ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
11 de juny de 2011
12.00h
Sala de Plens
Assistents
Josep Ramon Bertolín Edo
Maria Mercè Bertran Fernandez
Manuel Beteta Palenzuela
Rafael Cabanilla Casado
Susana Calvo Casadesús
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Alícia Domínguez González
Marina Escribano Maspons
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Oscar Fernández Catalán
Noemí Fernández Fernández
Josep María Garzón Llavina
Feliu Joan Guillaumes Ràfols
Oriol López Mayolas
Antonio López Rodríguez
Josep Monràs Galindo
Raul Muñoz Alcón
Maria Carme Olaria Segret
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal
Jesús Soler Gallardo
Jorge Talarn Brich
Marta Vilaret García
Alícia Puig Romagosa, secretària

Ordre del dia
1. Constitució de la Corporació
2. Elecció d'alcalde/ssa

1.- Constitució de la Corporació

La secretària diu que La Llei orgànica del règim electoral, en el seu article 195,
estableix que “les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el vintè
dia posterior a la celebració de les eleccions”, la qual cosa determina que, havent-se
celebrat les eleccions el dia 27 de maig, pertoca que la constitució de la Corporació
sorgida d’aquesta convocatòria sigui efectuada avui, dia 16 de juny.
La mateixa llei electoral estableix que amb aquesta finalitat es constitueix una Mesa
d’Edat formada pels elegits o elegides presents de major i menor edat, actuant com a
Secretària la que ho sigui de la Corporació. Actuen, doncs, com a membres de la Mesa
d’Edat, el Senyor Jesús Soler Gallardo com a President i la Senyora Marta Vilaret
García com a vocal.
A continuació té la paraula el President de la mesa d’edat, que diu:
Senyores, senyors, regidores, regidors, Secretària, Síndic Personer...Amics, amigues.
Com a president de la mesa d’edat, em plau donar-vos la benvinguda a la sessió
constituent del mandat municipal que comença avui i acabarà el juny del 2015.
Me siento especialmente emocionado de asumir en estos momentos la función de
Presidente, en esta sesión constituyente; en este Pleno tan especial de inicio de mandato;
en este ayuntamiento; en este ayuntamiento; en esta ciudad. ¡Mi ciudad!.
Uno de los objetivos más importantes de la democracia, es el de trabajar para mejorar
las condiciones de vida y las oportunidades de nuestros conciudadanos y ahora se me da
la oportunidad de hacerlo de una forma más directa y más comprometida si cabe.
Creo firmemente que tenemos un privilegio todos los que estamos sentados en esta
mesa. Todos hemos decidido de forma voluntaria dedicar parte de nuestra vida a
trabajar por los demás, y nuestro deseo, nos ha sido concedido en las urnas.
Tenemos la oportunidad de aportar nuestro tiempo, dedicación i responsabilidad, ya sea
desde el equipo de gobierno, ya sea desde cada uno de los grupos municipales,
constituidos para trabajar por nuestra ciudad. Tenemos un reto que cumplir y cuatro
años por delante.
Ahora cumplamos con lo primero que debemos hacer, que es constituir la corporación
municipal y llevar a cabo la elección de la persona que ostentará la Alcaldía de la
ciudad.
Por esto, a continuación cedo la palabra a la Secretaria de la Corporación, Sra. Alícia
Puig Romagosa.”
La Secretària explica que, segons la documentació de què disposa, tots els regidors i les
regidores electes han presentat la seva credencial i han formulat la corresponent
declaració en el Registre d’Interessos, d’acord amb allò que disposa l’art. 75.5 de la llei
reguladora de les bases del règim local.
El President informa que tal com estableix la normativa vigent, és imprescindible, per
adquirir la plena condició de regidor o de regidora, fer jurament o promesa d’acatament
a la Constitució i a l’Estatut. Seguidament, la Secretària de la Corporació els llegirà la
fórmula i, un per un, els regidors, després de ser anomenats per ordre alfabètic, hauran
d’anar responent “Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”.

La fórmula és la següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Josep Ramon Bertolín Edo
Maria Mercè Bertran Fernandez
Manuel Beteta Palenzuela
Rafael Cabanilla Casado
Susana Calvo Casadesús
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Alícia Domínguez González
Marina Escribano Maspons
Antonio A. Felices Pérez del Corral
Oscar Fernández Catalán
Noemí Fernández Fernández
Josep María Garzón Llavina
Feliu Joan Guillaumes Ràfols
Oriol López Mayolas
Antonio López Rodríguez
Josep Monràs Galindo
Raul Muñoz Alcón
Maria Carme Olaria Segret
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal
Jesús Soler Gallardo
Jorge Talarn Brich
Marta Vilaret García

Si, ho juro.
Si, ho juro
Si, ho juro
Si, ho prometo
Si, ho juro
Si, ho juro
Si, ho juro
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho juro
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, prometo per imperatiu legal lluitar per un
Mollet millor i una Catalunya lliure.
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho juro
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, prometo per imperatiu legal lluitar per un
Mollet millor i una Catalunya lliure.

El President declara constituïda formalment la Corporació municipal de Mollet del
Vallès, un cop tots els membres d’aquesta, han jurat o promès l’acatament a les
màximes fonts jurídiques de l’ordenament.
Seguidament diu que es procedirà a l’elecció d’alcalde o alcaldessa. Explica que per
ocupar aquest càrrec, poden ser elegits els caps de llista de les cinc candidatures que han
obtingut representació a l’Ajuntament a les darreres eleccions del 22 de maig. Per
aquesta raó, s’adreça als caps de llista de les diferents formacions per si volen presentar
la seva candidatura o una altra i per si volen argumentar aquesta presentació.
El Sr. Oriol López Mayolas respon que Ara Mollet-Esquerra presenta la seva
candidatura alhora que vol raonar-ho, i diu:

“Bon dia a tothom, veïns, amics, gent de l’associacionisme molletà, síndic personer…
regidors sortints, nous electes.
Dimecres passat assistia per primera vegada al darrer ple del passat mandat, on es feia
també el comiat als regidors i regidores que ja no seran en aquesta taula els propers 4
anys. I pensava en el que és la política des de la visió d’Ara Mollet – Esquerra (des de la
nostra actitud clarament republicana: una etapa de la vida. Una porció de temps de la
vida que un dedica als teus veïns, al teu poble, al teu país, per millorar les coses des de
l’òptica que un té. La política és per nosaltres una etapa, no una fita. I aquí som, doncs,
els 2 regidors d’Ara Mollet – Esquerra. La Marta Vilaret, que s’estrena en aquest
consistori (i dic en aquest perquè la Marta ja va ser regidora a Santa Maria de
Martorelles del 2003 al 2007… I si ara és la més jove llavors ho era molt més.). I jo
mateix, regidor d’aquest Ajuntament des de fa 2 anys, en substitució d’en Xavi Fenosa.
Tots dos regidors, així com la llista que ens ha acompanyat, som gent que des de
l’adolescència hem estat implicats en diferents moviments per canviar les coses. I que
sabem que abans de nosaltres molts van treballar, als anys 30 amb la 2a República,
després al silenci del feixisme, als anys 90… I que després de nosaltres en vindran uns
altres: nosaltres som una peça més d’aquest llarg procés de canviar Mollet i d’alliberar
el país d’una vegada després de tants anys.
Però abans d’arribar aquí, i com ens agrada recordar, nosaltres hem fet molta feina. No
només nosaltres, sinó els molletans que han donat suport a la llista i que ens han fet
confiança. Provenim del carrer, del món de les entitats, de la vida del dia a dia. Ja fa
anys que intentem canviar les coses des de la base. Fa molts anys que intentem que
Mollet sigui un lloc millor per viure i per créixer en llibertat com a persones; i fa també
molts anys que lluitem per la independència del nostre país. Catalunya i Mollet són la
nostra raó de ser avui aquí.
Som també, un regidor i una regidora indignats des de fa molt de temps. Fa molts anys
que pensem que les coses han de canviar, que la política ha d’estar al servei del poble,
que és des dels pobles i ciutats, des de la base, que cal anar canviant les coses. Fa molts
anys que lluitem… I ara lluitarem des d’aquest Ajuntament. Aquests dos regidors
estarem al servei d’allò públic.
Des d’Ara Mollet – Esquerra volem, en aquests temps tan difícils per a la credibilitat de
la política, honorar el sacrifici que fan alguns per gestionar allò públic. I també volem
donar sentit a les reivindicacions que demanen més radicalitat democràtica, més
participació… Una altra manera de fer les coses.
Per nosaltres haver aconseguit a Mollet del Vallès 2 regidors és un èxit considerable. N’
esperàvem un altre -ja vindrà- però vist com ha estat el comportament de l’electorat a
l’àrea metropolitana podem estar contents de la feina feta. De la feina feta per gairebé
un centenar de persones que han treballat amb Esquerra, sí, però que sobretot han donat
suport a nivell local a Ara Mollet. Ara Mollet no és cap invenció. És el resultat d’un
component local, d’una lluita molt nostra, és una convergència de moltes persones
unides amb un objectiu comú: un equip de gent compromesa amb el canvi, amb
l’alternança política, amb ganes de fer una ciutat compromesa amb el desenvolupament,
el medi ambient, la sostenibilitat, el dret a decidir, l’educació i els valors cívics.

