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1. Debat sobre l'estat de la Ciutat
L’alcalde obre la sessió i fa la intervenció següent:
“Avui ens trobem reunits en sessió plenària extraordinària per debatre sobre l’estat de la
ciutat i explicar les actuacions de govern, les que hem acomplert i les que ja es perfilen i
es comencen a fer realitat: us volem presentar, doncs, el balanç de l’any que està a punt
d’acabar i també volem parlar dels projectes que tenim en curs.
Aquest és el tercer Ple sobre l’estat de la ciutat que celebrem, i crec que ja s’ha
consolidat com un debat oportú per posar en comú diferents visions, segurament, de la
ciutat i diferents maneres d’entendre‘n la gestió, i això, en democràcia, és un exercici bo
i necessari.
Hem estat un govern que hem apostat fort per la participació ciutadana, i ho hem fet
amb elements innovadors com la dels pressupostos participatius. També hem estat
valents a l’hora de fer front a amenaces i problemes, que hem convertit en oportunitats i
solucions. O almenys això és el que hem intentat.
Volem per damunt de tot que a Mollet s’hi pugui viure bé, i per això hem fet front als
problemes de convivència i relació que, inevitablement, es produeixen en una ciutat de
les dimensions de la nostra. I ho fem, per exemple, creant el servei de mediació
comunitària, dotant de més recursos la nostra policia, impulsant espais de participació i
executant una bona política de gestió de l’espai públic.
Ara es fa necessari repassar quines han estat les actuacions que durant l’any 2006 s’han
executat a la ciutat, que han contribuït, crec que de manera decisiva, a millorar-la.
Vull recordar que en aquesta legislatura hem implantat, com un dels elements
transversals de l’acció de govern i com a eina de transparència, la participació ciutadana
en l’elaboració de les actuacions anuals, proposades tant de manera col·lectiva con
individual, i que hem incorporat a l’elaboració dels plans d’actuació municipals.
Durant l’any 2006 han estat 616 les propostes presentades en el programa dels
pressupostos participatius, que feien referència sobretot a la millora de la neteja, la
seguretat i la convivència. El govern va incloure en el seu pressupost per al 2007 més
del 80% d’aquestes propostes. Vull ressaltar aquest fet, ja que ha significat que el
govern escolta els ciutadans i comparteix les seves inquietuds.
Vull recordar aquí que tot i alguns critiquen en el model de pressupostos participatius, el
fet que una fundació de prestigi com la Pi i Sunyer hagi seleccionat el nostre procés per
figurar en el seu banc de bones pràctiques significa un reconeixement del seu caràcter
innovador en l’àmbit del govern local.
També és bo recordar que el pla d’actuació municipal d’aquest 2006, amb més de 200
actuacions previstes, l’hem acomplert en més del 90 %. Aquesta xifra correspon als
projectes que ja han estat finalitzats o que s’estan duent a terme. Si bé es cert que hi ha
hagut algunes actuacions que no s’han portat a terme per diverses circumstàncies, no és
-2-

menys cert que més d’un 10% d’actuacions han estat de projectes no previstos en el Pla
Actuació Municipal.
Una de les principals obligacions de les administracions públiques és posar al servei
dels ciutadans els mitjans que facin possible que tothom pugui fer front als reptes que
els presenta la seva vida en igualtat de condicions i d’oportunitats i, alhora, oferir
serveis en aquells àmbits en què les diferències econòmiques i socials poden ser més
determinants.
Aquest és el repte de les polítiques de benestar social i la responsabilitat de
l’Ajuntament és fer que els beneficis del benestar arribin a tothom, a tots els racons de
la ciutat, bé sigui en forma de serveis, bé a través de les possibilitats que ofereixen els
equipaments municipals, o bé oferint ajudes directes a les persones.
Les polítiques de benestar social han estat prioritàries en aquest Ajuntament en els
últims anys. Com ja s’ha dit, cal destacar que més de la quarta part de la despesa
municipal és per als serveis a les persones i que el programa d’actuació municipal per a
2006 preveia, per a aquest àmbit, més de 100 projectes concrets, és a dir, més del 50%
del total, amb una despesa directa de més de 16 milions d’euros.
L’objectiu en aquest àmbit ha estat reforçar la cohesió social i millorar, en definitiva, la
qualitat de vida de la ciutadania.
Entre les actuacions en aquest àmbit destaquen:
- La creació d’una tercera escola bressol que ha començat a funcionar aquest setembre i
suposa la culminació d’un gran esforç financer per part de l’Ajuntament que, en quatre
anys, ha creat tres escoles bressol municipals.
- L’inici de les obres de construcció del centre de serveis El Lledoner, que oferirà
serveis diversos a la gent gran: menjador, gimnàs, formació i que significarà una de les
inversions més importants d’aquesta legislatura amb més de 3 milions €.
- La participació de l’Ajuntament, amb un grup reduït d’ajuntaments de Catalunya, en el
projecte de plans educatius d’entorn que promou el Departament d’Educació.
- La posada en funcionament d’un cinquè equip d’atenció primària, que s’ubica a
l’equipament municipal de Can Borrell i completa la xarxa municipal d’atenció
primària.
- L’inici del funcionament del centre obert per a infants fins a 12 anys, que desenvolupa
activitats socioeducatives.
- L’ampliació dels mitjans humans i materials del Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, el CDIAP.
- El conveni amb el Departament de Benestar i Família per a la gestió per part de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats d’un centre de dia per a persones
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discapacitades mentre que la Generalitat no disposi de la residència que té previst
construir a la ciutat a la zona de la Vinyota.
- La constitució, juntament amb altres municipis del Baix Vallès, del Govern Territorial
de Salut, un dels primers de tot Catalunya a constituir-se i que permetrà a l’Ajuntament
participar en la definició de les polítiques de salut que es desenvolupin a la ciutat.
- Els últims passos previs a l’adjudicació de les obres del nou hospital públic. En
aquests moments ja s’han obert les pliques presentades al concurs públic i les estan
valorant conjuntament els serveis tècnics del Departament de Salut. El pressupost
d’aquestes obres és de 66,6 milions d’euros.
- La signatura amb el Departament de Salut d’un conveni per a la creació d’un tercer
ambulatori a la ciutat, que s’ubicarà a l’espai que actualment ocupa l’edifici municipal
del carrer Jaume I.
- La col·laboració amb el Departament d’Educació per a la posada en funcionament
d’una escola oficial d’idiomes a la ciutat, que ha començat aquest curs escolar.
- L’increment de l’ajut directe de suport a les persones, per a famílies amb pocs recursos
i gent gran, en forma d’ajuda a domicili i beques de menjador, de guarderia i per a
l’adquisició de llibres de text..
I tot aquest seguit d’actuacions es complementa amb una àmplia xarxa d’equipaments
públics (centres de serveis socials, instal·lacions esportives, museu, biblioteques, centres
cívics i culturals) on durant l’any 2006 s’hi han fet diverses inversions, d’entre les quals
destaquen especialment:
- La instal·lació, als dos camps de futbol que quedaven, de gespa artificial que han
començat a funcionar aquesta setmana passada.
- La finalització de les obres de condicionament del camp de futbol dels Germans
Gonzalvo, que es complementaran l’any 2007 amb la coberta de la graderia.
- Les importants obres de condicionament executades enguany a l’escola municipal de
Can Vila i que han afectat fonamentalment a tot el que fa referència als pavellons.
- Entre les obres que anualment es fan a les diferents escoles de la ciutat destaquen
enguany la substitució complerta de la tanca del col·legi Joan Salvat Papasseit, que ha
donat una fisonomia molt diferent a la pròpia escola, i la reparació de la coberta de
l’escola d’adults.
- La climatització del Mercat Vell, que també està a punt de finalitzar.
- Les polítiques de foment de l’ocupació i de lluita contra l’atur, que han significat,
entre gener i octubre d’enguany, la inserció en el món laboral d’aproximadament de 700
persones, cal recordar que l’any 2005, en aquest moment encara no es tenen les dades
tancades però segurament molt pròximes a les que avui comentaré, han estat al entorn
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de 60 empreses creades, que significa un volum important de gent que ha pogut, crear
des de la seva pròpia iniciativa, ocupació.
Passo a explicar l’actuació en l’àmbit que, segons alguns, d’una manera despectiva,
qualifiquen del “totxo”, però que no és altre que el de la planificació urbanística i l’obra
pública. L’activitat urbanística, per la seva transcendència, és fonamental a la funció
pública i la seva gestió ha de desenvolupar-se com un servei públic de primera
magnitud.
La feina d’aquest àmbit ens permet crear un major i millor espai públic, amb condicions
circulació –de vianants i de cotxes- i accessibilitat més adequades a les demandes dels
ciutadans, alhora que ens permet aplicar les polítiques de creixement sostenible i de
preservació del territori. I això ho fem dins del marc del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i del Pla Director Urbanístic de Gallecs, aprovats el 2005 i 2006,
respectivament, que podem considerar unes fites importants que consoliden el lideratge
efectiu de l’Ajuntament en els processos d’ordenació del territori.
Així, ara fa unes setmanes, es va constituir el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs, que té per objecte la protecció i millora dels valors ecològics,
paisatgístics, agrícoles, forestals i productius de Gallecs. Aquest és un fet d’una
importància transcendental per la gestió del territori de manera respectuosa amb els seus
valors intrínsecs i suposa la culminació del que ha estat una aspiració col·lectiva de la
nostra ciutat.
Les transformacions demogràfiques de l’entorn metropolità de Barcelona en el darrer
quart de segle obliguen a canviar les necessitats d’habitatge. L’augment de la mobilitat,
la millora de les comunicacions viàries i ferroviàries, els canvis en el mercat de treball i
el desig de viure en un entorn menys congestionat han eixamplat el mercat real de
l’habitatge, tant pel que fa al preu com al tipus de producte. En aquest sentit el
funcionament del mercat de l’habitatge requereix la intervenció pública, que ha
d’estimular la producció de nous habitatges a preus assequibles perquè l’evolució del
mercat de l’habitatge al nostre país està agreujant les desigualtats socials a causa del seu
encariment. La dificultat d’accés a l’habitatge afecta especialment els joves, retardant la
seva emancipació, però també a altres col·lectius que no disposen de recursos
patrimonials suficients.
És per això que l’Ajuntament va decidir intervenir en el mercat de l’habitatge a través
de les promocions d’habitatge de lloguer i de protecció pública a la Vinyota. Aquesta
promoció, en paraules d’un important dirigent sindical, és una de les intervencions més
importants fetes des d’un ajuntament en els últims anys a Catalunya. A finals d’estiu,
hem començat les obres d’urbanització d’aquest àmbit, promogudes per la societat
municipal PROMOSOL, i també ha començat la construcció dels habitatges de lloguer.
En el mes de gener de 2007 està previst que comenci la construcció d’una part dels
habitatges de protecció pública en forma de cooperativa i al febrer o al març la resta. A
prop de 300 habitatges que es posaran a disposició dels ciutadans i ciutadanes de
Mollet.

-5-

I també cal destacar en aquest àmbit el conveni signat amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’habitatges per
els col·lectius que més ho necessiten, el de joves i el de la gent gran, que és previst que
s’ubiquin a la ronda dels Pinetons, amb un nou centre que també hi haurà de serveis per
la gent gran que gestionarà l’Ajuntament.
Així mateix, el mes de gener d’enguany es van lliurar 18 habitatges de protecció oficial
construïts per ADIGSA al carrer Ferrocarril, on s’ha reservat dos habitatges, amb 8
places cadascun d’ells, per a persones discapacitades, habitatges que seran gestionats
per una fundació en què també participarà de manera activa l’Ajuntament a petició dels
propis pares.
Però no solament la planificació és important per crear nous espais, més equipaments i
mantenir l’equilibri en el creixement; també ho és el manteniment i la millora dels
espais de la ciutat i en aquest sentit aquest govern ha fet importants esforços per destinar
més recursos als carrers, les voreres, els guals, l’enllumenat, etc., i que anem
actualitzant segons les necessitats i les actuacions programades anualment per tal de
mantenir el nivell de qualitat – per a nosaltres, irrenunciable -, del nostre espai públic.
Entre les principals actuacions d’inversió a les infrastructures de la ciutat vull destacar:
- Una important transformació dins el cor del barri de Plana Lledó, amb la remodelació
del carrer Borrell i tot el seu entorn, amb l’objectiu de fomentar l’ús de l’espai per als
vianants.
- Les millores al barri de l’Estació de França, amb l’obertura d’una nova placeta situada
al carrer Alexander Fleming, la millora de la zona de jocs infantils de la plaça Suñé, i
també, a l’igual que hem fet a tota la resta de barris, la substitució de tots els
contenidors de residus i l’ampliació de les àrees de recollida selectiva.
- La finalització de la segona fase de les obres de remodelació del nucli antic, que han
ampliat la zona dedicada als vianants per millorar la mobilitat i augmentar els espais
d’ús ciutadà.
- Les millores a la riera de Lourdes per intentar contenir el cabdal d’aigua en les
crescudes d’aigua que es produeixen, principalment per les pluges de tardor.
- La segona fase de les obres al parc dels Pinetons, que han consistit en un sistema basat
en dos molins de vent per extreure l’aigua d’un pou i alimentar dues bases unides per un
rierol.
- Aquest passat mes de setembre ha començat el nou servei de recollida de neteja de la
via pública i recollida de residus, que implica una ampliació i millora substancial dels
serveis, que s’han reorganitzat amb un increment del personal i dels mitjans tècnics que
s’utilitzen. Això ha implicat un augment del 26% de la despesa i que hem passat de 32 a
53 treballadors, a banda de l’augment de la maquinària com són de les escombradores,
les fregadores i els propis vehicles.
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Un altre àmbit, no menys important, és el de la mobilitat a la ciutat és una altra qüestió
vinculada a la política territorial que preocupa al govern municipal i per això s’ha
impulsat la creació d’una Taula de la Mobilitat que ja porta més d’un any funcionant.
En aquesta primera etapa els treballs s’han centrat en la comissió de vianants,
infrastructures, accessibilitat i bicicleta, que ha desenvolupat un projecte pioner de
camins escolars a la ciutat.
En aquest període s’ha posat en funcionament el tercer bus urbà, s’han posat en marxa
nous horaris i s’ha iniciat l’estudi per posar en funcionament l’any vinent un sistema de
transport col·lectiu als polígons industrials, i probablement també altres horaris d’aquest
transport públic.
Però a banda dels serveis a les persones i de les actuacions que s’integren al que
anomenem “política territorial”, l’Ajuntament ha executat moltes altres actuacions
durant 2006.
- Així, s’ha continuat treballant en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
destinant l’1 % dels ingressos propis de l’Ajuntament a programes de cooperació que
combinen la col·laboració i la participació de les ONG amb la cooperació directa
municipal. Precisament en aquestes setmanes s’han concretat 18 projectes que rebran
l’ajut de l’Ajuntament i que s’executen a Etiòpia, Marroc, Nicaragua, Tibet, Senegal,
Mauritània i el Camerun.
- En aquest sentit, cal destacar que continuem aprofundint en l’agermanament amb
Cinco Pinos, que entenem com un instrument que afavoreix el diàleg i estimula el sentit
de la solidaritat, i dóna resposta concreta a les necessitats materials i infrastructurals
que, malauradament, encara pateixen Nicaragua i Cinco Pinos.
- Vull ressaltar, també, perquè aquest any estem celebrant el vintè aniversari,
l’agermanament amb Rivoli, que si bé no té, per raons òbvies, el marcat caràcter solidari
i de cooperació que té el de Cinco Pinos, sí que és una important plataforma per
relacionar-se amb Europa i per promoure un paper actiu dels joves en la construcció de
ponts de diàleg i de pau al nostre continent i al món.
- Durant 2006 s’ha continuat incrementant la plantilla de la Policia Municipal i els seus
mitjans materials. En aquest sentit vull recordar i destacar que enguany hi ha 7 agents
de la Policia Municipal de Mollet a l’Escola de Policia de Catalunya; el major nombre
del conjunt de municipis de Catalunya només superat per Barcelona, Cornellà i
L’Hospitalet, només superat per aquestes tres grans ciutats. Això és l’evidència de la
importància que l’equip de govern dóna a la seguretat ciutadana i a la necessitat que cap
ciutadà es vegi privat del dret a estar i sentir-se segur, què és el mateix que dir el dret a
ser i sentir-se lliure.
- També, en aquest apartat de la convivència, volem destacar la posta en marxa del
servei municipal de Mediació Comunitària, amb la finalitat de resoldre conflictes entre
veïns i entre persones i de tenir un paper actiu, al costat d’altres serveis municipals, en
la prevenció de conflictes i en la promoció de diàleg i noves formes de convivència a la
ciutat.
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La nostra ciutat continua avançant en el seu actiu lideratge al Baix Vallès, tal com ja he
posat de manifest quan he esmentat la constitució del Consorci del Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs i del Govern Territorial de Salut, en els àmbits del medi
ambient i de sanitat, respectivament.
- En aquest sentit, també cal destacar que hem constituït el Consorci Teledigital Mollet,
que serà el responsable de gestionar el canal de televisió digital terrestre que donarà
cobertura als municipis de Mollet, Parets, Montornès, la Llagosta, Montmeló, Sant Fost,
Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.
També, val a dir, que producte de tota la millora de l’espai públic urbà s’ha incrementat
de manera important la pròpia oferta comercial, només cal passejar per alguns carrers de
la ciutat per veure que comencen haver-hi noves franquícies que tenen interès en posar
la seva empresa en la nostra ciutat. Això mostra el clar dinamisme que té Mollet.
Tota aquesta feina acomplerta, no l’hem poguda fer sols: hem estat acompanyats de les
altres administracions, especialment la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
Crec que és just esmentar la preocupació envers el món local que caracteritza el govern
de la Generalitat i que es concreta tant en un ampli suport econòmic com en el
reconeixement del paper dels governs locals a través de la creació de diversos
instruments de participació d’aquests en la definició de les polítiques que s’executen al
territori. Bona mostra d’això són –i novament els cito- el Govern Territorial de Salut del
Baix Vallès, el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, i també el
Consorci Sanitari de Mollet, instruments tots ells en què participen conjuntament els
governs locals i la Generalitat de Catalunya.
És important la participació i la gestió compartida entre governs, però sobretot també és
important dir que finalment han arribat recursos destinats a serveis de gran importància i
que reconeixen el paper vital dels ajuntaments en tant que l’administració més propera
als ciutadans.
En aquest sentit cal destacar l’espectacular increment de la subvenció del Departament
de Benestar i Família a l’Ajuntament per als diferents programes de serveis socials, que
ha passat a ser de més de 2 milions d’euros i que ha significat un increment de més del
100 % en relació a 2005.
També, igualment, el suport financer de la Generalitat al projecte del centre de serveis
El Lledoner, per al qual aportarà més d’1.500.000 euros, i en el qual també col·labora la
Diputació de Barcelona, amb una subvenció superior als 400.000 euros.
I amb dades del mes de setembre de 2006 les subvencions atorgades per altres
administracions ja han superat més d’un 16 % les previsions pressupostàries que hi
havia per aquest a punt de finalitzar
I tot i que 2007 és any d’eleccions municipals, el govern de la ciutat no s’aturarà. El
Programa d’Actuació Municipal que s’ha presentat públicament coincidint amb
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l’aprovació dels pressupostos preveu 280 actuacions concretes, entre les quals es poden
destacar:
-

