
LA NOVA PISCINA DESCOBERTA NO ESTARÀ 
A PUNT PER L’ESTIU DE 2022
  S’encalla la redacció del projecte executiu, que s’ha tornat a adjudicar ara pel triple del cost inicial

Ara Parets ERC ha lamentat el retard en el projecte de construcció de la no-

va piscina descoberta, que es farà al costat dels dos pavellons, tal com va 
preveure el Govern Plural.
Durant el febrer, la Junta de Govern adjudicava la redacció i la direcció del 
projecte d’obres a l’empresa Pérez Piñana Arquitectes, SCP per un import 
de 43.547€.

El plec de prescripcions tècniques preveu un cost aproximat de 637.500 € 
en la construcció del nou equipament esportiu, que inclou una piscina infan-
til de 80 m2 i una piscina per adults de 25 x 12,5 m.

En cap lloc del document s’especifica que la nova piscina hagi d’estar prepa-
rada per a una posterior climatització, fet que permetria el seu ús durant els 
mesos que no fa tanta calor, ni tampoc s’indica que hagi d’estar completa-
ment adaptada a les persones que van amb cadira de rodes o amb mobilitat 
reduïda.
Aquestes són dues de les demandes d’Ara Parets ERC, que ja contemplava 
el Govern Plural.
L’exalcalde republicà Jordi Seguer considera que la construcció de la nova 
piscina d’estiu ha de tenir en compte aquestes dues premisses i alhora ha 
de trobar l’encaix necessari amb la resta d’equipaments esportius de la zona 
i amb el nou institut escola.
Seguer lamenta el gran retard en la construcció de la piscina i recorda que 
el setembre de 2020 el Govern Plural va encarregar el projecte i que al cap 
de pocs mesos ja disposaven de diferents propostes que van anar treballant 
amb l’arquitecte Quim Rosell.
El canvi en l’equip redactor farà que la piscina descoberta no estigui cons-

truïda aquest estiu tal com va prometre el govern de la moció de censura, “el 

que demostra que el recanvi que van forçar les dues regidores de Sumem 

Esquerres només ha servit per alentir la gestió municipal”, ha dit Seguer.
D’altra banda, la manca de manteniment i l’aturada de totes les millores pla-
nificades pel Govern Plural van ser els motius pels quals la piscina municipal 
coberta Miguel Luque va haver de tancar durant el febrer a causa del fred 
que feia a les instal·lacions.
El nou govern continua sense renovar la deshumectadora, ni executar la 
resta d’actuacions programades. La clara demostració del poc interès en 
aquest equipament esportiu que va arribar a perdre 17.000 litres d’aigua 

al dia fins que l’estiu de 2020 el Govern Plural va iniciar la seva reparació. 
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TOC D’ATENCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES A L’AJUNTAMENT DE PARETS 
El Síndic de Greuges de Catalunya afirma que l’alcalde de Pa-
rets, Francesc Juzgado, va cometre una pràctica administrativa 
irregular que va afectar els drets de participació dels membres 
del consistori que van ser exclosos de la reunió de la Junta de 
Seguretat Local celebrada el passat 24 d’octubre.
Aquesta és la resposta que ha donat Rafael Ribó a la queixa 
presentada pel grup municipal d’Ara Parets ERC, després que 
els regidors de l’oposició no van ser convidats a la reunió que 
es va fer coincidir amb la inauguració oficial de la nova comis-
saria de la Policia Local a IVECO.
Pel que fa a la manca de convocatòria dels portaveus dels 
grups de l’oposició per a participar de la Junta de Seguretat 
Local, “cal posar de manifest que tot i que, com sembla ser, 

no va ser una reunió amb objectius executius o tècnics i que 

en el seu si no es va adoptar cap mena d’acord, el cert és 

que es va produir una pràctica administrativa irregular que 

pot haver afectat els drets de participació dels membres del 

Consistori que van ser exclosos”.

D’altra banda, Ara Parets ERC ha demanat l’empara novament 
del Síndic de Greuges, ja que l’alcalde Juzgado no ha enviat als 
grups de l’oposició la documentació de la Mesa de Seguretat i 
Convivència, celebrada el 16 de desembre, tot i la petició formal 
presentada pel nostre grup el passat 20 de desembre de 2021.
Prèviament, l’alcalde va rebutjar la celebració d’una comissió 
informativa monogràfica sobre seguretat ciutadana, que el 
nostre grup municipal va demanar al setembre.
L’exalcalde republicà Jordi Seguer i màxim responsable de la 
regidoria durant la gestió del Govern Plural instava a donar 
àmplies explicacions sobre totes les polèmiques que van en-
voltar la gestió a la Policia Local en els darrers mesos: manca 
d’efectius a la plantilla per no haver convocat les noves places 

quan tocava, baixes laborals no cobertes, marxa d’efectius a 
altres municipis, trasllat de la comissaria a IVECO fet sense co-
municació prèvia, increment del nombre de robatoris i actes 
vandàlics, entre altres.
Seguer va recordar que en el ple del 22 de juliol, el govern de 
la moció va amagar als grups de l’oposició el trasllat imminent 
de la comissaria al sector IVECO, realitzat, a més, amb “pre-

sumptes informes desfavorables per part dels responsables 

tècnics, ja que no es reunien totes les mesures de seguretat 

necessàries per al bon funcionament”.

