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Mollet és una ciutat de la que ens podem sentir orgullosos, que compta amb un teixit associatiu i una ciutadania molt activa que s’ha
anat consolidant al llarg dels anys. Som una ciutat capdavantera en molts aspectes com la creació de noves empreses, en plans
d’ocupació municipals, en l’atenció a les persones, en polítiques d’habitatge, en projectes mediambientals, en els serveis a les persones
amb discapacitat, en esdeveniments culturals, en serveis d'administració electrònica,... però no ens podem aturar aquí, hem de ser
ambiciosos i continuar treballant per intentar oferir els millors serveis públics als molletans i les molletanes.
Aquest document que teniu a les mans és el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2016-2019, és un recull de les propostes i accions que
l’Ajuntament de Mollet del Vallès portarà a terme els propers anys i que té una clara vocació de servei al benestar de les persones.
És un pla d’actuació que posa l’accent en tres àmbits : les persones, la generació d' oportunitats i l'espai públic. On hi destaquen
propostes tan importants per a la ciutat com fer plans de Formació i Ocupació per millorar les possibilitats d'accés al mercat de treball, incrementar el parc
de lloguer accessible, ajudar a les famílies vulnerables, combatre la pobresa energètica, la renovació de places i espais verds de la ciutat, entre d’altres moltes
propostes....
Quan vaig ser anomenat alcalde em vaig comprometre amb la transparència, la participació i la proximitat, a fer possible que la ciutadania conegués, participés
i opinés sobre el que es fa i com es fa. Per això aquest és un document inicial que volem enriquir a través de les opinions i propostes de tots els molletans i
les molletanes.
Perquè a tots ens mou l’objectiu de millorar la ciutat, de fer-la més cívica, més neta, més segura, amb millors serveis i oportunitats de viure i conviure. Una
ciutat per a les persones. Quin Mollet Volem?. Junts construïm el present i el futur de Mollet. Junts fem el Pla Municipal. Fes-nos arribar la teva proposta!

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Mollet del Vallès, març 2016
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PERSONES
Mollet una ciutat on viure i créixer de manera justa, activa i saludable.

OPORTUNITATS
Per un Mollet d’activitats atractives, innovadores i dinàmiques.

ESPAIS
Per un Mollet verd i sostenible, de barris nets i amables.
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PERSONES

Serveis Socials


















Prioritzarem ajuts bàsics per a la manutenció alimentària i el suport energètic de les famílies i persones vulnerables.
Ampliarem les aportacions econòmiques i d’urgència social i facilitarem l’accés de la població vulnerable a la pràctica esportiva i el
lleure.
Continuarem amb la implementació de les tarifacions socials, les bonificacions fiscals municipals i establirem plans de pagaments
personalitzats per a les rendes més desfavorides
Compartirem amb les entitats socials l’atenció coordinada i inclusiva de les necessitats bàsiques dels col·lectius més afectats per la crisi.
Negociarem amb la Generalitat ampliar els serveis a infant i joves amb la construcció d’un centre obert a Can Borrell.
Instarem a la Generalitat que el Baix Vallès tingui el seu propi equip d’atenció a la Infància i l’ adolescència per millorar el seguiment
dels casos d’alt risc.
Mantindrem una política de contenció fiscal tot tenint en compte criteris de renda familiar
Prestarem atenció prioritària als nens i nenes afavorint els programes municipals com a compromís amb els Drets de la Infància.
Implantarem plans locals de lluita contra la pobresa amb especial atenció a infants i joves.
Donarem suport a la ILP de renda garantida ciutadana
Continuarem treballant amb les empreses subministradores per a la coordinació d’accions per tal d’evitar talls en els subministraments
bàsics.
Posarem en marxa noves unitats productives que garanteixin el futur sostenible del Centre Especial de Treball Alborada i donarem
difusió del seu catàleg de serveis.
Continuarem treballant en l’intercanvi d’experiències amb els centres educatius ordinaris i l’Escola d’Educació Especial Can Vila.
Continuarem treballant en la implantació de noves tècniques per millorar l’accessibilitat i la comunicació de les persones amb
discapacitat psíquica i sensorial.
Ampliarem les línies de cooperació amb l’ONCE per tal de millor les condicions de vida de les persones amb discapacitat sensorial.
Potenciarem la participació d’aquest col•lectiu en les diverses activitats de la ciutat i la seva autonomia personal.
Continuarem treballant i vetllar pel bon us del pla d’aparcament per a discapacitats a prop dels llocs de residència i dels serveis públics.
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Salut Pública
Vetllarem pel bon funcionament de la xarxa territorial d’atenció sanitària (Hospital, sociosanitari, ambulatoris, residències, centres de
dia, ...) i l’ampliació de serveis d’especialistes que la Generalitat ofereix a la ciutadania molletana i del Baix Vallès.
Promocionarem els hàbits saludables de la mà dels centres de salut i el teixit associatiu, a través d’activitats divulgatives, projectes i
celebracions actives dels dies internacionals.
Redoblarem els esforços en prevenció i planificació sobre addicions i trastorns de la salut, des dels centres educatius i espais esportius.
Crearem un servei d’orientació i assessorament sobre addiccions per a famílies i adolescents.
Mantindrem el compromís de col·laboració amb entitats i serveis de salut mental.
Ampliarem la xarxa d’espais càrdio-protegits, la formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i l’ús desfibril·ladors.
Donarem suport i treballarem de forma conjunta amb les entitats i associacions de salut del municipi.
Incrementarem els espais públics lliures de fum, a través del programa Entorn sense fum.