Continuar els treballs de programació i elaboració del projecte arquitectònic de
l’edifici de la futura nova biblioteca de la ciutat, a la plaça de Miquel Martí i Pol.

-

Iniciar de manera efectiva la prestació dels serveis de mediació comunitària.

-

Desenvolupar un programa d’actuacions en els àmbits de la nova ciutadania i la
diversitat intercultural amb l’objectiu de conviure en la diversitat.

-

Continuar les línies de suport financer al teixit associatiu de la ciutat, que es
materialitza en un increment de més del 4 % en la previsió de subvencions
econòmiques a entitats i associacions.

-

Executar les actuacions previstes al pla educatiu d’entorn.

-

Consolidar el funcionament del centre obert infantil que ha començat a prestar
serveis de manera incipient a finals de 2006.

-

Posar en funcionament un centre de dia per a persones discapacitades.

-

Incrementar els recursos financers del programa d’ajuda a domicili, dirigit a les
persones en situació de dependència.

-

Continuar amb les polítiques de foment de la identitat ciutadana i de difusió i
promoció de la cultura.

-

Posar en marxa un sistema de transport als polígons industrials.

-

Incrementar els recursos financers per a beques de guarderia (un 15 %) i de
menjador escolar (un 25 %), dirigides a les famílies amb greus problemes
econòmics i socials.

-

Segona anualitat de les obres de construcció de l’edifici de serveis el Lledoner,
amb un pressupost total de més de 3.000.000 d’euros.

-

La continuació de les obres de millora al teatre de Can Gomà, amb la
remodelació de l’espai que actualment ocupa l’Escola Municipal de Música,
l’eliminació de barreres arquitectòniques i el tancament del porxo per utilitat de
les pròpies entitats que fan les seves activitats.

-

Millorar les instal·lacions esportives municipals, amb l’aplicació de les previsions
del Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya pel que es refereix a les obres de
condicionament al pavelló de Plana Lledó.

-

Construir la coberta del camp municipal de futbol Germans Gonzalvo.
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- Millorar el pavelló de Riera Seca, gràcies al fet que a Mollet tindrem un centre
de tecnificació de la Federació Catalana de Patinatge.
-

Executar obres en diversos carrers i espais de la ciutat per un import total
d’1.400.000,00 EUR, entre les quals destaquen el condicionament de les entrades
de la ciutat, la continuació de les obres de peatonalització de part del nucli antic i
del centre històric de la ciutat i el condicionament de la vorera de l’avinguda
Rivoli davant l’escola bressol municipal Els Pinetons.

-

La campanya anual de reasfaltats, amb una dotació pressupostària de 200.000,00
EUR.

-

Les millores a la xarxa de distribució d’aigua, per un import total de 177.000
euros.

-

L’augment de la dotació econòmica per la manteniment de la via pública, que
s’incrementa en més d’un 21 % respecte al pressupost de 2006.

-

El desplegament en la seva integritat de tots els nous mitjans previstos a la nova
concessió dels serveis de neteja viària i recollida de residus, amb un conjunt
d’aquesta despesa en serveis serà més de 5,5 milions d’euros.

En l’àmbit de la participació ciutadana:

-

-

L’elaboració de la revisió del Pla d’Igualtat.

-

L’elaboració d’un nou pla de Joventut, que ja fa unes setmanes que hem
començat.

-

La constitució, també presentada i que s’està treballant també, del Consell
d’Infants.

Alhora, l’Ajuntament continua promovent la ubicació a la ciutat de serveis de
capitalitat i, així, a principis de 2007 tindrem a Mollet una delegació de la Cambra
de Comerç, una delegació del Col·legi d’Arquitectes i una delegació de la Federació
Catalana de Futbol, que està previst que ubiquem, l’espai emblemàtic de la nostra
ciutat, a la masia de Can Lledó. En aquest espai també s’ubicarà el Centre d’Estudis
Molletans. D’aquesta manera, tornem a donar un paper actiu a uns dels equipaments
més bonics de què disposa la ciutat, el qual, gràcies a aquests serveis i a altres més,
pot esdevenir un espai de dinamització associativa.

