QUATRE CANTONS_JUNY 2011
Mollet té un nou
Ajuntament sorgit de les
eleccions del 22 de maig
La ciutat de Mollet té un nou Ajuntament encapçalat per Josep Monràs, que ha
estat investit alcalde en una sessió extraordinària del Ple. El govern municipal
per als propers quatre anys està format en solitari pel PSC, que va ser el partit
més votat en les eleccions municipals.
Josep Monràs ha estat nomenat alcalde de Mollet en una sessió
solemne del Ple de l’Ajuntament en la qual s’ha constituït la
nova Corporació per als propers quatre anys. El nou consistori està format per 12 regidors del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), 4 del Partit Popular (PP), 4 de Convergència i
Unió (CiU), 3 d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) i 2 regidors d’Ara Mollet-Esquerra.
El nou alcalde de la ciutat ha estat escollit amb els 12 vots
del Partit dels Socialistes. Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa no han presentat
candidatura a l’Alcaldia i han votat en blanc, mentre que els
candidats del Partit Popular i d’Ara Mollet-Esquerra, han rebut
4 i 2 vots respectivament. Així doncs, Josep Monràs, que és alcalde des del 2004, ha estat escollit una vegada més per liderar
el novè mandat democràtic de l’Ajuntament molletà.
En acabar el Ple, Josep Monràs ha anunciat que el govern de
Mollet d’aquest nou mandat estarà format només pel grup
del PSC i, per tant, serà un govern en minoria que necessitarà
buscar pactes puntuals per poder governar la ciutat. Així, el nou

govern està format per 12 persones, amb total paritat de
sexes, de les quals 4 són regidors per primera vegada.
El nou govern pretén continuar la feina del darrer mandat
per la millora i progrés de Mollet i el benestar dels seus
ciutadans i ciutadanes. En el discurs d’investidura, Josep
Monràs ha dit que és “l’alcalde de tots els molletans i molletanes” i ha anunciat que el nou govern “vol sumar sense
demagògia ni populisme, sinó amb rigor i responsabilitat”.
Monràs també ha dit que el programa que defensarà el
nou govern, el del PSC, “està pensat per sumar i enriquir
Mollet”.
Els 25 regidors i regidores han pres possessió del càrrec i
han promès treballar per la ciutat. La mesa d’edat, òrgan
encarregat de presidir la sessió fins a l’elecció de l’alcalde
i de declarar constituït el nou consistori, ha estat presidida per la persona de més edat, el socialista Jesús Soler, i
la persona més jove, la nova regidora republicana Marta
Vilaret.

Els 25 regidors i regidores que formen el nou Ajuntament. (Foto: Cristina Forés)
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Comencem un nou mandat, i per això em plau presentarvos la nova corporació i el nou equip de govern, un conjunt
d’homes i dones escollits per més de 18.000 electors perquè
treballin per al progrés de la ciutat i del conjunt de la ciutadania.
Em sento privilegiat de poder tornar a ser alcalde del meu
Mollet, amb un ampli suport ciutadà revalidat, amb les energies i la il·lusió renovades i també amb l’experiència acumulada, preparada per treballar novament quatre anys més. Sóc
novament l’alcalde de tots vosaltres i vull treballar amb més
il·lusió que mai per a tota la ciutat.
Els valors que tornaran a vertebrar la meva feina seran la
participació, el diàleg i explicar clarament l’acció de govern,
perquè la informació i la pedagogia també formen part de la
responsabilitat política.

impulsin l’activitat econòmica i ens ajudin a combatre els
perills d’exclusió social de ciutadans de Mollet. I sense oblidar, en cap moment, els serveis a les persones, fomentar un
espai públic cívic i segur, els valors medioambientals de la
ciutat, la identitat o la projecció molletana arreu. I una altra
prioritat serà la participació ciutadana: aprofundir en els
espais i mecanismes creats amb aquesta finalitat, com és el
Pla estratègic, i crear-ne de nous, com serà el futur Consell
municipal de Ciutat.
Crec que més que mai hem de treballar plegats per al millor
futur de la nostra ciutat. Per això, el dia de constitució del
nou mandat, el passat 11 de juny, vaig acabar amb una
frase, inspirada en la filosofia de Gandhi: tu, jo, nosaltres,
vosaltres, tots junts podem ser el canvi que desitgem per
veure un món millor.
Per veure un Mollet millor. Compto amb tots vosaltres.