Educació














Mantindrem les escoles bressol públiques com a la millor contribució a la igualtat d’oportunitats, a la conciliació de la vida laboral i
personal i com a la millor eina que compleix una funció compensatòria de les desigualtats.
Garantirem el funcionament de l’escola municipal de música com a valor cultural i desenvolupament educatiu dels infants i joves de la
ciutat.
Demanarem a la Generalitat la construcció de l’edifici nou de l’Institut de l’Aiguaviva.
Demanarem a la Generalitat la millora de les infraestructures, instal·lacions i serveis dels centres escolars.
Vetllarem perquè la Generalitat desplegui una oferta educativa pública i concertada de qualitat per incrementar l’èxit escolar durant
els estudis obligatoris, sota el principi d’inclusió amb l’alumnat amb discapacitats; i places suficients de cicles formatius professionals.
Impulsarem el reforç dels serveis d’orientació professional des de les primeres etapes escolars amb el projecte pioner de la UAB sobre
capacitats d’empleablitat.
Avançarem en els convenis per a la implantació del FPDual.
Farem de la participació un eix bàsic de la qualitat educativa i la cohesió social (el Consell municipal d’infants, els Camins escolars, el
Pla Educatiu d’Entorn, el Pla municipal de lectura, ...)
Incorporarem la sostenibilitat i la mobilitat segura com valors de l’educació municipal a través de programes de foment de l’estalvi
energètic – programa 50/50 –, les energies renovables, el bon ús de l’aigua, el Camins Escolars,....
Fomentarem el coneixement i l’intercanvi d’alumnat dels centre educatius de Mollet amb centres d’altres ciutats europees.
Impulsarem un acord marc de menjadors escolars.
Educarem als nostres infants en una alimentació saludable i sostenible, promovent el consum de productes ecològics, de temporada i
de proximitat en els menjadors escolars
Potenciarem els convenis entre l’Ajuntament i els centres educatius i universitaris perquè estudiants puguin fer les seves pràctiques
als diferents serveis municipals.
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Facilitarem una major transmissió de coneixements tecnològics als alumnes de les escoles de Robòtica i Cursos programació APP,
amb la col·laboració de la generalitat o d’activitats extraescolars.
Seguirem impulsant el Projecte ciutat educadora més enllà de l’àmbit escolar.
De nou, patis oberts amb educador, a diferents barris de la ciutat per oferir més espais de lleure propers a infants i famílies.

Cultura


















Promocionarem el valor del nostre patrimoni i la memòria històrica, a través de les manifestacions del nostre calendari festiu, popular i
patrimonial.
Plantejarem una oferta estable i àmplia de programacions culturals, serveis i cursos de qualitat a la xarxa d’equipaments cívics i culturals.
Potenciarem la creació d’espais-laboratori als equipaments municipals per a les arts musicals, escèniques i literàries.
Impulsarem el desenvolupament cultural comunitari a través del civisme i la participació ciutadana (Obrim finestres en família a Can
Borrell, l’espai familiar a la Plana Lledó, i la Música en família a Can Pantiquet, ...)
Incrementarem la programació d’oci familiar a la ciutat.
Seguirem donant el màxim suport al teixit associatiu i cultural.
Recuperarem l’antiga passera de ferro del torrent Caganell.
Crearem la Comissió d’afers artístics i plàstics, formada per professionals, educadors, professors i artistes.
Estudiarem la possibilitat d’ús de les caves de Can Gomà com a espai cultural i patrimonial de la ciutat
Continuarem potenciar la Biblioteca de Can Mulà com equipament cultural de base, cohesionador i integrador.
Consolidarem la Mostra Internacional de Titelles com a referent europeu en el sector del titella.
Mantindrem les activitats als barris, complementades amb activitats de comerç festives, que fan ús dels carres, només, per al pas de
vianants.
Seguirem adaptant el Parc dels Colors per facilitar el gaudi i les activitats culturals.
Farem servir espais municipals com a sales de projeccions estable per a la projecció de cinema, audiovisuals, cinefòrums, ...
Masia de Mollet coma a “museu” del passat agrícola i mostra d’eines i maquinària del camp i de les indústries històriques (com Teneria,
Can Fàbregas,...)
Més festes a l’entorn de Can Borrell.
Continuarem amb la Nit de Grups Locals a CC Can Pantiquet a l’entorn de la festa Major.
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Esports


















