ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
21 de gener de 2011
19.05h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Roberto Carmany Valls, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Josep Estruch García, regidor
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Sergio García Muñoz, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
José Medina Díaz, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Asunción Pastor Torres, regidora
Ruth Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Absents
Noemí Fernández Fernández, regidora (S’excusa per l’absència).

Ordre del dia
1. Concessió de distincions cíviques ''Per Mollet''

1.- Concessió de distincions cíviques "Per Mollet"
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès el contingut dels articles 3, 4, 12, 13 i 14 del Reglament d’Honors, Símbols i
Distincions de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació el 30
d’octubre de 1997.
Atès que tots els grups polítics municipals, en Junta de Portaveus celebrada en data 1 de
desembre de 2010, han consensuat que cal retre homenatge de reconeixement i
agraïment per la tasca de promoció de l’associacionisme ciutadà i per les manifestacions
culturals, esportives, de recerca, cíviques, econòmiques i socials que han dut a terme, de
manera llarga, continuada, solvent i rigorosa, un conjunt de persones i entitats, en
benefici de tota la ciutadania i per al major desenvolupament i promoció de la nostra
ciutat.
Atès l’informe del Servei de Relacions Ciutadanes i Participació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la concessió de la distinció cívica “Per Mollet” al conjunt de persones i
entitats que s’indiquen a continuació, en reconeixement a la seva valuosa tasca
associativa, cultural, esportiva, de recerca, cívica, econòmica i social, per a benefici
de la ciutat de Mollet del Vallès i de tot el conjunt de la seva ciutadania.
Persones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abril Pascual, Montserrat
Alemany Cot, Pascual
Amaya Moreno, Francisco
Andrés Sánchez, Dolores
Bertrán Mañosa, Pedro
Caamiña Varela, José Manuel
Carbonero Vela, José Antonio
Dote Gómez, Juan
Garcia-Moreno i Marchan, Consol
Garreta Montoliu, Joan
Gómez Forrellad, José Maria
Llavina Veguer, Maria Teresa
Manils de Andrés, Isidre
Martínez Camps, Lluís
Montoya Soler, Gabriel
Olaria i Artés, Francesca
Palau Ravell, Maria Àngela

•
•
•
•
•
•
•

Pi Morral, Josep
Securún Fuster, Rosa Maria
Soler Gallardo, Jesús
Vega Vílches, José
Viñas Quixalós, Enric
Xicola Cluet, Jaume
Xicola i Gascon, Jaume

Entitats:
•
•
•
•

Associació de persones sordes de Mollet del Vallès.
Cor Sant Vicenç.
Mijac Mollet.
Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada.

2. Acordar que l’acte formal de lliurament de la distinció cívica es farà durant el
primer trimestre de l’any 2011 en un acte públic.
3. Traslladar aquest acord a totes les persones i entitats guardonades.

L’alcalde dóna inici a la sessió plenària fent referència a la proposta d’acord que es
presenta i al conjunt de persones i entitats proposades per rebre la distinció cívica “Per
Mollet”. Comenta també que s’ha treballat de manera intensa amb el conjunt de grups
municipals per tal d’arribar al consens necessari i per tal que aquestes distincions
tinguin la magnitud que es vol donar des d’aquest plenari.

A continuació el Sr. Felices dóna compte del llistat de les persones i entitats proposades
i en llegeix un breu currículum.

S’obre el debat.
-. La Sra. Rodríguez dóna el seu recolzament a la proposta d’acord i manifesta també el
seu agraïment per la tasca desenvolupada pel conjunt de persones i entitats que es
proposen.
-. El Sr. López Mayolas diu que aquestes distincions s’atorguen a persones i entitats que
han contribuït durant aquests anys a que Mollet millori, creixi, avanci i evolucioni.
Diu que aquestes distincions no les lliura un govern ni un seguit de grups polítics, que
ho fa la Corporació. Comenta que és cert que s’ha arribat a un consens però el seu
grup municipal, ERC, vol fer esment a una persona que no ha estat honorada: el Sr.
Lluís Ansó, que ha lluitat durant dècades, a la seva manera segurament ben poc
institucional, per un territori que ell s’estima i que finalment s’ha aconseguit preservar

