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Mollet té un
nou alcalde
Josep Monràs i Galindo va ser elegit alcalde el passat 10 de gener
de 2004 en un ple extraordinari que es va celebrar a la Casa de la
Vila. Monràs substitueix Montserrat Tura i Camafreita la qual va
renunciar a l’alcaldia per incompatibilitat amb el seu nou càrrec de
consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
elecció de Josep Monràs va
comptar amb els vots favorables a la seva candidatura dels
deu regidors del Partit dels
Socialistes de Catalunya i els dos vots
dels regidors de Convergència i Unió,
partit que renunciava a presentar candidat. Els dos partits mantenen un
pacte de govern des de les eleccions
municipals del mes de juny de 2003.
D’altra banda, els set regidors de l’Entesa per Mollet van votar a favor del seu
candidat, Josep Cot, i els dos regidors
del Partit Popular van votar en blanc.

L’

El nou consistori molletà

Josep Monràs es converteix així en
quart alcalde de Mollet en període
democràtic i en el primer home que
governa la ciutat en 24 anys.

Canvis al govern
Amb la presidència de la corporació
en mans de Josep Monràs s’han produït
diversos canvis en l’anomenat cartipàs
municipal. Les modificacions en les
diferents responsabilitats de govern
recauen en la Regidoria de Dona i Polítiques d’Igualtat, a càrrec de la nova
regidora Ana María Díaz (PSC), la qual

ha pres possessió de l’acta de nova regidoria i substitueix Montserrat Tura. L’àrea d’Economia, Hisenda i Serveis
Generals, fins ara coordinada per Josep
Monràs, passa a càrrec de Jordi Tàboas,
i la regidora Ester Safont afegeix a les
seves responsabilitats de govern les de
Comerç i Turisme, aquesta darrera de
nova creació. A més de presidir la corporació, Josep Monràs seguirà assumint
Esports atès que l’alcalde no ha delegat
aquesta regidoria que ell mateix ha conduït des de la seva incorporació al
govern municipal, l’any 1991.
Per últim, la junta de govern local,
fins ara comissió de govern, ha incorporat Eva Maria Pazos com a setena
tinenta d’alcaldia. La primera tinença
d’alcaldia l’ocupa Feliu Guillaumes
(CiU) i, el segueixen, per ordre, Josep
Maria Garzón, Carme Guarro, Alícia
Domínguez, Ester Safont, Jordi Tàboas
i Eva María Pazos.
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El govern municipal de Mollet
Feliu Guillaumes i Ràfols

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
jmonras@molletvalles.net

Primer tinent d’alcaldia
Regidor de Manteniment
de la Via Pública
fguillaumes@molletvalles.net

Josep Maria Garzón i Llavina

Carme Guarro i Forés

Segon tinent d'alcaldia
Coordinador de l'Àrea de Territori
Regidor de Serveis Urbanístics
i Obra Pública
jgarzon@molletvalles.net

Tercera tinenta d'alcaldia
Coordinadora de l'Àrea de Serveis
Personals i Polítiques d'Igualtat
Regidora de Serveis Socials i Salut Pública
cguarro@molletvalles.net

Ester Safont i Artal
Alícia Domínguez González

Cinquena tinenta d'alcaldia
Regidora de Qualitat Urbana
i Ambiental
Regidora de Comerç i Turisme
esafont@molletvalles.net

Quarta tinenta d'alcaldia
Regidora d'Educació
adominguez@molletvalles.net

Jordi Tàboas Suárez

Sisè tinent d’alcaldia
Coordinador de l’Àrea d’Economia,
Hisenda i Serveis Generals
Regidor d’Economia i Hisenda
Regidor d’Organització i Personal
Regidor d’Ocupació
jtaboas@molletvalles.net

Eva María Pazos Jiménez
Setena tinenta d’alcaldia
Regidora de Comunicació i Recerca
empazos@molletvalles.net