Innovarem la promoció esportiva a través d’un acord amb el Servei Català de la Salut per incloure la pràctica esportiva en les receptes
per a la millora de la salut
Seguirem conjugant la salut i l’esport a les instal·lacions municipals de Ca n’Arimon.
Ampliarem l’oferta esportiva de la ciutat (circuit permanent de bicicròs, cobriment de la pista exterior del Pavelló Plana Lledó, noves
pistes de petanca a Can Borrell, nous espais de pràctica esportiva a les Pistes d’atletisme, ...).
Impulsarem amb les associacions esportives i municipis del Baix Vallès la senyalització d’itineraris esportius locals i inter municipals.
Treballarem amb les entitats molletanes per continuar renovant les instal·lacions esportives municipals.
Crearem una Fundació de l’Esport molletà per a la captació de recursos per a l’organització de nous esdeveniments.
Col·laborem i treballarem en l’impuls i celebració d’activitats esportives de referència a la ciutat (Mou-te, els Jocs esportius Escolars, la
Nit de l’Esport, curses i passejades escolars, la Festa de l’Esport al Carrer, la Cursa Sant Vicenç, concurs d’skate, campionats de patinatge,
hip-hop, ....)
Donarem tot el suport als programes d’escoles esportives, les competicions i activitats escolars esportives i les passejades ciutadanes.
Recuperarem l’esperit olímpic amb la celebració dels 25 anys de Mollet92 subseuOlímpica.
Promourem la candidatura de Mollet al reconeixent de Ciutat Europea de l’Esport.
Dissenyarem un programa d’accions formatives adreçades a entrenadors i monitors que tingui en compte els factors
socialitzadors, educatius, d’integració social, de transmissió de valors i de promoció d’hàbits saludables.
Promourem la participació de les persones amb discapacitat a les activitats esportives de la ciutat.
Millorarem les instal·lacions esportives municipals, introduint més elements d’eficiència i l estalvi energètic.
Instal·larem un parc de calistenia-fitness outdoor d’estàndards mundials.
Facilitarem competicions i torneigs StreetBasquet, autogestionada pels usuaris d’espais esportius exteriors lliures.
Mantindrem la tarifació social als programes esportius i les ajudes econòmiques per a la pràctica esportiva d’infants amb famílies amb
risc d’exclusió social.
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Joventut











Promourem la formació entre el jovent: Punt de Trobada Juvenil, el Servei d’Informació Juvenil, el projecte Suport a Iniciatives Juvenils, ...
Impulsarem les activitats i cursos de Joventut a tots els espais municipals.
Facilitar la relació entre el jovent i les tecnologies per mitjà del web de Joventut i de noves aplicacions tecnològiques.
Impulsarem el nou Pla Local de Joventut 2016-2020
Ampliarem l’accés a les aules d’estudi de la biblioteca en relació a les necessitats detectades.
Consolidarem l’oci nocturn cultural per als joves a la ciutat amb programes com “I els divendres, què?”
Potenciarem la oferta de bucs d’assaig destinats a músics de la ciutat i alhora ho complementarem amb formació i acompanyament per
a aquests joves artistes.
Reforçarem el ventall de cursos i tallers adreçats a promoure la capacitació dels joves.
Desenvoluparem activitats que fomentin la cultura democràtica, la convivència i el civisme entre els joves.
Millorarem l’equipament i ampliació hores i dies de l’aula d’estudi, en èpoques d’exàmens Jove.

Gent Gran







Avançarem en el projecte intergeneracional entre joves i grans de la ciutat, “Els nostres mestres”.
Exigirem a la Generalitat la construcció pendent dels pisos tutelats i el centre de dia per a gent gran al barri de Can Borrell.
Continuarem amb el conjunt d’activitats formatives per a l’envelliment actiu.
Incentivarem la participació de la gent gran en programes de voluntariat municipal.
Establirem noves accions de protecció de les persones grans (dispositius de seguretat per a la detenció de fums a les llars de persones, ... )
Augmentarem els descomptes i bonificacions vinculats al carnet local de pensionista, en funció dels ingressos familiars.
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Igualtat











Promoure el Pacte Local per a la Conciliació amb la racionalització d’horaris i la corresponsabilitat entre homes i dones.
Potenciarem el Centre municipal Joana Barcala com a espai d’informació i protecció de dones.
Farem accions per afavorir la incorporació de més dones al mercat laboral amb formació i emprenedoria.
Continuarem fomentant les polítiques d’igualtat i de rebuig a la violència vers les dones a la ciutat
Promourem des de l’Ajuntament un ús del llenguatge inclusiu i no sexista, tot implementant la Guia municipal de Llenguatge no sexista.
Impulsarem l’aprovació d’un protocol i una sèrie de mesures, accions i actuacions per tal de garantir el desplegament local de la Llei contra la
LGTBfòbia.
Augmentarem el nomenclàtor dels carrers i espais públics amb nom de dones.
Desenvoluparem el III Pla Igualtat.
Continuarem els Cursos de defensa personal per a dones, a l’entorn dels actes de 8 de març.
Incorporarem més noms de dones al carrerer de Mollet.

