Apunts Sessió del Consell de Ciutat. 16 de desembre 2021. Centre Cívic de
Can Pantiquet. (19.15h inici 20.50h final)
Assistents: representants dels grups municipals: PSC (Raúl Broto), Podem (Xavier Buzón), AraERCMollet (Marina Planellas), PDdeCat-Junts (Joan Daví), EnComú-Mollet (Maricarmen Moya);
síndic personer Salvador Rovirosa, Francesc Puig (AAVVCan Pantiquet), Pilar Guasch (Associació
Set Plomes), representant UGT (Vicenç Albiol), representant CCOO (Josep Torrecillas), Carles
Rico i Joan Moretó (Agrupació Industrials Baix Vallès), Alexandra Peso (associació juvenil),
Mònica da Silva (IESVicençPlantada), Antonio Ruiz (comerciant) i secretariat (Raúl D. González)
Excusats la resta de membres del Consell de Ciutat.
El regidor delegat de Participació Ciutadana, Raúl Broto, desenvolupa les tasques de coordinació
de la reunió i inicia l’ordre del dia.

1. Tema central de la sessió: àmbits del civisme a la ciutat
Regidor delegat de Civisme, Xavier Buzón, informa als membres els Consell fent Una breu

introducció al concepte de civisme. L’adjectiu “cívic” recull les actituds i els
comportaments compromesos amb la comunitat i orientats al bé públic. Amb la
complexitat de les ciutats, l’avanç en la igualtat d’homes i dones, i la seva
heterogeneïtat poblacional, es suma el proïsme (interès pels nostres semblants) al
conjunt de comportaments i hàbits propis del bon ciutadà. Actualment amb una
visió de ciutadania més activa (ex. Abans no es separaven residus i ara cal reciclarlos; ara major respecte dels valors i costums diferents). El civisme és el conjunt
d’activitats i actituds pròpies de la bona ciutadania. No tothom entén igual que és
una bona persona ciutadana. Aquí hi ha un civisme passiu i un civisme actiu. Amb
una tercer opció: concepció integral del civisme que fa de pont.
El secretari del Consell complementa que Ajuntament de Mollet del Vallès des de
final del segle XX està fent accions i campanyes Fa anys que es treballa a
temàtiques determinades i amb major incidència en època estival i de bon temps;
els temes més treballats–mobilitat, convivència entre veïnatge, abandonament de

mobles, convivència amb mascotes, índex de sorolls, ús de papereres, …- i des de
diferents Serveis, i ara sumen un major grau de forma coordinació i planificació,
aprofitant la feina feta i les dades que permeten la gestió des de diferents Serveis i
empreses municipals. Primera gran campanya (2004) Amb civisme tots hi
guanyem. Seguidament “Mollet també es casa teva (2006) i posteriorment Viure
i conviure depèn de tu. Decàleg del bon veïnatge. Fa uns anys disposem de dos
agents cívics que fan diàriament un treball als espais de ciutat i dos més que es
sumaran a la plantilla. El nou repte passa per obtenir una visió més global del
civisme a la ciutat, aprofitar les fonts de dades dels diferents Serveis i municipals–
geomapa-, i sumar més participació ciutadana per enriquir les dades, les accions i
l’activisme per millorar el civisme de la ciutat.
Seguidament fem quatre grups a sales diferents per aportar accions per resoldre les
situacions incíviques, cada grup a dos dels vuit àmbits, que es produeixen a
diferents punts de la ciutat. En 25 minuts retornem a la sala i cadascú dels quatre
grups informa a la resta de membres de les aportacions que aporten:
Grup 1 (àmbits àrees de reciclatge i sorolls): Més control dels punts de reciclatge,
com estiu fer neteja dels contenidors, recuperar contenidors de pedal, desplaçar
àrea de reciclatge davant porta ambulatori, plaques antisorolls a espai autopista
propera a ambulatori entre pont Gaudí i la R3.
Grup 2 (àmbits de mascotes descontrolades i brutícia de les mascotes): Més control
als correcans, nou correcan gran al centre, informar a la ciutadania igual que els
amos de mascotes per conèixer els drets i els deures de la tinença de les mascotes,
agents cívics i informadors/Emfo a espais de mascotes durant els sis mesos de bon
temps, controlar que amos portin ampolla d’aigua per diluir orines i que recullin
altres restes, dilemes sobre mantenir els espais de bosses per recollir deposicions;
i protegir base dels fanals de les orines.
Grup 3 (àmbits vandalisme i botellot): Més multes i cursets amb treball social,
telèfon per denunciar vandalisme i enviar fotos a totes les porteries de la ciutat,
espais grafitis permesos amb una informació al mur i blanquejat cada x temps,
controlar tot el dia part de la Rambla Nova, més control policial i multes, control
venda de begudes alcohòliques a menors i fora d’horari, alternatives de lleure
juvenil de 16 a 18 anys.
Grup 4 (àmbits de convivència i estacionaments): campanya diferents idiomes de
les normes bàsiques de convivència, informar a la ciutadania que hi ha servei de
mediació entre veïnatge, horaris claus dels carrers conflictius fer-los peatonals,
valorar el no deixar aparcar cotxes per facilitar el petó-adéu, agents cívics ordenant
tràfic, campanya “la policia no multa, la multa te la poses tu”, valorar taxa diferent
a cotxes amb pàrquing privat i els que estan a carrer.

