Apunts DEL CONSELL DE CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS
Sessió ordinària 12 novembre de 2018 19.30 h Sala Gran Comissaria Municipal

Punt 1. Acta del plenari anterior. El vicepresident J.R. Bertolin presenta l’acata i es
acceptada sense cap esmena.
Punt 2 Presentació de l’inici del Pla municipal pel civisme i la convivència. El
vicepresident J.R. Bertolin demana que la regidora Mireia Dionisio presenti l’inici del
treball del Pla municipal pel civisme i la convivència. La regidora Mireia Dionisio explica
que des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a partir d’un acord de ple a proposta del grup
municipal de Canviem Mollet, ha iniciat el treball de redacció d’un pla municipal de
civisme i convivència amb l’acompanyament de la Diputació de Barcelona. La primera
reunió es va fer amb el conjunt de grups municipals i l’administració provincial, i ara s’està
implementant la primera fase de disseny d’un grup tècnic amb el conjunt de serveis
municipals que actuen en contacte amb la ciutadania i la via pública. Seguidament
s’establirà un sistema d’indicadors per saber quins aspectes del civisme s’han de millorar i
en quins moments i espais es produeixen. Finalment, es redactarà un pla d’accions per mirar
de donar solucions a aquests fets incívics per avançar en la convivència a la ciutat. El
vicepresident pregunta si hi ha un calendari de treball, i la regidora respon que encara no
està completament definit, però que el pla d’accions ha de finalitzar cap al mes de marçabril.
Punt 3. Tema de debat: Ocupabilitat, sostenibilitat-Gallecs i inclusió social
a.
Elements del Pla d’Inclusió Social
b.
Projecte pilot a la província de Barcelona: Aliances estratègiques
locals per a municipis inclusius (dinàmica de focus grup dirigit per ECAS –entitats
catalanes d’acció social- i Diputació de Barcelona.
El vicepresident J.R. Bertolin introdueix el tema de debat del plenari d’avui, la inclusió
social a Mollet del Vallès com a gran repte d’una ciutat de treballadors i de treballadores;
que en aquest àmbit tracta de passar de les accions redistributives que equilibrin les
desigualtats a unes accions predistributives, que tractin d’evitar les desigualtats que es van
produint entre la població que té accés a la formació i treball digne, i la ciutadania que no .
La regidora de Serveis Socials, Ana Maria Diaz, amb el suport de les tècniques municipals
Lola Gallego i Cristina Gil presenta el treball del Pla Municipal d’Inclusió Social que s’està
finalitzant. Abans de la crisi del 2008 la inclusió social a Mollet, com arreu, era un espai on
es situava la gent més vulnerable i marginal, que tractava d’ajudar els Serveis Socials
municipals. Després de la crisi, la ciutadania en exclusió social ha estat molt més nombrosa
i heterogènia. El treball de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha fet la que Diputació de
Barcelona valorés el fer una prova pilot anomenada Aliances locals per a municipis
inclusius, també a l’Ajuntament de Viladecans, amb l’objectiu d’abordar la inclusió social a
través de l’ocupabilitat; i en el cas de Mollet a través de dos àmbits: la sostenibilitat i
Gallecs; i l’habitatge. Avui, els indicadors municipals d’ocupació, exclusió, escolarització,
renda per càpita, formació estan per sota de les mitjanes de Catalunya i del Vallès Oriental.

Dins d’aquesta prova pilot, que serà mirall per al conjunt de municipis de la província sobre
propostes i projectes per a la inclusió social des de la confluència d’esforços entre
administració local i agents econòmics i socials, la Diputació de Barcelona a través de Marc
Botella d’EDAS –entitats catalanes d’acció social- impulsa el primer focus grups d’aquesta
prova pilot al Consell de Ciutat amb l’ocupabilitat com a gran marc per a impulsar
l’inclusió social i en l’àmbit de la sostenibilitat i Gallecs. En Marc Botella fa una pluja
d’idees per crear una palanca de canvi amb reptes i oportunitats que la combinació d’esforçbenefici-temps; ens permeti fer un canvi d’inclusió a través de l’aliança. Amb aquest
procés es detectaran idees, es sintetitzaran i es portaran a la incubadora per implicar agents.
Gallecs és un espai de tots i de totes on els membres del Consell de Ciutat fan una sèrie de
propostes que podien impulsar ocupabilitat per a persones en exclusió social. Intervenen
molt dels membres del Consell aportant projectes sobre Gallecs: turisme rural, casa de
colònies, lleure complementari a l’agricultura, més llegums, més conserves, pinso per a
mascotes, més relació amb les escoles locals, parades al mercat, cistelles ecològiques porta
a porta, recuperació de blats antics, activitats esportives i curses, espai AlíciaEco a 15km de
Barcelona, cursos de cuina ecològica com a cicle formatiu, més espai d’horta que ocuparà
més mà d’obra, ampliar l’obrador de cremes, melmelades, verdures cuites-conserves, les
farines per fer pastes i no només pà i galetes, més cerveses artesanals com l’actual
d’espelta, promocionar més la D.O. Gallecs, més impacte comunicatiu de les seves fires, fer
el HUB Gallecs o el LAB Gallecs, acostar Gallecs a la part urbana de Mollet ja des del barri
de Can Borrell que sempre ha estat Gallecs; i a l’àmbit del reciclatge: donar un segon ús a
materials deixat a la deixalleria, acostar i facilitar les deixalleries als barris de la ciutat,
permanentment, facilitar la producció de compost amb podes i orgànica.

Finalment, en Marc Botella (EDAS) ordenarà les propostes i es faran arribar als membres
del Consell de Ciutat que podran votar les més interessants i les quatre més recolzades
passaran a la segona fase de definició dels reptes i oportunitats que presenten amb l’esforçbenefici-temps a través dels marc de possibilitats d’ocupabilitat i quins agents s’alien per
impulsar-les. La segona reunió, oberta als membres del Consell de Ciutat i a d’altres agents
socials i econòmics, es farà el 29 de novembre de 17h a 19h a Can Borrell
Secretariat del Consell de Ciutat, 12 novembre de 2018.