Participació i Transparència













Implementarem les línies estratègiques del Pla Mollet2025 amb la col·laboració ciutadana i dels agents de la ciutat.
Impulsarem els espais de participació ciutadana, com ara: el Consell de Ciutat, els Consells de participació sectorials, l’Espai26, ...
Avançarem en la governança d’àmbits de la ciutat a través de les Taules sectorials ciutadanes que estan en marxa a la ciutat, com la Taula de
Formació-Ocupació, la Taula de persones amb discapacitat intel·lectual, la taula de coordinació d’entitats d’inclusió social, Taula d Habitatge i
Taula d’experts en matèria d’urbanisme.
Dinamitzarem el registres municipals de ciutadania participativa i de voluntariat.
Impulsarem les trobades de l’Alcalde amb la ciutadania als diferents barris de la ciutat.
Potenciarem la figura del Síndic Personer, com a defensor dels drets de la ciutadania envers l’administració local.
Divulgarem els valors de la democràcia a través del llegat de Jordi Solé Tura i el Centre d’Estudis que porta el seu nom.
Avançarem en l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els serveis públics per facilitar-ne l’accés a la ciutadania.
Impulsarem el portal de transparència com a eina d’accés a la informació a través del qual es mostraran dades, activitats i projectes municipals.
Creació d’una Comissió de Nomenclàtor a la ciutat.
Crearem el reglament de consultes ciutadanes de Mollet del Vallès i obrirem processos participatius amb la ciutadanai organitzada i no
organitzada per a projectes que s’impulsen en diferents àmbits de la ciutat.
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Farem consultes amb minireferèndums locals. Enquestes sobre els serveis municipals.
Alcalde i regidors de barri: convocarem trobades obertes de barri per xerrar amb el veïnatge a places i parcs; que acompanyin itineraris amb
veïns per visitar conjuntament el barri i recollir in situ les seves propostes.
Enquesta periòdica a ciutadans participatius sobre “Satisfacció dels serveis públics a la ciutat”
Projectes obres als barris determinar una bossa econòmica per a petites obres que la ciutadania proposi i el conjunt de la ciutat voti.

Atenció Ciutadana





Potenciarem els canals d’informació municipals: web municipal, xarxes socials, pantalles dinàmiques, butlletins, aplicacions mòbils, ... per tal que
la ciutadania estigui informada dels serveis i l’acció i municipals en tot moment.
Avançarem en la implantació de l’administració electrònica amb l’objectiu de millorar i agilitzar la tramitació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Informarem la ciutadania, els comerços i les empreses del conjunt de campanyes i normatives relacionades amb l’Oficina d’Informació al
Consumidor.
Avançar en l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aprofitant els avantatges que aporten en la millora de la gestió i
dels serveis públics.

Civisme i Convivència





Difondrem i aplicarem l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana
Promourem la mediació com la gran eina de resolució de conflictes
Implementarem un programa de mesures alternatives, com el treball en benefici a la comunitat, com a substitució de sancions per incivisme.
Continuarem les campanyes de sensibilització per la conducció i la mobilitat segura
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Reforçarem la vigilància ciutadana amb més agents de civisme.
Posarem en funcionament la nova comissaria de la Policia Municipal de Mollet.
Continuarem les campanyes d’informació de la Policia Municipal per millorar la seguretat als comerços i serveis.
Impulsarem la tinença responsable d’animals de companyia, tot col·laborant amb els professionals del sector, fent campanyes per fomentar
l’adopció d’animals de companyia i sancionant les conductes incíviques dels propietaris.
Implementarem un sistema d’identificació genètica de gossos.
Continuarem treballant amb el conjunt d’entitats per a difondre els valors d’igualtat i de convivència a la ciutat.
Treballarem per enfortir la convivència entre les persones i comunitats de la ciutat amb la mediació i sensibilització intercultural.
Donarem una bona informació dels drets i deures de la ciutadania a través del Pla de Recepció i Acollida Municipal per a persones nouvingudes.
Promourem el diàleg interreligiós amb les diferents comunitats de la ciutat i la solidaritat amb les entitats i associacions del municipi.
Promourem noves accions i campanyes de civisme sobre aspectes de respecte i cura dels espais públics.
Promourem l’impuls d’eines i d’accions per combatre els rumors, especialment xenòfobs, per millorar la convivència als barris de la ciutat; des del
Consell de Ciutat amb la implicació d’agents socials i entitats molletanes.
Inspectors cívics amb capacitat de denunciar.
Més equipaments i incentius per els voluntaris de Protecció Civil.
Cursos de defensa personal per a dones amb Policia Municipal o Mossos.

