Apunts DEL CONSELL DE CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS
Sessió ordinària 2 maig de 2018 19.30 h Centre Municipal El Lledoner

Punt 1 Nomenament de la vicepresidència. Es proposa i s’acorda per unanimitat que en
Josep Ramon Bertolin, membre del consell de ciutat en qualitat d’expert, és nomenat
vicepresident del consell per la seva experiència. El nou vicepresident fa unes paraules
d’agraïment i de compromís d’aquest òrgan que va impulsar des del primer moment.
Punt 2 Presentació dels resultats del procés participatiu: Qüestionari de valoració dels
serveis municipals 2017.
La regidora de Participació Ciutadana, presenta les dades d’aquest procés participatiu desenvolupat
al mes de març i que fa una primera sèrie valorativa dels serveis municipals, semblant a la d’altres
grans municipis com Barcelona, L’Hospitalet o Sant Cugat del Vallès. Complementa l’anàlisi tècnic
de les dades el coordinador del Pla estratègic de ciutat Mollet2025 i secretari del Consell de Ciutat,
(dels participants en el procés; 61% treballa, 8,4% atur -atur real Mollet 12,3%-; 83% están al 2017
igual que al 2016 i han millorat I empitjorat el 8-9%; perceben la millora de la ciutat i tenen
expectatives de que millorarà la ciutat en igual puntuació 5,1-5,8 i destaca que agrada viure a
Mollet amb una nota de 7,3; els reptes de ciutat son Civisme –molt destacat- seguit per dos reptes:
neteja i atur, i un tercer grup: dificultats econòmiques, aparcament, educació, habitatge social,
contaminació; hi ha equilibri entre l’opinió de la gestió de l’Ajuntament i la satisfacció per la
balança serveis que rebo i impostos que paguem (5,8-5,3); les millores que hauria de fer
Ajuntament son semblant als reptes, amb la diferencia de la demanda de seguretat 9% dels
participats, respecte als reptes que era menor; el funcionament dels àmbits i serveis municipals
estan millor valorats per sobre del 7: l’espai de Gallecs, Mercat Mpal, EMFO, activitats culturals, bus
i franja baixa: Neteja, Mobilitat I escombraries recollida; finalment els serveis menys coneguts i no
utilitzats son: Escoles bressol, Habitatge públic, Museu, EMFO, Serveis Socials.
Intervencions: representant de CCOO i Sr. Parera. Demanen que s’inclogui el CIRD com a servei
municipal i la casella de H/D a les dades dels participants. S’apunta que els nous Agents Cívics
treballin per millorar el civisme a la ciutat i que obrin expedients sancionadors a les persones que
no actuïn correctament.

Punt 3. Tema de debat: L’ocupació juvenil a la ciutat.
El regidor d’Ocupació, Joventut i Educació presenta l’informe d’EMFO i al Generalitat
sobre ocupació juvenil, que els membres dels consell han tingut disponible a la plataforma
on-line STEP. Bàsicament presenta les dades de 5005 joves desocupats a Mollet, tot i que
molts estan estudiant en l’edat de 16 a 30 anys. En aquesta franja, les dones tenen més
ocupació que els homes, per la major formació i qualificació femenina. A Mollet, els
sectors amb major ocupació juvenil és el sector serveis. Els plans d’ocupació directa
municipal estan orientats més per a la franja d d45 a 64 anys, on més molletanes i molletans
estan desocupats, i la franja juvenil es tracta d’orientar-la professionalment i reconduir-la al

sistema educatiu. El jovent amb estudis secundaris o superiors tenen un altíssim índex
d’ocupació, especialment amb les especialitats industrials.
Intervencions: representants d’AIBV, de CCOO, d’ADHEC, de CAMollet, els experts Lola
Heredia, regidora GMPSC, regidor convidat i vicepresident Jose Ramon Bertolin aporten
diferents comentaris i propostes. Aportacions: cal revisar el llenguatge de gènere dels
documents, seria bo saber la qualitat de l’ocupació juvenil, conèixer la demanda dels
industrials i serveis del territori que no es cobreix, programar la formació en funció de la
demanda de l’ocupació i no tan del jovent, obrir els plans d’ocupació a tallers i indústries no
només a l’ajuntament on no hi ha continuació laboral, emprenedoria més dinàmica i
planificada amb sectors ocupacionals no saturats, transversalitat de l'ocupació en la
planificació de ciutat en temes comercials, de polígons d’activitat econòmica i juvenil;
exigència de titulació per qualsevol ocupació per combatre la no formació dels jovent i
fracàs escolar; i ajudar a les AMPAS amb més recursos.
Propostes: *Complementar la orientació dels instituts als seus alumnes amb fires de cicles,
explicació de propostes i itineraris pels estudiants. Impulsar, també amb joves, l’espai
coworking-emprenedoria a l’edifici municipal de Jaume I. *Relacionar més la demanda
industrial del territori, amb perfils no coberts, amb els instituts. *Incorporar la formació en
disciplines alimentàries a Mollet, pel pes de les indústries del sector. *Reconvertir perfils
industrials cap a la logística, que guanya espai al nostre entorn. *Plans d’ocupació mixtes
amb empresa privada per facilitar la renovació. *Major informació a les persones que opten
per ser autònoms. *Fer baixar a preus de mercat els lloguers dels locals per facilitar
l’emprenedoria. *Aprofitar amb la nova normativa urbanística la transformació de locals
comercial en altres usos. *Fomentar que totes les ocupacions necessitin una formació
mínima per evitar l’abandonament escolar i la reincorporació del jovent a itineraris
educatius. *Majors esforços per trencar el binomi entorn pobresa-fracàs escolar. *Diagnosi
constant de les necessitats industrials del territori i del sector serveis.
Finalment, es deixa obert un mes l’acta per incorporar les propostes, enllaços o aportacions
que els membres del Consell de Ciutat incorporin després d’aquest debat.

