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CIUTAT

El govern municipal
El passat 15 de juny vaig tenir
l’honor de tornar a ser triat alcalde de Mollet, una responsabilitat
que afronto amb il·lusió i amb el
ferm compromís de treballar per
millorar la vida de tots els molletans i les molletanes, als que els
vull agrair la seva confiança.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Àrea d’Esports
Centre d’Estudis per la
Democràcia Jordi Solé Tura

El govern que encapçalo està
format per gran equip de regidors i regidores que coneixen i
s’estimen la ciutat. El projecte
que volem tirar endavant és viu
i es vol enriquir amb les aportacions de tothom. Les nostres
prioritats són treballar per una
ciutat neta i amable; Educa-

Enamorat de la meva ciutat
da i educadora; Per una ciutat
d’oportunitats; Verda i ecològica; Oberta al món, participativa
i transparent. Moderna, cívica,
segura i multicultural. Accessible i sostenible. Saludable, viva i
activa; Justa i feminista.
I ho volem fer, com sempre,
de la mà de la ciutadania i les
entitats i fent especial èmfasi en
la defensa de la convivència, que
és un bé molt preuat que no es
pot trencar de cap de les maneres, i em comprometo a fer tot
el que estigui a les meves mans
perquè així sigui. Em comprometo, també, a dialogar i a bus-

car consensos amb la resta de
formacions polítiques en benefici dels 51.000 ciutadans de Mollet, a trobar punts d’acords per
sumar en positiu i a posar Mollet
per sobre de qualsevol altra cosa.
Em coneixeu bé sóc un enamorat de la meva ciutat, Mollet.
Aquest mandat continuaré treballant per millorar les condicions de vida dels molletans i les
molletanes des de l’honestedat,
la tenacitat i la transparència;
des del rigor i la responsabilitat;
des de la fermesa, la generositat,
el diàleg i el respecte; des de la
il·lusió i l’optimisme, i, sobretot,

des de la proximitat, com ho he
fet sempre.
Us animo a participar activament d’aquest projecte engrescador i il·lusionant. Estic convençut que serem capaços de fer
realitat molts dels somnis que té
la ciutat a nivell col·lectiu i que
serem capaços, complint aquests
somnis, de poder mantenir un
somriure de felicitat al conjunt
de ciutadans i ciutadanes de Mollet. Tinc la feina al cap, i als molletans i a les molletanes al cor.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde

4 grans àrees de govern
Governança, Economia
i Serveis Territorials
Coordinadora:
Mireia Dionisio Calé
Serveis Personals
i Acció Cívica
Coordinadora:
Mercè Pérez Piedrafita
Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació

Coordinador:
Raúl Broto Cervera

Drets Socials
Coordinadora:
Ana María Díaz Aranda

Juan Torrecilla Benítez
5è tinent d’Alcaldia
Recursos Humans
Atenció a la Ciutadania
Joventut
Regidor delegat del barri
de Riera Seca

Mireia Dionisio Calé
1a tinenta d’Alcaldia
Economia
Tecnologia i Administració
Electrònica
Planificació, Gestió
i Disciplina Urbanística
Projectes Urbans
i Obra Pública
Inspecció de Serveis
Territorials
Serveis Urbans
Comunicació

Mercè Pérez Piedrafita
2a tinenta d’Acaldia
Cultura i Festes
Promoció Cívica
Comerç i Mercats
Patrimoni Cultural
i Documental
Regidora delegada dels barris
de l’Estació de França i del
Calderí

Raúl Broto Cervera
3r tinent d’Alcaldia
Ocupació
Educació
Infància
Justícia Ambiental, ecologisme i transició energètica
Ciutat Digital
Participació i transparència
Projectes Europeus
i Cooperació
Centre d’Estudis Molletans
(CEM)
Regidor delegat del barri de
Can Borrell i de l’espai rural
de Gallecs

Ana María Díaz Aranda
4a tinenta d’Alcaldia
Serveis Socials
Habitatge
Gent Gran
Solidaritat
Respecte Animal
Institut Municipal de Servei
als Discapacitats (IMSD)
Regidora dels barris de Lourdes i de Plana Lledó

Juan José Baños González
Seguretat ciutadana
i convivència
Mobilitat
Regidor delegat dels barris de
Santa Rosa i de l’Estació del
Nord

Encarna Ortiz Jurado
Promoció empresarial
Turisme i promoció
de la ciutat
Regidora dels barris del
Centre i dels Col·legis Nous

Francisco Paradas Atroche
Paisatge Urbà i Accessibilitat
Coordinador del programa
de barris

Pepi Muñoz Pareja
Salut Pública
Polítiques de gènere,
feminisme i diversitat
Consum
Regidora dels barri de Can
Pantiquet i de la Casilla