com és Gallecs. Manifesta el seu agraïment a totes aquelles persones que han estat
proposades per rebre aquesta distinció.
-. El Sr. Guillaumes diu que els convilatans i convilatanes que s’homenatgen avui, fora
de l’àmbit de la política, han dignificat al conjunt de la ciutadania de Mollet del Vallès
i que no seria just ni correcte destacar-ne cap perquè cadascú té els seus propis mèrits.
Comenta que aquest és l’únic acte en el qual els 25 regidors i regidores d’aquest
consistori es posen d’acord. Acaba la intervenció manifestant el seu agraïment a totes
aquelles persones proposades per rebre la distinció.
-. La Sra. Calvo diu que es troben en un Ple molt diferent dels ordinaris, que aquest és
un acte en el qual els 25 regidors i regidores de la Corporació s’han posat d’acord, que
és un orgull tenir les persones i conjunt d’entitats nomenades, com a veïns i ciutadans
que porten la ciutat de Mollet tan lluny. Finalment els manifesta el seu agraïment.
-. El Sr. López diu que aquest és un ple de màxima importància perquè s’aprova la
concessió de la distinció cívica de la ciutat a un conjunt de persones i entitats que per
la seva rellevància cívica i la seva aportació social, són mereixedores del
reconeixement del conjunt de regidors i regidores de l’Ajuntament. Manifesta el
suport del seu grup a la proposta consensuada ja pel conjunt de grups municipals.
Aprofita la ben entesa per fer un parell de reflexions: La possibilitat de modificar
alguns aspectes del Reglament i crear un organisme mixt entre l’Ajuntament i les
entitats per a una major participació de la ciutadania respecte la proposta inicial.
Espera que aquesta distinció en un futur pugui reconèixer també a altres persones que
ho mereixen, a títol pòstum com poden ser en Javier Santos, en Simón Rosado i
l’Anna Bosch. Dóna la seva felicitació en nom del grup municipal ICV-EUiA.
-. El Sr. Garzón comença la seva intervenció felicitant a les persones i entitats a les
quals se’ls atorgarà la distinció cívica “Per Mollet”. Continua i diu que aquesta
proposta ha estat aprovada per la totalitat dels grups municipals; diu que com tot acord
se suposa que tots han renunciat a alguna cosa però pensa que no està bé, una vegada
arribat a aquest acord, recordar allò a què han renunciat cadascun d’ells. Recorda que
la distinció cívica “Per Mollet”, és un reconeixement que fa la ciutat mitjançant els
seus representants polítics, a totes aquelles persones i entitats que al llarg dels anys
s’han distingit per la seva tasca envers l’associacionisme ciutadà i les manifestacions
culturals, cíviques, econòmiques i socials. Afegeix que aquesta distinció pretén ser un
reconeixement públic, no només a persones concretes, també a aquelles persones
anònimes que dia a dia, dediquen part del seu temps a diferents entitats de la ciutat i
que sense cap mena de dubte contribueixen a millorar la vida de tots. Finalment
reitera la seva felicitació i la del seu grup a les persones i entitats que rebran aquesta
distinció. Acaba manifestant el suport del seu grup municipal a la proposta d’acord.
-. El Sr. Felices manifesta el seu agraïment al conjunt de grups municipals de la
Corporació perquè aquesta ha estat una llista de consens.
-. L’alcalde recorda que l’any 1998 es van instaurar aquestes distincions cíviques perquè
era necessari i imprescindible l’existència d’aquest reconeixement públic i notori de
totes aquelles persones que han treballat de manera constant des dels seus ideals i

convicció per construir una ciutat, un barri, un racó de la ciutat, millor. Continua i diu
que en aquest ple extraordinari es presenten a 24 persones i a 4 entitats que s’han
escollit amb el consens dels grups municipals. Diu que hi ha persones que ja no hi
són; s’ha fet esment a l’Anna Bosch, primera alcaldessa democràtica, a la qual es va
reconèixer públicament en aquesta Sala de Plens; s’ha fet esment al Javier Santos que
va treballar de manera intensa per construir un projecte de solidaritat i cooperació,
com és el Taller Alborada; també s’ha esmentat en Simón Rosado, sindicalista
convençut de la defensa dels drets dels treballadors. Diu però, que també cal esmentar
en Josep Rebull, l’Ezequiel Martín, regidors d’aquest plenari, de diferents formacions
polítiques que varen treballar no només de regidors de l’Ajuntament sinó que també
van treballar en el teixit social, de cooperació, esportiu de la ciutat. També en Juan
Bocanegra, que va treballar intensament per construir en el Barri de Lourdes un equip
esportiu que signifiqués una major integració del barri a Mollet. Continua i diu que
potser es deixa a moltes persones, a altres col·lectius que per ser més anònims no
s’han pogut conèixer. Afegeix que cal fer un reconeixement a totes aquelles persones
que acompanyen els nomenats (marits, mullers, familiars, juntes directives...) perquè
si no s’està ben acompanyat, difícilment un pot dedicar part del seu temps als altres.
Per acabar demana a totes aquestes persones que segueixin construint en l’àmbit
cultural, esportiu, econòmic, aquells projectes personals i col·lectius però sobretot,
que continuïn tenint en alta estima la seva ciutat, Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

L'alcalde aixeca la sessió a les 20:10h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

