Apunts Sessió Plenària del Consell de Ciutat. 16 març 2022. Ateneu Gran. 19.15h
Assistents: Representants dels grups municipals ( Sr. Gabriel Espinosa (regidor de Mollet En Comú), Sra.
Marina Planellas i Ser. Manel Sostres. (regidors d’ERC-AraMollet), Sr. Joan Daví (regidor de
JuntsperMollet), Sr. Xavier Buzón (regidor de Podem), Sr. Raúl Broto, (regidor del PSC) , Sr. Ca (AIBV), Sr.
Josep Torrecillas (CCOO), Sr. Isidre Marqués (CRAragonés), Sra. Montse Bertran (Molletaauto), Sra.
Alexandra Peso (AMAM), Sra. Mònica da Silva (Educació), Sra. Matilde Estévez (Esports), doctor Jaume
Duran (Fundació Hospital de Mollet), Sra. Magda Parramon (cultura), Sr. Antonio Navarro (Creu Roja), Sr.
Manel Rodríguez (esports), Sr, Francesc Puig (AAVV), Sr. Josep Bertolin (cooperativisme), i secretariat.
Suport a la sessió: Sr. Juan José Baños (regidor de Seguretat i Convivència), Sr. Josep Quesada. Anna Maria
(director de serveis de mobilitat), i Sr, Eduard Vides (tècnic coordinador Creu Roja Baix Vallès). La resta
d’excusen per motius d’agenda.

Ordre del dia (Punt únic):
1.
2.
3.
4.
5.

Debat sobre el nou Pla de Mobilitat Urbà Sostenible (PMUS)
Informacions municipals (Ajuda a Ucraïna i Pla de Civisme)
Propostes de logos pel Consell de Ciutat 19/23 del batxillerat artístic IESMollet.
Creació d’un grup de treball dins de l’àmbit de la gent gran.
Altres

El vicepresident del Consell, en Josep Ramon Bertolin dirigeix la sessió plenària del
Consell de Ciutat.
1. El regidor delegat de Seguretat i Convivència, Sr. Juan José Baños, presenta el
document de prediagnosi del nou pla de mobilitat, Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible. Aquest pla fa un balanç del grau d’assoliment de l’anterior Pla de
Mobilitat i orienta la mobilitat de la ciutat a través de la sostenibilitat i la cura al medi
ambient i la convivència saludable de la ciutadania amb la seva necessitat de
desplaçar-se. El regidor delegat proposa el debat sobre el nou pla en el seu conjunt
de reptes i prioritats a nivell general dues: Dotar de coherència a les xarxes bàsiques
de mobilitat, i Aconseguir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de
transvasament; i cinc d’objectius particulars: Consolidar Mollet com una ciutat 30,
Gestionar l’aparcament de forma eficient, Establir una zona de baixes emissions,
Assolir millores en la qualitat de l’aire, Seguir millorant la xarxa de vianants.
Intervencions: *El regidor G. Espinosa demana més espais de participació , a banda
de la Taula de Mobilitat reunida el passat més de juliol, atès que aquest tema és prou
important i complex i cal obrir-lo a tothom i amb espais d’aportacions més grans, no

només al Consell de Ciutat i en poc temps. El regidor ponent l’explica que avui és un
primer espai de debat i que el pla, com estableix el document que tenen tots els
membres presents a la sala, té previstes trobades ciutadanes, passejades i espais on
line on fer aportacions i valoracions dels elements que s’incorporin al nou PMUS.
*En M. Rodríguez comenta si el patinet està present al PMUS com vehicle de
desplaçament no contaminant, sobretot en temes de seguretat. El regidor delegat li
confirma que el patinet està, com les bicicletes, en la categoria VMP –vehicles de
mobilitat personal. *El regidor M. Sostres pregunta si el PMUS té present els plans
intermunicipals de mobilitat, per la seva importància com el desplaçament a serveis
territorials, com l’Hospital; i dotar d’aparcaments dissuasius a l’exterior de la ciutat.
El Sr. J. Quesada l’explica que sí es tenen presents el Plans directors Intervallesos, o
els Plans directores modals de les estacions , i d’altres plans territorials en
l’elaboració del PMUS; i afegeix que el POUM preveu els aparcament dissuasius. *El
doctor J. Duran intervé explicant que és necessari pensar en l’accés intermunicipal a
espais com l’Hospital, amb l’exemple de les dificultats en transport públic directe
des de Martorelles o des de Palau; i que cal preveure que des de les Estacions de
Tren es pugui disposar d’un servei de bicicletes o patinets, com ja té Barcelona, per
a ciutadania que per exemple es desplaci a la futura Escola d’Infermeria o persones
que tinguin metge a l’Hospital. El doctor fa èmfasi en que cal aconseguir que
professionals que treballin o estudiïn a l’Hospital tinguin la facilitat de venir a la
ciutat sense cotxe i que parlant amb operadors de les línies de bus es poden
aconseguir algunes variacions de parades i de trajectes. *El Sr. J. Torrecillas intervé
per explicar que el PMUS és necessari per la lluita pel canvi climàtic i que necessita
un alt consens social i polític per implementar-lo, i amb presencialitat i
telemàticament s’ha de garantir la participació àmplia de la ciutadania. Sra. M.
Parramon apunta que la línia del bus local envolta la ciutat en un sentit i la gent del
centre li queda lluny, i fer la volta sencera és molt de temps; demana que es pensi
en la gent gran. El Sr. J. Quesada explica que s’està estudiant una segona línia en un
altre sentit i que per Jaume I passen molts interurbans que amb l’abonament local
de bus es permet fer el trajecte molletà. El regidor J. Daví apunta que potser les
empreses no ho faciliten per evitar que persones amb bitllet local facin el trajecte
fins a Barcelona. El Sr. J. Quesada expressa que cal informar més a la ciutadania que
poden pujar als busos interurbans amb bitllets local per fer trajectes locals.
2. En Eduard Vides, coordinador de Creu Roja Baix Vallès comenta el treball de Creu
Roja amb els desplaçats per la guerra a Ucraïna. Els membres dels Consell disposen
de l’informe 2 i de dues infografies del treball de l’entitat solidària. Primer explica la
necessitat de fer aportacions econòmiques per seguir la traçabilitat de l’aportació,
que es pugui comprar en origen i comprar allò que realment es necessita. Segon,
Creu Roja fa la funció internacional de restablir contactes familiar entre desplaçats i
persones que resten al país. A més, Creu Roja està fent-se càrrec dels desplaçats que
no tenen suport en l’allotjament. Fins ara unes 2000 persones estan allotjades. De
les persones que arriben el 70% marxen de Catalunya i el 30% es queden, ara a
hotels. Esperen que Fira de Barcelona sigui l’espai central per fer tota la
documentació dels desplaçats. A Mollet-Baix Vallès els 160 voluntaris i els 5 tècnics