2. Imatge col·laborativa Consell de Ciutat/batxillerat artístic IES Mollet

Es proposa als membres del Consell que aportin singularitats del Consell de Ciutat període 2019
a 2023, per orientar i inspirar un logo o imatge del Consell de Ciutat 19/23 que dissenyaran els
estudiants de l’artístic de l’IES Mollet. Amb les aportacions del Consell de Ciutat en faran algunes
propostes abans de Setmana Santa i els membres del Consell en votaran u entre tres opcions,
preferentment a través de l’espai privat del Consell de Ciutat.

Els Síntesi dels elements, valors, orientacions dels paràgrafs del Reglament del Consell
de Ciutat són: Espai de trobada per una visió global de la ciutat, Espai de reflexió
(planificacions, projectes, ...), Espai de participació ciutadana estable de tots els sectors
socials; Gestió i debat sobre i per la ciutat.
Els membres del Consell de Ciutat han establert amb aportació de conceptes i votació
individual que la imatge-logo del període 19/23 ha d’estar inspirat, a més dels elements
del Reglament del Consell en els conceptes: Diversitat-units per la ciutat, multiculturalacollida-amigable i rica socialment (26% de suport), Ciutat com casa de tots amb civisme
(20% de suport), Ecologisme en juguem el futur (18% de suport), Membres consell de
ciutat implicació social i cívica per la ciutat (suport 18%), Feminisme com igualtat activa
(suport 9%) i Consell de Ciutat és debat, paraula, raonament (suport 9%).

3. Informacions municipals
El regidor de Participació Ciutadana, Raúl Broto, va explicar que proper dilluns es debat al ple el
Pressupost 2022, que prioritzarà la neteja i arriba als 66 milions. El regidor Xavier Buzon fa
incidència que el pressupost proposat és molt expansiu per seguir avançant a la ciutat, després
de la crisi pandèmica. Contínua informant que hi ha una nova oficina d’orientació juvenil en
temes acadèmics i laborals. Comparteix que la ciutat s’ha adherit a la Declaració de Glasgow
sobre alimentació i Clima. I finalment, que la ciutat és pionera amb l’ordenança de la instal·lació
de plaques solars, i que es redueix per vuitè mes l’atur a la ciutat; i el síndic s’interessa per les
bonificacions a la instal·lació de plaques.
4. Espais Consell de Ciutat al Decidim i Whattsapp ajuntament.
Recordar que el Consell de Ciutat tindrà un espai privat a la plataforma digital decidim i que
alguns membres encara no han acceptat la incorporació. Informar que l’Ajuntament té un canal
nou de whatssapp unidireccional amb la ciutadania per informar-la diàriament.
Per concloure hi ha un torn de paraules. En Josep Torrecillas (sindicat), també com membre del
grup d’interès de la gent gran, proposa crear a la ciutat un Consell de Gent Gran o fer un grup
de treball dins del Consell de Ciutat de la Gent Gran, on formin part els sindicats i les entitats de
l’àmbit de la gent gran de la ciutat. L’Alexandra Peso (Associació Juvenil) intervé explicant que
la ciutat necessita una protectora local d’animals. El regidor Xavier Buzón respon que s’està
estudiant, des de la regidoria delegada, un conjunt de possibilitats per fer-ho correctament i hi
ha dificultats econòmiques per afrontar ara un projecte com aquest.