Tot plegat resumeix la manca de transparència del govern de 
PSC i Sumem Esquerres. 
I és que no per repetir contínuament que Parets és un poble 

molt segur, ho acabarà sent. 
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OPINIÓ

UNA NOVA ESTACIÓ DE TREN DEL SEGLE XXI
Des d’Ara Parets ERC diem SÍ a la nova estació de 

tren de Parets, diem SÍ al park and ride que vam li-
derar conjuntament des del Govern Plural, recuperant 
un vell projecte de 2010, durant l’alcaldia de Joan Se-
guer.
Per això vam donar suport a la proposta de signatura 
de conveni amb ADIF i la Generalitat, aprovada per 
unanimitat en el ple extraordinari del 3 de desembre, 
i que ens farà aportar 2,2 milions d’euros per tirar 
endavant aquesta inversió.
Aquest és un projecte que no comença el 2020 sinó 
que ve de lluny. Nosaltres no hem volgut mai eliminar 
el passat i tota la feina feta pels servidors públics de 
l’Ajuntament siguin del color que siguin.
I el que menys ens preocupa és que el nostre nom 
acabi sortint en els llibres d’història.
La gent d’esquerres no treballem en el plenari per 
passar a la història ni perquè ningú ens posi medalles 
o reconeixements.
La gent d’esquerres actuem per l’interès general dels 
paretans i paretanes, treballem pel bé comú i ho fem 
per damunt dels personalismes.
Dels que hi havia en el 2010, dels que hi vàrem ser 
entre 2019 i 2021, dels que hi són ara mateix o dels 
que hi seran el 2024 o més endavant quan s’executin 
les obres.
La nova estació de tren de Parets ha de donar un 

impuls a tot un àmbit com és el de Can Roure, al fi-
nal de l’avinguda Espanya i en el futur en la possible 
perllongació del carrer Prat de la Riba de l’Eixample.
Parets es mereix una nova estació i també un park 
and ride, que evidentment finançaran tres adminis-
tracions diferents que han vist la necessitat d’arribar 
a acords per resoldre un deute històric. Ara bé, de 
res servirà una nova estació si no arriba la doble via 
en direcció Vic i Barcelona i si no es millora el servei 
tan deficient.
Aportar 2,2 milions d’euros des de les arques muni-
cipals és una inversió considerable i ens hem d’armar 
de valor i explicar a la ciutadania que aquest projecte 
que totes les forces prioritzem passarà per davant 
d’altres i que caldrà fer els ajustos necessaris en els 
pressupostos, perquè condicionarà en excés la polí-
tica d’inversió del Govern Local que sorgeixi de les 
eleccions del 28 de maig de 2023.

Ho dèiem quan lideràvem el Govern Plural i ho diem 
ara des de l’oposició, comptin amb Ara Parets ERC 
en tot allò que puguem ajudar en aquest i altres pro-
jectes, perquè a nosaltres ens mou l’interès general 
i la millora de la qualitat de vida dels paretans i pa-
retanes, que necessiten solucions i alternatives a les 
noves mobilitats que s’estan imposant.

Jordi Seguer i Romero

Exalcalde de Parets del Vallès 
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LES OBRES DEL NOU INSTITUT ESCOLA ARRENCARAN EL FEBRER DE 2023

LA CONSTRUCCIÓ DEL TERCER PAVELLÓ, MÉS FUM PREELECTORAL

La presència d’una línia de mitja tensió ha motivat el canvi 
d’ubicació del nou edifici de l’institut escola de Parets, que ha 
de substituir les aules prefabricades que ocupa l’actual Institut 
la Sínia, a Can Fradera.
Després d’amagar la problemàtica als grups de l’oposició, fa 
poques setmanes es van publicar les bases per a la licitació del 
projecte i l’execució de les obres amb un pressupost de sortida 
de 2,6 milions d’euros.
La durada prevista de les obres, que començaran cap al febrer 

de 2023, serà d’un any, de manera que l’institut-escola podria 
estar a punt el març de 2024 i entrar en funcionament per 
l’inici del curs escolar 2024-25.
El cost de les obres serà finançat en un 90% per la Generalitat 
i el 10% restant l’Ajuntament de Parets.
Un èxit del Govern Plural que va aconseguir unes condicions 
molt avantatjoses en el conveni signat amb el Departament 
d’Educació. 
Des del Govern, PSC i Sumem, han rebutjat que els grups de 
l’oposició puguin opinar en el disseny del projecte del nou ins-

Cada vegada que s’apropa un cicle d’eleccions municipals, 
el Partit dels Socialistes promet tot allò que no fa durant 
la seva gestió. El 2019 ens van prometre una piscina des-
coberta, quan mai l’havien projectat i el que és pitjor, quan 
tenien en condicions precàries la piscina municipal Miguel 
Luque.
Va haver d’arribar el Govern Plural per encarregar la redac-
ció del projecte executiu de la piscina i per definir el seu 
emplaçament. Del tercer pavelló, tres quarts del mateix.
El van prometre el 2019 i el van incloure en el PAM 2021-23 
quan tenen en condicions lamentables els vestidors del pa-
velló d’esports rodó o van deixar sense solucionar el ‘nyap’ 
de la coberta de la pista esportiva de Can Butjosa.
Per tot plegat, l’exalcalde Jordi Seguer ha interpel·lat en 
els darrers mesos a l’alcalde Juzgado sense aconseguir cap 
resposta.
“Ens preguntem per què es vol encarregar el projecte exe-

cutiu del tercer pavelló si avui dia l’Ajuntament no dispo-

sa d’un terreny per construir-lo, ja que tot l’espai que his-

tòricament es volia destinar a sala annexa, ara l’ocuparà 

la piscina descoberta. El PSC ens hauria d’explicar a on i 

amb quins diners pensa construir aquest tercer pavelló”.

