Apunts III Consell de Ciutat
dilluns 9 de desembre de 2019
Mollet Hub
Assistents 25: Grups municipals (psc, erc, podem, encomú, c’s), Industrials, Fundació
Hospital, ADHEC, CCOO i UGT, entitats (cultural, gent gran, social, esports,
ambientalista, comercial, nova ciutadania, joventut), rellevància (Sr. Bertolín, Sra.
Guasch, Sra. Heredia, Sra Da Silva, Sra Estevez, Sr. Ruiz, síndic Martínez.
Excusats 6: president, GMJunts, entitats (animalista, veïnatge), rellevància (Sr. Llarguès,
Sra. Salgado, Sr. Parera.
Ordre del dia:
1. Presentació dels membres i càrrecs del consell de ciutat.
En Josep Ramon Bertolin repeteix com a vicepresident amb l’acord del plenari i explica
que les funcions del Consell de Ciutat són l’assessorament i l’aportació d’idees al Govern
de la Ciutat sobre els projectes i accions de la ciutat.
2. Informacions de ciutat (procés PAM, pressupostos2020, nou POUM,
potencialitats Mollet Hub...)
El regidor Raúl Broto explica el conjunt d’informacions municipals.
Primer, com es va desenvolupar el procés participatiu del Pla d’Actuacions Municipals
amb 339 butlletes rebudes -215 on line i 124 paper- per sumar un total de 394 propostes
-142 propostes repetides i 252 propostes úniques; i 63% estan relacionades amb els
serveis a les persones, un 9% amb les oportunitats de projectes i un 28% d’intervencions
a espais de la ciutat-, de les quals 50% incorporades, 41% ja formaven part del PAM, 6%
desestimades i 3% eren comentaris. Totes les persones participants estan rebent una
resposta personalitzada a la seva participació.
Segon, el pressupost municipal 2020 està elaborant amb uns criteris socials, ecologistes i
de futur. Especialment important són les actuacions per una ciutat més verda i
compromesa amb la crisi climàtica, socialment justa, amb especial atenció als col·lectius
més vulnerables, i activa des del punt de vista de la creació i la generació d’ocupació i
noves tecnologies, sense deixar d’afrontar els reptes de la innovació tecnològica.
Tercer, s’informa que s’està treballant a la primera fase del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal del Mollet del segle XXI i es convida als membres del consell a
participar de les seves activitats i del consell consultiu.
Quart, desprès de fer la visita al nou Mollet Hub –punt de trobada per a persones
emprenedores al centre de Mollet, on es promou la innovació, la creativitat, la formació i
el networking. Espai pensat com un marc de col·laboració entre l’administració pública i
l’empresa privada per capacitar a les persones emprenedores.

3. Tema de debat: Desenvolupament turístic de Mollet.
La directora de l’empresa consultora DNA presenta l’inici del Pla de dinamització
turística de Mollet per fer que la ciutat atregui visitants, turistes si pernocten i
excursionistes si no ho fan. Es fa una activitat participativa amb dos grups i dos subgrups
per aportar idees sobre dos aspectes:
a/ACTIVITATS i PROJECTES actuals –Fira Artesans, Mitmo, Gallecs-Serralada de
Marina-Riera de Caldes-Ruta Calderí, Museu Abelló, Mercat Setmanal, Mollet és fira,
Botigues al carrer, Música: Sona Mollet, Al Ras, Devil Fest; Festa Cervessa, Certàmen
literari 7 plomes; i noves –ruta rellotges de sol 12, Gallecs a cavalls-equinos-bici,
Festivals per a jovent, Setmana d’Esport amb clubs prèmium, Mercat setmanal amb zona
venda animals, Obrir Mollet al Besòs, Residencies rurals, turisme temàtic història de la
ciutat, projectes artístics a naus polígons, productes típics i únics, pack Europa/ciutats
agermanades, pack escolar (Gallecs, Museus Abelló, Rutes matemàtiques, literàries,
històriques, ) que poden atraure visitants a la ciutat, i Espais atractius per atraure visitants
a Mollet.
b/ESPAIS atractius pels visitants: Església SMGallecs, Riu, riera de Caldes, Campanar,
biblioteca, masies, ca l’estrada, parcs –plana lledó, colors, can mulà-, Can Gomà, Gallecs
–oci-, menhir estàtues: ciutat de paisatges, Modernisme –font Prat de la Riba, casa
Moretó, casa Abelló, ... edificis culturals com Marineta, Can Borrell, Mercat Vell; camp
de tir, pavellons esportius, piscines –ca n’arimon, calderí, ...-, comunicacions xarxes de
transports/estacions de tren, Hospital de Mollet-ecològic, Pinetons, ca l’estrada, Gallecs
zona agrícola.
4. Altres...
El doctor Jaume Duran proposa la creació d’una comissió de treball “Serveis de Salut
“dins de l’àmbit Benestar i família amb la finalitat d’abordar el temes relacionats amb la
millora dels serveis destinats a la prevenció i cura de la nostra salut. Aquestes comissions
ad hoc del consell de ciutat, que tenen un caràcter finalista per abordar un projecte, hi
participaran tots els membres del consell de ciutat i les entitats, persones i grups que els
impulsors del grup determinen; i durant el seu treball i al final, desprès d’assolir els seus
objectius, presentaran les conclusions al plenari del Consell de Ciutat.