estan treballant al servei de les persones i de les famílies d’ucraïnesos que arriben.
A la Policia Nacional fan la tramitació del NIE i del permís temporal, ara estan acabant
de definir quines comissaries ho faran, amb el compromís de fer-ho en 24/48h.
*El regidor R. Broto complementa que l’Ajuntament ha fet aportacions a través del
FCCD, i amb protecció civil a traslladat les recollides de materials al magatzem de
Sant Fost, on el consolat ho ha fet arribar als desplaçats. Al web hi ha informació
d’on fer les aportacions i com col·laborar. *El regidor X. Buzon explica que
s’empadrona als refugiats, amb especial atenció dels menors, i s’ofereix els serveis
d’acollida, alfabetització i escolarització; i accés al Banc d’Aliments a través de
Serveis Socials.
*El regidor X.Buzon comparteix que la feina feta pel Consell de Ciutat al darrer
plenari, forma part del pla d’accions del Pla de Civisme, que en unes setmanes es
presentarà. Aquest pla tracta, a partir de vuit àmbits, de millorar les actituds de la
ciutadania i les actuacions i campanyes es fan en la proximitat de fet incívic, i amb la
col·laboració de diferents serveis municipals, especialment els agents cívics.
3. El vicepresident presenta les propostes de logos i les indicacions de les seves
creadores, que estan al dossier que han rebut el i les membres del Consell de Ciutat;
elaborades en coordinació del batxillerat artístic del IES Mollet pel Consell de Ciutat
19/23 a partir de les indicacions aprovades al darrer plenari del Consell de Ciutat per
singularitzar el treball d’aquest màxim òrgan participatiu de la ciutat. Logos molt
atractius i interessants que seran votats a la plataforma Decidim, de forma interna
pels membres del Consell de Ciutat fins al 31 de març.
4. El regidor R. Broto proposa al Consell de Ciutat que s’obri un Grup de treball pel
benestar de la Gent Gran, per abordar com la resta de grups de treball del Consell
de Ciutat, aquelles aspectes de competència municipal relacionats amb la gent gran,
com l’envelliment actiu on Mollet és un dels referents catalans; amb els membres
del Consell que vulguin participar i convidar a teixit associatiu i experts de l’àmbit de
la gent gran. També, estar oberts a d’altres necessitats d’aquest grup important de
la ciutadania, que conjuntament amb la infància ha estat molt perjudicat per aquests
dos anys de pandèmia. *El Sr. J. Torrecillas, persona que va proposar aquest grup de
treball, vol treballar pel present i pel futur d’un dels col·lectius més importants de la
ciutat i als que cada any es suma més gent. Projectes com Ciutats amigables o Plans
d’envelliment poden formar part del treball a la ciutat. Proposa que les entitats de
Gent Gran (casals, associacions, plataformes...), sindicats amb federacions de gent
gran i la xarxa sanitària estigui al Grup de treball. *El vicepresident dóna per aprovat
i creat el nou Grup de treball pel benestar de al Gent Gran, que presentarà les seves
conclusions al proper plenari del Consell de Ciutat.
5. El vicepresident J. Bertolin tanca la sessió al no haver cap intervenció al darrer punt.
Finalment a les 20.45h, s’agraeix la participació dels membres del Consell de Ciutat.
Secretariat del Consell de Ciutat

