ACTA DE DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
9 de novembre de 2015
19.05 h. a 20.10 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
José Ramón Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
María Elena Cisneros Fernández, regidora
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep María Garzon Llavina, regidor
Josep Gordi Serrat, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
María 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
Vicenç Vilà i Armadans, Síndic Personer

Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Absents
Joan Daví Mayol
Marina Escribano Maspons (s’excusa)

Ordre del dia
Presentació de l'informe del Síndic Personer

Presentació de l'informe del Síndic Personer
El Sr. Vicenç Vilà i Armadans fa la següent intervenció:

Senyor Alcalde de la Ciutat, senyors Regidors dels diferents grups municipals,
benvolguts Síndics que heu volgut acompanyar-me en aquest dia especial, tècnics i
funcionaris municipals que esteu presents i que tantes vegades us he necessitat i que
sempre he pogut comptar amb vosaltres; família que no heu deixat mai de recolzar-me
en haver ocupat aquest càrrec durant sis anys, ciutadans de Mollet a qui amb dec,
representants d’Associacions i Entitats, directors d’escoles de la ciutat, responsables de
la sanitat d’aquesta àrea important que es centre en la zona del Baix Vallès, amics de
Mollet i d’altres indrets alguns llunyans, la meva salutació i el meu agraïment per estar
avui aquí a la Sala de Plens en aquesta meva darrera presentació anual del resum del
treball com a Síndic Personer de la ciutat.
Voldria ser breu per tal que disposeu del temps necessari per les vostres intervencions.
En els resums que disposeu i amb la conversa que vam mantenir divendres passat amb
la Junta de portantveus, suposo que us ha quedat clar que el treball del Síndic a la ciutat,
no s’acaba mai. En cada moment, en cada època han sorgit circumstàncies diferents que
han portat ha moure’s cap un costat o cap a l’altre. En un primer moment va ser el
coneixement de la realitat ciutadana cercant la proximitat amb els veïns a través de les
Associacions i les visites als barris; posteriorment arrancant moviments, com la
plataforma de les preferents, o bé visitant escoles o instituts de la ciutat, intervenint en
programes de ràdio o de televisió, en debats en diferents entitats, fent front a la crisi
econòmica que encara estem vivint, atenen a totes aquelles persones que contínuament
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s’arriben al despatx del síndic amb les seves queixes o propostes o reivindicacions.
Amb la personal participació al Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya. Amb
els contactes amb el propi Síndic de Greuges de Catalunya i amb la Defensora del poble
espanyol. En les moltes reunions tant amb la policia local com amb la autonòmica
establerta a la ciutat, així com amb els Serveis Socials pels molts casos que esdevenen
en aquests moments i que procedeix a que una figura de proximitat, transparència i
equitat, com és la del Síndic, tingui sempre les portes obertes per atendre a tothom sense
diferències.
Per cap de nosaltres aquests són moments fàcils, sobretot pels que formeu part avui
d’aquesta taula consistorial, són moments de dificultat i cal que les afronteu amb
serietat, serenor, i no pensant en cap moment en vosaltres mateixos ni en els vostres
partits, us ho demano com a darrer favor, qualsevol decisió que prengueu en el futur
penseu en el be de la ciutat i dels seus habitants. Els vots que us donem cada vegada
que venen unes eleccions i que us permeten esser on sou són per aquesta raó, la de
cuidar, ajudar, cercar solucions a situacions que afecten a tots els ciutadans siguin del
color que siguin i del pensament polític o religiós que expressin.
Queda molt per fer des del propi ajuntament, mai he callat de dir públicament que cal
ajudar en variar alguns aspectes del Pla Urbanístic de la nostra ciutat, amb tranquil·litat,
sense nervis, ni preses, amb raonaments que aportin bona voluntat per part de tots,
queden nuclis que d’alguna forma m’avergonyeixen com a ciutadà i d’altres que
m’enorgulleixen. Cal posar-los sobre la taula i parlar, dialogar, no discutir ni imposar,
sense partidismes, tots autoritats i ciutadans.
I una segona proposta que us deixo, cuideu dels necessitats, ja ser que ho esteu fent i
molt seriosament, però el que ens espera en el futur, al meu entendre encara serà més
dur, més complicat i de màximes interferències, cal coratge per afrontar-ho i per tant
desitjo que sigueu valents.
Resto al servei de la ciutat, com sempre ha estat, per altra banda sabeu que la meva
feina no s’atura, el propi Fòrum de Síndics ens ha proposat ha dos ex síndics que
promoguem sindicatures a totes les poblacions i ciutats de Catalunya de més de 10.000
habitants i espero junt amb en Rafel Armenteros ex Síndic de Tiana poder aconseguir el
màxim, i estem treballant i el primer pas ha estat la publicació de un document destinat
als Ajuntaments per tal d’ajudar a la promoció i establiment del Síndic.
Deixeu-me dirigir dues paraules al meu antecessor en Francisco Amaya i al meu
successor en Lluís Martínez Camps. Paco amb vas deixar el llistó molt alt i he procurat
no deixar-lo baixar, el temps dirà si ho he aconseguit. Lluís, ets persona que coneixes
perfectament des de fa temps el tarannà dels Síndics i molts síndics i defensors locals de
Catalunya saps que t’aprecien i t’estimen i et consideren des de fa temps un més entre
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nosaltres, per tant no estaràs sol, a part de les persones que des del propi ajuntament
col·laboraran amb tu, i jo mateix si cal, saps prou bé que els mateixos síndics a través
del Fòrum t’ajudaran en tot moment.
Gràcies a la Dolors Muñoz, i a l’Anna Camps que mai m’han fallat, a l’Oriol Valls al
inici i a la Begoña Ballvé en l’actualitat responsables dels serveis jurídics; als dos
becaris de la Universitat de Barcelona, en Ignasi Martínez i en Joan Guerrero i a tots
aquells ha qui durant aquest temps he molestat per poder complir amb el meu deure com
a Síndic.
Gràcies Josep i regidors que en el seu dia fa sis anys, vàreu confiar amb mi. M’heu fet
passar una etapa de la meva vida de les més plenes i profitoses.
Demano disculpes públicament si en algun moment he pogut molestar o ferir a alguna
persona, no ha estat en bé propi ha estat sempre en defensa dels interessos dels nostres
ciutadans més necessitats.
I acabo recordant les paraules que va proposar-me un ex-síndic al inici del meu mandat i
que han estat el lema bàsic de tot aquest temps, d’aquests sis anys i que penso que ho
seran la resta de la meva vida, “Atent a tothom com a persones i no deixis mai
d’escoltar-los”. Gràcies Frederic pel teu bon consell.
I gràcies a tots per escoltar-me.
El Ple es dona per assabentat.

El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau

Codi de verificació: 8ec5f46f-8b5b-4983-b501-1aa0250df83b

Aquest document ha estat generat de manera automàtica i signat electrònicament . Podeu verificar la integritat i
autenticitat dels documents electrònics emesos pels sistemes informàtics de l’Ajuntament mitjançant la introducció
del seu codi segur de verificació a l’apartat corresponent de la seu electrònica.
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

[Firma01-01]

[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
12/11/2015

MONRAS GALINDO, JOSE
13/11/2015

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo 201511091756160000_FH.videoacta.
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