Com ja he dit al principi, aquest és el tercer Ple sobre l’estat de la ciutat, però també és
l’últim abans de les eleccions municipals de maig de 2007. És, doncs, un bon moment
per fer un balanç del mandat municipal que dintre de pocs mesos finalitzarà.
I en aquest sentit podem dir amb legítima satisfacció que presentem un balanç
excel·lent. Hem acomplert els compromisos que hem adquirit cada any a través del
pressupost municipal i el seu programa d’actuació i fins i tot els hem ultrapassat.
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Tenim un Ajuntament solvent, eficaç i amb capacitat per invertir en la transformació de
la ciutat i per oferir els millors serveis.
Entre 2003 i 2007 l’Ajuntament haurà mobilitzat més de 210 milions d’euros per
desenvolupar polítiques que persegueixen la millora de la qualitat de vida dels ciutadans
i les ciutadanes i, al mateix temps, preparen la ciutat per a un futur que ara mateix ja
estem vivint.
I ho estem fent amb un govern sòlid i estable, una pressió fiscal continguda i per sota de
la que tenen altres municipis de característiques semblants i amb una gran contenció de
l’endeutament.
Segons les dades més recents del servei d’estudis econòmics de la Diputació, la pressió
fiscal dels impostos a Mollet del Vallès està per sota de la mitjana. Això és fruit de la
voluntat del govern de la ciutat de vincular el creixement dels principals impostos a
l’IPC. La taxa de residus, val a dir, ha anat incrementat cada any en funció del cost del
servei, per tal de conscienciar a la ciutadania del cost real d'aquest servei i de la
necessitat de reduir la generació de residus.
Per altra banda, tot i que en aquests quatre anys l’Ajuntament haurà executat inversions
per més de 23 milions d’euros, l’endeutament s’ha reduït en més d’un 2 %, a més a més
de millorar totes les ratios, estalvi net i deute viu.
I tal com ja he indicat abans, hem treballat a fons per aconseguir el suport d’altres
administracions. Així, els ingressos per subvencions (corrents i de capital) procedents
d’altres administracions públiques (Unió Europea, Estat, Generalitat, Diputació i
Consell Comarcal) s’ha incrementat més d’un 6,7 % entre 2003 i 2005:
Això s’ha de remarcar perquè tan important com plantejar estratègies i assumir uns
valors és tenir un bon govern, una gestió rigorosa i al mateix temps innovadora, capaç
de respondre a les necessitats de la ciutadania. La solvència i l’eficàcia són tan
importants com la finalitat que es persegueix.
És així com podem construir una ciutat de benestar. És així com podem fer un
urbanisme de qualitat. I és d’aquesta manera com l’Ajuntament esdevé el principal
impulsor d’una ciutat que té dinamisme i genera activitat.
Els principals eixos que han marcat l’acció de govern durant aquests anys i que
concentren la major part de la despesa municipal són:
- els serveis a les persones, als quals es destina més de la quarta part del pressupost
municipal, amb una despesa en aquests quatre anys superior als 62 milions d’euros;
- les infrastructures ciutadanes, amb una despesa en aquests quatre anys superior als 60
milions d’euros;
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- el medi ambient, amb una despesa en aquests quatre anys superior als 20 milions
d’euros.
En conseqüència, una despesa total superior als 142 milions d’euros dedicada a aquestes
tres polítiques, la qual cosa vol dir gairebé tres quartes parts del total de la despesa
municipal en aquest període i que dóna una idea clara de les prioritats polítiques del
govern de la ciutat, amb increments per sobre del 50% als àmbits de serveis socials,
amb increments per sobre del 15% en la policia municipal i amb una creació d’ocupació
en aquests tres últims anys de més de 3.000 persones insertades des de l’Empresa
Municipal de Formació Professional, i més de 200 empreses creades.
I fins aquí l’exposició dels principals elements que caracteritzen l’estat de la ciutat a
data d’avui.
La nostra feina com a electes públics, com a regidors i regidores, o –permeteu-me que
personalitzi- com a alcalde, és un gran privilegi. L’encàrrec de gestionar els diners, els
recursos i el patrimoni públic, gràcies a la voluntat i el mandat del poble, és una de les
majors responsabilitats que pot ostentar una persona.
Per això, explicar el que hem fet és una satisfacció perquè en el meu cas - i ho vaig dir
des del primer moment de la meva condició d’alcalde- significa poder parlar dels
compromisos que hem acomplert. He volgut posar sempre l’accent que sóc més una
persona de fets que no pas de discursos, i per això em motiva especialment dir tot el que
ja hem acomplert o estem acomplint.
El nostre govern municipal s’ha compromès amb uns projectes, i els ha fet o els està
executant. S’ha compromès en la participació, i més que mai ara tenim en marxa àmbits
i programes que la faciliten. Sobretot, s’ha compromès amb les persones, i per això
tenim el pla d’habitatges públics a la Vinyota i a la ronda dels Pinetons; el primer centre
de serveis integral per a la gent gran, el Lledoner; les tres escoles bressol; el futur
hospital, que desenvolupa el seu pla de treball de manera decidida; l’increment dels
recursos per a la Policia Municipal, i l‘augment de les dotacions de benestar i igualtat
Ens hem compromès amb la conservació dels nostres patrimonis natural i urbanístic, i
per això formem part del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs i per això hem aprovat el
POUM o hem augmentat els recursos destinats a la neteja i la recollida de residus.
Ens hem compromès amb els valors de la convivència i del civisme, i per això també
estem modificant l’ordenança de convivència ciutadana, per fer-la més completa, més
efectiva, i per començar a dir que l’incivisme ens costa molts diners –diners de tothomque podríem destinar a altres serveis i necessitats.
La responsabilitat particular no es pot dissociar de la responsabilitat en tant que
membres d’una comunitat, de la mateixa manera que el benestar general passa per
garantir, des del governs públics, la igualtat d’oportunitats i el benestar particular.
Aquest equip de govern ha volgut la política per als ciutadans i recuperar-la amb fets:
l’acompliment del nostre programa d’actuació anual i el nostre estil de governar. Per
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això ens hem compromès amb un model de política dialogant, que acosti posicions i no
pas les allunyi, que sigui coherent i també valent a l’hora de prendre decisions, però que
abans escolta i dialoga.
També ens hem compromès amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la identitat com
a ciutat i la identitat com a país, Catalunya, i també ens hem compromès amb els valors
de la sostenibilitat i l’ús responsable dels recursos, perquè mai hem d’oblidar que tenim
el deure moral de preservar el futur dels nostres fills i filles.
Crec, modestament, que som un govern que treballa de manera responsable i eficient
per a la ciutat i per a la seva ciutadania. I sortosament, encara ens queda - encara em
queda– molta il·lusió i energia per continuar-ho fent.
Per tant, aquesta és la proposta que els planteja per a realitzar el debat, o altres qüestions
que vostès vulguin plantejar.
Moltes gràcies.”
-. Fa la seva intervenció el portaveu del Grup Municipal Mixt, Sr. Fenosa, que diu:
“ Crec que aquest Ple cada any es converteix en un moment molt important en la vida
política municipal, i és força bo fer servir un mecanisme de control polític apropiat per
la nostra Ciutat i per moltes altres ciutats.
Tot i així, sempre em passa el mateix en els plens sobre l’estat de la Ciutat, acabo
pensant, després de sentir la intervenció de l’alcalde, que deuen haver dos Mollets
ubicats en el mateix lloc, perquè aquesta visió tan summament optimista de la ciutat, em
costa entendre-la. És una visió optimista que parla de creixement, de fort
desenvolupament, de serveis, de projectes, de plans, etc., etc.. I tristament nosaltres des
d’Esquerra diríem que possiblement Mollet, ara, es troba en un dels seus pitjors
moments, sobretot comparant amb els últims anys. Per què? És una ciutat que està
creixent exageradament hi ha una població que supera els 51.000 habitants, no tinc
dades fixes, però segurament és una de les ciutats amb un major creixement demogràfic.
És destacable el percentatge de veïns a Mollet que són immigrants estrangers,
constituint un fenomen social nou i extraordinàriament accelerat. Aquesta expansió
demogràfica, creiem, i estem bastant convençuts, no està afavorida per un creixement de
l’activitat econòmica, de fet, hi ha coses que ens ho indiquen, en un moment de bonança
econòmica general, la taxa d’atur no ha descendit d’una manera substancial, de fet baixa
una mica però torna a pujar ràpidament.
Creiem que Mollet, avui, és una ciutat amb un baix nivell d’activitat econòmica, de fet,
no només ho diem nosaltres, sinó que cada vegada són més les veus que fan una
valoració pessimista d’aquest creixement de la ciutat, que a molts els sembla inusitat,
quasi desbocat i que per una altra banda no hi ha un creixement econòmic que sigui
capaç de sostenir-ho. Creiem que no ens equivoquem ni nosaltres ni ells, el creixement
demogràfic no ha de ser per Mollet un objectiu estratègic per gestionar els problemes
que aquest creixement genera, i per donar culminació a les expectatives que la Ciutat té.
Creiem que el primer requisit imprescindible seria disposar d’un govern municipal amb
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credibilitat, obert, constructiu i dialogant, condicions totalment necessàries per
desenvolupar la política, per afrontar els importants assumptes que estan a l’agenda de
la Ciutat. Aquest primer objectiu creiem que està perdut, li agradaria poder canviar, pot
dir que aquest Ajuntament, disposa d’un govern i d’una majoria, que mostra amb
escreix la seva lleugeresa, i el seu escàs compromís amb la ciutat. La falta de
comunicació, la nul·la voluntat d’enteniment, la supèrbia de la raó continua i la falta de
participació ciutadana ens fa pensar així.
El primer objectiu està perdut, el segon objectiu o condició seria assumir un raonable
sanejament financer, en aquesta mateixa sala de plens han discutit fins a la sacietat,
sobre aquesta qüestió, i òbviament no espero que el govern estigui d’acord amb
nosaltres en aquest punt, de fet conceptualment no pot estar-ho. No pretenc canviar la
naturalesa de les coses, no obstant això, l’opció de deixar les coses com estan, no és una
opció. Mollet ha d’estar preparada per assumir els reptes pels propers anys, i aquest
govern no ha triat la resposta responsable, creiem sincerament, que si continuem com
fins ara, possiblement l’única alternativa en els propers anys sigui una retallada dels
serveis públics municipals. No s’ha aconseguit acabar amb un greu problema estructural
que significa no tenir una política d’estalvi corrent a l’Ajuntament. L’endeutament,
descendeix mínimament, però, frega contínuament els límits permesos. Els impostos
directes, com a principal figura impositiva municipal, han quedat per sota de les
necessitats del municipi, així doncs, durant els últims anys i d’acord amb el pressupost
aprovat, també el pròxim, l’esforç inversor fet per l’Ajuntament és forçosament molt
escàs, amb la finalitat de no generar un dèficit econòmic que no es permet per llei. En
tot cas, l’escenari pressupostari, no ha permès ni permetrà a l’Ajuntament millorar
socialment la nostra Ciutat, que de fet cada vegada és més exigent sobre els serveis que
ha de rebre.
Mollet està creixent a un ritme accelerat, gràcies principalment al fenomen de la
immigració, el que suposa un rejoveniment de la mitjana d’edat, i per tant necessitats
de nous habitatges, noves escoles, nous equipaments, sobretot per nens i joves, el que
s’ha fet fins ara, no cobreix, ni de lluny les necessitats reals de la ciutat, persisteix un
percentatge molt elevat de persones grans, a les quals un percentatge també molt alt,
tenen la seva autonomia limitada, creiem que la feina feta no és suficient i que falta
molt.
L’habitatge, la seguretat ciutadana, la neteja, el medi ambient i el transport públic són
temes cabdals de qualsevol gestió municipal.
Creiem que l’habitatge a Mollet és un luxe total, difícilment es pot comprar un pis
sobretot una persona jove. Preus prohibitius que faciliten que els nostres joves tinguin
dificultats per l’emancipació. Existeixen campanyes socials en relació a l’habitatge,
però crec que són absolutament insuficients, d’acord amb aquestes necessitats i aquest
creixement continu. No creiem que existeixi una política clara i forta per a l’incentiu del
lloguer, ni sabem que existeixi un catàleg de pisos deshabitats des d’on poder treballar.
La seguretat ciutadana és també una altra de les preocupacions principals dels
molletans, tot i que se’ls digui contínuament que els indicadors comparatius de la ciutat
en aquest camp són sempre positius, no es pot deixar de banda la sensació
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d’intranquil·litat que es viu dia a dia a la ciutat. La plantilla de la policia s’amplia, però
creiem que insuficientment, i el pròxim any es tornarà ampliar però les noves
incorporacions també seran insuficients, perquè la nostra ciutat creix i creix molt, i es
viu al dia. Falta més policia al carrer i els demanen els nostres ciutadans cada dia, també
falta una veritable policia de barri. És absolutament necessari fer desaparèixer la imatge
de continu conflicte entre els propis agents, i entre el que diria que és pitjor, entre el cos
de Policia Municipal i el propi Ajuntament.
La neteja de la via pública és, amb seguretat, un dels serveis més demanats i valorat pels
ciutadans. Mollet és en aquest àmbit una ciutat afortunadament exigent i és obligació de
l’Ajuntament respondre aquesta demanda. Diríem que la seva gestió en neteja es pot
resumir en quatre línies bàsiques d’actuació, l’ampliació dels serveis de neteja ha
resultat molt car, i els nostres ciutadans a dia d’avui diuen que no és efectiva. La neteja
dels entorns naturals, de Gallecs principalment no existeix, la resolució immediata de
qualsevol contingència que ocorri al carrer és lenta o no existeix, i la resposta en el
reciclatge és força escassa.
El transport públic és altre dels serveis públics que major incidència tenen a la vida
quotidiana dels molletans, cada cop es realitzen més viatges amb els nostres autobusos.
Està segur que millorar el servei no ha estat una constant d’aquest govern, fa molt de
temps que es demana que arribin als polígons industrials, no funcionen per les nits ni els
caps de setmana. La ciutat cada vegada està més col·lapsada, la mobilitat és cada dia
més complicada i no existeixen polítiques de xoc per pal·liar aquest problema.
En aquest repàs ràpid, necessàriament, cal referir-se a la política cultural que creiem que
no s’ha desenvolupat cap línia d’actuació continuada, no existeixen ni la consolidació
de projectes, ni la consolidació d’equipaments, no existeixen nous reptes i projectes,
com la nostra incorporació als grans circuits nacionals i evidentment menys als circuits
internacionals. No es treballa per la recaptació de nous públics, fonamentalment, a
través d’una nova forma de programar, mitjançant el suport dels artistes locals, creant
confiança en la iniciativa privada. En el tema de joventut, creu que no existeix una
política clara amb relació dels nostres joves, existeixen actuacions puntuals, sense
seguiment i amb una escassa consolidació.
En el tema dels esports, s’han fet coses i segurament es continuaran fent, però creiem
que no existeix un suport institucional suficient, principalment, a l’esport infantil. Les
escoles esportives que existeixen a la ciutat no tenen suficients ajudes, que els prometin
mantenir fàcilment la seva viabilitat, no és res més que l’interès en formar joves
esportistes. A més, és cert, que un nen que practica contínuament esports, és un nen que
no està al carrer. Hem adequat camps de futbol mitjançant la instal·lació d’herba
artificial i arreglant correctament i àmpliament una de les instal·lacions municipals.
Però, i la resta dels esports?
Des de l’àrea d’acció social creu que no s’acaben nombrosos projectes dirigits a garantir
els drets i millorar la vida de molts ciutadans, de tots els col·lectius socials,
especialment els més desfavorits. Semblaria més aviat una sèrie de campanyes
publicitàries, sense que tinguessin realment un fons d’acció. Últimament l’atenció a la
dona maltractada ens ha donat estadístiques però accions concretes de control no les
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hem notat, o no les veiem. El servei de suport a les persones malaltes diguem que és
més aviat escàs, tot i que ha de felicitar i li agrada fer-ho públic els mitjans humans que
l’Ajuntament té posat i que pal·lien aquesta falta de possibilitats amb la seva gran tasca.
Per no ferme gaire més pesat, nomenaré aquells temes que es saben i que han sortit
avui, que estan pendents de solució i que tenen un retard important:
Parlaria de Gallecs i el seu PEIN i evidentment el seu Consorci.
Parlaria de la necessària promoció industrial, que fins ara només ens aporta
senyalitzacions i guies industrials més aviat desesperançadores.
Parlaria de la campanya Mollet, ciutat per viure-hi, recordo la frase d’una persona, prou
important a Mollet, que deia que li molestava molt, que un habitant de Mollet quan
podia, quan es veia amb cor, marxava de la ciutat. De fet pensa que ens estem convertint
ràpidament en un Mollet, una ciutat per dormir.
Recordaré l’etern hospital, l’hospital nou, l’han tingut de paper, de cartró, potser hi
haurà alguna pedra dintre de poc. I els eterns problemes de l’antic hospital, s’han
corregit alguns, però seguim amb molts problemes.
Vull recordar el Museu Abelló, molt reconegut, però molt desconegut. Vull recordar
problemes com les ubicacions definitives de radio Mollet o de la Policia Municipal.
Vol parlar de la TDT, sense projecte tècnic, sense projecte econòmic, però això sí amb
el seu corresponent Consorci.
Mollet s’hauria de trobar en una època de grans transformacions que suposessin
millores decisives per la vida de la ciutat. No obstant, estem convençuts que la ciutat
està estancada a la seva pròpia supervivència. És evident, que han passat els temps dels
grans projectes i de les grans inversions. Vostès no prenen decisions difícils perquè
temen aquesta responsabilitat, i especialment, estudien i molt a fons el seu cost
electoral. Pensa que això sí que és una irresponsabilitat perquè el resultat d’aquesta
política, és una ciutat cada vegada més feble i ara se’ls afegeix la gran dificultat que té
que els petits projectes que inicien no adquireixen la rellevància necessària quan vostès
més ho necessiten.
Sé que no em creuran, però els vull donar una mena de consell desinteressat, mirin el
futur, busquin consens i acord amb la resta de grups polítics que estan en aquest
Ajuntament, perquè vostès no tenen sempre la raó; intensifiquin i millorin el diàleg amb
tots els grups socials i col·lectius ciutadans perquè es notin plenament partícips del dia a
dia de la ciutat, els asseguro que no ho noten des de fa molts anys. Facin una política
curosa en el detall atenta a la sensibilitat de cada dia, una política del petit, que arribi
fins l’últim racó de la ciutat i a tot els seus ciutadans. Usin definitivament tots els
consells que tenen engegats i que pràcticament són inservibles, no els imposin criteris,
plantegin projectes, busquin consens i no actuïn com fan habitualment, com éssers