Promoció de la ciutat













Implementarem accions amb l’objectiu d’incrementar el turisme a la ciutat.
Difondrem els elements del patrimoni cultural de la ciutat (Menhir, Museu i Casa Abelló, Caves de de Can Gomà...).
Col·laborem amb les propostes territorials d’oferta gastronòmica, cultural, esportiva i comercial privada i associativa
Consolidarem el sentiment de pertinença a la ciutat a través del patrimoni local i dels actes del calendari festiu molletà.
Farem recerca i divulgació del passat i del present de la ciutat a través del Centre d’Estudis Molletans i el fons històric documental.
Promourem la participació de Mollet a xarxes de ciutats europees que permetin l’intercanvi de coneixement i de bones pràctiques.
Activarem accions per tal de millorar el posicionament de la ciutat i la participació municipal en projectes de la Unió Europea.
Iniciarem el desplegament del projecte de senyalització turística de la ciutat.
Participarem de les accions de difusió turístiques territorials per tal de donar a conèixer els equipaments i punts d'interès turístic de la nostra ciutat
Treballarem conjuntament en la dinamització de la ciutat amb els sectors hotelers, de restauració, culturals i comercials de la ciutat.
Continuarem apostant per tres tipus d’oferta turística: el turisme cultural, turisme de natura, i el turisme de negoci.
Demanarem a autopista i carreteres amb més tràfic, la instal·lació de plafons amb els elements singulars de Mollet (Ciutat del pintor Joan Abelló
(Museu i CasaMuseu) o Menhir neolític) especialment a l’entorn de Gallecs.
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OPORTUNITATS

Ocupació

















Continuarem impulsant Plans d’Ocupació Municipal i programes de formació, especialment per a persones majors de 50 anys.
Oferirem la borsa municipal de treball a les noves activitats que s’implantin a la ciutat.
Donarem suport i assessorament als col·lectius amb major dificultat d’inserció (majors de 50 anys, joves, aturats de llarga durada
...) per tal d'aconseguir la seva inserció laboral.
Establirem acords amb els sindicats majoritaris per tal de cooperar en la posada en marxar d'actuacions i programes que
afavoreixin la generació d'ocupació en especial dels col·lectius amb dificultats d'inserció
Gestionarem les ofertes laborals per a persones amb discapacitats i donarem suport a les persones amb dificultats socials i
d’inserció.
Promourem ajudes i bonificacions a les empreses locals que contractin molletans i molletanes a l’atur.
Aplicarem clàusules socials a la contractació pública.
Donarem suport, assessorament personalitzat i seguiment laboral a aquelles persones que arriben al Servei Municipal de
Formació i Ocupació (EMFO) derivades de Serveis Socials.
Treballarem per a que EMFO esdevingui un servei supramunicipal referent a tot el Baix Vallès.
Fomentarem acords entre EMFO i les noves activitats que s’implantin a la ciutat per posar a la seva disposició la borsa de
treball pròpia amb l’objectiu de permetre la inserció dels ciutadans del territori i facilitar les tasques de recursos humans de les
empreses per tal que puguin fer la seva activitat i s’agilitin els tràmits de contractació.
Col·laborarem activament amb els centres de coworking existents a la ciutat, per a impulsar l’emprenedoria molletana
Oferirem eines que fomentin la cultura emprenedora i facilitin la col·laboració i l'intercanvi d'experiències entre persones
emprenedores
Promourem el valor l'economia cooperativa i de contractació de persones amb discapacitats en els processos de contractació
pública.
Promourem excepcions fiscals a empreses i comerciants de la ciutat que contractin molletans i molletanes en atur, prioritzant
les persones sense cap tipus de prestació, majors de 55 anys i joves.
Promourem accions formatives ajustades a la demanda del mercat laboral que facilitin la inserció de persones en atur i la millora
de la capacitació de persones en actiu.
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Accedirem a les convocatòries d’ajut d’altres administracions per a la contractació d’aturats a través de programes d’ocupació
adreçats a diferents col·lectius.
Gestionarem ofertes laborals destinades a persones amb certificat de discapacitat per tal d’impulsar-ne la inserció en el mercat
laboral.
Treballarem en programes de formació i treball adreçats a combatre l’atur juvenil i que augmentin les possibilitats d’aquest
col·lectiu de trobar feina.
Facilitarem l’impuls de vivers d’empresa tecnològic.
Cursos a EMFO per a joves amb titulació universitària a través del Projectes EMFO Singulars!