I el nostre component local ha anat més enllà d’Esquerra. També hem fet una feina
persistent, una feina d’explicar-nos i de mostrar-nos tal com som durant gairebé 2 anys.
Hem fet una campanya centrada en les persones: i quan dic persones vull dir
considerant persones normals els qui ens presentàvem a una llista i la resta dels electors.
I ens hem aproximat a les persones per explicar una proposta diferent, que alguns han
sabut intuir i trobar, i que finalment 1.318 electors ens han fet confiança. N’estem molt
contents. Hem fet d’Ara Mollet un petit moviment, sumant idees i amb amplitud de
mires…
Per nosaltres, és clar, és tota una satisfacció poder doblar resultats. Podem dir que som
els únics que hem doblat resultats i no diríem cap mentida, és clar que per als altres era
impossible o gairebé impossible! Però continuem sent els més petits, però com dèiem fa
uns mesos: som els més petits però continuarem actuant com si fóssim els més grans.
Que quedi doncs clara i diàfana la nostra voluntat de governar, però la ciutadania encara
no creu que sigui el nostre moment. Que quedi clar al nostra convicció que les majories
es creen per afinitats i actituds, no purament per aritmètica.
Però deixeu dir-vos que a nivell personal també he doblat una altra xifra: també he
passat d’1 a 2 professors que vaig tenir al BUP. Fins ara hi tenia el professor Monràs, i
ara hi tindré també en José Ramon Bertolín, qui em va fer descobrir i estimar la història
i la història de l’art. Així que doblo per dues parts…
Una de les claus del nostre petit èxit ha esta la nostra feina de proximitat i la nostra
màxima de “Pensa en gran i actua en petit”. Només així entenem algunes de les
propostes que portem al nostre programa electoral. Eren moltes i diverses, però les
podem orientar a través d’aquestes idees:
– Superació de la crisi a traves de la imaginació, del pensar en gran i actuar en petit
(portar a Mollet a la primera divisió de les petites ciutats europees). Nosaltres creiem
que un altre mon és possible, que cal prendre riscos, donar exemple, i buscar objectius
comuns. Estem en un moment d’alerta màxima i hem de ser el màxim d’innovadors.
Les velles fórmules ja no serveixen.
– Educació en valors i en coneixements. Fer que el talent i el coneixement flueixin.
– Liderar des de l’Ajuntament. (Empresa / Formació /Ajuntament)
– No perdre el tren de l’aplicació de les noves tecnologies per: cooperar, co-crear,
compartir… Fomentar-ne l’us i la formació des de l’Ajuntament. Creiem que ha de ser
un exemple per a la societat i per al món empresarial. Ha de tirar del carro. Ha de
liderar. Cal obrir l’Ajuntament a la ciutadania (plens TV), i possibilitar la idea de “situa
el teu problema al mapa” a la web de l’Ajuntament.
- La ciutat s’ha transformat i molt en els darrers anys, però a vegades només físicament.
Cal omplir d’idees, de contingut i de talent tot allò que s’ha construït.
– Reaprofitar els recursos humans que tenim a l’Ajuntament des d’un nou concepte de
govern horitzontal, allunyat del jeràrquic que fins ara hi ha hagut. El capital humà de
l’Ajuntament és indispensable per avançar i cal mobilitzar-lo a favor de la ciutadania.
– Transformar conceptes polítics com el despesa social pel d’inversió social (ja s’ha fet
en bona mesura) i sobretot el de participació ciutadana pel d’implicació ciutadana.

Així doncs, ja ho veuen: idees molletanes contra la crisi, govern horitzontal, noves
maneres de fer política i de comunicar-se amb la ciutadania, una democràcia radical en
el sentit d’obertura màxima de mires.
És per tot això, per l’èxit aconseguit per Ara Mollet-Esquerra. Per les idees que tenim i
que s’han validat a les urnes. I també perquè tenim un compromís. Perquè volem lluitar
molt i molt, que presentem candidatura a l’alcaldia de Mollet del Vallès perquè sigui
votada en aquesta Sala de Plens. Tot apunta a què la persona escollida ho serà per
majoria simple i que aquesta legislatura serà diferent a l’anterior. Més rica, des del
nostre punt de vista.
El gran poeta Joan Margarit deia fa poc en una entrevista que: “La gent es queixa molt
de la profunditat de la crisi -que ho és i molt- però també s’oblida que les nostres
generacions anteriors van viure una guerra i fins i tot dues, i que es va sortir endavant.
Que s’ha de ser optimista, però també s’ha de posar coratge”. I aquesta és una de les
nostres màximes: optimisme i coratge. Optimisme i coratge davant de les adversitats.
També l’autor del llibre que tant s’ha venut i espero que llegit aquests darrers mesos,
l’Indigneu-vos de l’Stephan Hessel, ens deia darrerament: “La indignació és el primer
pas. Després ve allò més difícil, que és el compromís”. I ja ho deia abans: nosaltres fa
molt de temps que estem indignats, i construïm, ideem noves maneres de fer les coses,
de fer política, des del compromís i la persistència en el treball en equip.
Els regidors d’Ara Mollet – Esquerra presentem a l’alcaldia el meu nom perquè confiem
en nosaltres, en l’equip que tenim al darrere, però sobretot perquè confiem en vosaltres,
en la ciutadania. Nosaltres creiem que a Mollet li convindria un canvi de Govern.
D’això n’estem ben convençuts. Així doncs, queda presentada -senyor president del Ple,
senyora secretària- la candidatura d’Ara Mollet – Esquerra a l’alcaldia de Mollet.
Moltes gràcies per a l’atenció i demano el vot als senyors i senyores regidors i regidores
d’aquest Ajuntament per tot això que ara he explicat per a la candidatura que presentem
des d’Ara Mollet-Esquerra.”

La Sra. Noemí Fernández Fernández diu que ICV-EUiA no presenta la seva candidatura
alhora que vol raonar-ho, i diu:
“La nostra coalició, tot i respectant els nostres votants, interpretant els resultats de les
urnes i no volent que hi hagi cap pacte amb la Dreta a la nostra ciutat, votem en blanc
amb la voluntat d’iniciar un nou període que permeti avançar cap el que ha expressat la
ciutadania a les urnes: Orientar les polítiques de la ciutat cap a polítiques socials
d’esquerres i de progrés.”

El Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols diu que CiU no presenta la seva candidatura alhora que
vol raonar-ho, i diu:
“CiU s’abstindrà en aquesta votació, creiem que és responsabilitat dels grups de
l’oposició en les presents circumstàncies polítiques i econòmiques del nostre país i de la

nostra ciutat, afavorir un govern amb la màxima legitimitat possible, no parlem de la
legal que sens dubte la té tota, però sí de la moral que és la que dona els vots. No ens
agradaria veure sortir cap alcalde que obtingués més vots cap a altres candidatures que
no pas cap a la del Sr. Monràs. Per tant, sense que això sigui interpretat com un xec en
blanc, ja que CiU no ha pogut negociar cap punt del seu programa de govern amb el
previsible equip de govern, ens abstindrem per tal que el nombre de vots del candidat a
alcalde sigui superior a la suma dels vots dels altres candidats. Exercirem una oposició
responsable, ferma i decidida.”
La Sra. Susana Calvo Casadesús, diu que el PP presenta la seva candidatura tot i
reconèixer la legitimitat de la llista més votada.
El Sr. Josep Monràs Galindo diu que presenta la seva candidatura i que cedeix la
paraula al Sr. Josep Garzón Galindo perquè ho raoni, i diu:
“El PSC de Mollet del Vallès proposarà en Josep Monràs Galindo com a candidat a
l’Alcaldia de la ciutat, ja que va encapçalar la candidatura guanyadora de les passades
eleccions municipals, va rebre el recolzament de la majoria dels electors i ha de ser qui
l’ocupi. En nom del PSC i del grup municipal Socialista vull donar les gracies per
l’ampli suport de la ciutadania a la nostra candidatura. En Josep Monràs ha estat un
molt bon alcalde durant aquests anys i entenem que la ciutadania així ho ha entès.
Voldria agrair, com a primer secretari de l’agrupació local del PSC i com a portaveu del
grup municipal, a totes i cadascuna de les persones que formaven part de la nostra llista
i a totes aquelles que han col·laborat en el procés electoral, el seu esforç, entusiasme i
il·lusió perquè els resultats d’aquestes eleccions fossin favorables al PSC. Alguns dels
regidors i regidores socialistes ja fa anys que treballem per Mollet, per a altres, aquesta
serà la seva primera vegada però tots junts intentarem treballar perquè Mollet sigui una
ciutat lliure, més solidària i més justa. En aquest mandat volem renovar el nostre
compromís de treballar amb la ciutadania i amb tots aquells que tenen una visió positiva
de la ciutat, que volen portar un esperit de consens per construir i sumar, per escoltar i
saber entendre allò que la ciutadania demana i necessita. Els propers anys seran
fonamentals pel desenvolupament de la ciutat i per la lluita contra l’atur; caldrà prendre
decisions pensant no només en un futur immediat, sinó que també a llarg termini per la
qual cosa fora interessant que aquestes decisions tinguessin el màxim consens del
conjunt de grups municipals. Finalment vull manifestar el meu agraïment al grup
municipal de CiU per la feina desenvolupada conjuntament durant l’últim mandat. Crec
que ha estat un exemple de lleialtat i bona entesa entre dos grups municipals amb
projectes polítics diferents.
D’acord amb les respostes dels caps de llista, s’han presentat 3 candidatures i, tal com
preveu l’acte de constitució, es passen a votació.
Tot seguit la Sra. Marta Vilaret García crida els regidors per ordre alfabètic i cadascun
d’ells diposita la papereta en l’urna que hi ha a la Presidència.
La Mesa d’edat compta els vots i la presidenta fa públic el resultat de la votació:

Vots blancs.............................................7
Sr. Oriol López Mayolas........................2
Sra. Susana Calvo Casadesús.................3
Sr. Josep Monràs i Galindo...................12
El President, d’acord amb els resultats de la votació, proclama el Sr. Josep Monràs i
Galindo, nou alcalde de Mollet del Vallès.
El President informa que per adquirir la plena condició d’alcalde ha de jurar o prometre,
en aquesta condició, l’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Per això, doncs, la secretària llegirà la fórmula del jurament o promesa que
és la següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’alcalde/essa amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Monràs respon: “Si, ho prometo”.
El President li col·loca la banda, lliura la insígnia i la vara d’alcalde, i el Sr. Monràs
agraeix la confiança i passa a exercir les funcions de president ocupant el seient de la
Presidència.
A continuació lliura la insígnia al conjunt de regidors i de regidores que formen part del
Consistori:
Josep Ramon Bertolín Edo
Maria Mercè Bertran Fernandez
Manuel Beteta Palenzuela
Rafael Cabanilla Casado
Susana Calvo Casadesús
Joan Daví Mayol
Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Alícia Domínguez González
Marina Escribano Maspons
Antonio Alejandro Felices Pérez del Corral
Oscar Fernández Catalán
Noemí Fernández Fernández
Josep María Garzón Llavina
Feliu Joan Guillaumes Ràfols
Oriol López Mayolas
Antonio López Rodríguez
Josep Monràs Galindo
Raul Muñoz Alcón
Maria Carme Olaria Segret
Mercè Pérez Piedrafita

Ester Safont Artal
Jesús Soler Gallardo
Jorge Talarn Brich
Marta Vilaret García
A continuació intervenen els grups municipals en ordre creixent.
El Sr. López Mayolas, cap de llista d’Ara Mollet-Esquerra, diu:
“Abans de res deixeu-nos ser esportius i desitjar sort a l’alcalde. Josep, sort i bona feina
d’ara en endavant. I sort a la resta de regidors de govern i també els de l’oposició. Ens
cal afrontar 4 anys importantíssims a Mollet del Vallès.
Al ple de l’Estat de la Ciutat de finals de l’any passat asseguràvem que assistíem a un
canvi de cicle. A la campanya electoral ens reivindicàvem, la gent d’Ara Mollet, com
gent amb energia i energia positiva, i dèiem que el govern dels darrers 24 anys a Mollet
era un govern desgastat, sense idees, amb poca capacitat per afrontar els canvis
necessaris per tirar endavant. En fi, dèiem que hi havia un canvi de cicle i creiem que
així continua essent.
El partit majoritari ha passat d’un 48% dels vots a un 35%. Ha baixat ni més ni menys
que 13 punts percentuals. Creiem que això és indicatiu d’aquest canvi: la ciutadania
comença a intuir el canvi i a demostrar-lo a les urnes. Tot i això felicitem altra vegada el
partit guanyador, el PSC, que ha aconseguit 12 regidors.
De moment tindrem un govern en minoria i respecte a això volem fer algunes
consideracions:
En aquests moment cal percebre l’absència de majories absolutes com una oportunitat
per governar per tots, no com un desastre. Cal un clar canvi d’actitud si volen que
Mollet sigui governable. Escoltar els qui no pensen com tu, acceptar que a vegades no
comptin amb tu i tolerar-ho. Això és encara més important des del Govern estant.
Des de l’oposició també cal fer feina: cal estar a l’alçada de les circumstàncies. Saber
que estem en temps difícils i que cal evitar de totes totes que una ciutat com la nostra
esdevingui ingovernable. I de totes dues parts depèn que això sigui així.
Cal, i ara ens dirigim directament a l’alcalde i al nou Govern, perdre la por a la
participació directa de la ciutadania. És el que s’està demanat al carrer. Des de la
institució local, la més propera al ciutadà, cal que fem feina per a això, per apropar la
política i la gestió d’allò públic, així com la presa de decisions, a la població.
La nostra tasca serà la de fer oposició. I seguirem fent d’oposició constructiva,
d’oposició de propostes, d’oposició d’idees, d’oposició al carrer. Seguirem també fent
les denúncies oportunes i els advertiments que calguin al govern i si cal també al Síndic
Personer.