superiors.
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Possiblement el futur de la nostra ciutat passa per una gran reorganització municipal,
per un canvi molt profund de la seva política econòmica i per una forta promoció
econòmica, i perquè no turística de la ciutat. Els puc assegurar que això vostès sols no
ho poden fer-ho”
La Sra. Calvo de manera literal diu:
“ Es per a mi, com a portaveu del PP de Mollet una satisfacció que per tercer any
consecutiu podem celebrar aquest Ple extraordinari per debatre l’estat actual de la nostra
ciutat, o millor dit fer un balanç d’aquest últim any.
Aquest és un debat que al principi de legislatura va sol·licitar el Partit Popular de
Mollet, i ho va fer amb un esperit, amb un sentit, aquest esperit, humilment hem de dir
que no es reflexa en els anteriors debats sobre l’estat de la Ciutat, i lamentablement
creiem que tampoc serà en el d’avui.
L’equip de govern basa, fonamentalment, la seva intervenció en sanejar la seva pròpia
acció de govern, a dir els grans reptes que han aconseguit, fruit de la tasca, el treball, la
constància sense cap dubte de tots, i per altra banda hi ha el principal partit de
l’oposició, l’alternativa de govern, anunciant als quatre vents el desastre total i només es
veu la llum quan s’accepta alguna de les seves exigents propostes, senyors, sense cap
dubte aquest no és l’esperit amb el que el PP de Mollet, va sol·licitar que es realitzés
aquest debat.
Quan es parla de plens importants, es parla del Ple de pressupostos i ordenances fiscals.
Un perquè són els impostos que pagarem tots i l’altra per veure on van a parar aquests
diners, però nosaltres creiem que també hi ha d’altres plens importants, com el de la
setmana passada d’atorgament de distincions cíviques a aquelles persones que han
destacat pels serveis que han ofert a la ciutat, o bé, plens com els que tractem avui, que
és per veure amb els ulls de cada grup quin és l’estat actual de la nostra ciutat, sense
limitar-nos en els punts concrets marcats per l’equip de govern en els plens ordinaris.
M’agradaria tractar aquest Ple amb la seriositat i el rigor que es mereix, fent realment el
balanç que comporta un any de treball constant, lleial als teus principis i sempre actuant
amb coherència, és a dir fent una oposició constructiva. No ens agradaria que aquest Ple
sigui l’oportunitat per algun grup de fer una intervenció partidista amb vista a les
pròximes eleccions municipals, com va passar el diumenge passat. Per confeccionar
aquest ple hem utilitzat, com ha de ser sempre, l’opinió de la gent del carrer; han estat
moltes les persones que ens han aportat moltes idees i inquietuds, les seves propostes i
el seu treball. És per això, que volem agrair a les persones que ens han ajudat la seva
inestimable col·laboració, i el recolzament de totes les altres que s’han interessat per la
tasca, que des del PP hem realitzat. Agraïm als mitjans de comunicació la difusió que
han fet de totes les nostres activitats, així com la dels escrits presentats, fent que la
nostra opinió arribi a tota la ciutadania. No vull acabar els agraïments sense agrair la
tasca que durant aquests tres anys ha realitzat el Síndic, una tasca propera, imparcial,
social i humana a tota la nostra ciutat.
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En el terreny polític, podríem començar dient, que aquesta ciutat pateix de la vanitat, la
prepotència i l’orgull d’aquells que els hi falta temps per apropiar-se de les idees dels
altres, d’aquells que l’única cosa que volen és la fotografia i el poder.
Per això, creiem, sincerament que aquest debat d’avui, necessari per altra banda, en una
societat democràtica, no serà res diferent a la resta, i encara menys amb la nova
panoràmica política que hi ha a uns mesos vista.
És molt fàcil dir que ja fa 27 anys dels ajuntaments democràtics, o que Catalunya va ser
el primer parlament democràtic d’Europa, però més difícil resulta, ser capaços, sense
exclusions, de construir entre tots, sense diferències, una societat, la nostra,
veritablement plural, sana, responsable i respectuosa amb totes les formes de pensar
democràticament representades.
Hem de seguir desenvolupant els recursos i els instruments suficients per fer real i
efectiva la participació ciutadana.
Hem de saber obrir noves vies per facilitar conjuntament amb les diferents opinions la
transformació necessària i real de la ciutat. Perquè no es pot ser indiferent a les
suggerències o a tots aquells que en la mida de les seves possibilitats o disponibilitat,
vulguin decidir pel seu futur.
És per tot això que, creiem necessari donar la màxima veu a totes les entitats ciutadanes,
perquè són el motor de la nostra ciutat. No dubtem que la regidoria corresponent hagi
tingut les reunions oportunes amb totes les associacions de veïns, però està clar que la
participació d’aquestes a la via pública encara no és suficient. Els pressupostos
participatius, són un pas més cap a la participació, però disten, per nosaltres, del
veritable esperit participatiu. És cert que es parla de participació en els Consells
Municipals, en els quals només assisteixen persones relacionades amb el propi consell,
però i la resta de ciutadans? Suposo que la resposta de l’Ajuntament serà que es pot
participar a través de la web de l’Ajuntament a títol individual, però ens hem parat a
pensar que encara hi ha molta gent que desconeix el seu funcionament o encara pitjor,
que hi ha gent que no té coneixements informàtics per poder-ho fer?
Respecte la participació dels grups de l’oposició en aquests pressupostos és nul·la, i no
perquè ho desitgem així, sinó perquè se’ns fan arribar els pressupostos amb una setmana
d’antelació, perquè l’oposició faci el treball que tots els tècnics de l’Ajuntament han fet
en un any, perquè arribem a revisar i entendre el seu contingut, perquè no us
equivoqueu, és part de la nostra tasca. Tot i així, sense tenir suficient temps, intentem
portar les nostres propostes al plenari i ens trobem amb la sorpresa que, tot i ser bones,
no s’han presentat a temps, tot i que algunes ja fa anys que s’han demanat.
Fa uns anys, es deia en un Ple sobre l’estat de la Ciutat que les forces polítiques
presents al consistori havien de ser capaces d’articular les lògiques diferències
partidistes en un marc comú de discussió i debat pausat. El Partit Popular de Mollet, pot
dir amb tota claredat i ben alt, que ha complert sempre amb aquesta màxima, potser
existeixen altres forces polítiques que no poden dir el mateix, però per molta crítica
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injustificada i gratuïtes que ens fem, mai, podran dir que nosaltres, com representants
d’un partit democràtic, no hem treballat sempre per arribar al màxim consens entre tots.
Fem un breu repàs,
- Existeixen carències importants en un àmbit tan sensible com és l’atenció hospitalària,
i sanitària en general. No existeixen ambulàncies suficients, tenint en compte que les
que tenim han de donar cobertura a altres municipis del nostre entorn.
- A l’inici de mandat, es parlava d’iniciar la rehabilitació de l’edifici de Jaume I,
número 32, on està ubicat correus, i encara a dia d’avui no s’ha fet res.
- Respecte el tema de seguretat, és cert que aquest any s’han creat dues places, de
policia local, sabem que l’equip de govern ens dirà que tenim el nombre d’agents que
marca la llei, per nosaltres insuficient. Volem més presència de policia als carrers
vetllant per la nostra seguretat, no només posant multes o sancions, volem que Mollet es
senti segura. Parlem de policia de barri, de proximitat o comunitària, el cert és que el
nom no és important, sinó que es tracta de millorar i reforçar els seus serveis. Tots
sabem que el treball de la nostra policia local durant aquests tres anys de legislatura, ha
estat especialment intens en tot els serveis d’atenció a les persones, i per tant, des del
Partit Popular seguirem impulsant una política de màxim rigor i tolerància zero contra
totes aquelles infraccions que poden posar en perill la seguretat de tots nosaltres. Volem
continuar garantint que els nostres ciutadans visquin als seus respectius barris amb la
màxima seguretat, volem una plantilla de la policia local cada dia més
professionalitzada i rigorosa, i que estigui seriosament implicada amb el nostre objectiu
d’acostament als ciutadans. A l’inici del mandat, es parlava de modernitzar les
dependències dels serveis de la policia i dels serveis de comunicació i encara no s’ha fet
res.
- Al inici de mandat, es plantejava la necessitat casi imperant, d’un nou jutjat a Mollet,
que solucionés la massificació del treball existent, i encara no s’ha fet res.
- L’educació és el primer factor de progrés i d’igualtat individual i social necessària per
poder construir una societat lliure democràtica, plural, madura i participativa. Però
sobretot una educació lliure, on tots els pares i les mares puguin escollir l’educació dels
seus fills.
- Al principi del mandat es parlava de la supressió del peatge de la Llagosta i encara res.
L’any passat, i davant la sorpresa de tots, anunciava com a moment històric aquesta
supressió, i que pels usuaris de Mollet seria gratuït si tenien el Teletac. Però la realitat
és ben diferent, avui per avui encara paguem, encara estan les barreres, està el peatge, el
cert és el temps que es triga a suprimir de forma definitiva el peatge. Ara no es val dir
que la culpa és del Partit Popular o de Convergència, perquè ni el PP governa a Espanya
ni CiU a la Generalitat, quina excusa buscarem ara?
- Si parlem de barreres arquitectòniques encara no sabem que s’ha fet d’aquell projecte
que en 10 anys les suprimirien totes, és cert que amb la nova construcció o
transformació ja es tenen en compte, però en veure que en els pressupostos d’aquest any
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no hi ha cap partida per suprimir les encara existents, com es farà? Amb l’actual Pla de
Supressió no s’avança al ritme que exigeix una societat viva i cada vegada més gran.
Volem centrar el nostre esforç a impulsar la feina de transformar i modernitzar Mollet
en el seu conjunt, humanitzant els barris, apostant per la millora dels elements que
donen qualitat a la vida als nostres ciutadans, i apostar per la construcció d’una societat
més agradable i més habitable en la que tots vivim millor. És per això, que necessitem
més atenció als barris i a les seves associacions. Mollet ha estat creixent gràcies al
fenomen de la immigració, el que suposa una mitjana d’edat cada vegada més jove, i per
tant necessitat de nous habitatges, escoles i equipament per nens i joves. En segon lloc,
persisteix en els barris més antics de la ciutat, com Plana Lledó, Lourdes, Estació de
França un percentatge elevat de persones grans amb mobilitat reduïda que viuen en
habitatges sense ascensor ni calefacció i que estem segurs que desconeixen les ajudes de
l’Ajuntament en temes socials.
A l’inici de mandat es parlava molt de treballar en el sector industrial, i concretament a
l’àmbit dels polígons industrials, però a dia d’avui, l’únic que hem aconseguit, després
de 3 anys de dura reivindicació, és el famós cens industrial que esperem que aquest,
serveixi com a mínim per revisar e instal·lar els rètols o plafons indicant les empreses
existents o en funcionament a cada polígon, i la seva ubicació per carrers, una vegada
clar, que tinguem el nom d’aquests carrers, ja que es va dir que es faria un estudi sobre
aquesta senyalització, perquè es pugui arribar amb més facilitat i ningú es perdi en el
intent.
Com vàrem dir en el seu dia, són molts els diners que la indústria aporta a la ciutat, però
molt poc el que nosaltres destinem al seu servei. Hem de mantenir viu, el teixit
industrial de la nostra ciutat, que en definitiva comporta estabilitat, benestar i treball a
molts dels nostres ciutadans.
Ja que sembla que aconseguirem que finalment el transport públic arribi als polígons,
esperem també la millora dels seus carrers, ja que actualment el seu estat es bastant
precari.
Es va parlar de realitzar, a l’inici de mandat, un estudi de mobilitat per buscar el suport
del món empresarial, amb la finalitat d´apropar els treballadors als polígons, i realment,
si s´ha fet, no han tingut la delicadesa de facilitar la informació, però molt em temo, que
són deures sense fer.
L´aparcament, la brutícia i els elevats sorolls són queixes repetitives que es formulen
habitualment pels ciutadans, i que desgraciadament, són problemes que arriben a un
extrem insostenible.
L´aparcament continua sent un problema greu a la nostra ciutat, se’ns dirà que el
número de vehicles per família s´ha incrementat, que s´abusa de l’ús del vehicle i que
així no es potencia el transport públic, però això no resol que no hi hagi espais
necessaris a cada barri per solucionar aquest dèficit. Si tenim en compte que Mollet
creix i això comporta també un creixement del número de vehicles, es necessari
planificar nous espais i no conformar-nos en pensar o creure, que la gent acabarà
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assumint la idoneïtat del transport públic. Hem de tenir present, que encara que hi hagi
gent que per comoditat prefereixi el vehicle, també hi ha gent que necessita el vehicle
per traslladar-se al seu lloc de treball o simplement, desplaçar-se al lloc de sortida del
mitjà de transport públic escollit.
A l‘inici de mandat també es parlava de la incorporació de 200 nous contenidors a la
ciutat, deurien ser contenidors fantasmes, perquè per ser-li sincera, en honor a la veritat,
10 o 15 n’hem vist però 200… aprofito per demanar un llistat dels carrers on s´ha
produït la ubicació d´aquest.
Hem fet un pas important, amb la nova contractació de l´empresa Urbaser, per la neteja
viària, encara que de moment el resultats són mínims pel temps que porta en
funcionament. Des del PP sempre ens em queixat de la neteja, sent aquest un eix de la
nostra política municipal, per tant, esperem veure resultats al més aviat possible i que
Mollet sigui aquella ciutat neta que tots hem demanat i que tots desitgem. No podem
titllar a la ciutadania d´incívica i al mateix temps, incrementar la seva factura fiscal,
augmentant l´import de la taxa de recollida de residus.
Al pressupost de la Generalitat de l’any 2004, figurava el projecte per la construcció
d´una residència assistida per disminuïts psíquics, i fins fa molt pocs dies, no s´ha fet un
altre cosa que endarrerir el projecte. Ara tenim una firma, ja veurem al que tardem a
tenir la residència…
Al inici del mandat, també es parlava de la implantació de nous serveis com l´hospital o
la tresoreria de la SS, del primer ni una pedra encara, moltes fotografies, però poca
efectivitat; del segon, suposo que vostès sabran alguna cosa, perquè nosaltres no sabem
res.
Som conscients que les polítiques de treball no estan a les nostres mans però estem
segurs, que el pressupost municipal és una valiosa eina per fomentar indirectament la
creació de llocs de treball; aquest és un dels nostres objectius: implicar a l´Ajuntament
en la creació de treball i riquesa, en la creació de llocs de treball.
Com veieu, debatre l’Estat de la Ciutat, dóna molt a parlar, perquè es tracten els temes
que més preocupen als nostres ciutadans: del que hem de pagar, dels serveis oferts, dels
serveis a disposició de tothom, de les seves qualitats i beneficis, i al mateix temps de les
deficiències que comporten; de la seguretat, de la sanitat, de l’educació…temes amb
molt de fons, realment alguns dels temes tractats en els plens ordinaris disten molt de
ser de la nostra competència.
Sé que un bon polític ha d’estar preparat per parlar de qualsevol tema, però senyors,
nosaltres simplement som representants democràtics d’un municipi que el que realment
desitja, és viure amb la millor qualitat de vida, considerant que la ciutat on viuen és una
ciutat emprenedora, social, d´acollida per tots els qui venen a formar una nova vida, i
aportant així, un gra de sorra per aconseguir entre tots, una ciutat més propera,
sostenible i solidaria, una ciutat de futur.
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És per aquest motiu també, que com ja vam dir en el seu dia, el PP només entrarà a
debatre, aquelles qüestions o mocions que siguin de la nostra competència, que puguin
comportar un benefici per Mollet, o evitar qualsevol aspecte negatiu, i com ja hem dit
en més d´una ocasió, sempre per millorar, per aportar idees i solucions, i per vetllar pels
interessos dels nostres ciutadans, i en definitiva, de la ciutat.
Senyors, com diu l´eslogan del nostre president de la Generalitat, menys paraules i més
fets.”
El Sr. Guillaumes de manera literal diu:
“Aquest és una any especial, perquè no és el darrer any de mandat, queda l’any que ve,
però si que és cert que és el darrer any sencer de mandat. En el proper queden cinc
mesos i difícilment en cinc mesos de temps poden emprendre grans obres, grans
projectes. Els cinc mesos darrers de mandat el que s’ha de fer és bàsicament fer
polítiques d’acabar el que s’està fent, passar un raspall. Aquest és el debat de l’estat de
la Ciutat de l’últim any sencer de mandat de gestió ordinària, el meu discurs no serà
substancialment diferent del de l’any passat, malament aniríem si haguéssim canviat
rabiosament de política. El vaig a articular al voltant de tres eixos, trobo que la política
municipal al marge d’una enumeració que com no sigui a tall d’exemple miraré de no
fer, perquè entre d’altres coses l’ha fet l’alcalde, però si que m‘agradaria articular el que
és la política d’aquest govern al voltant del que per mi són les seves idees força, i una
mena de pila o de conclusió.
La primera fa referència l’urbanisme, a les obres públiques, al manteniment, a mi
m’agrada definir-ho i algun regidor d’aquest Ple ho ha agafat com ironia, i altre sense
malícia o amb malentès perquè confon això de proximitat d’obra, al costat del ciutadà,
amb obra petita, el que vol dir és obra d’efecte immediat, d’utilitat evident, un
urbanisme que no mira especialment el disseny sinó més aviat la utilitat. Creiem que
aquest govern municipal és un govern d’urbanisme de proximitat, que no exclou la gran
obra, sense anar més lluny la urbanització del centre és una gran obra, sumat als
pressupostos que ens haurà costat serà la primera o la segona gran obra que s’haurà fet.
El projecte de les pruneres, també serà una gran obra, Can Fàbregas ho és, la Vinyota no
cal dir-ho. La Vinyota el podríem posar en aquest capítol i en el capítol social, és un
barri sencer de protecció oficial i bàsicament pels molletans i molletanes i això és molt
important. Això són obres d’utilitat immediata i evident, obres de proximitat, però
també grans obres, la plaça Joan Miró, el carrer Can Borrell. És cert, que també hi ha un
especial interès en l’obra petita, perquè l’obra petita està al costat del ciutadà, i està en
marxa a la plaça Europa. I per dir una obra que ha acabat avui, i per això l’he triada de
les que tantes es fan, com a obra petita, símbol de totes les que es fan al llarg de cada
setmana, avui s’ha acabat l’arranjament del clavegueram de l’avinguda de Caldes, això
és tot un model de fer les coses, de fer les obres, arrelades als ciutadans i a les
ciutadanes per la seva utilitat i en definitiva un tipus d’obra que tothom agraeix de
manera immediata.
A l’hora de parlar dels serveis en aquest mateix sentit, s’ha dit, però no es pot deixar de
repetir, hem denunciat l’anterior contracte de neteja i n’hem fet un altre, que