Per Seguer, l’alcalde Juzgado “faria bé de destinar més re-

cursos per al manteniment i millora d’equipaments espor-

tius que requereixen més atenció com ara el camp munici-

titut, que ocuparà l’espai on hi ha un aparcament de vehicles 
tot just davant de l’escola Lluís Piquer, a peu de l’avinguda Ca-
talunya. En total es preveu un nou edifici de 6 unitats, per a 150 
places escolars, i 1.527,14 m2 construïts.

pal de futbol Josep Seguer, el pavelló o la piscina coberta. 

Malauradament, molts dels compromisos del Govern Plu-

ral amb el Club de Futbol han quedat en un calaix”.
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ARA PARETS ERC S’ABSTÉ “PER RESPONSABILITAT” 
EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2022
El projecte de pressupost de 2022 hauria de ser un document de consens, però a la vista de l’anàlisi feta per Ara 

Parets ERC és senzillament un repartiment del pastís entre les quotes de poder que té la coalició de govern de 

PSC i Sumem Esquerres.

“Un pressupost que no parla de reactivació econòmica, de 

fet aquesta era l’excusa de la moció de censura d’ara fa un 

any, però ja se n’han oblidat”, va dir l’exalcalde Jordi Seguer.
Com a partit que actua amb responsabilitat, Ara Parets ERC 
no va votar en contra del pressupost 2022 “perquè gran part 

de les inversions que executaran les vam iniciar nosaltres i 

liderar des del Govern Plural i tenim un compromís amb la 

ciutadania que ara des de l’oposició en farem un seguiment 

i fiscalitzem per tal que siguin una realitat”, afegia Seguer.
“Quan vols aprovar un pressupost de consens en un moment 

on cal apostar per la reactivació econòmica s’espera un lide-

ratge del qual representa és l’alcalde d’aquest poble”.
Un lideratge, que segons Seguer, “no vàrem trobar a les orde-

nances fiscals ni tampoc en el pressupost. I no sabem si és per-

què no té voluntat pròpia o perquè no té la força suficient dins 

de la coalició de govern per liderar un projecte que només pen-

sa a curt termini, en arribar com sigui a les eleccions de 2023 i 

després ja es pensarà en com mantenir-se en el poder”.
“Nosaltres els vam allargar la mà des del primer dia, però 

no hi ha voluntat política per teixir grans consensos. Ens 

ho han demostrat i ens ho demostren en el dia a dia, quan 

intenten aprovar d’amagat el conveni amb ADIF, quan ens 

exclouen de la Junta de Seguretat local o quan no convo-

quen les comissions monogràfiques que els demanem o les 

juntes de portaveus per defensar l’escola catalana”.

Des d’ERC apostem per la proximitat, la prioritat del servei 
públic als paretans i les paretanes, perquè volem millorar la 
qualitat de vida de tots ells. Nosaltres no volem formar part 
de la història, estem aquí per resoldre problemàtiques com la 
de l’habitatge, l’ocupació, les emergències socials.
I és que la construcció del nou institut escola, la millora de la 
seguretat ciutadana i l’aposta per habitatge assequible, van 
ser les prioritats que Ara Parets ERC va plantejar a l’equip de 
govern durant la negociació del pressupost 2022.
Entre les propostes presentades hi havia un Pla especial Co-
vid per combatre l’atur juvenil, un pla de reactivació per les 
entitats culturals, l’enllumenat del passeig fluvial entre la pe-
tanca i el terme municipal de Lliçà de Vall, l’avantprojecte del 
polígon sector Mollet, 800.000€ per al Pla de voreres o la 
millora de les sales de vetlla del cementiri.
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PRORROGAT EL CONTRACTE DE LA NETEJA FINS AL 2023

PUJADA DEL 35% DE LA TAXA DE RESIDUS

DESCARTADA LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE

L’Ajuntament de Parets ha prorrogat el contracte de gestió del servei de 
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària a l’empresa 
URBASER, SA, fins a l’adjudicació de la nova licitació amb un termini mà-
xim d’un any, fins al 31 de març de 2023, per un import d’1,4 milions d’euros 
IVA inclòs.
Aquesta serà la segona pròrroga que el Govern de PSC i Sumem Esquer-
res fa d’aquest contracte malgrat que només arribar al poder, després de 
la moció de censura, van afirmar contínuament que ho tenien tot a punt 
per licitar el nou concurs.
Si es compleix el calendari, la licitació del servei i la possible adjudicació 
s’haurà de fer en ple període previ a les eleccions municipals de 2023 en 
un contracte que en la darrera ocasió es va licitar per 10 anys (2011-21), pe-
rò que PSC i Sumem han anat prorrogant, contradient tot allò que havien 
dit quan manava el Govern Plural.
L’exalcalde, Jordi Seguer, ha dit que “estarem molt amatents a la nova 

