Apunts Sessió Plenària del Consell de Ciutat. 19 abril 2021. Telemàticament via Zoom. 19.30h
Assistents: Representants dels grups municipals ( Sra. Marina Escribano (regidora de Mollet En Comú), Sr.
Oriol López (regidor d’ERC-AraMollet), Sr. Joan Daví (regidor de JuntsperMollet), Sr. Xavier Buzón (regidor
de Podem), Sr. Raúl Broto, (regidor del PSC) , Sr. Carles Rico (AIBV), Sra. Lluïsa González (CCOO), Sr. Isidre
Marqués (CRAragonés), Sra. Montse Bertran (Molletaauto), Sra. Alexandra Peso (AMAM), Sr. Sr. Salvador
Rovirosa (Síndic Personer), Sra. Mònica da Silva (Educació), Sra. Matilde Estévez (Esports), doctor Jaume
Duran (Fundació Hospital de Mollet) i secretariat. Suport a la sessió: Sra. Mireia Dionisio (regidora
d’Economia), Sra. Anna Maria Gómez (gerència general), i Sr, Xavier López (tècnic suport informàtic). La
resta d’excusen per motius d’agenda, per problemes amb els equips informàtics o per no poder absentarse de la seva ocupació laboral.

Ordre del dia (Punt únic):
1.
2.
3.

4.

Nous membres.
Debat Alineament de les Polítiques municipals amb els ODS-Agenda 2030
Temes municipals
a. Accions COVID19 a Mollet
b. Pressupost 2021
Altres
a. Espai Decidim-Consell de Ciutat
b. Espai Decidim vinculat als ODS(Objectius de Desenvolupament Sostenible)

Davant la impossibilitat, al darrer moment, de que el vicepresident del Consell, en Josep
Ramon Bertolin es connecti a la reunió via zoom, la secretaria del Consell farà les
funcions d’ordenació de l’ordre del dia i dels debats; a més de transcriure les
intervencions a cada punt.
1. El nou Síndic Personer, En Salvador Rovirosa, s’incorpora al Consell de Ciutat en
substitució de l’anterior síndic, en Lluís Martínez, com a persona experta i notable
de la ciutat. El nou síndic es presenta als membres dels Consell i expressa la seva
col·laboració amb aquest òrgan. Recorda que, amb visita concertada, es pot accedir
al seu servei els dilluns al matí i els dimecres tarda a la masia municipal de Can Lledó.
2. El regidor delegat d’ODS, en Xavier Buzon, presenta el document d’alineament dels
plans municipals molletans amb els ODS-Agenda 2030; i que el document de
consulta està al web municipal i va ser facilitat al conjunt de membres del Consell de
Ciutat amb la convocatòria. Mollet vincula el seu treball a l’agenda global de les
NNUU i els ODS per millorar les condicions del planeta pel desenvolupament del
conjunt de persones; i ho va abordant els 17 ODS i prioritzant vuit: ODS1Fi pobresa,
ODS 5 igualtat gènere, ODS7 energia neta i assequible, ODS8 Treball digne i creixent
econòmic, ODS9 Indústria, innovació i infraestructures, ODS10 Reducció
desigualtats, ODS11 Ciutats comunitats sostenibles, ODS 12 Producció i consum
responsable. Aquests treball es donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania i del
teixit associatiu, comercial i econòmic; i es valorarà amb indicadors per mesurar el
seu impacte. Intervencions: regidor Joan Daví pregunta sobre l’origen de la biomassa
de les calderes sostenibles d’equipaments, per saber si són km0? I el regidor de Medi
Ambient, Raúl Broto, l’explica que és biomassa d’origen català i que la biomassa és
una de les fonts sostenibles que es fa servir a la ciutat, però que no pot ser la
principal per la manca de boscos adequats a prop i que cal apostar per la font solar
més a Mollet. El doctor Jaume Duran felicita pel document i la transversalitat i
demana més presència del ODS3 Salut i Benestar de forma relacional amb les vuit