pràcticament duplica personal i serveis, i això no es pot obviar, ni passar de puntetes,
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això és una decisió difícil, que tothom sap que ens ha costat, que pot ser criticada
perquè s’ha trigat, però en tot cas ningú podrà negar que és una decisió valenta i una
decisió que s’han posat tots els mitjans sobre la taula, perquè els números canten. Crec
que un debat com el que toca avui no podríem deixar de dir-ho. És una aposta
important, perquè s’ha detectat afectivament, com algú a dit, un problema important a la
ciutat i s’ha posat fil a l’agulla.
Un altre eix, com parlo d’urbanisme de proximitat parlaré de serveis a les persones,
parlo de serveis a les persones i no de serveis socials, tot i que es podria utilitzar aquest
terme, serveis a les persones en el sentit que a diferència de l’urbanisme, que per
exemple una plaça es posa allà i és per tothom que hi passi, els serveis a les persones
segurament quan es donen van adreçats a una persona concreta, a una família concreta, i
en aquest sentit engloba tant els serveis considerats tradicionalment com Serveis
Socials, com també hauríem d’englobar serveis de seguretat, serveis de mediació,
serveis de civisme etc., etc., que van destinats a particulars concrets que reben els seus
beneficis. Doncs, què hem de dir de serveis a les persones? L’augment de dos policies
aquest any, però set en aquest moment que s’incorporaren perquè estan a l’escola de la
policia; un servei sencer nou, nou de trinca, el servei de mediació comunitària, que s’ha
posat en solfa pràcticament parlem de dies; la posada en marxa de l’administració
virtual, la nostra pàgina web, que a més a més ha rebut la distinció de qualitat que es
dóna per aquest tipus de serveis; la tercera escola bressol municipal, de seguida està dit,
quatre anys, tres escoles bressol, de seguida està dit però li sembla que pocs municipis
ho podrien dir; el segon llegat Abelló, la cultura també és un Servei Personal, no sé
quants municipis poden dir en un any determinat que han rebut un llegat com el que
hem rebut nosaltres aquest any de la família Abelló; l’augment de l’atenció domiciliaria,
algú ho ha donat amb percentatges, una multiplicació que és pràcticament per dos, per
una part urbanisme de proximitat i per altra servei a les persones, de seguretat de
mediació, serveis estrictament socials, serveis d’ensenyament, serveis sanitaris.
Per acabar, m’agradaria acabar amb un col·lorari, tot això és fa des d’un determinat
estil, que és al costat de les persones, quan parlo al costat de les persones hem refereixo,
a coses tan diferents com a mantenir els impostos baixos per un costat, que això és
important, a distingir els seus dirigents cívics com han fet fa pocs dies per un altre, i
entre mig els pressupostos participatius, el Consell d’Infants, la participació ciutadana,
aquest mateix debat a proposta del PP però que és veritat que fa anys que s’està
celebrant, una manera de fer, distingint els seus dirigents, vigilant la seva butxaca,
intentant no utilitzar malament els seus diners, i en definitiva escoltant. Aquests són els
tres eixos d’un obra de govern, un obra pública propera, de proximitat, un servei a la
persona concreta, un servei social de seguretat i de protecció, i finalment fer-ho des de
l’estil d’estar al costat dels molletans i les molletanes en concret, crec que val la pena,
sincerament.”
El Sr. García de manera literal diu:
“S’ha repetit la importància d’aquest tipus de debat, i la forma de manifestar les
opinions diferents que existeixen en els grups municipals en relació a les opinions de
Mollet, les seves deficiències, els encerts que també hi ha hagut, i quines són les
necessitats que s’han de cobrir. Un dels elements que jo creia que havia de presidir
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aquest debat, és el no caure en la posició per part de l’equip de govern o de l’alcalde en
sobrevalorar allò realitzat i negar l’evidència de qualsevol problema o qualsevol error
en la gestió, és a dir, si el que ha dit l’alcalde sigues veritat sortiríem amb un grau de
felicitat molt evident, estaríem tots feliços tota la vida, perquè no hi ha cap contradicció,
ni cap mancança, ni cap error, s’ha fet sempre allò millor i el màxim. Aquesta forma
d’intervenir no és realista perquè s’ha de plantejar allò bo i dolent, perquè d’aquesta
manera és defineix allò que s’ha de canviar, i el progrés és canvi, i no fer cap element
autocràtic vol dir no estar pel progrés, per la millora, per la superació de la realitat,
lamentablement la posició de l’alcalde ha estat al 100% aquesta, tot és perfecte, tot és el
millor, estadístiques per aquí, percentatges per allà, mitjanes, que fan que Mollet sigui el
nova més de la política municipal a tota Catalunya i potser també en un àmbit territorial
més ampli encara. Tampoc s’ha de caure per part de l’oposició en dir tot és dolent,
s’han fet moltes coses positives, s’han utilitzat mitjans públics d’una forma eficaç en
una part de l’ens d’actuació municipal, però, evidentment, també hi ha mancances,
buits, errors, decisions equivocades, que caldria veure-les per intentar entre tots, amb
una posició de recerca de consens de recollida d’idees i iniciatives de tota la gent que
formem part del consistori, intentant buscar la dinàmica positiva de la població i els
serveis dels ciutadans i els veïns de Mollet. Nosaltres com som l’oposició intentarem fer
un control democràtic i una tasca d’aportació, per tant, anirem a veure aquests elements
una miqueta per sobre, perquè ja s’han repetit altres vegades, que creiem que s’han de
millorar.
S’ha parlat de diferents problemes que es veuen en la població, el problema de la
mobilitat, ja s’ha plantejat per part d’alguna intervenció, el tema de les barreres
arquitectòniques, això és evident que existeix, només cal passejar per la població i anar
per determinades voreres, que quan no et trobes una determinada farola al mig, doncs et
trobes una sistemàtica ocupació per part de vehicles utilitzant la vorera i no permeten
que compleixin la funció que han de complir; en el cas de la gent que té mobilitat
reduïda les pendents que hi ha per accedir i sortir de moltes voreres, no són les que
calen perquè es tingui una utilització positiva. Hi ha un problema que també s’ha
augmentat, que és la mobilitat de vehicles, de cotxes en concret, hi ha una posició de la
gent que porta el servei que en els encreuaments es fan els vials més estrets i amb angle
de noranta graus, també existeix gent que fa aparcaments de forma incivica i que dóna
lloc accidents i problemes als vehicles que han de circular…; hi ha problemes de
mobilitat, ja s’ha comentat, en que falten llocs per deixar els vehicles, falten
aparcaments a cada un dels barris, sobretot en aquells barris més antics que els edificis,
amb una antiguitat de 30, 40 o 50 anys, no tenen en els baixos de l‘immoble lloc per
ubicar els vehicles, hi ha també un ús intensiu per part de gent d’altres poblacions, de
l’espai municipal de Mollet, s’ha de pensar que s’ha de fer per intentar reduir tot això.
Hi ha un problema de mobilitat, hi ha un problema amb el transport públic, no té els
horaris la intensitat ni els circuits suficients per intentar promocionar l’ús d’aquest mitjà
de comunicació públic. Per un altre cantó, hi ha altres problemes que s’han apuntat com
és el problema de l’atur, que no té el govern municipal les claus per superar el problema
de l’atur, però a Mollet hi ha un creixement de l’atur, i tenim un paper destacat a la
comarca, en sentit negatiu, si el nombre d’aturats ho lliguem amb el fet evident que hi
ha un pèrdua de teixit industrial a la població, planteja un futur pessimista, en aquest
sentit caldria recordar que no hi ha hagut una política de promoció de la implantació
industrial per part de l’equip de govern i de la regidoria corresponent, temes que
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s’haurien de desenvolupar del Pla d’Ordenació Urbanística, no s’han acabat encara de
tirar endavant; el polígon de Can Magarola el seu estat de conservació és un element
desmotivador, de cara a que s’ubiquin les empreses; recordem també que hi ha hagut
també algunes empreses que han volgut ampliar la seva instal·lació hi ha hagut un xoc
per la falta de flexibilitat a les normes de Pla d’Ordenació Urbanística, en el sentit de la
dimensió que ha de tenir el tipus d’indústria en un lloc determinat; i tot aquest conjunt
d’elements ajuden a explicar el fet de tenir una posició en retrocés en aquest sentit, i és
lamentable, donat que tots coneixem que l’enclavament de Mollet, és privilegiat, i que
no se sap aprofitar suficientment aquestes característiques per donar un impuls en
aquest tema.
Sobre seguretat i convivència creiem que els temes de seguretat i els temes de la policia
són material molt sensible i és important que l’Ajuntament tingui un lloc de discussió
amb els grups municipals, de forma discreta, que tothom conegui aquesta realitat i que
tothom pugui aportar la seva valoració o propostes de cara a millorar els defectes que
puguin existir. Quan s’ha organitzat alguna reunió, no d’aquella reunió de seguretat que
va dir que es faria però que no s’ha fet, però si un tipus de contacte amb els grups
municipals, suposa que reconeixerà que hi ha hagut una posició positiva, d’aportació, de
fer propostes, d’intentar col·laborar i que això marca una via, una via que s’ha de seguir,
i és la via d’intentar el contacte amb els grups municipals, amb una comissió, el nom és
indiferent, però que sigui el lloc de reflexió, d’informació i de treball conjunt, per
millorar la seguretat de la població, i millorar també l’estat d’ànim de la població
respecte la sensació que pugui tenir sobre aquest servei. Sobre el tema de la policia de
barri, no s’avança suficientment, és una assignatura encara pendent.
Sobre l’ús del carrer per part de la ciutadania, cal fomentar un ús cívic i compartit dels
espais públics, coneixem que hi ha moltes queixes que es donen referent a determinades
activitats per part de col·lectius de persones en alguns barris concrets que crea una certa
conflictivitat, una sensació de sentir-se malament, que no hi ha un correcte ús, un ús
compartit i cívic de tots els espais públics. En aquest sentit, caldria plantejar-se una
política que posi diners i recursos en tot el que són educadors de carrer, mediadors
culturals, integradors socials, una cosa que lamentablement encara no està prou
desenvolupada. Hi ha el servei de mediació comunitària, estem a favor, el valorem
positivament, però s’ha de complementar amb tot aquell conjunt de polítiques de
persones, d’activitats que ajudin a la convivència, a entendre’s entre les persones, i que
redueixin els elements de confrontació que es poden estar manifestant a la població.
És evident que hi ha un creixement notable de població, gent nouvinguda, de diferents
cultures i formes de ser, nivells econòmics etc., el que caldria és reclamar el màxim de
competències per part de l’Ajuntament de cara a fomentar i garantir una acollida el
màxim de positiva i també el màxim de recursos. Ja s’ha dit alguna vegada aquí que per
part del govern central es deia que la immigració és molt positiva, i en termes
econòmics fa una aportació, no sé si deien 5.000 milions a l’any, segurament que
d’aquesta xifra una part d’ella va als empresaris que tenen l’oportunitat (legalment o no
legalment) de relacionar-se amb una part d’aquesta població i fer grans negocis, i un
altra part evidentment va per la via impositiva a l’Estat, per tant caldria reclamar que
aquests beneficis de tipus econòmic, que es poden localitzar en determinats sectors de
l’Estat, siguin tornats o reenviats on és més necessari que es tingui una activitat
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d’integració, d’acollida i que aquestes persones que per necessitat venen i que fan una
aportació tant en l’àmbit econòmic com cultural, estiguin en les millors condicions
perquè tots ho aprofitem i ho valorem de forma positiva.
El problema de la via pública, de la brutícia, i en aquest punt per part d’un dels últims
portaveus del grup municipal que han intervingut, s’ha plantejat una valoració molt
positiva de l’esforç econòmic que fa la població de Mollet en el nou servei de neteja,
amb la nova contracta; el fet que s’hagi hagut de realitzar aquest súper esforç econòmic
que paguem tots directament, amb els impostos generals, la part de la taxa que pugui
correspondre i en la no utilització d’aquests diners i amb altre tipus d’activitat que sigui
favorable per la població, aquest tipus de despesa tan descomunal, evidencia la voluntat
de fer-ho, també el fracàs d’una gestió anterior, es va deixar podrir la situació anterior,
no es va utilitzar correctament els mecanismes contractuals que existien, i això va donar
lloc a una situació d’anar-se podrint el tema, i que no havia més possibilitat de fer un
canvi radical, però aquest canvi radical el paguem tots; aquest canvi radical potser no
era tan necessari si s’hagués portat una correcta activitat per part dels responsables
polítics de l’Ajuntament, cosa que no varen fer.
Hi ha problemes a la població que es poden veure aguditzats per problemes de gestió,
falta d’eficiència del govern municipal, en aquí hi ha el tema de la gestió econòmica, ja
es va discutir en els pressupostos i anteriorment, no fa gaire, que no hi ha un estalvi
corrent net, per part d’aquest Ajuntament, la gestió econòmica no dóna per això. A
diferència d’un conjunt de poblacions equiparables per el nombre d’habitants, el seu
Ajuntament, els recursos que manega, en un estudi de la Diputació, es veia que Mollet
estava en una política molt pobre, que no tenia una capacitat per fer un estalvi corrent
net, i això portava a que totes les inversions es tinguessin que finançar bàsicament
recorrent al crèdit, i el crèdit vol dir pagar uns interessos, i això vol dir que és més car.
Al mateix temps, si la situació d’endeutament d’aquest Ajuntament està a tope i aquí hi
ha dos paràmetres, el paràmetre legal de fins a on es pot endeutar, i en aquest sentit al
general no hi estem, però el concret, el que opera en cada exercici és que no et pots
endeutar per un exercici més del que has amortitzat, i per tant si es va amortitzar
6.000.000 d’euros et pots només endeutar per 6.000.000 d’euros, i l’endeutament que es
fa de cara l’any 2007, en el pressupost que es va aprovar no fa gaire, s’endeuta aquest
Ajuntament tot, el 99 i escaig per cent del que es pot legalment, amb aquesta mida
limitadora que va imposar un govern anterior, per tant està a tope, si es volgués endeutar
més no podria. No només hi ha aquest problema de gestió econòmica, que això té
relació amb la rutina, amb el funcionament rutinari d’un equip de govern, més enllà
d’un equip de govern, un grup municipal Socialista, que porta molts anys fent això, i
tots sabem que les persones quan repetim d’una forma determinada una actuació, anem
agafant aquells vicis, aquells relativismes, de forma de mirar les coses que ens treu la
il·lusió, treu la eficàcia, i diu: “bé, si això no ho fem avui, ho fem demà”, tot i que és
molt natural, és una cosa de les persones, es manifesta i fa que el funcionament que es
dur vagi perden dia a dia l’eficiència. En concret i parlant del tema de gestió econòmica
aquí s’han plantejat estadístiques o informacions que diuen que les taxes van més o
menys per sota d’un promig, vol recordar que quan es va plantejar el debat de les taxes
de l’exercici 2007, es va fer una previsió d’increment d’inflació, que és la que guiava
l’increment de les taxes en el 4,5%, nosaltres vam plantejar que amb les dades que
teníem i els assessors que teníem, dèiem que la inflació no seria tanta, per tant si la
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justificació de l’increment era la inflació, llavors s’havia de rebaixar perquè la inflació
prevista no era tanta; se’ns està donant la raó que la inflació no és la que es va dir, el
4,5% sinó que està al 2,6%, 2,7%, això fa que hi haurà un increment de la pressió fiscal
al 2007, no plantejo a tota la legislatura, en el 2007 hi haurà un increment de la pressió
fiscal fruit d’aquesta previsió a l’alça de la inflació, i això farà que hi hagi més diners,
dels que s’han de gastar, perquè s’havien de gastar més diners perquè es creia que
pujarien els preus, però al no pujar tant els preus hi ha un excedent; el que demanaria el
grup de l’Entesa és que aquest excedent es quantifiqués i en totes les modificacions que
es fan del pressupost tinguessin un destí el màxim de social, que no vagin a incrementar
partides més o menys d’aquelles que existeixen però que no tenen una directa relació
amb la ciutadania amb una millora concreta a ells, sinó que aquests milions de pessetes
que recaptaran de més, perquè hi ha hagut una valoració no realista del que és la
inflació, i per tant un increment de pressió fiscal, que vagi directament aquestes partides
socials.
Estic intentant manifestar problemes de la gestió econòmica, la falta d’eficiència, també
hi ha un tema que ha sortit en algun Ple, o més d’un Ple, que és la gestió de personal de
l’Ajuntament. L’Ajuntament i l’equip de govern disposa d’un aparell de personal molt
important, i amb un grau de capacitat i disposició molt elevada, però últimament hi ha
una reiterada actuació per part de qui porta la responsabilitat de gestió de personal de
conflictivitzar la relació, i això, evidentment, a curt termini o dia a dia a l’inici encara
que no es manifesti amb una disminució de la capacitat d’eficàcia d’actuació de ganes
per part d’aquest personal, de seguir amb aquesta línia es deteriora la il·lusió i les ganes
de treballar i de donar tot el que pot donar aquest grup de persones, que avui formen
part de l’Ajuntament de Mollet, funcionaris i laborals. La línia que s’utilitza és a
l’inrevés del que s’ha de fer, que la gent estigui contenta, i exigir tot el que hagi
d’exigir, però l’Ajuntament no ha de fer que la gent estigui descontenta, és una mala
política, s’ha de revisar i s’ha de canviar.
Hi ha una qüestió més de tipus general però que expressa tot el que ha estat aquest
mandat, i és en el terreny més polític. Aquest mandat ha estat molt marcat per la
campanya electoral que van tenir en les anteriors eleccions, pel resultat concret i les
tensions que es van generar, i en aquest sentit ha aparegut, segurament que per part de
l’oposició, per part de l’Entesa, una imatge de sempre estar enfadats i això és un
element negatiu, anar a buscar massa les voltes d’aquesta diferència en tota proposta, i
això evidentment tampoc és massa realista, però el que té més responsabilitat i és molt
pitjor perquè és el que determina, és que per part de l’equip de govern s’ha fet una lluita
contra l’oposició, i això és fruit d’aquesta situació que he intentat explicar, però els
efectes que té són molt negatius perquè per un cantó significa que totes les potencialitats
democràtiques, de participació i de creixement del que és la corporació municipal estan
marcades per això. I si s’ha de donar informació es dóna informació, però si la demanes
total i correctament..., si s’ha de donar un termini, el termini legal, però no es té la
voluntat de facilitar els mecanismes democràtics, perquè l’oposició democràtica jugui el
seu paper, que és de controlar, aportar i estimular el correcte funcionament de la
corporació. I aquesta espècie de batalla contra la oposició, contra el grup de l’Entesa a
part de deteriorar la relació entre les persones, que això mai s’ha de fer, també significa