Comerç














Posarem en valor i a l’abast de la ciutadania, el comerç de producció i distribució de proximitat; amb un consum responsable i
que respecti el medi ambient.
Treballarem per a dotar la ciutat de serveis i comerços que ens situïn com a ciutat de referència del Baix Vallès.
Fomentarem i promocionarem Mollet és Fira com a aparador del comerç i els serveis de la ciutat.
Reforçarem el model associatiu i participatiu amb el comerç tot fomentant la promoció i el suport a les associacions de
comerciants de la ciutat i als diferents agents del sector.
Potenciarem i garantirem la formació del sector comercial i vetllarem per una informació adequada i un assessorament correcte
a comerciants i associacions.
Promourem la instal·lació d’operadors comercials i del sector serveis per tal de complementar l’oferta comercial i d’oci de la
ciutat.
Facilitarem dades comercials actualitzades, rellevants i sobre plànol en format online, als possibles inversors (emprenedors,
petites i mitjanes empreses...) per a ajudar en la presa de decisions.
Promourem projectes conjunts amb d’altres administracions per tal de treballar accions concretes de desenvolupament
comercial i econòmic de la ciutat.
Elaborarem un pla de dinamització als locals buits per atraure noves activitats
Treballarem per establir les bases d’una interrelació constant entre el comerç i altres activitats – turisme, cultura, gastronomia,
tecnològica, etc. – per tal de mantenir una estreta col·laboració i establir estratègies comunes que dinamitzin l’activitat comercial.
Potenciarem la dinamització comercial dels barris organitzant activitats comercials a l’aire lliure a diferents barris de la ciutat.
Facilitarem la implantació de nous negocis a espais buits de la ciutat i consolidarem el teixit comercial.
Impulsarem i potenciarem l’oferta comercial i de serveis a la ciutat.
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Facilitarem la implantació mesures d’estalvi i eficiència energètica al sector comercial, especialment al Mercat Municipal.
Elaborarem un pla de dinamització del Mercat Municipal, per situar-lo com un dels elements centrals de dinamització del
comerç molletà.
Impulsarem un pla d’acció de millora del Mercat Setmanal.
Potenciarem els eixos comercials de la ciutat amb la col·laboració de les associacions de comerciants.
Bonificarem la taxa municipal d’activitats a les persones aturades que obrin negocis a la ciutat.
Establirem acords amb les associacions de comerç per bonificar les zones blaves durant les campanyes comercials.
Impulsarem el consum responsable promovent valors associats com el respecte a l’entorn, al medi ambient i el comerç just
Promocionarem i coordinarem campanyes d’impuls del comerç a la ciutat.










Promoció Econòmica















Crearem un equipament municipal destinat a espai de treball compartit per facilitar la creació de noves empreses.
Elaborarem, amb la participació del món empresarial, un Pla de Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica de la ciutat.
Adoptarem mesures de simplificació de tràmits administratius amb l’objectiu de facilitar la implantació d’activitats econòmiques i
l’obertura de noves activitats.
Adequarem el POUM amb l’objectiu d’introduir millores a les condicions urbanítistiques que ajudin a la reactivació econòmica i a
la generació d’ocupació.
Promourem el desenvolupament de l’espai Can Prat-Teneria com a parc d’activitat econòmica amb noves activitats que generin
llocs de treball.
Millorarem la promoció exterior de l’oferta de sòl industrial de la ciutat com espai on invertir i fer negocis.
Promourem eines econòmiques a la ciutat: com l’Oficina Municipal d’Atenció a les Empreses, l’assessorament a emprenedoria a
través d’EMFO, el projecte OpenData per al desenvolupament de la societat del coneixement i la informació.
Donarem a conèixer les possibilitats d’activitat econòmica al nostre municipi i les facilitats en tramitació a través de la seu
electrònica municipal.
Fomentarem l’emprenedoria amb l’intercanvi d’experiències.
Promourem les empreses d’iniciativa social.
Bonificarem a les persones aturades amb projectes d’autoocupació.
Cercarem operadors privats per a la instal·lació de l’oci juvenil i familiar.
Crearem un Registre municipal d’empreses locals.
Elaborarem un estudi sobre la situació actual de les actuals sales cinematogràfiques tancades, i d’altres possibles espais, per
realitzar un diagnòstic objectiu de la seva reobertura.
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Cablejar amb fibra òptica els polígons per atreure empreses.
Fer un registre d’empreses locals i actualitzar-lo.
Impulsar el treballar a espais coworking a través d’EMFO/Ajuntament.
Fer una Fira de l’emprenedor adreçada als serveis municipals, privats, empreses,...
Obrir la nova seu de la Tresoreria Seguretat Social.







Promoció Territorial






Participarem en projectes i xarxes de ciutats europees, especialment en la generació d’ocupació i la sostenibilitat (Euronet 50/50,
Europa Green Leaf, Urbact, ...)
Participarem de manera activa en els projectes de cooperació territorial per a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació
especialment en l’Àmbit B-30 i xarxa C-17.
Treballarem en la promoció i dinamització del Baix Vallès com a territori industrial i de serveis amb l’objectiu d’incrementar el seu
posicionament, la competitivitat del territori i l’atracció de noves activitats.
Participarem en la xarxa de ciutat El Perfil de la Ciutat, com a plataforma de ciutats mitjanes catalanes que ofereix indicadors
econòmics i socials comparats i útils per a la planificació dels serveis municipals i ser més eficaços en l’impuls de la recuperació
econòmica i laboral.
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ESPAIS