licitació i vetllarem per una millora real en el servei de recollida de les 

escombraries i també de la neteja dels carrers (escombrada manual i 

amb maquinària)”. «És una autèntica vergonya el mal estat de molts 

En el darrer ple de l’any passat, PSC i Sumem van rebutjar totes les al-
legacions presentades per Ara Parets ERC a les ordenances fiscals per 
al 2022 i es va ratificar la pujada del 35% de la taxa de residus, el que 
representa uns 20 euros més en el rebut a l’any.
Les al·legacions responien a la voluntat de mantenir una fiscalitat contin-
guda amb la congelació generalitzada de les taxes i impostos, mantenint 
la rebaixa progressiva de l’IBI iniciada pel Govern Plural el 2020 i 2021 i 
introduint noves bonificacions i ampliar subvencions ja existents.
L’exalcalde Jordi Seguer considera que “l’increment de la taxa de resi-

dus ha estat arbitrari i que no ha tingut en compte la situació econòmi-

ca actual post pandèmia dels paretans i paretanes amb pujada genera-

litzada de preus en productes de consum, en carburants, en llum i gas, 

etcètera”.

També ha recordat que “en cap moment s’ha parlat de millores en el 

servei, que sí que les vàrem tenir l’any passat amb el Govern Plural amb 

la renovació de tota la flota de contenidors de recollida selectiva”.

El Govern de PSC i Sumem preveu licitar, a partir de juliol, la gestió del 
servei d’aigua potable que està en mans de l’empresa CASSA des de fa 
25 anys. La decisió arriba després que en el ple de gener s’aprovés un 
estudi de viabilitat econòmica i financera, elaborat per la consultora 
PWACS, i que havia encarregat el Govern Plural.
L’estudi fa una projecció a 10 anys de com quedaria la concessió del 
servei municipal d’aigua a una altra empresa i marca els punts de par-
tida de la futura licitació.
Com a referència els 200.000 euros de cànon anual que caldrà pagar a 
l’Ajuntament o la inversió de 2,9 durant 5 anys a la xarxa d’abastament 
d’aigua, que té uns 8.500 abonats.
L’estudi assenyala que el servei té un rendiment de la xarxa mitjà d’un 
82%, uns ingressos anuals d’1,8 milions d’euros i uns costos d’1,2 mili-
ons, amb un marge d’explotació de 580.000 euros anuals.
Des d’Ara Parets ERC hem detectat que en el capítol d’inversions a la 
xarxa “és on cal aprofundir i fer un estudi més acurat i sobretot apostar 

dels nostres contenidors de rebuig i d’orgànica, malgrat les contínues 

modificacions del contracte actual. Un servei que ha estat deficitari i 

que ha hagut de complementar l’Ajuntament amb nombroses convoca-

tòries de Plans d’Ocupació», ha sentenciat Seguer.

A més, ha recordat que la taxa d’escombraries sempre s’havia inclòs dins 
de l’IBI i no pas en la taxa de residus, que era exclusivament per la re-
collida selectiva i orgànica. La proposta d’ERC de congelar la taxa de 
residus mantenint l’import de 2021, de 56 euros/rebut per habitatge, no 
va ser acceptada.

per la licitació d’aquests treballs en un futur per aconseguir un major 

rendiment”.

L’exalcalde republicà, Jordi Seguer, lamentava que el Govern de PSC 
i Sumem descarti la possible municipalització del servei d’aigua a 10 
anys vista i hipotequi a futurs governs locals
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PASSERA PER CONTEMPLAR LES PINTURES DE L’ANTIGA TIPEL  
Ara Parets ERC ha trobat indicis d’una presumpta fragmentació de contractes en l’adjudicació dels treballs de redacció de 
l’avantprojecte per fer visible i/o visitable l’obra de pop art d’Arranz Bravo i Bartolozzi, ubicada a l’antiga empresa Tipel, i en 
l’adjudicació del contracte de construcció d’una maqueta sòlida per contemplar el talús des d’on es podrien veure aquestes pintures. I 
és que entre l’avantprojecte i la maqueta, el govern local es gastarà més de 30.000 euros: 15.000 + iva en l’avantprojecte i fins a 10.000 

euros + iva en la maqueta. Totes les adjudicacions s’han fet sense licitació, atès que no se superen els 15.000 euros, i només sol•licitant 
un pressupost. Els treballs s’han adjudicat a RCR Arquitectes (avantprojecte) i la maqueta a Joan Puigcorbé, col•laborador del mateix 
estudi. Tot arrenca l’abril passat, quan la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, va dir en roda de premsa que havia ‘aparaulat’ amb RCR 
Arquitectes –guardonats amb el premi Pritzker– l’encàrrec del projecte de construcció d’una passera perquè la ciutadania pogués 
contemplar els murals de la Tipel, elaborats a principis dels 70 per Eduardo Arranz-Bravo i Rafael Bartolozzi.  

ERC PROPOSA LA SUSPENSIÓ DE LA TAXA DE TERRASSES 
Des d’Ara Parets ERC celebrem que per unanimitat de totes les forces polítiques i per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Parets hagi suspès 
el pagament de la taxa d’ocupació pública (terrasses) per a bars, cafeteries i restaurants durant tot l’exercici de 2022. Una mesura implantada 
el 2020 pel Govern Plural i que Ara Parets ERC ha vingut reclamant en la resta d’exercicis, ja que es tractava d’un compromís adquirit durant 
la celebració de la taula Parlem-ne, escenari Post Covid-19. La suspensió de la taxa d’ocupació pública per a bars i restaurants suposa per a 
l’Ajuntament de Parets deixar d’ingressar uns 20.000 euros aproximadament en cada exercici. Una mesura, que segons l’exalcalde Jordi Seguer, es 
pot permetre sobradament l’Ajuntament de Parets durant tot el període de reconstrucció econòmic i social sorgit de la Covid-19.