En aquest mandat tinc una prioritat: lluitar en la mesura de
tots els recursos possibles contra l’atur i crear projectes que

Josep Monràs i Galindo
Alcalde

El govern municipal de Mollet
Josep Monràs Galindo
Alcalde

Josep M. Garzón Llavina

Ester Safont Artal

Àmbits de responsabilitat:
-Planejament Urbanístic
-Recursos Humans
-Economia
-Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil
-Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions
-Regidor delegat del barri de
l’Estació del Nord

Àmbits de responsabilitat:
-Obres i Serveis
-Promoció Ambiental i
Medi Ambient
-Mercats
-Regidora delegada del barri de
Can Borrell i de l’espai rural de
Gallecs

Mercè Pérez Piedrafita

Antonio Felices Pérez del
Corral

Àmbits de responsabilitat:
-Cultura i Festes
-Comunicació
-Promoció Comercial
-Turisme i Promoció de la Ciutat
-Regidora delegada de l’Estació
de França

Àmbits de responsabilitat:
-Estudis i Patrimoni
-Promoció Econòmica
-Cooperació Territorial i Pla
Estratègic
-Solidaritat i Agermanaments

1r tinent d’Alcaldia

3a tinenta d’Alcaldia

2

2a tinenta d’Alcaldia

Ana Maria Díaz Aranda

Mireia Dionisio Calé

4a tinenta d’Alcaldia

5a tinenta d’Alcaldia

Àmbits de responsabilitat:
-Gent Gran
-Serveis Socials
-Civisme i Convivència
-Regidora delegada del barri del
Centre

Àmbits de responsabilitat:
-Gestió i Disciplina Urbanística
-Habitatge
-Indústria
-Regidora delegada dels barris de
Riera Seca, Santa Rosa, Col·legis
Nous

Alícia Domínguez González

Rafael Cabanilla
Casado

Àmbits de responsabilitat:
-Educació
-Polítiques d’Igualtat
-Salut
-Consum
-Regidora delegada del barri de
Can Pantiquet- La Casilla

Àmbits de responsabilitat:
-Treball
-Acció Veïnal
-Regidor delegat dels barris de
Lourdes, Plana Lledó i El Calderí

Josep Ramon
Bertolín Edo

Mercè Bertran
Fernández

Àmbits de responsabilitat:
-Joventut
-Formació i Iniciatives
Empresarials
-Participació

Àmbits de responsabilitat:
-Arts Escèniques
-Fundació Municipal Joan Abelló

Jesús Soler Gallardo
Àmbits de responsabilitat:
-Mobilitat i Accessibilitat
-Via Pública i Paisatge Urbà

Àrees de govern
Àrea de Serveis Generals, Innovació i Planificació
Coordinador: Josep M. Garzón
Àrea de Serveis Personals
Coordinadora: Mercè Pérez
Àrea de Serveis Territorials i Espai Públic
Coordinadora: Ester Safont
Àrea d’Acció Institucional i Participació
Coordinador: Antonio Felices
Les regidories amb aquest símbol pertanyen a l’àrea corresponent del mateix color

El Ple de l’Ajuntament del passat 22 de juny ha aprovat la
congelació del sou de l’alcalde i dels regidors i regidores del
govern. El sou de l’alcalde i el de tots els membres del govern municipal serà el mateix que tenen des de l’any 2007,
ja que des de llavors l’Ajuntament de Mollet ha congelat el
què cobren els membres del govern municipal. En la persona de l’alcalde, el sou brut anual és de 65.000 euros.

D’altra banda, i com a novetat per al nou mandat 20112015, el Ple també ha aprovat l’aportació d’un sou anual
de 18.000 € per als regidors portaveus dels grups municipals que estan a l’oposició (PP, CiU, ICV-EUiA i Ara MolletEsquerra). Amb aquesta retribució es pretén facilitar la
feina d’oposició constructiva que correspon a aquests grups
municipals.
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L’Ajuntament aprova la congelació del sou de l’alcalde i el govern municipal
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Els grups municipals

Partit dels Socialistes de Catalunya

Josep Monràs, Josep M. Garzón, Ester Safont, Mercè Pérez,
Antonio Felices, Ana Maria Díaz, Mireia Dionisio, Alícia Domínguez, Rafael Cabanilla, Josep R. Bertolín, Mercè Bertran i
Jesús Soler.

Convergència i Unió

Partit Popular

Susana Calvo, Óscar Fernández, Raul Muñoz,
Manuel Beteta.

Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i
Alternativa

Feliu Guillaumes, Joan Daví, Carme Olària,
Jordi Talarn.

Ara Mollet – Esquerra

Oriol López i Marta Vilaret

Noemí Fernández, Antonio López
i Marina Escribano.

quatre cantons 160

Resultats de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011
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Candidatures

Vots

%

Regidors

PSC-PM
PP
CiU
ICV-EUiA-E
Ara Mollet-ERC
PxC
IxM
C’s
PACMA
SI
Partit Pirata

6.111
2.406
2.270
2.019
1.318
841
487
373
302
158
144

35,42
13,95
13,16
11,70
7,46
4,88
2,82
2,16
1,75
0,92
0,83

12
4
4
3
2
0
0
0
0
0
0

Partcipació:
48,15 %
Cens electoral: 36.471 %

Llegenda: PSC-PM: Partit del Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal; PP: Partit
Popular; CiU: Convergència i Unió; ICV-EUiA-E: Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa; Ara Mollet – ERC: Ara Mollet- Esquerra Republicana
de Catalunya; PxC: Plataforma per Catalunya; IxM: Independents per Mollet; C’s:
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía; PACMA: Partido Antitaurino Contra el Maltrato
Animal; SI: Solidaritat Catalana per la Independència.
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