Medi Ambient i Sostenibilitat
















Continuarem coordinant el conjunt d’accions i obres municipals mediambientals des de l’Oficina d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat
Ambiental.
Adaptarem el Pla d’acció d’energia sostenible per fer front al canvi climàtic.
Elaborarem el Pla Energètic Municipal per l’obtenció d’energia renovable més respectuosa amb el medi ambient.
Aplicarem bonificacions fiscals municipals a persones, empreses i vehicles (híbrid, elèctrics, bicicletes, ...) respectuosos amb el medi
ambient.
Renovarem progressivament els contenidors de recollida selectiva i de rebuig de la ciutat.
Millorarem els serveis municipals de neteja, per fer-los menys sorollosos, més eficaços i més respectuosos amb el medi ambient.
Promourem la instal·lació de punts de càrrega per vehicles elèctrics.
Elaborarem un pla de substitució i poda de l’arbrat de la ciutat per intentar reduir els problemes d’al·lèrgies
Crearem unes xarxes de circuits saludables i rutes a peu i bicicleta, respectuosos amb el nostre entorn.
Aplicar criteris medi ambientals i de sostenibilitat en la implantació d’actuacions vinculades a la mobilitat urbana com, per exemple, en
l’adquisició de vehicles municipals (busos urbans, vehicles serveis municipals...)
Serem actius en la lluita contra en canvi climàtic tot difonent accions dins el marc del premi Green Leaf, Mollet capital europea del Medi
Ambient.
Iniciarem els treball per a la recuperació de la llera del riu Besós per a ús ciutadà.
Destinarem més espais a horts urbans, com a Gallecs i Lourdes/Gallecs.
Podarem en general més els arbres i tallarem plataners.
Replantació d’arbres i millores de l’enjardinat urbà al tram de l’avinguda Antoni Gaudí.
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Mobilitat




















Reclamarem al Ministeri de Foment que dugui a terme les obres de millora de les dues estacions de la ciutat per fer-les accessibles i més
segures.
Reclamarem el desdoblament i soterrament de la línia de rodalies R3 (Barcelona-Puigcerdà) al seu pas per la nostra ciutat.
Aplicarem diferents bonificacions a les zones blaves pels molletans i molletanes, com per exemple, la targeta Hores Blaves que tindrà com
objectiu oferir temps gratuït a les zones blaves als molletans i molletanes que no tinguin sancions municipals de trànsit.
Millorarem l’accessibilitat i instal·larem sistemes d’informació de pas de vehicles, a les parades del bus urbà.
Continuarem aplicant tarifes socials al transport urbà i bonificarem a les persones que no tinguin més ingressos que la renda mínima.
Continuarem amb l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública, als equipaments i instal·lacions municipals, per aconseguir una
ciutat 100% accessible.
Millorarem la senyalització direccional de la ciutat i, en especial, de la ubicació dels aparcaments gratuïts per facilitar-ne l’accés.
Arranjarem espais en desús de la ciutat per a ús d’aparcament públic i gratuït.
Continuarem desplegant el II Pla de Seguretat Ciutadana i el Pla de mobilitat urbana, amb la col·laboració de la Taula de Mobilitat,
potenciant aquesta com una plataforma de debat de la mobilitat, l’aparcament i el transport públic.
Concertarem amb els municipis veïns del Baix Vallès projectes conjunts d’infraestructures i serveis.
Avançarem en accions de millora de la seguretat viària tot introduint l’ús d’elements tecnològics que permetin l’obtenció de dades de
manera permanent i analitzarem la ubicació actuals dels radars per a la recerca de fórmules alternatives de pacificació del trànsit i que
garanteixin la seguretat viària.
Demanarem a la Generalitat que la Línia L35, faci parada al Barri de Lourdes, per facilitar l’accés dels veïns i veïnes del barri a l’Hospital de
Mollet.
Major control circulatori als entorns escolars, més miralls a cruïlles, limitar velocitat carrer Feliu Tura i Tarragona amb paviment sonor
reductor.
Fomentar el transport públic i assenyalar el pas de vianants.
Més parades amb marquesines.
Continuarem millorant la xarxa de carrils bici.
Fer el carrer de Francesc Cambó carrer de vianants.
Més jocs a parcs i instal·lacions.
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Gallecs











Col·laborarem amb el Consorci de Gallecs, en l’elaboració i l’execució del Pla Especial de l’Espai Rural de Gallecs i demanarem a la
Generalitat que acceleri la seva aprovació.
Fomentarem els valors educatius i de sostenibilitat dels productes de l’agricultura ecològica que es fan a Gallecs.
Impulsarem fires i actuacions al territori rural o vinculades amb els seus valors agrícoles, conjuntament amb el Consorci de Gallecs.
Treballarem per a la recuperació de productes alimentaris de varietats local i tradicionals.
Cercarem projectes europeus relacions amb la protecció d’espais naturals i l’agricultura ecològica a Gallecs.
Impulsarem una cadena de distribució propera que reforci i potenciï l’economia del sector productiu de Gallecs.
Demanarem que es prioritzin els treballs per incloure en el Pla d’Interès Natural de Gallecs la zona del parc dels Pinetons i els terrenys
situats a l’oest de la Ronda dels Pinetons.
Més arbres a zones de Gallecs.
Major vigilància pels camins i retirada de residus.
Assenyalar Gallecs- espai rural amb un gran plafó a la sortida d’autopista, per ser molt visible.