Abans de continuar, deixeu que fem des d’Ara Mollet – Esquerra un aclariment. La
setmana següent de les eleccions varem propiciar una reunió amb tots els grups petits
d’aquest Consistori a la qual finalment hi va acabar essent convidat també el Partit dels
Socialistes. Fins ara, amb la majoria absoluta imperant, tot funcionava tal i com es
marcava en la direcció del més gran. Nosaltres creiem que ara tot ha canviat, per
aritmètica i pels temps nous en què vivim. Fins ara tot ho marcava sempre el gran. I
nosaltres, que som el més petit dels grups però que volem treballar com si fóssim el més
gran, doncs varem propiciar aquesta reunió. I serem transparents. Des d’un primer
moment ja varem anunciar als quatre vents que era una reunió no per pactar a 4 bandes
(que també seria possible i lícit, perquè no hi crèiem en aquesta suma). Varem dir que
volíem parlar de democràcia i de funcionament de l’Ajuntament. I és que senyors i
senyores l’Ajuntament, el Consistori, la Corporació, el Ple (diguin-ho com vulguin),
som tots, els de govern i els d’oposició i per això és important de remarcar-ho, perquè
de vegades no se’ns ha tractat igual a tots. Aquesta reunió a 4 bandes va provocar un
monumental “enfado” que deien alguns, una molèstia, per part del partit del gran. Ens
varem trobar amb reunions només amb el partit majoritari sense poder saber què en
pensaven la resta de partits. Aquí hagués calgut un clar lideratge per portar aquesta
trobada de tots, que finalment es podrà fer però que ha costat. En aquest cas el PSC no
va ser capaç de liderar una reunió multilateral per al funcionament dels grups.
Desprès de dir que sí, Convergència no hi va acudir, pels motius que siguin o per les
pressions que siguin, que ells ja sabran explicar al seu electorat. Ens va saber greu. I
avui hem vist què li passa a Convergència: que ja no té projecte de ciutat, o que el seu
projecte és ser l’apèndix d’un PSC amb qui ja ha governat 8 anys (els 4 darrers sense ser
necessària). La reunió, doncs, va ser amb els companys del PP i d’ICV- EUiA. I va anar
molt bé per posar sobre la taula les nostres idees i compartir-les. Així hauria e poder ser
sempre.
El partit majoritari en canvi vol una altra manera de treballar que, és clar, li és més fàcil
i li va molt millor. Treballar amb reunions d’ell amb tots i cadascun dels altres intentant
que la resta no es reuneixi. Anar despatxant… Però bé, cadascú té el seu sistema.
Nosaltres només volem dir que cal acceptar que tothom parli amb tothom. Això és sa i
molt bo. I és que les coses han canviat.
Deixeu també que expliquem que la voluntat del partit majoritari de fer un govern en
solitari gairebé no ha estat ni comentada a les reunions, que gairebé hem hagut de treure
aquesta informació estirant de la llengua i, és clar, com sovint passa, ens assabentem
per la premsa.
I què demanem nosaltres:
•
•

Noves maneres de fer amb l’oposició, igual tracte de tots els regidors, que no
ens costi déu i ajuda d’obtenir informació a la qual tenim dret, que com a
regidors que som no siguem tractats coma regidors de segona divisió.
Obertura política: plens en directe per internet…

•
•

Uns mitjans de comunicació públics transparents i on es pugui participar en tots
i cadascun d’ells. Quatre Cantons, la Ràdio, la web. I algun dia haurem de parlar
també de Vallès Visió.
Un canvi de relació entre els grups basat en el respecte i el diàleg.

Dèiem que ja sabem que de moment governaran en minoria. Sabem també que amb PP
no volen governar ni arribar a acords polítics. Sabem que en els darrers 8 anys han
governat amb CiU i que ara no volen o sembla que no ho volen tot i que ells sembla ser
que sí. I sabem que en el passat, ja fa anys, van governar amb Iniciativa.
I de moment, doncs en minoria. Però amb algú hauran de pactar ni que sigui una
abstenció per aprovar els punts en aquesta Sala de Plens i poder governar. Segurament
en els aspectes més socials no tindran problemes, però ja veurem com se’n surten en els
aspectes urbanístics i econòmics (i amb els pressupostos).
Nosaltres des d’Ara Mollet – Esquerra els fem una oferta de diàleg. I la fem ara,
transparent i pública. Des de l’oposició en què estem els donem l’oportunitat d’obrir un
diàleg i de tenir un pacte d’estabilitat per o aprovar o abstenir-nos als pressupostos de la
propera tardor o altres punts, pactant, això sí, aspectes que considerem essencials per al
futur d’aquest poble. De moment nosaltres des de l’oposició i vostès des del govern. Els
deixem doncs ara a vostès aquesta responsabilitat que poden cultivar o no. El diàleg dels
propers mesos determinarà si això és possible o si, del contrari, opten per altres vies.
Però què considerem important:
Algunes coses ja les hem considerades anteriorment, a grans trets el com sortir de la
crisi des d’una visió molletana i amb la imaginació que es correspon als temps en què
vivim, i a obrir noves maneres de fer política i de comunicar-se amb la ciutadania des de
l’Ajuntament. Però volem fer constar algunes de les nostres idees:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparcaments gratuïts dissuasoris a les entrades de Mollet i a les estacions.
Promoure el 1er Pacte de la Moblitat.
Reconvertir propietats municipals en desús per a la creació de vivers
d’empreses.
Redissenyar la zona blava i crear zones de gestió ràpida.
Impulsar l’aprofitament d’una masia de Gallecs per tal d’adequar-la com a Casa
de Colònies Municipal.
Lluitar pel 4t institut a La Vinyota.
Impulsar a Mollet la creació de la Facultat de Ciències de l’Alimentació,
Gastronòmiques i Culinària. Fer confluir els pagesos de Gallecs, els restauradors
i el món de l’empresa.
Crear la Universitat Lliure de l’Art i la Cultura (ULAC). Espai lliure de
coneixement liderat per l’Ajuntament.
Programació cinematogràfica estable fent interactuar Administració, particulars i
entitats. La Llei del Cinema així ho permet.

•
•
•
•
•
•

Que es creï una Coordinadora d’Entitats de Mollet per cohesionar la vida
associativa i que s’acabi amb el clientelisme amb el món associatiu i es tendeixi
cap a una major transparència.
Recuperar d’una vegada per totes el Tabaran com a espai cultural i
multifuncional per al poble.
Idear un Mercat Vell per a l’exaltació de propostes culturals i d’autogestió des
del món associatiu.
Audiències públiques per escoltar la ciutadania; i referèndums vinculants sobre
temes primordials.
Crear la Coordinadora d’Entitats de Mollet per cohesionar la vida associativa.
Plens en directe per internet i participació activa dels ciutadans a través de la
xarxa.

I fins aquí el nostre discurs i la nostra proposta. Tant si aquesta proposta de diàleg arriba
a bon port com si no, des d’Ara Mollet–Esquerra continuarem treballant amb la mateixa
intensitat i il·lusió els propers 4 anys, exercint una oposició responsable i constructiva.
Fins aquí la nostra anàlisi a dia d’avui. Dir-los a la resta de regidors i regidores, així
com als veïns i veïnes de Mollet, que la Marta Vilaret i l’Oriol López estem a la
disposició de tots per fer que Mollet avanci i creixi amb l’objectiu de fer ciutadans més
lliures. Visca Mollet i Visca Catalunya lliure!
Moltes gràcies.”
La Sra. Noemí Fernández Fernández, cap de llista d’ICV-EUiA, diu:
“Bon dia amigues i amics, regidores i regidors, Diputada, Síndic, Alcalde, felicitats.
És un orgull començar la novena legislatura municipal i ho vull fer recordant a tots els
regidors i a les regidores que durant aquests anys han passat per l’ajuntament aportant
el seu granet de sorra per fer de Mollet una ciutat millor respecte a la que es va trobar el
primer ajuntament democràtic l’any 1979. Vull també reivindicar el paper de la
institució municipal com un instrument proper a la ciutadania, que ha anat agafant més
competències tot i que algunes d’elles són responsabilitat de l’administració central o
de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit hem de seguir treballant per tal
d’aconseguir un nou model de finançament de les administracions locals i que compensi
les competències en la prestació de serveis que tenim assumides, per aconseguir un
ajuntament fort capaç de gestionar la complexitat dels canvis, amb rendibilitat social,
ecològica, econòmica i proper a la ciutadania.
També en aquests moments difícils cal posar en valor la feina dels treballadors i
treballadores públics del nostre ajuntament i per això cal reforçar el coneixement de la
seva tasca davant la ciutat, millorar la seva condició social. Millorar i reforçar la feina
pública com a factor de competitivitat, de justícia i de cohesió social i no com un
destorb.