ALGUNS LOCALS COMERCIALS PODRAN SER HABITATGES A PARETS
Des d’Ara Parets Esquerra Republicana hem demanat al govern de la moció de censura que tingui la mirada ampla i valori la possibilitat d’ampliar 
l’opció de convertir locals comercials en planta baixa com a habitatge en altres carrers que avui dia no contempla el Pla General. I és que la proposta 
aprovada en el ple de novembre planteja limitacions en carrers del Barri Antic (Major, Barcelona, Lluís Companys o Raval entre Sant Antoni i Racó) on 
difícilment l’activitat comercial es recuperarà. «Hem de tocar de peus de terra i no podem oblidar quina era la situació econòmica prèvia al 2007 

quan es va aprovar la revisió del Pla General de Parets i l’actual. I avui dia sobren molts locals comercials buits i ens falta molt més habitatge, 

habitatge pels nostres joves, per les famílies amb salaris insuficients per pagar el preu de mercat i per respondre a les emergències que tenim i a 

totes les que vindran en el futur», vam dir en el ple.

NETEJA DE LA LLERA DEL RIU TENES
Ara Parets ERC ha demanat explicacions al Govern Municipal sobre els darrers treballs de neteja i retirada de canyes a la llera del riu Tenes. Una actuació 
que ha deixat una imatge de desolació després que s’hagin tallat pràcticament tots els arbres que hi havia i hagi resultat afectada molta de la fauna que hi 
havia en aquest espai. Segons l’Ajuntament, els treballs han estat subvencionats en un 90% per l’ACA i els ha executat l’empresa d’inserció social TALLER 
AURIA SCCL per 42.429,34 €. Per tot plegat, calen explicacions i si, és necessari, assumir responsabilitats. Per altra banda, ERC ha donat suport a la petició de 
sol·licitar subvencions europees per a la millora de les condicions ambientals i regeneradores del riu Tenes. La regidora Carme Herrero va dir en el ple que 
«estem a favor, si veritablement l’objectiu és la restauració ecològica del sistema fluvial del riu Tenes».

PARETS, INCLÒS EN EL MERCAT D’HABITATGE DE LLOGUER TENS 
La Generalitat ha acceptat la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Parets d’incloure el municipi de Parets del Vallès dins de l’àrea de 
mercat d’habitatge tens i així poder regular a la baixa els preus dels lloguers dels pisos i cases. La proposta de ‘contenció’ va ser inclosa en el ple 
extraordinari d’octubre que vam sol·licitar des d’Ara Parets ERC i Parets per la República-Junts a l’octubre, i va ser aprovada per totes les forces 
menys Ciutadans, que es va abstenir. La regidora portaveu Kènia Domènech deia en la seva exposició que “seria inconcebible que es deixés 

d’aplicar al municipi de Parets del Vallès la llei que precisament permet introduir les mesures de reacció a aquest mercat tensat de lloguer, en 

plena emergència habitacional agreujada per la situació de crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19”. Malauradament, el 
Tribunal Constitucional ha tombat la mesura aquest mes de març i no es podrà continuar aplicant.

BONIFICACIONS PER INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS 
Com a mesura per fomentar els valors mediambientals i en una clara aposta per les energies renovables, el Grup Municipal d’Ara Parets ERC va proposar 
durant la negociació de les ordenances fiscals i del pressupost 2022 l’exempció del pagament de la llicència d’obres (ICIO) a tots els particulars que instal·lin 
plaques solars. La mesura donaria continuïtat a totes les polítiques que anaven encaminades cap a aquesta línia i iniciades durant la gestió del Govern 
Plural. Malauradament, el govern de PSC i Sumem Esquerres va rebutjar aquesta acció com també la resta que vam presentar consistent en l’exempció 
del pagament de l’ICIO quan es comuniqui per assabentat que un particular vol fer el canvi d’una banyera per un plat de dutxa, i una rebaixa del d’75% en 
l’ICIO pels locals comercials que hagin d’adaptar els seus establiments a la normativa actual. També es va rebutjar l’ampliació de la bonificació per l’ús de la 
deixalleria comarcal o de l’impost de circulació per al veïnat dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia, afectats per les obres.

SABIES QUE...

LA MILLORA DEL PAS SOTERRANI DE L’AVINGUDA CATALUNYA ATURADA
El Govern Plural va deixar planificada i programada una actuació de millora en el pas soterrat que hi ha a l’encreuament de l’avinguda Francesc Macià 
amb l’avinguda Catalunya, tot just davant de l’escola Lluís Piquer. Els treballs que es van preveure van ser els de repintat de les parets i els sostres del pas 
soterrat, que tenien molta humitat, i també el canvi de tots els graons de les escales que estaven molt malmesos. Però aquella actuació ha quedat en el 
calaix, 14 mesos després. L’estat actual del pas soterrat és lamentable i demostra una vegada més la deixadesa generalitzada del govern sorgit de la moció 
de censura. Des d’Ara Parets ERC hem instat al govern que s’executi l’actuació prevista com més aviat millor i mentrestant que faci actuacions de neteja 
més contínues.
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SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA  
L’Ajuntament de Parets va aprovar al gener una moció presentada per Ara Parets ERC en suport a la immersió lingüística i del model d’escola 

catalana que des de fa dècades s’ha posat en pràctica als centres educatius. Un model sorgit des d’un consens social compartit per un ampli 
ventall de la societat catalana, que ha contribuït a la cohesió i la progressió social, i a la igualtat d’oportunitats a Catalunya, amb la finalitat de 
construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. L’exalcalde Jordi Seguer va lamentar el vot en contra del PSC, “partit que als anys 