Oriol Fort i Marrugat
Coordinador de l'Àrea d'Institució,
Drets Civils i Seguretat
Regidor d’Acció Institucional i
Drets Civils
Regidor de Seguretat Ciutadana
ofort@molletvalles.net

Daniel Novo i Sánchez
Regidor de Cultura i Joventut
dnovo@molletvalles.net

Ana María Díaz Aranda

Núria Fortuny i Corominas

Regidora de Dona
i Polítiques d’Igualtat
adiaz@molletvalles.net

Regidora de Promoció Industrial
nfortuny@molletvalles.net

ÀREA D'INSTITUCIÓ,
DRETS CIVILS I SEGURETAT
Regidoria de Comunicació i
Recerca
Comunicació i Publicacions,
Noves Tecnologies; Arxiu i
Centres d'Estudis; Oficina
d’Atenció Ciutadana; Consum
Regidoria d'Acció Institucional,
Drets Civils i Seguretat
Pau i Solidaritat; Participació
Ciutadana; Disciplina Viària;
Protecció Civil; Mediació

ÀREA DE SERVEIS
ÀREA DE TERRITORI
PERSONALS I
POLÍTIQUES D'IGUALTAT Regidoria de Manteniment
de la Via Pública
Regidoria de Cultura
Mobiliari Urbà; Enllumenat Públic;
i Joventut
Semaforització; Calçades i Voreres
Promoció Cívica i
Gent Gran
Regidoria de Serveis Urbanístics
i Obra Pública
Regidoria de Serveis
Ordenació del Territori; Transports;
Socials i Salut Pública Habitatge; Mobilitat
Regidoria d'Educació
Regidoria de Dona i
Polítiques d'Igualtat

ÀREA D'ECONOMIA,
HISENDA
I SERVEIS GENERALS
Regidoria d'Economia
i Hisenda
Regidoria d'Organització
i Personal
Regidoria d'Ocupació

Regidoria de Qualitat Urbana i Ambiental Regidoria de Comerç
i Turisme
Espais Públics Urbans; Parcs i Jardins;
Neteja Viària; Gallecs; Residus
Regidoria de Promoció
Industrial
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Editorial

Vull ser un alcalde pròxim
als ciutadans
ra ja fa uns dies en què
vaig ser escollit alcalde de
la ciutat, en el decurs d’un
Ple extraordinari, molt
important per a mi, i també, crec,
molt important per a la democràcia i
per a la ciutat.
Des de l’any 1991 he estat regidor
de l’Ajuntament i he desenvolupat
diferents responsabilitats de govern
dins de les regidories d’Esports,
Comerç, Ocupació, Promoció Econòmica, Economia i Hisenda. Abans de
ser regidor vaig estar també treballant
i col·laborant durant molts anys en
diferents àmbits de la ciutat, sobretot del món de l’esport.
L’esport ha estat i és molt important per a mi: educar, formar les persones, ajudar al desenvolupament a
través de la constància, l’esforç i el
treball en equip, aprendre que guanyar no vol dir necessàriament fer més
puntuació en un partit o competició,
sinó que vol dir altres coses més
importants, tot això són valors, valors
constitutius, que l’esport m’ha aportat i ensenyat. Aquests valors m’ajudaran molt en la meva nova responsabilitat d’alcalde. També per això, a
més d ‘alcalde, he volgut conservar
les meves responsabilitats com a regidor d’Esports.
Fa pocs dies vam iniciar el camí
per a l’aprovació definitiva del Pla
d’ordenació urbanística municipal,
que és, també, un pla de desenvolupament sostenible, social i econòmic,
per als propers 25 anys i que ha de
crear, a Mollet, oportunitats noves per
viure, conviure i treballar. El meu compromís és que aquest
Pla esdevingui un pla de tothom i que, per tant, pugui tenir
el màxim de suport possible.
Treballarem per a la preservació definitiva del nostre tresor verd, Gallecs, preservació que ara, amb el nou govern
de la Generalitat, segur que tenim més a prop que mai, i
impulsarem la Taula de Mobilitat.
Continuarem impulsant la construcció del nou hospital i de la xarxa d’ambulatoris, elaborarem el pla de serveis
i equipaments socials, alhora que seguirem reivindicant
que es facin, sense més demora, l’escola de Can Besora i la
de Can Músic, i finalitzarem la Filadora, la segona escola
bressol.
Seguirem fomentant programes socials, culturals i espor-