posició de privilegi (mecanismes legals, jo no acuso de fer il·legalitats), de
presidencialisme, que si el Ple sempre ha de ratificar coses no es dóna tot el paper que li
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correspon com el màxim representant de la democràcia local. Aquest element de
conflictivitat, de retrocés de funcionament col·lectiu i democràtic i de no aprofitar la
potencialitat democràtica de tothom, entra en contradicció amb tota aquella voluntat de
participació, com es pot fomentar la participació del poble de Mollet, si la gent que són
els regidors escollits que estan a l’oposició no se’ls hi facilita la possibilitat d’aquesta
expressió. Això és una contradicció molt grossa, no és una cosa teòrica, és molt
pràctica, que fa que tota aquesta participació que es diu i que alguna fundació pot
reconèixer alguns elements de tipus virtual, és una gran contradicció. Si el grup de
l’Entesa representava el 28% de ciutadans i aquest grup ha estat marginat de tot el que
potencialment li pot correspondre, sempre hi ha hagut visions reduïdes del seu paper,
per part dels qui tenen el poder i els mecanismes que són de tots, per tant això entra en
contradicció amb allò altre. Hi ha papers que no s’acaben d’aplicar, hi ha un Reglament
de Participació Ciutadana que és positiu, que vam votar a favor, vam col·laborar, però a
l’hora d’aplicar-ho falta una divulgació intensiva i un estímul perquè tot allò que
contenia es vagi aplicant, experimentant i ens ajudi a prendre el camí de la participació.
Hi ha elements, aspectes globals, que el grup de l’Entesa considerem molt positius, hi
ha l’hospital que veiem molt positiu, veiem amb molta satisfacció que aquest projecte
d’hospital públic avança i és fruit de l’esforç d’una part de ciutadans, de les seves
associacions i de les administracions (de l’Ajuntament i de la Generalitat), ara veiem
com està avançant. Veiem totes les corrents de pensament en relació a la sanitat pública,
i està en molts millors condicions de ser un bon hospital públic, i aquelles pors que
algunes persones hagin pogut tenir que allò públic no tiri endavant, aquesta idea sembla
que va en retrocés, perquè per part de la Generalitat i d’aquest Ajuntament i d’una gran
part dels ciutadans això està tirant endavant amb una postura correcta i positiva.
Per part de Gallecs hem de reconèixer el gran esforç que ha fet l’Ajuntament i el poble
de Mollet, de no sacrificar aquest territori, sinó de donar un destí ecològic, d’una gran
part d’aquell territori, i això és un gran sacrifici a diferència d’altres ajuntaments
coneguts i propers que intenten un aprofitament una mica miserable, hi ha un PDU i
encara volen fer més coses, parcel·les allà, que si ara volem un polígon aquí o allà. Per
part de Mollet, de l’Ajuntament i de la població ha estat una operació molt positiva, han
donat una gran part del territori, i tenim problemes de territori i d’espai, però això és
una contribució que s’ha de reconèixer tots i valorem molt positivament. I més enllà de
diferències que hi ha de l’òrgan aquest del Consorci, sobre la composició, creiem que
s’ha de fer, s’ha de seguir col·laborant amb la Generalitat perquè Gallecs tingui la doble
protecció, la protecció que se’ns va prometre que és la protecció del PEIN. Quan parlem
del PEIN, diem un PEIN ambiciós que intenti garantir que no quedi aïllat, que el situa la
via dels corredors que ja s’han plantejat. Crec que aquest és un tema on tots han de
col·laborar, que s’ha de tirar endavant i que juntament amb el govern de la Generalitat
s’ha d’intentar que aquesta doble protecció avanci i que els òrgans de gestió resolguin al
màxim de positivament les responsabilitats i les tasques.
Mollet encara pateix el tema del peatge, perquè encara que hi hagi el Teletac encara el
patim, i la solució que s’ha donat el peatge ja no només des de Mollet, sinó d’un ciutadà
de Catalunya i en general, no és possible que hi hagi una barrera de peatge a 10
quilòmetres de Barcelona, i amb això molta gent hi estem d’acord, no ha estat totalment
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satisfactori, i no existeix gairebé enlloc. No hem aconseguit el que volíem, ha millorat,
però no ho hem aconseguit.
Hi ha altres temes generals que no són de l’Ajuntament que afecten directament a la
població, projecte de soterrament de la línia de RENFE (Vic-Puigcerdà), i altres
aspectes relacionats amb el Ferrocarril del Pla d’Infrastructures i Transport, haurem de
resseguir i estimular que tiri endavant, perquè ens hi juguem molt i ajudarà molt a un
tipus de creixement i un tipus de funcionament obert de Mollet. Hi ha altres projectes
que ens poden afectar, i ens afecten dels quals nosaltres seguirem estant en contra:
l’autopista del Besòs etc.
Deixo pel final dos temes, un és la pobresa a Mollet, no agrada parlar de la pobresa però
n’hi ha, si hi ha pobresa a tota Espanya hi ha pobresa a Catalunya, a Barcelona, llavors
hi ha pobresa a Mollet. Nosaltres demanaríem que es faci un estudi de la pobresa a
Mollet, l’Ajuntament té mitjans suficients, i s’ha de tenir voluntat política per veure
quina és la situació de pobresa que existeix aquí. S’ha platejat que l’atur a Mollet creix,
hi ha molts nouvinguts són un element de pobresa i s’ha de conèixer la situació. No per
fer-nos responsables subjectivament i patir personalment què s’ha fet malament perquè
hi hagi pobresa, sinó reconèixer-la i poder intervenir; perquè si hi ha pobresa i no la
reconeixem i no l’enfrontem s’estan generant conflictes entre els pobres, això és una
cosa que existeix, lluita pels subsidis (si hi ha quatre subsidis, i hi ha 10 pobres allà
s’estan barallant i allà surten elements de confrontació, racisme, xenofòbia, que si els
subsidis se’ls emporten els que venen de fora que si els d’aquí no tenim dret...), s’ha
d’incrementar l’ajuda directa des de l’Ajuntament i gestionada des de l’Ajuntament amb
altres institucions per abordar aquest greu problema.
L’últim tema que volia platejar és el de l’habitatge, suposo que després contestaran
alguna cosa també, però nosaltres hem valorat el tema de la Vinyota de forma molt
positiva, tot i que hem plantejat una crítica que és que la part de lloguer té una durada
determinada i després es transforma en propietat, per tant, això fa que no hi hagi un
recurs permanent que sempre estigui a l’abast de gent que de forma rotativa intenta
organitzar la seva vida entorn aquest recurs que facilita l’administració pública, La
Caixa de manera colonial, ara no sap de qui serà tot allò, però al cap d’un temps sortirà
a la venda, i com que surt a la venda amb els paràmetres que regulen la VPO deixen de
ser de lloguer. Creiem que cal un patrimoni públic de lloguer que jugui un paper
permanent de lloguer, no intentar introduir gent jove i altre gent que té necessitats, que
té també recursos. Aquesta és la crítica que fèiem i seguim defensant, que l’espai que
encara queda que teòricament anava per lloguer i de moment no s’ha desenvolupat es
posi en contacte i relació amb el govern de la Generalitat perquè sigui un espai de
promoció pública de lloguer. A nosaltres ens agradaria estar totalment d’acord i
col·laborar i participar entorn de l'habitatge públic, i per tant el projecte, el conveni que
es va plantejar en relació als pisos dins dels Pinetons ens agradaria que es pogués
plantejar, perquè hi ha possibilitats, petites millores de gestió d’aquell espai, que faciliti
el recolzament del projecte i que al mateix temps signifiqui una millora també pels
serveis que disposi l’Ajuntament o els ciutadans de Mollet. El Calderí és un projecte del
passat, perquè es va “encallar” amb diferents reclamacions a nivell judicial i perquè en
el moment que es va plantejar ja hi havia una gent, que no hi acabàvem d’estar d’acord,
pel tipus de creixement que es plantejava. Hi havia un tipus de normativa que regulava
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el tema de l'habitatge de protecció oficial, suposo que el govern de la Generalitat
activarà ràpidament la Llei de l'habitatge, i això significa una millora quant a la
perspectiva d’afavorir l'habitatge de protecció oficial, i en el Calderí encara ens estem
referint a l’anterior legislació, per tant hi ha un augment de desfasament normatiu. Però
no només això, hi ha un augment de desfasament amb el que és l’apreciació per part de
la població sobre la necessitat al dret a l'habitatge, fa quatre o cinc anys quan es va
proposar això no hi havia aquesta situació de crispació, entre una gran part de la
població que veu que la seva vida no la pot organitzar i ara es manifesta en les
enquestes que un dels grans problemes que planteja la gent és l'habitatge, i el paper de
les administracions públiques i tota l’especulació que existeix. Aquest és un element
important i és un element nou. Llegint els diaris o parlant amb polítics d’altres llocs
sabem que diferents Ajuntament quan plantegen plans parcials els índex de protecció
oficial són 50, 60 o 70%. El nostre grup reclama voluntat política, perquè no tindrem
moltes més possibilitats de fer una bona actuació, complementària i enriquidora com la
que s’està fent a la Vinyota, l’última bàsicament en quantia és la del Calderí, amb els
paràmetres anteriors ja és significativa, però amb nous paràmetres més socials, seria una
aportació molt important per la gent que la necessita. Per tant, a partir de la voluntat
política totes les altres coses han d’anar a continuació: mitjans jurídics, mitjans
econòmics…L’hem de reprendre, és un projecte del passat i és l’última voluntat que
tenim.
Sobre el tema dels incompliments, es diu que hi ha una mitjana que diu que el 95% de
les coses que s’han dit s’han fet, a l’hora de fer aquestes mitjanes s’utilitzen diferents
tècniques, i la tècnica que s’utilitza és la més favorable per dir que es fa molt bé, però
s’ha detectat que comparen el redactat concret del PAM del 2006 i el PAM del 2007
mirant per sobre es veu que el redactat del 2006 i del 2007 amb les mateixes paraules
veiem que les mateixes coses que es prometien pel 2006 i es tornen a prometre pel
2007, ni s’han canviat les paraules, per tant hi ha un tema d’incompliments que no
només no es fa el que es diu, sinó que les coses que es prometen a la població s’han de
complir. Hi ha alguns incompliments importants i que es van arrossegant, ja s’ha
manifestat en d’altres debats, que quan una inversió d’un any va cap a l’any següent, no
és que siguin de molts anys, no es fa i es torna a plantejar, hi ha dificultats de gestió, hi
ha gent més eficaç i menys.”
El Sr. Garzón de manera literal diu:
“ Aquest és l’últim Ple de l’Estat de la Ciutat que farem durant aquest mandat abans de
celebrar les properes eleccions municipals el proper mes de maig de l’any vinent del
2007. Entenc que és el moment de fer balanç del que han estat aquests últims tres anys i
mig, el resultat de les eleccions municipals del 2003 van fer necessari arribar a acords
per tal de constituir el nou govern de la ciutat, ja que cap dels grups municipals que es
van constituir van aconseguir la majoria suficient per governar en solitari. Així el PSC i
CiU varen signar un acord que ha permès a aquesta ciutat tenir un govern estable
cohesionat i sòlid, un govern que ha complert allò que es va proposar en el document
d’acord que varen signar els dos grups municipals, millorar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans, garantir la governabilitat de la ciutat i enfortir la democràcia local. És
a dir, que per part del PSC aquest acord ha funcionat i continua funcionant bé i, ens ha
servit per acomplir els nostres objectius de millora i progrés de la ciutat.
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Per altra banda, ens hem trobat amb una oposició inicialment formada per dos grups,
que han mantingut unes posicions clarament diferenciades, per una banda un PP
coherent amb la seva ideologia, ha estat algunes vegades d’acord amb les propostes de
l’equip de govern i d’altres no, si bé, cal dir que majoritàriament el seu vot, en la
majoria de punts dels plens ha coincidit amb el vot de l’altre grup de l’oposició.
Avui per això m’ha sorprès que ens fessin responsables directes, en aquest equip de
govern, de les polítiques del govern de l’Estat i del govern de la Generalitat, ens ha
sorprès que ens hagin fet responsables directes al Ajuntament de Mollet de la
tramitació, llarga o curta, ràpida o no, de la construcció de la Residència assistida per
als Discapacitats quan l’Ajuntament va fer la tramitació d’aquest terreny ja fa tres anys i
la tornarà a fer tantes vegades com faci falta, perquè per nosaltres no quedi, però
nosaltres no som els encarregats de fer els tràmits d’adjudicació, ni del projecte
arquitectònic i d’inici de l’obra, potser ens agradaria, però no som competents ho és la
Generalitat. Tampoc tenim competències en matèria de seguretat social, i certament la
tramitació estatal no és més ràpida que l’autonòmica i precisament per això, en aquests
moments, l’Estat està preparant, potser alguns de vostès ho sabran i per això els hi ha
entrat aquest nou interès, el proper concurs arquitectònic per la construcció d’aquest nou
servei de competència estatal a la ciutat i per això s’ha vist cert moviment en aquell
solar, i per això s’ha reactivat l’interès de tothom, han passat per allà topògrafs etc. És
una competència estatal i l’Estat segons ens ha dit traurà a concurs el projecte
arquitectònic, no el projecte constructiu. No és competència municipal, ni la construcció
d’oficines de la Seguretat Social, ni la construcció de Residències Assistides.
Voldria explicar també a tothom, aprofitant el benentès del Partit Popular, que per
suprimir barreres arquitectòniques no cal que hi hagi una partida en el pressupost, de fet
si vostès donen una volta per la ciutat, i sé que irremeiablement per un d’aquests trams
de carrer hi passa vostè almenys cinc dies de la setmana, que sense que hi hagi cap
partida que posi supressió de barreres arquitectòniques del carrer Borrell, en aquests
últims temps s’han suprimit les barreres arquitectòniques, només per citar alguns
carrers: Borrell, Portugal, Ventalló, La Pau, Passeig de Ronda; alguns centenars, crec
que fins i tot d’algun quilòmetre de carrer s’han eliminat les barreres arquitectòniques,
això sí, sense que hi hagi una partida que ho posi.
En aquesta línia de fer-nos responsables al govern de l’Ajuntament de Mollet de
qüestions que no són competència municipal, i en algun cas són competència municipal
però d’altres termes municipals, la competència de l’Ajuntament de Mollet del Vallès es
limita avui per avui el seu terme, nosaltres no som responsables quan es plantegen
propostes de transport en els polígons industrials de municipis veïns, a qui se’ls fa la
proposta i no hi estiguin d’acord, o bé perquè no els sembli convenient o bé perquè no
tenen capacitat econòmica per assumir la despesa certament important que suposarà el
posar en marxa el transport als polígons. Tot i així, l’Ajuntament de Mollet (òbviament
no respecte als polígons del seu terme municipal) no anirem a subvencionar altres
municipis del nostre entorn, crec que no ens correspon, sobretot sentint els comentaris
que feia el Sr. Fenosa respecte la nostra economia encara molt menys subvencionar
altres municipis, en conseqüència l’Ajuntament de Mollet d’acord amb la Generalitat de
Catalunya modificarà el projecte inicial de transport als polígons limitant-ho
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exclusivament als polígons de la ciutat de Mollet i no fer-ho extensiu a d’altres
municipis que són veïns nostres. Lamentablement, si ho haguéssim fet tots junts ja
estaria en marxa, com no han volgut no ha estat possible.
Per altra banda, el grup de l’Entesa per Mollet, almenys fins a l’inici del Ple d’avui, on
ens ha sorprès el canvi de contingut i de to de les paraules utilitzades pel Sr. García,
perquè fins al dia d’avui l’EpM s’havia caracteritzat per estar en contra de tot el que
proposava el govern de la ciutat, o bé perquè no li semblaven bé les propostes o perquè
eren insuficients; des del POUM que malgrat incloure bona part de les seves propostes
no van votar a favor, fins i tot el nou Consorci de Gallecs al que no van votar a favor en
el seu dia; s’alegra del canvi que han fet, com de la nit al dia, respecte a la política
d’habitatge d’aquest Ajuntament, perquè vostès no estaven d’acord amb la Vinyota i
amb els habitatges de la Ronda dels Pinetons tampoc, és més, a l’inici d’aquest mandat
recordo perfectament que van iniciar una campanya on demanaven que es construïssin
pisos per a joves i al mateix temps demanaven que no es portés a terme el Pla de la
Vinyota; tal i com ha explicat el Sr. García, cosa que ells també veien fa temps,
l’habitatge és un problema social de primera magnitud i cal construir habitatges
almenys per tota la gent que viu a la nostra ciutat, no puc deixar de dir-li que malgrat les
seves paraules em continua sorprenent que algun dels seus companys es dediquin a
escriure i a fer afirmacions diametralment oposades a les seves, a on sembla com si
vostès tinguessin l’oficina de patents del que és ser d’esquerres i progressista als
diferents continguts, a diferents municipis, com per exemple a Mollet i a Cerdanyola del
Vallès sembla ser que a Mollet la patent funciona d’una manera i a Cerdanyola funciona
d’una altra; enlloc de donar patents i fer els discursos que han estat fent durant tot
aquest temps valdria la pena que ens jutgessin a vostès i a nosaltres pels nostres fets i no
tant per les coses que s’expliquen; certament nosaltres no complim la patent aquesta que
algun dels seus companys d’aquí Mollet té, però nosaltres hem estat sempre coherents
entre el que diem i el que fem, teníem clar que Mollet tenia un problema d’habitatge,
teníem clar que l’habitatge a Mollet pujaria, com ho ha fet a la resta de Catalunya i tot
l’Estat, i per això vam proposar en el seu dia un Pla com el de la Vinyota on el 100%
dels habitatges són de protecció oficial, som coherents no només quan parlem de totxo
sinó quan parlem de les persones, som coherents perquè el que diem fem, nosaltres
parlem de paritat i nosaltres som un grup paritari. Crec que és bo que quan s’escriu i es
diu nosaltres som l’essència d’on surt la llavor del bé i del mal, si a més de dir-ho o
fessin la cosa seria molt millor; nosaltres som gent més modesta i escrivim menys sobre
les essències però en canvi som coherents entre el que diem i el que fem, certament un
exemple més és que el nostre grup municipal és paritari i el seu a simple vista entre no
gaire i gens. Jo no entenc perquè necessàriament qualsevol model d’habitatge de lloguer
ha de ser gestionat necessàriament per la Generalitat de Catalunya, els models que
existeixen no són un, sinó molts, no entenc perquè hem d’anar irremeiablement a un
model on qui controla finalment qui lloga o no lloga és la Generalitat, que precisament
pel fet d’estar a Catalunya intentarà resoldre els problemes de tots els catalans, i no
podem anar a un model on sigui l’Ajuntament de Mollet, que precisament per ser de
Mollet intentarà resoldre els problemes, en primer lloc, de les persones que viuen a
Mollet. Els models d’habitatges de lloguer en gestió pública són força diferents, força
més variats que un o dos, o blanc o negre, i nosaltres d’entrada no estem d’acord en
perdre el control d’un sòl que ens ha costat tant de temps canviar la qualificació i tant
temps adquirir. Per aclarir-li a tothom, d’aquí a 10 o 25 anys els habitatges que en
- 32 -