80 va ser capdavanter en l’aplicació de la immersió lingüística, però que ara sembla trencar amb els seus orígens. Què diria Marta Mata 

si aixequés el cap en veure que els socialistes estan més a prop dels postulats de Ciutadans que no pas del que sempre van defensar, la 

cohesió social i l’aposta per la llengua catalana, com a llengua vehicular”.

ADHESIÓ A LA CAMPANYA ‘NO EREN BRUIXES, EREN DONES’
La sala d’exposicions de Can Rajoler acollia el 26 de novembre la presentació del llibre ‘Yo me confieso bruja’, l’obra publicada per 
Isabel Márquez i Anna Madrid, que dona veu a 22 dones d’èpoques i racons del món ben diverses perseguides, acusades de bruixeria i 
condemnades a morir a la foguera o a la forca bàsicament per no seguir els estereotips del moment. La presentació del llibre va anar a 
càrrec de la regidora d’Ara Parets ERC Carme Herrero. El juliol de 2021 i a proposta d’Ara Parets ERC, l’Ajuntament de Parets es va adherir a 
la campanya “No eren bruixes. Eren dones”, que pretenia reparar i restituir la memòria de les persones acusades de bruixeria. Alhora es va 
aprovar el compromís d’estudiar l’existència de casos en el municipi de Parets i elaborar, si fos el cas, un mapa local de llocs relacionats amb la 
cacera de bruixes i atorgar-los la mateixa protecció que la resta de llocs de memòria històrica.

REBUTJADA LA MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET
En el ple extraordinari d’octubre, sol·licitat per Ara Parets ERC i Parets per la República-Junts, el govern de PSC i Sumem va rebutjar una modificació 
de crèdit de 15.000 euros per encarregar l’avantprojecte de millora del polígon industrial sector Mollet. En canvi, Ara Parets ERC, Parets per la 
República-Junts i Ciutadans van donar suport a la iniciativa. L’exalcalde Jordi Seguer deia en la seva exposició que la proposta “venia a donar 

compliment a un dels compromisos que el Govern Plural va prendre amb el teixit industrial de Parets després de les sessions del Parlem-ne, 

escenari Post Covid i dels contactes mantinguts”. Seguer denunciava que “la situació actual del polígon sector Mollet, el pitjor pel que fa al seu 

estat i manteniment, ens porta a presentar aquesta petició de modificació per encarregar un avantprojecte de la millora del polígon que limita 

amb Mollet per poder avaluar els costos de la seva execució i valorar les vies de finançament de la inversió. La imatge que dona aquest polígon 

no és coherent amb la riquesa del nostre teixit industrial i amb els ingressos que comporta per a les finances municipals”.

EN ESPERA DE LA CONNEXIÓ DE LA C-17 AMB AP-7 A PARETS
El Departament de Polítiques Digitals i Territori té reservats 6 milions del pressupost d’aquest any per fer una nova connexió entre la C-17 i l’AP-7 a Parets que 
doni una alternativa a l’actual enllaç de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet. Aquesta reivindicació, que Ara Parets ERC va defensar 
durant la gestió al capdavant del Govern Plural, acabaria amb les retencions que es produeixen en hores punta en l’enllaç actual amb l’AP-7. La Generalitat 
espera tancar aviat l’acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és el titular de l’AP-7. Un acord que és indispensable perquè la 
proposta preveu actuar a la calçada de l’AP-7 per passar de dos a tres carrils el tram d’autopista que hi ha damunt del viaducte de Mollet, que no s’ha d’ampliar. 

UNA CAVALCADA DE REIS 2022 POC LLUÏDA
Que l’Agrupament Escola i Guia Sant Jaume es negués a liderar l’organització de la cavalcada de Reis de 2022, pocs dies abans de la seva celebració, 
no és una bona notícia. La gent del cau havia organitzat la cavalcada paretana des del 1967, fa quasi 55 anys, però ja des del 1965 i juntament amb 
els Patrullers i el grup Les Branques, de la Parròquia de Sant Esteve, van començar a fer les carrosses dels Reis d’Orient. Casualitat o no, l’absència de 
l’agrupament es va traduir en una de les cavalcades menys lluïdes que ha tingut Parets en els darrers anys.
Per això des d’Ara Parets ERC pensem que cal valorar tota la feina feta durant tants anys per l’Agrupament Escolta, un reconeixement al bon treball 
dels i les caps, els pares i mares, i els nens i nenes que sempre amb bona voluntat havien col·laborat en aquesta activitat festiva. En l’organització d’una 
cavalcada com la nostra cal que les decisions siguin compartides i més amb l’entitat que durant tants anys ha liderat l’organització.