A

tius, i farem el centre cívic de Can
Borrell i el nou equipament cívic i
esportiu del Calderí.
Seguirem impulsant la renovació i
dinamització, alhora que seguirem
millorant els diferents barris de la ciutat. També fomentarem promocions
i condicions de mercat favorables als
joves i persones amb menys recursos
perquè puguin accedir a un habitatge
a la Vinyota, i impulsarem la construcció de pisos per a persones amb
discapacitats psíquiques.
Com que per augmentar el benestar
social és imprescindible que hi hagi
treball, seguirem promovent la creació de llocs de treball i la formació
continuada, i aprofundirem en el
model de ciutat comercial i de serveis.
L’educació i la qualitat d’aquesta educació, la protecció a col·lectius castigats o desafavorits i el foment de polítiques de seguretat, igualtat, integració, convivència i solidaritat seguiran
sent els altres eixos bàsics d’actuació
a través dels quals hem de continuar
construint una ciutat de benestar,
amb igualtat d’oportunitats per a tothom i amb una projecció clara i decidida de futur.
Comencem una altra etapa en el
govern local i tenim molta feina per
fer. Sé que compto amb un equip
excel·lent de regidors i regidores, que
assumeixen amb entusiasme tant els
projectes de futur com la gestió del
present, que és tan important per a la
vida quotidiana dels ciutadans.
Seguiré buscant la complicitat i la participació de la societat molletana, tan rica en la seva diversitat i sense la qual hagués estat molt difícil fer la transformació de Mollet. Mollet és una ciutat participativa i acollidora i jo vull contribuir a potenciar i aprofundir aquest
tarannà de diàleg i de treball compartit.
Vull ser un alcalde pròxim als ciutadans, a la gent senzilla i treballadora que som, i la meva feina tindrà sempre,
com a punt de partida i com a objectiu final, els desitjos i
els afanys, de tots plegats, de viure amb el màxim d’harmonia i de plenitud en una espai compartit que es diu ciutat, que es diu Mollet del Vallès.

Mollet és una ciutat
participativa i acollidora i jo
vull contribuir a potenciar i
aprofundir aquest tarannà de
diàleg i de treball compartit.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde

L’equip de govern municipal
L’equip de govern municipal està format per 10 regidors del PSC i 2 de CiU.
D’ESQUERRA A DRETA:
Ana María Díaz Aranda,
Carme Guarro i Fores,
Feliu Guillaumes i Ràfols,
Oriol Fort i Marrugat,
Josep Monràs i Galindo,
Jordi Táboas Suárez,
Josep Maria Garzón i Llavina,
Núria Fortuny i Corominas,
Alícia Domínguez González,
Daniel Novo i Sánchez,
Ester Safont i Artal,
Eva María Pazos Jiménez

Els grups municipals de l’Ajuntament
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

D’ESQUERRA A DRETA: Ana María Díaz Aranda, Daniel Novo i Sánchez,
Carme Guarro i Fores, Oriol Fort i Marrugat, Josep Monràs i Galindo,
Jordi Táboas Suárez, Josep Maria Garzón i Llavina,
Alícia Domínguez González, Ester Safont i Artal, Eva María Pazos Jiménez

Feliu Guillaumes i Ràfols
i Núria Fortuny i Corominas

GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA PER MOLLET

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

D’ESQUERRA A DRETA: Marco Gómez Escobar, Oriol Bargalló i Marsal,
Josep Cot i Call, Rosa Maria Esteve i Pérez, Antonio López Rodríguez,
Xavier Fenosa i Vilarroya, Xavier García i Belmonte

Susana Calvo Casadesus
i Miguel Jiménez Anillo
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