aquests moments s’estan construint, Habitatge assequible que és com es diu l’empresa
de la Caixa, seran o no venuts depenent de la voluntat de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès en el seu dia, perquè l’Ajuntament té dret de tempteig i retracte per tant, d’aquí
10 o 25 anys es farà el que es cregui convenient, aleshores no es pot dir avui que aquells
habitatges deixaren de ser de lloguer d’aquí 10 o 25 anys ho podrem comprovar amb
certa edat.
Algun dia m’agradaria parlar de mobilitat amb l’EpM, perquè tinc la impressió que
habitualment el seu discurs, consisteix en afavorir la mobilitat del vehicle privat, em
sorprèn que un grup com el seu, que habitualment diu que és ecologista i verd, proposi
que es retiri el peatge de Mollet quan la majoria de grups ecologistes cada vegada més
estan proposant peatges a les entrades de la ciutat, ho està proposant alguna associació
força coneguda que per dir-ho d’alguna manera és del seu àmbit d’influència ideològic,
on proposa obertament la no eliminació dels peatges a l’entorn de les grans ciutats i no
només proposa això, sinó que proposa peatges a les grans ciutats amb la intenció de
reduir el nombre de vehicles i reduir progressivament la contaminació atmosfèrica,
perquè com vostè sap la principal causa de la contaminació atmosfèrica és el vehicle
privat. Avui segurament no toca i els propers 6 mesos tampoc, però potser d’aquí 8
mesos podríem parlar algun dia del que és la mobilitat, i fins i tot vostè entendria perquè
a les cantonades s’eixamplen les voreres, dificultant el que els vehicles puguin agafar la
velocitat que creguin convenient, i és la manera de poder garantir que la persona que
vulgui travessar ho faci amb una major seguretat, que no quan la calçada és ben ampla
el carrer és ben recte i perquè preocupar-se del que va peu.
Finalment, el grup Mixt, cal dir que han mantingut fins al dia d’avui una actitud força
similar a la dels seus excompanys de l’EpM, haig de confessar que avui ha tornat als
orígens d’una manera forta i profunda. Realment, Sr. Fenosa, té vostè raó, no viu en el
mateix Mollet que la resta de 52.000 habitants, vostè viu en un altre lloc, no sé on, però
hi ha coses que són fàcils d’esbrinar si vostè vol, per exemple, quants habitants té
Mollet i quin és el nombre d’habitants que creix cada any a Mollet; tampoc costa gaire
saber el nombre de llicències de nous habitatges donats a Mollet aquest any, l’anterior i
l’altre perquè no fa gaire el propi Consell Comarcal va elaborar un estudi on explicava
des de l’any 90 fins al 2004, si no recordo malament, quins eren els municipis que més
havien crescut en percentatge i el nombre total d’habitatges, li haig de dir que Mollet
del Vallès no és el municipi del Vallès Oriental que més ha crescut ni amb habitants ni
en percentatge, és més aquest municipi està presidit en aquests moments per un
company seu.
Mollet no és avui el que té més sòl urbà lliure, més sòl qualificat d’urbanitzable, són
altres municipis de la comarca els que ho són. Si vostè torna al món i mira Mollet sabrà
que Mollet fa 4 o 5 anys que va deixar de créixer de manera desaforada segons
explicava vostè, que el creixement de Mollet en aquests moments és extremadament
lent, només cal anar pel carrer i veure quin tipus d’habitatge s’està construint, 4,6 o 8
habitatges per edifici només, recordo com exemple que qualsevol illa del barri de Can
Borrell una sola té 200 habitatges, i fins i tot alguna illa del barri de Can Pantiquet elles
soles tenen entre 150 i 200 habitatges. El creixement de la ciutat de Mollet s’ha enlentit
de manera notable aquests últims anys. Vostè no vol que es construeixin habitatges però
vol que es construeixin habitatges per les persones joves, si sap com fer-ho ens ho
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explica i nosaltres ràpidament ens posarem a no construir habitatges i a construir
habitatges per persones joves. Afortunadament, nosaltres, al contrari d’altres municipis,
hem rebut molt poca població immigrant per cert, no tenim barracons, tenim escoles,
entre d’altres coses nosaltres tenim dues escoles que es van posar en funcionament al
mateix temps, Cal Besora i Cal Músic, i tenim escolaritzada el 100% de la nostra
població escolar de primària en escoles construïdes i fixes; algun d’aquests municipis
que ha crescut molt més que Mollet, amb població autòctona si volen dir-ho així, és el
mateix municipi que comentava abans, no tenen en aquests moments suficients
equipaments escolars, almenys en edificis acabats de construir, el que m’agradaria es
que quan fem afirmacions almenys coincideixin amb la realitat, el creixement de Mollet
s’ha enlentit, és un tòpic parlar de creixement desmesurat, no coincideix amb la realitat,
els serveis bàsics d’aquesta ciutat, de competència municipal almenys, els té tothom, en
tot cas ningú s’ha quedat sense serveis per aquest creixement. Li torno a dir que llegeixi
l’informe que va fer el Consell Comarcal i veurà vostè qui ha crescut i qui no ha
crescut desaforadament en aquests moments.
En aquesta ciutat s’han produït alguns fets que jo voldria destacar de manera especial,
exactament el 10 de gener del 2004 el Josep Monràs va substituir com alcalde de la
Ciutat, la Montserrat Tura que acabava de ser nomenada consellera d’Interior en el nou
govern de la Generalitat; el 27 de juliol del 2005 va entrar en vigor el POUM fet força
destacable, així com el dia 22 de novembre d’enguany es va constituir el nou Consorci
de l’espai natural de Gallecs, conseqüència de l’aprovació del seu dia del Pla Director
Urbanístic de Gallecs, vol destacar també que aquest curs ha entrat en funcionament
l’Escola Oficial d’Idiomes, que el passat més de novembre es va iniciar tal com s’ha dit
aquí, el procés per adjudicar les obres del nou hospital.
En polítiques de serveis a les persones, les nostres grans prioritats, són especialment
educació, els serveis als discapacitats i els serveis a la gent gran. Així aquests últims tres
anys han entrat en funcionament a la ciutat de Mollet dues noves escoles d’educació
infantil i primària (Can Besora, i Cal Músic); tres escoles bressol, dit sigui de pas que
van comptar amb l’oposició d’algun grup municipal en el moment que es va inaugurar
la primera, (la Xarranca, la Filadora, els Pinetons); i l’Escola Oficial d’Idiomes. A més
a més, Mollet, com ha dit el nostre alcalde, és de les poques ciutats de Catalunya que
compta amb el Pla Educatiu d’Entorn, i això és així perquè per aquest govern l’educació
és una prioritat. Aquests últims tres anys amb la col·laboració i la participació de pares i
mares s’ha completat el model de serveis als discapacitats amb els nous pisos assistits i
la propera construcció de la residència i centre de dia per a discapacitats, això ens
permet dir que a Mollet disposem de serveis per a persones discapacitades que
cobreixen tot el seu cicle vital, perquè per aquest govern les persones amb discapacitat
són una prioritat. Aquests últims 3 anys el govern ha augmentat de manera significativa
els serveis assistencials a la gent gran, especialment l’ajuda domiciliària, els propers
dies s’iniciarà la construcció del Centre de Serveis de la gent gran, el Lledoner, al barri
de Plana Lledó. Hem signat un conveni amb la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge per a la construcció de pisos assistits i un centre de dia per a gent gran a la
Ronda dels Pinetons, perquè en aquest govern les persones grans i les persones amb
independència són una prioritat. La millora de les infrastructures i la qualitat urbana de
la nostra ciutat també han estat una de les qualitats urbanes d’aquest govern, aquests
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últims tres anys no han parat de fer i millorar el clavegueram de la ciutat, ampliar
voreres a diferents barris, peatonalitzar diferents zones de la ciutat etc.
El medi ambient també ha tingut una prioritat per aquest govern en tot aquest any, així
ja tenim constituït el nou consorci de l’espai natural de Gallecs, el parc dels Pinetons va
agafant forma i el nou contracte de neteja i de recollida de residus comença a donar els
seus fruits. Per acabar aquest breu repàs, voldria destacar que ha dia d’avui s’han iniciat
6 polígons d’actuació urbanística, tant urbans com industrials que s’han posat en marxa,
això possibilitarà a mig termini que l’Ajuntament disposi de nou sòl, per a la
construcció de nous habitatges de protecció per els nostres ciutadans com també que
algunes indústries de la nostra ciutat puguin ampliar les seves activitats, que com tots
vostès saben, estic segur que no desconeixen, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
va incrementar de manera notable el sostre a totes les parcel·les dels polígons
industrials, com per exemple també el de Can Magarola amb el que difícilment hi ha
cap indústria d’aquesta ciutat que en aquests moments no pugui ampliar el seu edifici,
perquè té més sostre avui que fa un any tenint el mateix sòl.
En l’àmbit econòmic voldria destacar l’increment de l’activitat comercial amb
l’obertura de nous establiments, i la ubicació a la nostra ciutat de conegudes franquícies
comercials que sens dubte potencia el comerç i la centralitat de Mollet.
Voldria destacar també en aquest últim Ple de l’estat de la Ciutat abans de les properes
eleccions municipals, la capacitat d’aquest govern per arribar a acords i trobar la
col·laboració i suport d’altres administracions. Dins de l’àmbit local, voldria destacar la
constitució del Consorci de la Televisió Digital Terrestre, la TDT, un dels primers
consorcis constituïts a tot Catalunya i del que formen part ajuntaments de tots els colors
polítics, però ha estat, sense dubtes, amb la Generalitat amb qui aquest govern ha arribat
als acords més importants de la ciutat: la constitució del Consorci Sanitari del Vallès, la
constitució del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès, la constitució del Consorci
de l’Espai Natural de Gallecs, el Conveni pel tercer ambulatori, la nova Escola Oficial
d’Idiomes, la cessió de terreny per la construcció de la nova Residència i Centre de dia
per a discapacitats, podria destacar també la important ajuda econòmica rebuda per
aquest Ajuntament tant de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació, que entre
altres coses ens ha permès incrementar el nivell d’inversions a la nostra ciutat.
Aprofito l’ocasió per dir que aquest govern i aquest grup municipal no comparteix el
discurs clarament liberal que fa el Sr. Fenosa, de manera fins i tot extrema i en part
d’una manera més moderada el Sr. García, nosaltres no som liberals no creiem que
l’endeutament per si mateix sigui dolent, creiem que es bo que una ciutat tingui activitat
econòmica i certament no ens endeutem més perquè la Llei no ens ho permet, no perquè
la nostra capacitat econòmica no ens ho permeti; però com vostè sap estem en el marc
de la Unió Europea. Creiem que l’endeutament no necessàriament és dolent, tot i així
hem de complir la llei i la llei la complim, ara nosaltres no som liberals.
Finalment i per acabar, aquest any 2006 s’ha anat completant molta feina feta durant
aquests últims tres anys, per aquest govern, que ens ha permès dotar a la nostra ciutat de
més i millors equipaments socials, culturals, sanitaris i esportius així com una millora
notable per algunes zones de la nostra ciutat.”
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L’alcalde opina que les qüestions que ha plantejat són veritat tot i que hi ha moltes
coses a fer en una ciutat com Mollet. Diu que els membres de l’oposició, tenen preparat
el discurs, no consulten la documentació ni escolten les argumentacions que se’ls
planteja. Li diu al Sr. García que agraeix les seves paraules que l’han sorprès gratament
pel to constructiu que ha donat a la seva intervenció; està d’acord amb una afirmació
que feia “s’ha fet el millor i el màxim”; deia també que s’han utilitzat els mitjans públics
d’una forma eficaç, i és cert; se n’alegra sentir que volen participar activament en tots
els àmbits de la seguretat i la convivència; comparteix que aquest àmbit té una
informació reservada, ho diu perquè a vegades els ha facilitat informació d’aquest tipus
que els ha faltat temps per donar difusió; té voluntat de treballar plegats en la seguretat i
la convivència, però els recorda que fa temps que tenen un document però que no han
presentat proposta al respecte, però hi continuaran treballant. Afirma que certs barris de
la ciutat tenen una mancança molt important d’aparcament, producte del desmesurat
urbanisme dels anys 60 i 70, i és per això que el govern de la ciutat té projectes en curs
per intentar millorar aquesta situació; hi haurà un projecte a l’estació de França de 200
vehicles, un altre a l’estació del Nord i un a Plana Lledó amb un percentatge similar; el
motiu d’aquesta situació és que actualment el nombre de vehicles per família és
pràcticament de tres i per tant, cal dinamitzar el transport públic. Sobre la immigració
diu que hi ha una mancança de recursos per fer una correcta acollida, i que continuaran
demanant a l’administració corresponent els mitjans necessaris. En relació a la situació
social de la ciutat, li diu al Sr. García que ja s’han fet dues reunions amb Càrites, Creu
Roja, Centre de Salut Infantil, Centre de Salut Mental d’Adults, Cas de Drogues,
l’Hospital de Mollet, els ambulatoris, la residència d’avis de Santa Rosa i l’Immaculada,
per treballar aquest aspecte i que no hi haurà cap problema per comentar-la amb el
conjunt de grups municipals. Li continua dient que l’administració està per fer acció
pública i que per tant, cal endeutar-se sempre i quan es compleixi la llei. Sobre l’atur
exposa que es pateixen les conseqüències del tancament d’empreses d’altres municipis
on hi treballa molta gent de Mollet. D’altra banda, demana al Sr. García que reconegui
el nombre d’insercions laborals que es fan a través d’EMFO; opina la seva afirmació és
realista, dient que els responsables de la gestió del personal ha conflictivitzat aquest
àmbit; pel que fa al conveni li assegura que estan complint escrupolosament amb
aquells compromisos que van adquirir; diu que quan un vol dialogar, resoldre els
problemes demana parlar-ne, però resulta que alguns no fan aquesta política des de
l’àmbit sindical; aquest govern sempre estarà a favor de dialogar, des d’una posició
constructiva no negativa i de posicions particulars individualistes, sinó en benefici del
conjunt aproximat de 400 treballadors que té aquest Ajuntament. Explica que el govern
ha actuat com a tal i escoltar no sempre vol dir acceptar, però en cap moment ha intentat
provocar conflictes en l’àmbit ciutadà i polític cosa que en algun moment ells si que han
fet. Coincideix que el tema de l’hospital és molt positiu i que esperen que a final d’any
pugui està signat el contracte per iniciar les obres. Opina que a Gallecs s’ha fet un gran
esforç, a diferència d’altres municipis que no han treballat per a la inclusió d’aquest
espai al PEIN, inclòs ja al Pla Director Urbanístic. Diu que la comissaria de policia no
s’ha fet perquè el govern municipal va prioritzar la construcció del tercer ambulatori,
per cost i per intentar complir les ràtios que marca el Departament de Salut de la
Generalitat. Li diu a la Sra. Calvo que no sap si els pressupostos participatius seran o no
insuficients, però la ciutadania podrà opinar al respecte. Li recorda que l’Ajuntament
sempre ha posat a disposició dels grups municipals els serveis tècnics i responsables
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polítics del pressupost per facilitar-los tot el sol·licitessin però la demanda ha estat
minsa. Li explica que es pugen els impostos als industrials a Mollet per recuperar el que
es va perdre com a conseqüència de la mesura que va aplicar el govern del PP a Madrid.
D’altra banda, fa menció a la insuficient atenció sanitària que han patit alguns ciutadans
però en altres casos la realitat n’és una altra; la responsabilitat de l’equip de govern és
col·laborar amb l’administració que té competències, la Generalitat de Catalunya. La
plantilla de la policia municipal s’ha incrementat en un 15%, possiblement insuficient,
però és la ràtio que marca l’estudi de la Diputació de Barcelona. Li recorda que fa un
temps es va obrir un nou jutjat a Mollet i que segurament cal un nou espai judicial, però
que tampoc depèn de l’Ajuntament sinó de la Generalitat de Catalunya. La immigració
és un tema molt seriós que cal afrontar amb rigorositat i en el que s’està treballant:
coneixement de l’entorn, grups d’acollida, l’aula oberta i d’interculturalitat, suport a les
associacions d’immigrants, actuacions amb la Diputació de Barcelona, algunes d’elles
dins del Pla Educatiu d’Entorn, per intentar reduir l’impacte que es produeix en un barri
o carrer quan venen persones nouvingudes a la Ciutat i cal recordar també que aquestes
persones tenen drets i deures. S’han fet 20.000 hores d’atenció domiciliària, s’han atès
250 persones, 1700 visites a gent gran a casa seva per la seva situació i en funció
d’aquesta posar al seu abast els Serveis Socials, s’han donat 200 beques de menjador,
180 beques de llibres, més de 100 beques per activitats extraescolars, més de 140