BONA GESTIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN PLURAL 
L’Ajuntament de Parets va tancar l’exercici 2020 amb un superàvit d’1,7 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 6,3 milions d’euros. El dia de la 
moció de censura, Ara Parets ERC i Parets per la República-JxCAT van deixar 11 milions d’euros a la caixa. A més, es va reduir el deute viu, durant  el 
2021, fins al 23%, deixant un deute de 5 milions d’euros. Un altre aspecte important, el grau d’execució del pressupost de 2020 va ser molt elevat, tot 
i la Covid-19, d’un 84%. Un gestió impecable del Govern Plural, que desemmascara novament al PSC i Sumem Esquerres, que van utilitzar la gestió 
econòmica per justificar una moció de censura basada només en interessos i egos personals. De fet, en la Comissió de Comptes es va aprovar per 
unanimitat el Compte General de 2020. A cada mentida, llums i taquígrafs.

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL TERCER CARRIL DE LA C-17 
El dilluns 7 de febrer s’obria al trànsit el nou lateral de la C-17 que permet accedir al polígon industrial Llevant de Parets i també al nucli antic 
de la població, evitant el nus de la doble rotonda d’accés que ara hi ha a l’entrada del municipi. La posada en marxa d’aquest nou lateral va anar 
acompanyada del canvi de sentit d’alguns dels vials d’aquest àmbit. És per això que des d’Ara Parets ERC vam instar al govern que millorés tota la 
senyalització viària, tant vertical com horitzontal, d’aquest polígon amb l’objectiu d’evitar accidents i  possibles confusions. D’altra banda, la mateixa 
setmana s’obria a la circulació el tercer carril de la C-17, direcció Barcelona. Ara cal continuar amb l’execució de les obres del tercer carril, en direcció 
a Vic, i culminar la construcció de l’esperada passera que permetrà creuar a peu la C-17 des de l’avinguda Francesc Macià i fins al polígon Can Volart. 
Sobre el nou nus viari volem recordar que aquest va ser aprovat per la Generalitat el 2017 i que en el seu moment l’Ajuntament de Parets no va 
presentar oposició a la doble rotonda que ara hi ha a l’entrada. Des d’Ara Parets ERC reconeixem que aquesta no era la millor solució tècnica.

SABIES QUE...
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A LA VENDA UN SOLAR MUNICIPAL EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LLEVANT

MALA GESTIÓ EN EL POLÍGON INDUSTRIAL UP-5 CIRCUIT

Sorpresa majúscula la que van tenir els grups municipals de 
l’oposició a l’Ajuntament de Parets quan en la documenta-
ció prèvia a l’aprovació del pressupost de 2022 van detectar 
que part de les inversions del pròxim exercici seran finan-
çades a través de la venda del poc patrimoni que encara té 
el consistori. En resposta a preguntes formulades per Ara 
Parets ERC, l’alcalde Juzgado anunciava la voluntat de po-
sar a la venda una parcel·la sobrera situada a la cantonada 
del carrer Palou amb Llevant per un valor d’uns 500.000 

euros. Una parcel·la on hi ha plantat diversos arbres tot i 
tenir la qualificació de ‘sòl industrial’. Poc després se sa-
bria que el possible comprador era la mercantil Covestro 
Coating Resins, SL, que en data 11 de novembre de 2021 
havia presentat una instància on manifestava la voluntat de 
compra d’aquest terreny municipal. Els diners serviran per 
finançar algunes actuacions de manteniment i arranjament 
d’edificis i no pas per una gran inversió. El pressupost 2022 
preveu 3,6 milions d’inversions, dels quals 500.000 seran fi-
nançats amb la venda de patrimoni, 1 milió a través d’un nou 
préstec, 1,5 milions en subvencions i poc més de 200.000 
euros a través de recursos ordinaris que actualment ja té 
l’Ajuntament. Als regidors i regidores d’Ara Parets ERC ens 
sobten aquest tipus de polítiques perquè nosaltres hauríem 
optat per mantenir al màxim el nostre patrimoni o fins i tot 

El 2015 quan Francesc Juzgado era regidor d’Urbanisme va au-
toritzar el pagament d’1,3 milions d’euros a la UTE Barnasfalt-
Deumal per la tramitació urbanística del futur polígon UP-5 
sector Circuit. I ho va fer, tot i que la interventora d’aleshores 
va emetre objeccions. Posteriorment, una sentència judicial va 
anul·lar aquest pagament, però el 2018 i ja amb Juzgado com 
a alcalde no va fer retornar aquesta quantitat econòmica. Ara i 
quan està a punt de prescriure, a correcuita el govern de PSC i 
Sumem han decidit obrir un expedient per reclamar la quanti-
tat pendent, però al mateix temps han encarregat una audito-
ria on es veu que presumptament dels 1,3 milions que haurien 
gastat Barnasfalt-Deumal, només se’n podrien acreditar uns 
600.000. Davant de tot això, Ara Parets ERC ha reclamat una 
comissió informativa monogràfica per seguir el cas i màxima 
transparència, ja que el Jutjat d’Instrucció número 5 de Mollet 
té oberta una causa judicial. En el passat, la regidora de Su-

mem Esquerres, Rosa Martí, va carregar durament contra la 

gestió de Juzgado, però ara la defensa a capa i espasa. Per 

què? Què ha canviat? Ara Parets ERC només vol que l’Ajun-
tament recuperi els 1,3 milions d’euros com més aviat millor i 
desencallar la tramitació d’aquest nou polígon que generaria 
molta activitat econòmica al municipi.

treballar per incrementar-lo i així poder arrencar la cons-
trucció d’habitatge assequible. Curiosament, qui defensa 
aquesta proposta és la regidora d’Urbanisme, que durant 
anys i anys va carregar contra la política urbanística del seu 
actual soci de govern, el Partit dels Socialistes.