ODS preferents per la situació prioritària de lluita de la pandèmia i l’esforç múltiple
de serveis i ciutadania; aportació acceptada pel conjunt del Consell de Ciutat.
3. Temes municipals. Mesures contra la COVID19 a Mollet, explicades pel regidor Raúl
Broto. Novetat és l’apertura del Centre Cívic Can Pantiquet com a centre de
vacunació, que complementa l’Espai Sant Jordi com centre de fer proves pcr. També,
el treball en tres línies d’ajudes a les persones i famílies; suport al comerç local; i més
ocupació i foment pel desenvolupament econòmic. Pressupost 2021.La regidora
Mireia Dionisio dóna a conèixer el pressupost 2021, que afronta molts reptes i està
obert a variacions i canvis, per la situació d’incerteses que hi ha actualment.
Bàsicament els 60.5 milions d’euros, estan destinats a protecció social; reactivació
econòmica; lluita contra canvi climàtic; i manteniment dels serveis i espais
municipals. Intervencions: regidor Oriol López pregunta sobre les mesures contra la
covid19 durant la Diada de Sant Jordi. El regidor Raúl Broto explica que enguany la
Diada serà diferent i acotada a les llibreries i floristeries a l’espai exterior i no a un
gran espai amb parades exteriors; per evitar aglomeracions per preservar la salut. El
doctor Jaume Duran recalca la situació de l’Hospital i que cal optar per ser molt caut.
La regidora Marina Escribano intervé sobre l’activitat a l’exterior, que no queda clar
el criteri a la via pública i que és possible amb formats com Nit de l’Esport, MITMO,
Jocs Escolars o mercat dels dimarts. La regidora Mireia Dionisio insisteix en la
necessitat de ser conscients de la situació i ser prudent per evitar concentracions de
gent i que Sant Jordi tindrà un model de celebració prudent. La professora Mónica
de Silva subratlla la necessitat d’evitar aglomeracions per acabar el curs,
especialment pels estudiants preuniversitaris. La comerciant Elisabeth Salgado
expressa que hi ha grans espais a Mollet per fer les parades i que el canvi d’ubicació
del mercat sedentari no s’ha comunicat a tots els botiguers. El regidor Oriol López
demana si la situació del mercat sedentari és provisional o definitiva. El regidor
Xavier Buzón conclou que es va parlar amb tots els agents implicats al mercat i és
correcta la nova ubicació d’acord amb la situació que patim i que amb el canvi de
circumstàncies es tornarà a valorar; ara cal no oblidar que hi ha malalts i morts per
l’actual pandèmia i cal evitar afectacions. A més, la professora Mónica de Silva
subratlla la necessitat d’evitar aglomeracions per acabar el curs, especialment pels
estudiants preuniversitaris. També, l’activista Lola Heredia es disculpa per entrar
tard a la sessió. Finalment, el farmacèutic i síndic. Salvador Rovirosa, informa que
Tradicions i Costums ha anul·lat el seu aplec de l’1 de maig, un any més i que cal
obrar amb tota la prudència i cautela possible.
4. Altres. El regidor Raúl Broto comunica al Consell de Ciutat que s’habilitarà un espai
web per al debat i intercanvi de documents i opinions, durant les setmanes entre
sessió i sessió del Consell de Ciutat. També, que proposa el projecte d’impulsar un
logotip per al Consell de Ciutat i acordar si fer-lo amb col·laboració del batxillerat
artístic de l’IES Mollet o amb convocatòria amb joves artistes; amb l’elecció directa
dels membres del Consell. El regidor Xavier Buzón comparteix que la plataforma
Decidim serà l’espai de debat intern i consultes dels ODS dels membres dels Consell
de Ciutat.

Finalment a les 20.40h, s’agraeix la participació dels membres del Consell de Ciutat.
Secretariat del Consell de Ciutat