telealarmes, potser sigui insuficient però és el que ha fet aquest govern; li diu que
actualment hi ha més de 300 contenidors nous a la ciutat i que se’n canviaran el 15%
Comparteix plenament l’afirmació de més fets més paraules, l’equip de govern ha
demostrat fets tangibles, alguns que ja es poden tocar i d’altres que en les properes
setmanes es podran fer. Li diu al Sr. Fenosa que ha demostrat en algunes de les seves
afirmacions una manca absoluta de coneixement de la ciutat, li demostrarà perquè no
vol que sigui una afirmació demagògica com algunes de les que ell ha fet; li recorda que
el Sr. Garzón ja li ha explicat que el Pla General redueix el creixement urbanístic
previst; Mollet ha canviat molt la seva fisonomia però en la millora dels equipaments,
de l’espai públic, espais verds, i serveis públics cap als ciutadans, és una ciutat molt
activa amb el conjunt d’activitats que desenvolupa però sembla que el Sr. Fenosa n’està
al corrent. Sap que la seva feina és el tema econòmic i financer, però quan parla que
l’endeutament provocarà el tancament de serveis a la gent gran li reitera que tot el que
l’Ajuntament està fent amb números contrastats, també per la gent gran; parla de
l’habitatge prohibit, però no pot negar l’esforç que ha fet l’Ajuntament d’una promoció
pública tan important com és la Vinyota; li continua dient que ell fa una gran proposta
de l’ampliació d’horaris de bus a la nit i caps de setmana, però això suposa un cost
acompanyat d’una baixa utilització del servei; al mateix temps s’estabilitza amb la
posada en funcionament del tercer bus i està previst que el proper any s’ampliï el servei
cap als polígons industrials de Mollet i si d’altres ajuntaments tenen a bé de participarhi s’ampliarà de manera important; afegeix que no descarta la possibilitat que els
dissabtes al matí el bus pugui funcionar però en cap cas als vespres, diumenges o tot el
cap de setmana. D’altra banda li pregunta si sap que hi ha un nou equipament cultural
que es diu Mercat Vell està climatitzat, s’han fet a l’entorn de més de 250 activitats
anuals i que hi ha moltes entitats que demanen aquest espai; l’ocupació del teatre de
Can Gomà és del 85%, s’hi fan representacions de relleu de la ciutat de Barcelona i es
participa en una xarxa de teatres a nivell provincial; li continua dient que tots el camps
de futbol tenen gespa artificial, s’iniciaran les obres de remodelació dels vestidors i la
pista exterior del pavelló de la Plana Lledó, es condicionarà algun espai interior del
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Pavelló de Riera Seca on hi ha diverses entitats de patinatge i es finalitzarà el projecte
del camp Germans Gonzalvo, s’intentarà posar graderies a la pista d’atletisme. Mollet
no s’ha convertit en una ciutat dormitori, li assegura que molts regidors d’aquest
Ajuntament viuen intensament l’activitat de la ciutat, però cal ser-hi, conèixer i
participar. Li explica que l’aprovació del Consorci de la TDT depèn de la Generalitat i
dels terminis que marca, no obstant això, el projecte s’està elaborant Diu que l’equip de
govern va exigir a la Generalitat una escola d’idiomes a Mollet i un edifici nou per
ubicar-la, així com la construcció de noves escoles públiques; pensa que el proper mes
de gener probablement s’estarà en condicions de treballar amb els diferents grups
municipals la nova ordenança de convivència; d’altra banda, diu que no tots el
municipis tenen Pla Educatiu d’Entorn però també hi ha un Pla Educatiu d’Esport i
Escola en aquest cas també amb la Generalitat de Catalunya, per fonamentar la pràctica
esportiva en l’esport de base. Explica que a Can Lledó s’ubicarà la Cambra de Comerç i
també una delegació de la Federació de Futbol, el Col·legi d’Arquitectes, i una nova seu
del Centre d’Estudis Molletans. Exposa que aquests fets són criticables i quan va ser
escollit alcalde per aquest plenari va dir que li agradava contrastar els fets, perquè les
paraules poden semblar iguals i els fets van en direcció contraria; aquest govern té
paraula i ho comprova amb fets.
El Sr. García contesta que sembla que no els ha agradat el seu to i és perquè dificulta al
govern municipal anar a pinyó fix; es plantegen coses generals, de tipus ideològic però
que no prenen realment el sentit del que ell exposa. Proposa una reflexió oberta sobre la
realitat, s’ha de pensar que un ho fa bé però l’altra potser ho fa encara millor, en canvi
hi ha un sectarisme i un estil per part de l’alcalde que lamenta profundament perquè
trenca la relació que la gent estigui oberta a entendre les coses, cosa que no comparteix.
Manifesta que l’EpM no parlarà de temes que afectin al govern de la Generalitat. En
referència a Gallecs i el PEIN el que està sobre la taula, per part d’ells és una proposta
positiva, cal una doble protecció per l’espai de Gallecs i treballar d’una forma conjunta i
no amb interessos partidistes. Explica que quan es va parlar de política de personal es va
presentar un document fals en un Ple dient que era una acta que a més no estava
signada, es va dir també que s’havien de fer dos reglaments i aprovar-se en el mateix
moment, però es va fer un canvi provocant contradicció i dificultats en el funcionament
amb els agents socials; no es pot dir que hi ha un sindicat que és molt dolent,
simplement, s’equivocarà o no, però defensa la representativitat sindical i el seu paper.
Considera que s’ha ridiculitzat algunes de les postures que l’EpM manté, com per
exemple el tema de la barrera de l’autopista de La Llagosta; s’ha dit que l’EpM en
defensa la mobilitat del vehicle privat cosa que no és certa, ha parlat de la dificultat de
maniobrar dels cotxes en segons quines vies de la ciutat, de la manera incivica d’aparcar
que suposa un problema de mobilitat i perillositat. Quan han fet la proposta de crear un
sector d’habitatge de lloguer públic i permanent, han respost que hi ha el dret de
tempteig i retracte, explica que hi ha tot un conjunt d’habitatges de lloguer que són
propietat d’una entitat, es pregunta si algú creu que l’Ajuntament farà una compra.
Llegeix i compara el PAM del 2006 i el del 2007 dient que es repeteixen literalment els
textos, i en d’altres hi ha unes mínimes variacions; diu que potser en el PAM del 2007
es diuen coses que ja s’han fet des del dia que surt al PAM fins al dia d’avui; diu que hi
ha una capacitat diabòlica de fer les coses, creu que es una situació molt greu. Considera
que les seves exposicions es tergiversen. Resumeix que la seva intervenció ha estat
positiva, reconeixent errors, buscant el màxim de consens, criticant insuficiències, i
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plantejant una nova forma de treballar en aquest Ajuntament que superi la lacra del seu
naixement en aquest mandat, que ha significat una utilització d’una forma no lleial
d’instruments democràtics i organitzatius del conjunt de la ciutadania Finalment espera
que les persones que governin en el primer mandat pensin en aquesta reflexió i que
l’Ajuntament sigui un exemple d’escola de ciutadania i de democràcia.
El Sr. Fenosa diu que la intervenció del Sr. Garzón ha estat supèrbia, en canvi la de
l’alcalde ha estat supèrbia corrosiva. Diu que fa tres anys i mig que intenta escoltar
consens, discussió política, però cap cosa coherent Opina que els ponents pensen que
han parlat amb modèstia política però s’equivoquen perquè no saben que és això, diu
que també ha sentit parlar que estan disposats a dialogar però per enèsima vegada, diu
s’ho apunt en un paper i ja es veurà quan i sobre que estan disposats a dialogar. Li diu al
Sr. Monràs que cadascú viu la ciutat com vol i aparèixer contínuament a tot arreu no vol
dir estimar més o menys la ciutat Pensa que quan l’equip de govern parla de projectes
que no s’han engegat, falta engegar o que estan a l’horitzó la responsabilitat és de la
Generalitat, cosa de la que no en té cap dubte però no el convenç (posa com a exemple
el futur hospital). Li diu al Sr. Garzón que ja té prou feina per saber com sortiran de la
seva situació financera com perquè ell tingui la més mínima intenció de preocupar-se
d’un altre municipi el porti ERC o el porti qui sigui. L’equip de govern diu que la
població de Mollet no creix, però en canvi hi ha més escoles, més serveis mèdics, més
projectes nous importants, hi ha alguna cosa que no quadra. Sobre els serveis bàsics diu
que en cap cas no ha dit que en faltin sinó que potser no s’arribin a perquè la situació
financera no és bona; l’equip de govern viu al dia no amb visió de futur, que avui sigui
un creixement significatiu qualsevol tipus de projecte no vol dir que demà pugui ser
insuficient; diu que el problema no és endeutar-se, sinó estar sempre en una situació
crítica o quasi crítica i el cost d’aquest endeutament Li preocupa que quan ha parlat amb
segons quins responsables d’algunes escoles d’esport sempre es queixen que els hi costa
molt tirar-les endavant. Diu que és una sensació compartida que Mollet s’està convertint
en ciutat dormitori, cada vegada ho sent més i n’hi un plegat de sensacions que corren
pel carrer.
La Sra. Calvo no entén que a l’inici del plenari l’alcalde ha dit que s’han fet escoles
bressol, faran l’hospital, la residència i a continuació el Sr. Garzón ha dit que no és
competència municipal, cosa que li sembla contradictòria; amb això no vol dir que
l’Ajuntament no faci coses i el grup municipal Popular sempre ha donat suport a tot allò
que beneficia a Mollet. Explica que el seu grup municipal es posiciona d’acord amb
l’equip de govern o l’EpM perquè és un grup minoritari no els queda un altre remei
d’estar a les expenses d’algun partit. Manifesta que li agradaria que es prengués
seriosament el seu grup municipal perquè, tot i ser dues regidores són les representants
d’una part de votants de Mollet, tenen inquietuds i prenen les seves pròpies decisions.
Afirma que l’objectiu del grup municipal Popular és millorar Mollet en tots els seus
sentits, fent una oposició constructiva. D’altra banda, diu que s’està debatent l’estat de
la Ciutat i si no es poden aportar propostes és perquè no tenen el temps suficient per
revisar un pressupost, del qual varen presentar unes quantes propostes que no varen ser
escoltades o bé l’equip de govern se les fa seves, provocant que l’oposició no en
presenti més. Aclareix que ha dit que hi havia molta gent gran que, per manca
d’informació, desconeixia els ajuts que donen els serveis socials de l’Ajuntament i en
cap cas que siguin insuficients.
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El Sr. Guillaumes dóna una resposta comuna a tots els grups de l’oposició que han
acusat d’un cert autisme a l’equip de govern, cosa que considera profundament injusta
per diferents motius; explica que el debat que s’està fent avui és una proposta del PP, el
model dels pressupostos participatius és del equip de govern però la primera idea és de
l’EpM. Diu que aquest mandat té tres pilars: un el reglament de participació aprovat per
unanimitat, el Pla Director de Gallecs, i el Pla General al qual no entén perquè no van
votar a favor quan contenia tantes coses que ells havien defensat. Diu a la Sra. Calvo
que als polígons industrials ja el transport públic és un projecte de futur però està
pressupostat i s’ha aprovat aquest any. Li diu al Sr. García que l’exercici que ha fet del
PAM l’ha pogut fer perquè hi ha un PAM i és des d’aquesta mandat que existeix. Diu
que agafen un tema que angoixa a la població de Mollet i a la comarca, el tema de les
deslocalitzacions, i diuen que la política industrial a Mollet va malament obviant que
cap d’aquestes deslocalitzacions no s’han produït a Mollet i en canvi s’han creat 200
empreses noves a la ciutat i aquests són fets reals. Manifesta que l’Ajuntament, des d’un
punt de vista estrictament econòmic, està molt sanejat. Valora molt positivament aquest
debat perquè l’any passat es descrivia Mollet com una ciutat fosca i, a excepció del Sr.
Fenosa, ningú no ha fet una menció similar de la ciutat. Agraeix a l’EpM que finalment
tingui la convicció que l’hospital de Mollet serà públic. Considera totalment subjectiu i
fals que s’acusi al grup municipal de CiU de no tenir il·lusió perquè, hi ha poques coses
que donin tanta satisfacció com servir a la teva comunitat.
El Sr. Garzón repeteix literalment el que ha dit el grup municipal Popular que, coherent
amb la seva ideologia, a vegades està d’acord amb les propostes de l’equip de govern i
d’altres no, i que ha estat la Sra. Calvo qui ha entrat en valoracions. Opina que no és
contradictori dir que hi ha coses que es fan gràcies a l’Ajuntament de Mollet i que hi ha
coses que no s’executen per culpa de la Generalitat. Li pregunta si creu que, dels
aproximadament 900 municipis de Catalunya, la Generalitat ha triat Mollet per fer una
Escola d’Idiomes o una Residència assistida per gent gran per inspiració divina; ell
pensa que segurament ha estat així perquè l’Ajuntament de Mollet s’ha preocupat
d’anar al Departament d’Educació i al Departament de Benestar i Família, demanar-ho i
ofertar els terrenys. Li diu al Sr. Fenosa que si no s’han iniciat les obres del polígon
industrial la Farinera no és culpa de la Generalitat de Catalunya, és responsabilitat de
l’Ajuntament. Explica que es produeixen moviments de població que provoquen la
demanda de diferents serveis (escola, pediatria..), alhora que cal tenir en compte també
l’increment del preu de l’habitatge; això fa també que el creixement de la població sigui
menor en comparació a altres anys. Li diu al Sr. García que espera que el seu to no sigui
un personal sinó de grup municipal. Respecte el peatge diu que a partir de l’1 de gener,
no es pagarà peatge entrant i sortint de Mollet si es disposa de Teletac. Li diu al Sr.
García que l’Associació pel Transport Públic de Catalunya, és força coneguda per ICV,
que es posiciona d’acord amb moltes de les propostes que fa com pot ser, la necessitat
de no retirar un sol peatge i de col·locar-ne a les grans ciutats. Li continua dient que no
coneix cap cantonada com la que ell descriu, que si en deu anys governa el PSC a
Mollet l’Ajuntament no dubtarà en comprar els habitatges de la Caixa; finalment diu
que és perfectament possible que una societat municipal o una societat mixta gestioni i
controli habitatges de lloguer en una ciutat mitjana com Mollet.
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L’alcalde diu a la Sra. Calvo que potser ha de fer un doble esforç per informar a la gent
gran de quins ajuts té la ciutat i que 1700 persones n’han rebut; li explica que
l’Ajuntament ha donat la informació des de la web i fins i tot se’n va parlar en un
programa de televisió per tant, s’han fet els esforços necessaris perquè el conjunt de la
ciutadania n’estigui informada però a vegades no s’arriba als 52.000 habitants de la
ciutat. Diu al Sr. Fenosa que cal tenir la visió respecte els projectes de la ciutat del dia a
dia, de les pruneres, del teatre auditori, per avinguda Burgos, tercer ambulatori etc. en
visió de futur de la Ciutat i en funció d’aquestes necessitats. Diu al Sr. García que hi ha
coses del Pla d’Actuació Municipal que no estan fetes i que el Sr. Guillaumes ja ha
explicat; per primera vegada hi ha un document amb absoluta transparència que està a la
web municipal, que ha estat publicitat i difós pels mitjans de comunicació, de totes i
cadascuna de les 250 o 270 actuacions que el govern té intenció de dur a terme i per
tant, és lògic que torni a figurà en el PAM; continua explicant que el pressupost tornarà
a ser participatiu, es dinamitzarant les activitats culturals......la ciutat no s’acaba mai,
sempre hi ha coses a fer i creu que queda palès la voluntat política de la quantitat de
recursos per destinar en la seva millora. Opina que alguns utilitzen el passat per recrearse, però l’equip de govern el fa servir com a trampolí per crear noves oportunitats. Li
diu al Sr. García que si algunes vegades fa servir un to apassionat, més alt o més
categòric és perquè és un apassionat de la política, l’entusiasma la seva ciutat i encara li
queda molta il·lusió i molts projectes. Reitera que al final de la seva intervenció ha dit:
“crec, modestament, que som un govern que treballa de manera responsable i eficient
per a la ciutat i per a la seva ciutadania i, sortosament, encara ens queda – encara em
queda- molta il·lusió i energia per fer-ho.”, continua dient que tots i cadascun dels
regidors i regidores que conformen l’equip de govern, tenen la voluntat d’aprofitar les
oportunitats que el dia a dia ofereix per crear, innovar i imaginar; aquesta serà una
constant permanent en aquesta acció de govern durant aquests tres anys i ho serà fins al
final de mandat, després que la ciutadania decideixi quina és la formació política que
vol que governi la ciutat. Manifesta que aquest equip de govern ha anat executant els
projectes als que es varen comprometre i, tot i que n’hi ha hagut que s’han endarrerit o
no s’han finalitzat amb la celeritat que correspon, no se n’amaga. Finalment recorda que
són govern fins al 27 de maig.

L'alcalde aixeca la sessió a les 00:05h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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