortit  Iniciativa  i  el  PP,  per la  bona tasca que han fet  aquests 4 anys al 
consistori. També donar les gràcies al nostre grup de treball, a Ciutadans Parets, que 
han estat amb nosaltres, a les carpes, als actes, als col·legis, el dia del recompte, i  
sempre al nostre costat. També donar les gràcies a tots els ciutadans que han dipositat 
la confiança en el nostre projecte de municipi i comentar que no els defraudarem.

En cuanto a los análisis de los resultados de Ciudadanos Parets estamos contentos. 
Hace 4  años nos quedamos a  las puertas de poder  obtener  representación en el 
municipio por muy pocos votos. Esta vez hemos duplicado los resultados de hace 4 
años por lo cual llegamos a un Ayuntamiento para aprender, para dar la confianza que 
todos los ciudadanos quieran depositar en nosotros.

También en cuanto a resultados a nivel nacional comentaros que hemos sido la tercera 
fuerza política a nivel de votos.

En lo que respecta a nuestro municipio realizaremos una oposición constructiva, ya 
que para nosotros por encima de los partidos políticos están las personas y hemos de 
hacer un Parets gobernable y no ingobernable.

Deciros también que a partir de este momento cualquier ciudadano de este municipio, 
nos  haya  votado  o  no,  nos  tendrá  a  su  lado  para  ganaros  vuestra  confianza  y 
terminará con una frase de un gran político que marcó diferencias por unir ideas y 
personas por encima de la  política y dice:  la  vida siempre te da dos opciones,  la 
cómoda y la difícil. Cuando dudes elige siempre la difícil.

Gracias a todos por asistir a este Pleno y que paséis un buen día. Gracias.

Intervé  l'alcalde,  moltes  gràcies  a  tots  per  les  vostres  intervencions.  Crec  que  el 
tarannà de Parets és aquest, un tarannà de diàleg, d'escoltar i de saber que vivim en 
un poble en el qual tots els que estem ara al darrera de la taula el volem millorar. No  
tingueu dubtes, el meu equip de govern i jo mateix buscarem sempre allò que ens 
uneix sempre, allò amb el que coincidim més enllà de les coses que ens diferencien. 
Sempre és la manera d'avançar. Em quedo amb algunes paraules com que portem 
moltes  propostes  i  volem  aportar-les.  Escoltarem  com  deia  la  Casandra.  Justícia 
social,  transparència,  absolutament  d'acord  com  deia  el  Jordi.  Estarem  al  costat 
sempre, sempre que hi hagin acords, sempre que sigui bo per Parets, com comentava 
la Rosa. L'important és treballar i tot l'aprenentatge aportat com deia el Raul o el treball 
en una oposició constructiva que comentava el Manuel.

Penso que és la nostra obligació, davant vostre i davant de tots els ciutadans buscar 
l'acord, buscar el consens, buscar el diàleg i fer que Parets, com ha dit abans continuï 
sent el millor poble del món. Així que moltes gràcies a tots.
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L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental
Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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