Les eleccions municipals del passat 22 de maig les hem realitzat immersos en un
context de crisi econòmica com mai havíem vist. Segurament més important que la que
varem viure a principis dels anys 80. Amb índexs d’atur importants, Mollet té ara 5.518
persones en atur i amb un 59,48% que reben alguna prestació. Amb una desafecció de la
política per part de la població, Mollet continua sent una ciutat amb alt nivell
d’abstenció, hem de tenir en compte quina és la representativitat que hem obtingut
cadascun dels partits polítics que ens hem presentat a aquestes eleccions, molta gent no
ha dit res i això és preocupant, hem de posar els mitjans que calgui per canviar aquesta
tendència i evitar l’abstenció. No obstant a Mollet, la ciutadania ha votat
majoritàriament al conjunt de les forces d’esquerra progressistes i això cal valorar-ho,
celebrem que no hi hagi pacte amb la dreta i esperem que no es repeteixi.
Són temps on els polítics estem en el punt de mira i sincerament creiem que s’ha de
treballar amb més rigor, cal ser més transparents, explicar no el que fem sinó com ho
fem, cal d’enfortir els valors i la ètica en l’acció política, en fer austeritat ben entesa, no
aquella que retalla drets i serveis als ciutadans.
Allò que fem repercutirà en augmentar la desafecció o apropar la gent a la política. La
política prové del grec polis que significa ciutat, la política és, etimològicament tot allò
que té a veure amb la ciutadania i les seves preocupacions.
El moviment que va néixer el 15M és un moviment imparable que vol canviar les coses,
que ens està dient que els polítics hem d’introduir noves formes de fer política, en
donar resposta a les necessitats i preocupacions de la ciutadania. Perquè la ciutadania,
insatisfeta i molt molesta rep els missatges i ha entès que alguns volen que la crisi la
paguem els de sempre. Es volen eliminar drets, es vol privatitzar serveis públics, els
ajuts milionaris als bancs no han servit per reactivar el crèdit que havia d’arribar a
empreses i famílies, per que abans són els interessos econòmics que les persones, totes
aquestes mesures no tenen res a veure amb les causes de la crisi i la gent ho sap, i la
gent insatisfeta està sortint als carrers i Mollet no és aliè a aquesta realitat, també tenim
gent que mostra la seva insatisfacció aquí al davant, en aquesta sala. Amb tota la seva
complexitat aquest moviment és aire fresc que ens envia un missatge, que hem de fer
nostre, tenim la obligació de propiciar aquests canvis, ens estan dient que cal repensar
com hem de treballar i com hem d’actuar en aquesta nova etapa.
Nosaltres, com tots els partits que ens hem presentat a les eleccions hem presentat un
programa electoral amb el qual volem incidir en el desenvolupament d’aquesta ciutat,
perquè com hereus del PSUC que va governar aquesta ciutat tenim un programa per
governar Mollet, perquè creiem que calen noves polítiques i sobre tot polítiques
d’esquerres, perquè aquesta ciutat continua sent d’esquerres i així ho ha demostrat de
nou en aquestes eleccions i depenent del que es faci en aquests quatre anys no solament
l’esquerra consolidarà el seu espai sinó que augmentarà i per això no podem decebre
totes aquestes il·lusions i esperances per que des de l’esquerra es poden fer coses que
millori la vida de la nostra gent.
Cal aire nou a l’ajuntament, noves idees pel present i pel futur de la nostra ciutat. Cal
col·locar Mollet al lloc que li pertoca en l’entorn metropolità que anat perdent en
aquests anys i per això la nostra Coalició en aquesta legislatura de manera resumida
hem plantejat sis àmbits d’actuació:

a) Reactivar l’economia local i crear ocupació, per a nosaltres aquest és un tema
prioritari de ciutat, fer front a l’atur . No és cert que no puguem fer coses per reduir
l’impacte de la crisi des de l’àmbit local. La ciutat és el millor espai per detectar les
necessitats i oportunitats, tant de l’activitat econòmica, com del mercat de treball.
b) Enfortir les polítiques socials i benestar social, volem una ciutat per viure, amb
serveis públics de qualitat, per fer front a l’exclusió i a la pobresa, perquè fer polítiques
de benestar social vol dir aconseguir una ciutat de persones lliures i autònomes amb
igualtat de drets i oportunitats. Vol dir també apostar per la universalitat dels serveis
socials com a dret de ciutadania, que s’han de poder exercir i que els equipara als
serveis educatius i de salut. Per això cal dotar de més recurs econòmics, humans i
materials als Serveis Socials, i treballar perquè cap família de la ciutat sigui desnonada
per impagament d’ hipoteca en cas d’atur o precarietat. Des de l’Ajuntament hem de fer
una ferma resistència i ens hem d’oposar a qualsevol tipus de retallada social, sanitària o
educativa, hem de defensar per davant de tot el manteniment d’uns serveis públics
municipals de qualitat com una aposta per una millor ciutadania i per uns millors drets
pera totes i tots.
c) Treballar les polítiques ambientals, som uns defensors que Mollet ha de fer una
aposta clara i un compromís pel medi ambient i la prevenció del canvi climàtic. Aquest
és altra dels nostres eixos fonamentals del nostre programa, perquè volem que Mollet
gaudeixi de la millora de la qualitat de vida a partir de gaudir d’entorns i espais públics
de qualitat, on ens puguem desplaçar còmodament a peu i amb bicicleta, sense que sigui
gairebé obligatori el vehicle privat com a mitjà de transport. Optimitzar el transport
públic, lluitar per incorporar els Pinetons al PEIN, tirar endavant el Pla d’usos de
Gallecs i treballar per implementar energies renovables han de ser objectius d’aquesta
legislatura pel que fa a polítiques ambientals.
d) Posar en marxa els mecanismes que enforteixen la qualitat democràtica, les
polítiques de participació social i la transparència. Nosaltres, reiterem el nostre
compromís per una ciutat amb qualitat democràtica, diversa i amb convivència. Perquè
la nostra ciutat sigui el futur i el present dels nostres joves i perquè les dones puguin
tenir una participació activa en la construcció de Mollet. Per això volem impulsar la
participació com a instrument d’aprofundiment democràtic i de creació d’una comunitat
ciutadana amb cultura de participació.
e)Treballar sobre polítiques d’immigració i convivència a partir d’un Pacte social per
la convivència. No podem deixar “en saco roto” els vots que ha tingut el projecte racista
i xenòfob a la nostra ciutat i el vot en blanc, la ciutadania està dient coses, és un toc
d’atenció a les forces democràtiques que ens hem presentat a aquestes eleccions, hem
de treballar per evitar desigualtats i pobresa, nomes així podrem fer front a la xenofòbia
i al racisme.
f) Austeritat i rigor pressupostari que no vol dir con deia abans retallar serveis i drets.
Cal continuar adaptant de manera permanent el pressupost a la crisi. Cada cop es fa més
imprescindible una actitud responsable a l’hora de realitzar els pressupostos, detallats
per programes on s’ajusti l’escenari pressupostari a la nova realitat socioeconòmica de

la ciutat i a les noves necessitats de la ciutadania, que en són moltes i, moltes d’elles
absolutament bàsiques.
Cal, per tant, fer un ajust a la baixa d’aquelles despeses no imprescindibles per tal
d’alliberar recursos a destinar a aquestes noves necessitats dels col·lectius que més
pateixen els efectes de la crisi. La música que sona avui dia és la de retallar privilegis i
hem de ser els primers en donar exemple.
Cal un nou plantejament polític de com es proposen fer les revisions de les Ordenances
Fiscals (OOFF) a partir d’ara. El context econòmic, especialment delicat, fa que
qualsevol decisió d’increments impositius i tarifaris tingui una incidència molt rellevant
en bona part de la ciutadania i per tant cal trobar el necessari punt d’equilibri entre la
necessitat de recursos de l’administració per garantir la prestació del serveis bàsics,
l’obligatori esforç de racionalització de la despesa i la capacitat econòmica dels
ciutadans.
Demanem al nou govern un canvi en el tarannà pressupostari, tant en la despesa com en
els ingressos, volem un Ajuntament amb parets de vidre on l’austeritat passi per davant
de qualsevol altre cosa.
Són sis àmbits on darrera de cada enunciat hi ha un conjunt de propostes que volem
discutir amb els membres de la Corporació i fonamentalment amb els que tindran la
responsabilitat de governar la ciutat.
En aquest sentit vull repetir la felicitació a Josep Monràs com a nou alcalde de la ciutat i
manifestar-li la nostra responsabilitat que estenem la ma a treballar en aquesta línia per
tal d’obtenir nous consensos i canvis a la ciutat sempre en positiu i amb la voluntat de
construir una ciutat millor que apliqui polítiques d’esquerres.
Vull acabar, dient que tot ciutadà i ciutadana aspira a ser més feliç, a tenir una feina i a
viure en una ciutat més justa. Com administració hem de posar tots els instruments
perquè això sigui possible, amb la participació de la ciutadania perquè ningú ens
regala res, amb la nostra constància i creient en les nostres capacitats com a ciutat, en
la vàlua de les dones i dels homes que formem part d’aquesta comunitat que és diu
Mollet del Vallès, només així ens en sortirem.”