© Ajuntament de Parets 

9



ARA PARETS ERC, GOVERN DE CARRER 
Els regidors i regidores del grup municipal, militants i simpatitzants d’Ara Parets ERC continuem participant de manera 

activa de totes les activitats que s’organitzen des del teixit associatiu cultural, esportiu i social de la nostra vila. Us fem 

un recull d’algunes de les imatges en activitats on hem estat presents en els darrers mesos. Des d’aquí agrair la gran 

tasca de voluntariat de les nostres entitats locals i la seva gran dedicació per fer possible tants esdeveniments.
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EN RECORD DE LA MONTSE I EN RAMON

DESCANSA EN PAU, CHUSSA

La Sala Basart de la Cooperativa acollia el 5 de novembre l'ac-
te de record i reconeixement pels nostres companys Montserrat 

Lara i Ramon Parés, que ens van deixar malauradament el no-
vembre de 2019 i gener de 2020, a causa de llargues malalties.
Un acte senzill, però molt emotiu, que va comptar amb les inter-
vencions del president de Súmate, Manel Bueno, del diputat va-
llesà i exconseller Chakir el Homrani i de la portaveu nacional del 
Jovent Republicà i regidora-portaveu a l'Ajuntament de Parets, 
Kènia Domènech.
En acabar l’homenatge, la secció local va lliurar un obsequi als 
familiars de la Montse i en Ramon: una obra original de l’artista 
paretà Iris Paris, que simbolitza alguns dels valors que ells encar-
naven, el treball incansable des del carrer, la lluita per aconseguir 
la independència de Catalunya i el canvi de govern al consistori  
de Parets.
Alhora, Manel Bueno de l’entitat Súmate va avançar la creació del 
Premi Sumatito del año que portarà el nom de Montserrat Lara.
Kènia Domènech: «La Montse i en Ramon ens van ensenyar la 

manera de fer política útil, des del carrer, al costat de la gent. 

Aquella política que resol els problemes perquè els coneix, els 

viu i s'implica per a resoldre'ls».

Chakir el Homrani: «En Ramon i la Montse representen el crei-

Volem expressar el nostre sentit condol pel traspàs de la nostra companya Chussa Mulà 
Solà, que va morir el passat 13 de gener després de lluitar durant moltes setmanes contra 
la Covid-19. La Chussa, militant de la Secció Local d’Esquerra Republicana, va formar part 
de la candidatura d’Ara Parets ERC en les eleccions municipals de 2019 defensant un canvi 
real a l’Ajuntament. Dona amb una gran vitalitat, coratge i fortalesa, era molt coneguda per 
haver regentat la Gelateria la Jijo, a tocar de la Linera, i per formar part d’associacions com 
ara el Centre Excursionista Parets o bé l’Associació Fotogràfica, entre altres. També va re-
gentar el Pub Estudi durant 27 anys a Mollet. Chussa, els teus companys i companyes mai 
t’oblidarem.

xement de l'independentisme al país gràcies a la voluntat de 

sumar més gent, de crear sinergies, complicitats i espais que fa 

20 anys no se sentien interpel•lats. Un independentisme que 

vol assolir la República Catalana per transformar la societat».
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Una representació d’Ara 
Parets ERC va fer, el 
passat 16 de gener, una 
ofrena al monument de 
l’àliga que hi ha al parc 
del Sot d’en Barriques 
coincidint amb el primer 
aniversari de la mort de 
l’esportista i exalcalde 
Sergi Mingote.

whatsapp 611 40 81 88

twitter @ercparets

instagram @ercparets

facebook ercparets
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EL GOVERN DE CARRER D’ARA PARETS ERC T’ESCOLTA

HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS

Ara Parets ERC presentava el juny de 2021 el Govern de Carrer, el go-
vern alternatiu al socialisme de sempre, amb un projecte sostenible i 
transformador de poble. Des d’aleshores s’ha donat resposta a totes 
les consultes de la ciutadania canalitzant-les, si era necessari, a tra-
vés del plenari municipal  i s’ha iniciat la visita als diferents barris de 
Parets per recollir les propostes, queixes, problemàtiques i demandes 
del veïnat.
Les darreres visites van ser al desembre al barri de la Petita Andorra 

i La Sardana i aquest març s’ha visitat el Raval i les Monges. En 
les pròximes setmanes es continuaran les trobades amb els veïns i 
veïnes de tots els sectors de la població amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels paretans i paretanes.
Amb la diagnosi que es realitzi sobre el terreny s’elaborarà el programa 
electoral pels comicis de 2023, però mentrestant es traslladaran les in-
cidències més urgents al govern municipal per tal que les resolgui.

 La Secció Local d’Ara Parets Esquerra Republicana va fer el pas-
sat 15 d’octubre una ofrena floral al monument als represaliats pel 
franquisme situat al parc la Linera. Un acte en defensa ideals re-
publicans i de la memòria de tants i tants alcaldes i regidors que 
van perdre la vida per defensar la República, afusellats o bé a l’exili, 
com l’Antoni Arimon, en Joan Brunat, l’Amadeu Pagès, l’Esteve 

Seguer, l’Amadeu Ramon, en Pere Xicota, en Jaume Massaguer o 
en Projecte Forns, molts d’ells militants d’ERC.  
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