ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
24 de gener de 2017
19.00 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Síndic personer
Lluís Martínez Camps
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Incidències
Absents
Maria Elena Cisneros Fernández (s’excusa)
Ordre del dia
1.- Presentació de l’informe del Síndic Personer
1.- Presentació de l'informe del Síndic Personer
El Sr. Martínez fa la següent intervenció:
“Fer el resum de 2016 en poques paraules és sempre difícil, i encara més si es tracta
d’un primer any de mandat. Des del meu punt de vista, l’aspecte més rellevant d’aquest
període ha estat la quantitat de coses que he hagut d’aprendre i descobrir en un món
nou. Intuïa que la feina m’agradaria i la veritat és que em vaig quedar curt, perquè el fet
de poder servir a les persones té un atractiu molt singular que engresca i apassiona.
En aquesta primera etapa m’he dedicat, sobretot, a conèixer els elements essencials de
la tasca d’un síndic local, a identificar els principals grups d’interès vinculats a aquesta
responsabilitat i a reforçar la xarxa de relacions amb l’entorn més immediat. Sempre des
de la voluntat de conèixer i assimilar nous continguts, noves eines i noves maneres de
fer.
La funció principal d’un síndic municipal consisteix a buscar vies alternatives per tal
d’intentar resoldre els eventuals conflictes que puguin sorgir entre la ciutadania i els
administradors de la ciutat, sempre vetllant per la defensa dels drets humans. En
definitiva, ha de donar ajuda i suport a qui li demana, assessorar i aconsellar les
persones que s’adrecen al Síndic Personer en busca d’orientació, i derivar a altres
instàncies aquells casos que cauen fora del seu àmbit de competències.
Tot això és el que hem intentat fer durant aquest any des de l’oficina del Síndic
Personer. De vegades, satisfets per haver resultat útils a qui ens demanava ajut; altres
vegades, amb un cert regust amarg en no poder resoldre certs casos de manera prou
satisfactòria, sigui per les limitacions de la institució o per altres circumstàncies. El que
sempre hem procurat, i honestament crec que ho hem aconseguit, és que ningú surti de
l’oficina del Síndic amb la sensació d’anar-se’n amb les mans buides.
Crec que, com qualsevol altre agent social, el Síndic Personer ha d’aportar valor a la
societat a la que ofereix els seus serveis. I que la seva responsabilitat no ha de limitar-se
només al que he exposat fins ara. Hi ha un altre forma d’afegir valor social: la
formulació de recomanacions i propostes al govern de la ciutat i a l’administració
municipal per tal de millorar el servei a la ciutadania. Per això, aquest informe inclou un
apartat específic referit a aquestes recomanacions i propostes.
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Diuen que el que bé comença, bé acaba. El meu començament no podia haver estat
millor. Una transició com la que es va fer a Mollet en el relleu del síndic es pot
qualificar de modèlica. I no ho dic jo, sinó altres que, des de fora, han seguit el procés
amb atenció i han reconegut públicament la pulcritud i la transparència amb que s’han
fet les coses a la nostra ciutat. El meu agraïment sincer al ex-síndic Vilà per fer-ho
possible, i al ex-síndic Amaya pels seus assenyats consells.
Es diu que “cada mestre té el seu llibre” i, com la majoria de refranys, aquest també té
el seu punt de veritat. Significa que, tot i haver una única ciència, cada mestre la
interpreta a la seva manera. És inevitable que, en una institució unipersonal com la del
Síndic, la persona que n’assumeix la responsabilitat acaba traslladant les seves maneres
de fer i el seu estil a la funció. La meva idiosincràsia m’ha portat a renovar el logotip
del Síndic Personer, fent una subtil referència al diàleg com a eina bàsica per a l’entesa i
la resolució de conflictes. El meu agraïment als tècnics municipals que han fet realitat la
meva idea inicial.
També hem traslladat la seu de l‘oficina del Síndic Personer al centre de serveis de Can
Lledó (“el cuartelillo”) que potser ens ha fet perdre una mica de centralitat, però que ens
ha permès millorar el nivell de servei i d’atenció a la ciutadania. Una altra vegada, el
suport del serveis municipals, als responsables dels quals agraeixo l’esforç, ha estat clau
per assegurar un trasllat ordenat, eficient i puntual.
Hi ha una assignatura pendent, que els síndics que m’han precedit han lluitat per
superar, però sobre la qual encara ens queda molt camí per recórrer. És el coneixement
de l’existència de la institució del Síndic Personer entre la ciutadania. Ens coneixen poc
i, de vegades, malament. Per això, cal seguir treballant per millorar el grau de
coneixement de la figura del síndic entre les molletanes i els molletans.
Una de les moltes eines que hem utilitzat per tal d’augmentar aquest coneixement ha
estat l’organització de jornades sobre temes d’interès ciutadà. El mes de juliol vàrem
tenir una jornada sobre convivència ciutadana on, en dues taules rodones, es va
reflexionar sobre la importància dels rumors en la convivència, i sobre el diàleg
interreligiós a la ciutat. L’èxit d’audiència aconseguit i els comentaris positius rebuts,
ens van animar a organitzar el mes de desembre una altra jornada, en aquest cas sobre
els drets humans com a motor de canvi social, amb una conferència d’Ahmed Galai,
Premi Nobel de la Pau 2015.
L’oficina del Síndic Personer ha tingut també un paper destacat en l’organització del
Congrés Internacional de Defensors Locals que va tenir lloc a Girona el mes de
novembre. Sota el lema de “Drets Humans: pensem globalment, defensem localment”
es van aplegar, per primera vegada, una seixantena de síndics, síndiques, defensors i
defensores locals de diferents ciutats europees i llatinoamericanes. El congrés es va
cloure amb la lectura de l’anomenada “Declaració de Girona” que _xa les bases de
treball per al futur d’aquesta institució municipal. El meu agraïment a l’equip de
l’oficina del Síndic Personer per l’esforç fet i pels resultats aconseguits en aquest i altres
projectes desenvolupats.
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Fins aquí, he fet una petita síntesi de les principals activitats i iniciatives dutes a terme
al llarg de l’any, però no puc acabar aquesta presentació sense expressar el meu
agraïment a l’alcalde de la ciutat, a l’equip de govern, a tots els grups polítics amb
representació a l’ajuntament, als directius, tècnics i altres servidors públics municipals,
pel suport rebut en tot moment, pel suport a totes i cadascuna de les iniciatives
plantejades i, anticipadament, per la rebuda que estic segur que donaran a les
recomanacions i propostes que es recullen en aquest informe anual.
Tot sigui per un Mollet més acollidor, més just i més solidari”
L’informe en la seva totalitat ha estat lliurat a tots els membres del consistori i s’ha
posat a l’abast de tota la ciutadania a través del web de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, consultable a través de l’enllaç següent:
http://bit.ly/2khBTvY.
El Ple es dona per assabentat.
La presidència aixeca la sessió a les 20:25 h., de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_20170124241803130000_FH.videoacta.

[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
27/01/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
30/01/2017
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