El Sr. Feliu Guillaumes Ràfols, cap de llista de CiU, diu:
“Bon dia conciutadans i veïns, honorable consellera, síndic, companys, regidors i
regidores.
Primer de tot felicitats, alcalde, per la teva elecció. Vull dir al Sr. López Mayolas que
estem en una sessió d’investidura, és una sessió molt formal, votem a l’alcalde i
presentem el nostre programa. Considero impropi que faci atacs politics en aquesta
sessió.
CiU és present de nou en aquest consistori i reforçada. Agraïm als nostres votants, a les
nostres votants que cada vegada ocupem més espai en aquest petit hemicicle que us

representa a tots i a totes. Hem estat 8 anys en el govern i ens sentim orgullosos de la
feina que hem fet: a Can Prat no hi ha vivendes, continua havent-hi un polígon
industrial; a Gallecs no hi ha un cementiri, continua essent una zona integrament verda;
al Tabaran no hi ha pisos, està reservat per fer-hi un teatre. Així, tantes i tantes coses,
l’obra de CiU ha estat ferma, decidida i visible a la nostra ciutat i n’estem orgullosos.
Estem ací per aplicar un programa de futur que a continuació vull expressar. Nosaltres
creiem en un Mollet amb més seguretat, on es pugui passejar, on no hi hagi soroll
durant les nits, on el conflicte de baixa intensitat també sigui un problema de
l’Ajuntament; creiem en un Mollet amb impostos baixos, la gent prou dificultat té per
arribar a final de mes i aquests impostos i taxes lligats al que és l’activitat productiva
han de ser revisats i hi guanyarien tan la ciutadania com el propi ajuntament; creiem en
un Mollet amb lleure, on els joves trobin llocs on anar i a la vegada terriblement cívic
perquè no han de ser incompatibles; creiem en un Mollet amb més aparcament gratuït,
cosa que no vol dir que no hi hagi circulació de vehicles; creiem en un Mollet més
transparent, on coneixem les normes que se’ns apliquen dia a dia, normes de les que a
vegades la ciutadania gaudim.
Sembla ser que aquest programa, després de 8 anys, haurà de ser vetllat i defensat des
de l’oposició, cosa legitima i correcta i agraïm profundament al grup municipal
socialista, l’oportunitat que ens ha donat d’aplicar aquestes parts del nostre programa,
especialment durant els 4 últims anys. Creiem però que no són temps per a governs
febles i sense majories, patim els temps que patim a la nostra ciutat i al nostre país, pel
bé de Mollet la ciutat hauria d’estar governada per una majoria prou àmplia que
permetés aprovar amb comoditat els pressupostos, impostos, taxes fiscals, etc. Que
ningú interpreti que nosaltres creiem en exclusiva que això ha de correspondre a un
pacte amb CiU al contrari, tots els pactes serien benvinguts i legítims però, entenem
que per a l’estabilitat i el progrés de la ciutat, és necessari un govern més fort que no pas
un govern amb minoria, cosa que si no recordo malament fa 16 anys que no passava.
Parlant de temps passats, CiU ha estat 16 anys al govern des de l’inici de la democràcia
i 16 anys a l’oposició, som perfectament capaços i responsables per fer les dues feines i
intentarem fer-les, sigui l’una o l’altra, al servei dels ciutadans. Ara ens toca passar a
l’oposició, quan fa 8 anys amb la llavors alcaldessa Montserrat Tura, amb una certa
solemnitat jo vaig dir que CiU, després de 16 anys, deixava l’oposició passant a formar
part del govern de la ciutat i m’agradaria dir ara, amb no menys solemnitat, que després
de 8 anys, CiU, amb el mateix entusiasme, amb la mateixa il·lusió i idees, passa a
formar part de l’oposició d’aquesta ciutat. Això és la grandesa de la democràcia i val la
pena que la gent ho vegi quan hi ha qui dubta de la democràcia parlamentària i la
converteix en hipocresia.
M’agradaria acabar citant una frase del que va ser el cap de llista de CiU a l’anterior
legislatura, l’Alfons Collado: “En una institució democràtica són els vots i són els
escons els que donen les majories i els que donen els governs”. És bo que així sigui,
però amb dignitat i amb tracte, tots els grups són iguals, no hi ha grups majoritaris ni
minoritaris, tots són iguals i com a tals, han de ser tractats.”

La Sra. Susana Calvo Casadesús, cap de llista del PP, diu:
“Molt bon dia a tots, alcalde, nous regidors, diputada, companys de l’anterior
legislatura, síndic, amics i amigues
En primer lloc donar-te l’enhorabona Josep, per l’alcaldia de Mollet i dir-te que des del
PP sempre trobaràs el màxim consens possible per arribar a acords.
Avui és un dia molt important, solemne i al mateix temps molt emotiu. No entraré a
explicar el programa electoral que portava la meva formació política ja que creiem que
avui no toca. Vull començar el meu discurs amb un seguit d’agraïments: a la ciutadania
de Mollet, que dia a dia, amb el seu treball, esforç, il·lusió i esperança construeixen els
pilars de la nostra ciutat; pilars forts i sòlids que basats en la convivència, el respecte i
l’honor, fan que la nostra ciutat sigui un model a seguir; agraïment també al PP de
Mollet que una vegada més ha confiat en mi per tornar a liderar un projecte de
responsabilitat, començant pel seu secretari general el senyor Javier Muñoz Codorniu,
amb qui he pogut compartir una trajectòria plena de moments i fets, alguns divertits i
entretinguts i d’altres, molt més complicats però tots ells amb idees constructives i
profitoses que han fet consagrar un grup de treball, dotant-lo d’una estructura ferma,
conscienciada i esperançada; agraïments també per als membres de la meva Junta, que
de forma desinteressada, altruista i amb molt bona voluntat, m’han ajudat a construir un
gran grup de persones, un projecte de futur i sobretot, han fet que el PP estigui avui
present en aquest consistori, amb 4 regidors, per representar la voluntat de canvi,
pluralitat d’idees i diversitat d’opinions, amb la base d’un bon tarannà, responsabilitat,
voluntat ferma i molt de respecte; agraïments per als 3 regidors del meu grup que m’han
volgut acompanyar en aquest nou mandat, han treballat de valent per dur a terme aquest
projecte, dedicant moltes hores i deixant de banda en moltes ocasions les corresponents
famílies. “Es un placer poder compartir con vosotros este día tan especial, este inicio
de etapa en la que trabajaremos al servicio de nuestros vecinos, codo a codo, tal y
como lo habéis hecho durante este tiempo aunque de una forma más interna.”
Permeteu-me que el meu últim agraïment i no menys important, sigui per a la meva
família, els meus pares, perquè sense ells, el meu treball no hagués estat possible; estic
segura que cadascun de nosaltres pensa que té o ha tingut els millors pares, no ho dubto
i per això no vull ser cap excepció; tinc uns pares meravellosos, per mi perfectes i a
vegades no he estat a l’alçada que es mereixen, uns pares que m’han ensenyat que cal
treballar per aconseguir el que es vol, uns pares que m’han donat una educació basada
en la voluntat, la lleialtat i el respecte, “unos padres que con sus principios y sus
valores, sus esfuerzos, su constancia y su sacrificio, me han dado la mejor educación,
basada esta en la humildad, la honestidad el saber escuchar, el respeto y sobretodo,
saber compartir, unos padres que han sabido acompañarme en los momentos más
felices y arroparme en los que la crueldad de algunas palabras me han hecho, en
ocasiones, desmoronarme. A ellos les debo quién soy y es por ello que les brindo mi
mayor agradecimiento.”
Tots nosaltres, independentment de la formació política que representem, hem optat
voluntàriament, servir al poble. Representem la nostra ciutadania i tenim l’obligació
moral i ètica de portar a bon port la nostra feina, perquè aquesta representació que avui