Espai Públic










Consolidarem l’Oficina del Paisatge Urbà, com el servei coordinador del conjunt de millores dels carrers i espais verds de la ciutat.
Projectarem i promourem la connexió per a vianants entre el parc d’activitat econòmica de Can Prat i la Rambla Balmes.
Promourem el desenvolupament del barri del Calderí per a la creació de nous espais verds, activitats d’oci i comercials, habitatge social i
equipaments públics.
Promourem el desenvolupament de l’actuació urbanística del Tabaran per que esdevingui un espai comercial, residencial i cultural de la
ciutat.
Millorarem i actualitzarem les àrees de jocs infantils de la ciutat, i instal·larem al Parc de les Pruneres un joc per a nens i nenes amb
discapacitat.
Renovarem els patis interiors de Plana Lledó.
Arranjarem i millorarem els accessos i l’entorn de Can Gomà.
Ampliarem la zona de vianants del centre històric de la ciutat als carrers de l’entorn de l’església de Sant Vicenç.
Construirem més espais per al lleure de gossos a diferents indrets de la ciutat.
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Millorarem i reurbanitzarem el passatge Cesc Bas.
Farem actuacions de millora a diferents places de la ciutat.
Reurbanitzarem progressivament els trams ja vianalitzats dels carrers Francesc Macià, Granada i Pamplona.
Reclamarem a la Generalitat la seva participació a la Llei de barris, per completar les millores del carrer c. Colon.
Reclamarem a la Generalitat la posada en marxa d’uns nous jutjats.
Reclamarem mesures immediates a ADIF per al correcte manteniment i conservació de l’espai de talús del traçat de la línia ferroviària
Barcelona-Puigcerdà al seu pas per la ciutat.
Impulsarem la recuperació i l’arranjament per a ús públic d’espais sense edificar.
Millorarem el Parc dels Colors
Sol·licitarem a l’ACA el cobriment de les rieres al seu pas per Lourdes i Can Borrell.
Sol·licitarem a la Generalitat les pantalles de protecció acústiques a la C17 (Riera Seca, Can Fàbregas)
Ampliarem les opcions d’aparcament a l’entorn del carrar Feliu Tura, especialment els dimarts pels camions mercat.
Revisarem les zones amb menys llum a Can Borrell.
Reasfaltatge de l’avinguda Teixidores i voreres aixecades per arrels al Barri de la Riera Seca.
Instal·larem una tanca a la zona dels nens de 0-6 anys del parc de la masia Can Borrell.
Instal·larem una barana a la baixada de Can Rota.
Més elements lúdics al Parc de les Pruneres ja que és un espai molt gran i amb pocs elements.
Mantindrem i ampliarem les dotacions al manteniment de mobiliari urbà.
Més bancs pel descans dels veïns i de les veïnes.
Ampliarem voreres entorn Agrupació Escolar Anselm Clavé: carrer Riera i carrer Itàlia, als trams que connecten amb Berenguer III.
Xarxa d’espais correcan a barris de la ciutat, per facilitar el lleure de mascota a menys d’una milla de qualsevol punt residencial.
Seguir millorant la gestió de la neteja viària.
Facilitarem aparcament a l’entorn antic mercat Sant Pancraç.
Major control de propietaris amb gossos deslligats.







Potenciarem l’Oficina Local Habitatge, i la Borsa de lloguer Social.
Crearem el programa “Compartim pis?” per afavorir la possibilitat de compartir habitatge.
Fomentarem la rehabilitació del parc d’habitatges amb assessorament a propietaris i comunitats.
Elaborarem el segon Pla local d’Habitatge.
Impulsarem la construcció de més habitatge social a la Vinyota i El Calderí.








Habitatge
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Sancionarem a les entitats financeres que disposin d’habitatges buits a la nostra ciutat i iniciarem expedients de cessió obligatòria si no
compleixen amb la llei 24/2015.
Promourem que les entitats financeres posin a disposició de la Borsa de lloguer socials els habitatges que tinguin buits a través d’acords.
Adquirirem habitatges per destinar-los a lloguer social, a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte.
Fomentarem el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge per oferir suport, assessorament i mediació a les famílies en processos
judicials de desnonament i execució hipotecaria.
Donarem suport a les ILP que facin referència als desnonaments i a la pobresa energètica.
Promoure lloguer social per facilitar l’accés a un habitatge a aquelles famílies que més ho necessiten.
Congelar la part municipal de l’IBI mentre perduri la situació econòmica actual.
Continuarem bonificant la plusvàlua municipal per aquelles famílies que entreguen el seu habitatge mitjançant acords de dació en
pagament.
Promourem la rehabilitació d’habitatges de gent gran per fer-los més accessibles i segurs.
Promourem la transformació de locals buits en habitatge per tal de facilitar l’accés al dret a un habitatge.
Fomentarem un bon control d’habitatges buits i desocupats davant procediments judicials amb la finalitat d’agilitzar les adjudicacions.
Més pisos de lloguer socials.
Col·laborar les gestions de la Generalitat/Adigsa i els seus habitatges socials.