adquirim, uns per primera vegada i uns altres per segona o tercera, comporta
responsabilitats que al mateix temps generen un enorme honor i un gran privilegi.
Estic segura que darrera d’aquest exercici de responsabilitat purística hi ha un valor que
tots nosaltres compartim més enllà de la nostra formació política, la passió per Mollet i
la vocació de servir a la ciutadania; servei als interessos de la majoria, a la defensa del
que és col·lectiu i compartir. Aquesta, és la meva prioritat i el compromís dels regidors
que formen el grup que jo represento.
En nom del PP de Mollet i jo com la seva portaveu, em comprometo a seguir
transformant la ciutat sota els valors de la llibertat, igualtat i justícia social, fent durant
tota la legislatura que avui comença, una oposició constructiva, sòlida, cohesionada i al
mateix temps ambiciosa, ferma i il·lusionada.
Ens hem convertit en la segona força política de la ciutat i encara que amb diferència,
som l’alternativa de govern, una alternativa real, sòlida, sense complexes i amb unes
idees molt clares, com deia el nostre lema a les passades eleccions municipals. Tenim al
davant 4 anys de molta feina però estic convençuda que per sobre de totes les legítimes
diferències nosaltres sabem prioritzar més l’interès general que no pas els interessos
partidistes, en totes aquelles qüestions vitals que afectin la nostra ciutat.
Com us deia abans, avui es constitueix un nou consistori, avui 25 persones, regidors i
regidores de diferents partits polítics escollits per la ciutadania de forma democràtica,
assumim la responsabilitat democràtica d’una ciutat sotmesa a un canvi; en moments
com aquest de gran crisi econòmica que fa que moltes famílies passin per moments
precaris i delicats, hem d’obrir una nova etapa marcada per noves prioritats com poden
ser el foment de l’ocupació i la reducció de l’atur. És aquesta la nostra lluita i us puc
assegurar que des del PP treballarem per fer-ho realitat. Us vull dir als presents i a la
resta de formacions polítiques representades, que estem disposats a treballar
constantment per consensuar i acordar totes aquelles propostes plenes de contingut que
vagin encaminades a millorar la nostra qualitat de vida i fer de la nostra ciutat, una vila
d’acollida i de referència, una ciutat de futur i que aquest estigui basat en els valors
democràtics amb els que tots nosaltres ens identifiquem: diàleg, participació, tolerància,
compromís, responsabilitat i benestar. Moltes gràcies.”

El Sr. Josep M. Garzón Llavina, portaveu del PSC, diu:
“Vull agrair l’abstenció tant del grup de CiU com d’ICV-EUiA en l’elecció de l’alcalde,
en nom del grup del PSC. No entraré en detalls de com es va convocar la reunió a la que
ha fet referència el Sr. López Mayolas, ni quan ni com va ser convocat el meu grup,
perquè no necessitem justificar-nos i molt menys, en un dia com avui; si que vull
ressaltar que per a nosaltres la lleialtat amb la relació entre els grups polítics i les
persones és fonamental i és un valor essencial.
Per acabar diré que aquest és un nou període, un nou consistori on esperem poder
arribar a acords amb els diferents grups municipals, almenys en aquelles qüestions més

importants. Vull recordar que quan s’arriba a acords cal valorar i recordar el que tots
guanyem i no pensar sempre, que hem perdut.”

A continuació intervé el Sr. Josep Monràs Galindo, alcalde de la ciutat, que diu:
“Benvolguts senyors, benvolgudes senyores, diputada Montserrat Tura, membre de la
Mesa del Parlament de Catalunya; Síndic Personer, molletans i molletanes, us agraeixo
la vostra presència en un acte històric com és el d’avui, de constitució del novè mandat
des que es van celebrar les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments, el dia 30
d’abril de 1979.
Avui, dissabte 11 de juny, tornem a viure un acte històric, ja que comencem la
constitució del novè mandat des que es van celebrar les primeres eleccions
democràtiques als ajuntaments, el dia 30 d’abril de 1979.
Aquest és un acte de la democràcia, un ritual que estem complint els ajuntaments del
nostre estat democràtic, que surt de la veu i la voluntat de la ciutat i dels seus ciutadans.
A banda de les valoracions que pugui fer cada un, aquest és el “parlament” democràtic
de Mollet. Perquè més enllà de les manifestacions legítimes de persones que es declaren
desafectes al sistema, està clar que la veu de les més de 18.000 persones que han votat
en aquestes eleccions també són la veu del poble, també són una part del poble que s’ha
fet escoltar i que ha decidit la representació política que avui formem la taula del Ple.
Quan el 10 de gener del 2004 vaig assumir l’alcaldia de Mollet del Vallès, vaig posar
totes les meves energies a treballar per la meva ciutat, amb honestedat, rigor,
responsabilitat i il·lusió. Perquè em sento privilegiat de poder tornar a ser alcalde de la
Mollet, amb aquest ampli suport ciutadà revalidat, amb les energies renovades i també
amb l’experiència acumulada, preparada per treballar novament quatre anys més.
En els mandats anteriors he prioritzat uns valors vertebradors de la meva acció de
govern: participació, diàleg, defugir els enfrontaments i explicar clarament l’acció de
govern, perquè la informació i la pedagogia també formen part de la responsabilitat
política. Tots aquest valors continuaran sent els eixos amb els quals vull exercir la meva
tasca d’alcalde.
No tornaré a esmentar cadascun dels projectes que hem fet realitat aquests últims anys;
ja estan fets i són prou coneguts. Sí que vull destacar alguns que són emblemàtics
d’aquesta última etapa de transformació de la ciutat.
Per exemple, els equipaments per a una major qualitat de vida dels nostres ciutadans,
com han estat el nou hospital o el Centre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner. O
els projectes per a l’espai públic, com a exponent de la millor política per a
l’enfortiment de la convivència i la cohesió social, com les places de Tarradellas, la
plaça d’Andalusia, el parc de Ca l’Estrada o el parc de les Pruneres. O la inversió
gràcies a la Llei de barris, que ens permet veure i gaudir d’una Plana Lledó
inimaginable fa uns anys.

Puc dir, amb orgull, que he obtingut un ampli suport ciutadà. El meu partit ha rebut el
vot de més de 6.000 ciutadans, que han valorat la feina feta d’un govern que ha
complert el seu programa electoral i que ha sabut “sumar” les propostes de les altres
formacions polítiques, tant les que han estat compartint responsabilitats de govern, com
CiU, com les que no.
El nostre objectiu, el meu objectiu és seguir sumant en benefici dels ciutadans. Sóc
l’alcalde de tots els molletans i molletanes i em dec a tots ells. Per això, seguiré
treballant mitjançant el diàleg i la participació. Perquè amb independència dels resultats,
el meu partit i el programa que hem presentat segueixen sent uns valors segurs.
El govern que represento vol sumar, sense demagògies ni populismes, sinó amb rigor i
responsabilitat, i desenvolupar encara més la participació ciutadana i municipal.
Com a exemple més clar d’aquesta voluntat de sumar, vull treballar en un pacte per a la
convivència i el civisme: un pacte a favor del diàleg, de l’entesa i de la transparència; un
pacte en contra de la xenofòbia i el racisme, perquè de cap manera podem tolerar
actituds i mentides com, per exemple, les dels representants de determinades formacions
polítiques. No tot s’hi val i el model de convivència català i molletà és un model massa
valuós, massa important per tota la societat com perquè deixem que uns quants el posin
en perill de manera tan irresponsable.
Per tot plegat, repeteixo, seguirem aprofundint en la participació ciutadana. I per fer-ho,
continuarem desplegant el Pla estratègic com a columna vertebradora de projectes de
futur i com a gran espai de participació ciutadana per a aquells que en volen formar part.
També plantejarem la reforma dels consells municipals; continuarem impulsant la
creació del Consell de Ciutat i tot això ho farem amb una eina imprescindible com són
les tecnologies de la informació i la comunicació.
Fa un moment he parlat dels grans projectes aconseguits en el mandat anterior. I és just
reconèixer que ho hem fet en un context dificilíssim, ja que, certament, la crisi i l’atur
ens han colpejat durament.
Per això, no puc deixar de reiterar, en aquest acte, el suport i la solidaritat a la plantilla
de Derbi, Alstom, Yamaha i tantes altres, per les dificultats i la dura realitat de la pèrdua
dels llocs de treball o deslocalitzacions. Alhora vull esmentar, perquè consti,
l’agraïment dels comitès de plantilla d’aquestes empreses pel suport que els hem
mostrat en tot moment davant els problemes viscuts.
Alguns han intentat posar en el mateix sac totes les raons i els efectes de la crisi, però ho seguirem dient- les administracions locals no en som responsables ni,
malauradament, tenim a les nostres mans la capacitat de negociar amb les empreses que
presenten ERO o tanquen o marxen d’aquí, ni podem solucionar el greu problema de
l’atur.
En canvi, sí que hem estat sovint el remei, la solució o l’efecte pal·liatiu dels efectes i
les conseqüències de la crisi, tal com demostren, per exemple, els pressupostos

municipals des de l’any 2008 en les partides de serveis socials per combatre de manera
decidida els perills de l’exclusió social. O també, com ho palesen uns resultats
inqüestionables: 200 empreses creades, 2.000 contractes laborals firmats.
Ara hem de començar a treballar, tots nosaltres, cadascun des de les seves
responsabilitats.
Estic d’acord amb el que diuen últimament algun premis Nobel d’Economia: el retorn a
l’austeritat, en tots els ordres de la vida pública i privada, però sobretot en el públic, no
és l’única solució per sortir de la crisi i per millorar la situació de les persones amb
menys recursos. Crec que segueix sent necessària la despesa i la inversió públiques per
a la reactivació econòmica.
Per això, en aquest mandat tinc una prioritat: lluitar contra l’atur i crear i fomentar
espais i projectes que impulsin l’activitat econòmica i ens ajudin a combatre els perills
d’exclusió social de ciutadans de Mollet. I donar un suport decidit a les iniciatives
empresarials que ajudin a crear riquesa i a redistribuir-la, com també continuar
dinamitzant el teixit comercial d’una ciutat amb una clara vocació de comerç i serveis.
I aquesta prioritat l’hem d’acomplir sense oblidar en cap moment que cal continuar
treballant per mantenir un espai urbà de qualitat i segur, on la convivència, el civisme i
la seguretat, una seguretat tant real com de percepció, siguin el comú denominador.
Perquè no hem d’oblidar que, en aquest món de globalització, l’espai compta, i molt, ja
que és aquí on es materialitza la política, que -ja ho sabem- afecta i influeix de manera
directa en la vida de les persones. Per això hem de treballar per aconseguir espais de
qualitat urbana, que canalitzin de manera natural les relacions socials i de bon veïnatge,
com ho seran, per exemple, el parc de les Pruneres o el parc de Lluís Companys.
Un tercer eix de treball -he parlat de promoció econòmica i de millora de l’espai urbà- el
constituirà el treball per a les persones, en el seu sentit més ampli.
Per una banda, en la meva prioritat de la lluita contra l’atur, hi ha l’altra cara de la
moneda, els ajuts socials i el suport a fer que els efectes de la crisi siguin, per a les
persones i famílies que ho necessiten, menys durs.
Continuarem ajudant tant com ens ho permetin els nostres recursos i, en aquest aspecte,
farem un esforç de transparència informativa, d’explicar amb molta claredat què fem i
per a qui ho fem, perquè, com he dit en algun moment d’aquest discurs, la pedagogia
política també forma part de les nostres responsabilitats i ara es fa més necessària que
mai.
Per altra banda, continuarem desenvolupant els programes culturals, de solidaritat, de
lleure i associatius, i en tot el que sigui possible ho farem juntament amb les entitats
ciutadanes. I aquí vull destacar el conjunt de polítiques adreçades a la joventut i a la
gent gran, no solament en l’àmbit del lleure, la cultura i l’esport, sinó també en temes
com l’habitatge, la formació o les polítiques d’igualtat.

Finalment, continuarem aprofundint en la promoció de la ciutat i la identitat ciutadana, i
potenciar els valors medioambientals i paisatgístics de Mollet, tant del Mollet urbà com
del Mollet rural. Seguirem implantant programes per a l’estalvi i l’eficiència energètica
i continuarem promovent aquest gran tresor que és Gallecs, juntament amb l’Associació
de Pagesos de Gallecs.
Ja veieu, doncs, que el programa del PSC, el programa que tenim per a la ciutat, és un
programa ambiciós i és un programa pensat per sumar, per aplegar i enriquir energies i
perquè sigui beneficiós per al conjunt general de la ciutadania.
És un programa que abasta tots els camps possibles: serveis socials, gent gran, educació,
salut, cultura, esports, joventut, igualtat i solidaritat, promoció econòmica, seguretat i
convivència ciutadana, mobilitat, urbanisme, paisatge urbà, Gallecs, habitatge,
tecnologies de la informació i la comunicació, estudis locals, projecció en el Baix
Vallès, identitat i promoció de la ciutat...
I que ningú no dubti que governaré pensant no en el que convé al meu partit sinó en el
que és millor per a la meva ciutat, i que tots aquests eixos de treball que he assenyalat,
els àmbits que treballarem i els exemples concrets que he esmentat són per fer una ciutat
millor i per contribuir a un major benestar de tots i cadascun dels molletans i
molletanes.
Ara bé, cal no oblidar el context en què ens movem i pensar que, potser per manca de
recursos, alguns projectes no es podran tirar endavant o no es podran fer amb la celeritat
que voldríem. No serà mai, però, per manca de tenacitat o per manca d’il·lusió que
deixem de fer realitat tot el que he explicat.
I en aquest sentit, i parlant de projecció de ciutat, està molt clar que haurem de
continuar sent molt exigents i treballar amb especial energia perquè es facin realitat els
projectes que depenen d’altres administracions, especialment els que depenen del
Govern de l’Estat o del Govern de la Generalitat, com són:
•
•
•
•
•
•
•

el quart institut de secundària a la Vinyota
la posada en marxa de la residència per a persones discapacitades La Vinyota
els ajuts per construir la quarta escola bressol municipal
els nous jutjats
l’equipament per al servei sociosanitari
el soterrament de la línia del tren del nord
la remodelació de l’Estació de França

Acabo de dir que ens caldrà tenir energia per tirar endavant aquest programa. Aquesta
energia, en el meu cas, prové no només dels vots dels ciutadans; o del meu partit, que
em fa l’extraordinària confiança de ser el seu cap de llista, o del conjunt d’entitats i
associacions ciutadanes i ciutadans, que tant suport em donen en la tasca de govern.
Si em permeten que ho digui en veu alta, aquesta energia també m’arriba de la meva
família, de la meva dona, dels meus fills, del meu pare. Els agraeixo profundament que

sempre em facin costat, que em recolzin i entenguin la meva dedicació a la ciutat que
estimo. Ells són la font de la meva il·lusió i els meus puntals perquè jo pugui estar al
costat de la meva gent, de la meva ciutat.
Perquè ja sabeu que és així i que ho continuarà sent: el sentit més profund de ser alcalde
de Mollet és treballar per a la meva ciutat.
I aquest treball no solament el faré jo; el farà també el conjunt de regidors i regidores
que conformaran el govern municipal, un equip que combina experiència i joventut,
energia i il·lusió, capacitat i motivació.
Com deia dimecres passat el nostre amic Dani Novo en el ple de tancament de mandat i
de comiat d’alguns regidors, el tren de la democràcia va fer una parada el dia 22 de
maig, i alguns regidors van baixar i uns altres avui hi han pujat. I aquest tren, amb els
seus regidors i regidores, ha de seguir per les vies de la convivència, de la cultura, del
respecte, del diàleg, del progrés i de la pau, que són els principals camins per al millor
futur.
Fa quatre anys, vaig acabar aquest discurs citant una frase de Nelson Mandela, una
persona que admiro i un dirigent polític que és sempre un referent per als que creiem
que la política, l’autèntica política, l’única digna de rebre’n el nom, és aquella que
treballa per a la llibertat, la igualtat, la justícia, el progrés de la societat i el bé públic.
Nelson Mandela diu: “Cap de nosaltres tot sol pot aconseguir l’èxit, ho sabem prou bé.
Per això hem d’actuar plegats com gent unida, pel naixement d’un nou món”.
I jo vaig acabar dient: “Per l’inici d’un nou Mollet”.
Avui, per acabar el discurs d’aquest inici de mandat, també voldria afegir-hi una idea
de Mahatma Gandhi, que m’he fet meva amb aquestes paraules: tu, jo, nosaltres,
vosaltres, tots junts podem ser el canvi que desitgem per veure un món millor.
Compto amb tots vosaltres.
Moltes gràcies.”

L’alcalde dóna per acabada la sessió constituent a les 13:45h, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

