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El Pla d’Actuació Municipal per a l’any vinent apareix enmig d’un
context generalitzat de crisi econòmica. És un fet que aquests
últims mesos la societat occidental ha hagut d’assumir a marxes
forçades fets consumats i notícies que mostren aquesta greu recessió,
com també és cert que les administracions públiques han hagut
de plantejar, amb urgència, estratègies per fer front a uns
pressupostos que seran austers. Tanmateix, aquests pressupostos
continuaran complint la despesa social, alhora que, precisament
perquè és època de crisi, seguiran fomentant la inversió pública
i lluitant contra l’atur.
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El PAM 2009, coherent amb aquestes reflexions, mostra que
l’administració molletana de govern local té previst fer tanta feina
com sempre, o més. Com ja estem fent des de l’any 2004, per a
la confecció del pressupost que reflectim en aquesta PAM hem
recollit una gran part de les propostes ciutadanes presentades en
el programa municipal dels pressupostos participatius per al 2009.
Hem continuat posant l’accent en les polítiques de despesa social
i en despeses a la persona (educació, habitatge, gent gran...), i no
hem renunciat a continuar desenvolupant el creixement de serveis
que donen qualitat de vida a la ciutadania (cultura, polítiques de
joventut, esport...).
L’Ajuntament fomentarà projectes d’inversió pública al municipi,
molts dels quals amb la imprescindible col·laboració d’altres
administracions públiques, per un valor de més de 150 milions
d’euros, això sense comptar la inversió que significarà la urbanització
de la Farinera. No és només inversió en diners; és també inversió
en llocs de treball per a persones de la ciutat, i això és vital en
aquests moments de creixement de l’atur.

Per altra banda, també pel que fa a l’aprovació de les ordenances
fiscals, l’Ajuntament és sensible a la situació que vivim, ja que els
tributs municipals i, en concret la factura fiscal (IBI, vehicle, aigua
i escombraries), s’han situat al voltant de l’IPC d’enguany.
Tornem a fer públic, per sisè any consecutiu, un document que
mostra el compromís del govern de la ciutat amb els seus ciutadans.
També ho fem com a mesura per enfortir la democràcia i el nostre
sistema de govern local i amb una clara voluntat de transparència.
Aquest és el Pla d'actuació municipal per a 2009, per a Mollet i
per a les persones.
Vagi per endavant el nostre compromís públic de continuar treballant,
l'equip de govern, els regidors i les regidores, i el conjunt de
treballadors municipals i d'empreses i organismes autònoms de
l'Ajuntament per fer-lo realitat, amb una gestió responsable, eficaç
i eficient. És el nostre deure davant els ciutadans i les ciutadanes
de Mollet.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Mollet del Vallès, 29 d’octubre de 2008

PRESIDÈNCIA

●
●

Acció Institucional
● Celebrar la Diada Nacional de Catalunya, com a acte unitari
amb la participació de les entitats de la ciutat.
● Continuar celebrant els actes institucionals d’homenatge a personalitats i col·lectius que han estat víctimes del feixisme (70è
aniversari dels bombardejos de la Guerra Civil...)
● Premiar dels joves en finalitzar el Batxillerat reconeixent els
alumnes que hagin tret les millors notes a la prova de selectivitat.
● Editar el calendari municipal per al 2010.
● Reeditar la Guia de serveis municipals (3a edició).

●

●

●

●
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Arxiu Històric Municipal
● Continuar els treballs de desenvolupament del Sistema de Gestió
Documental mitjançant la integració del sistema de transferències,
avaluació i tria de documents.
● Aprofundir en la implantació dels instruments normatius per
a l’homogeneïtzació de la documentació dels diferents departaments en relació al sistema arxivístic municipal.
● Continuar la catalogació del fons documental municipal i de
les donacions, i de manera específica la del fons Jordi Solé Tura
i la Pelleria.
● Redactar un reglament d’arxiu per a la definició i la regulació
de les competències, l’àmbit de treball i el funcionament del
servei.
Recerca i Centres d'Estudi i Publicacions
● Presentar el número 24 de la revista Notes, editada pel Centre
d’Estudis Molletans.
● Lliurar el X Premi Juvenil Vicenç Plantada, del Centre d’Estudis
Molletans.
● Convocar el XI Premi Juvenil Vicenç Plantada, del Centre
d’Estudis Molletans.
● Celebrar les XII Jornades del Centre d’Estudis Molletans.

●

Editar i presentar el núm. 12 de la col·lecció Vicenç Plantada.
Continuar el treball d’impuls i modernització de les publicacions
municipals.
Lliurar el II Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral sobre
la democràcia (convocatòria 2008-2009), del Centre d’Estudis
per la Democràcia.
Organitzar, des del Centre d’Estudis per la Democràcia, activitats
de difusió del contingut del II Premi i també d’altres activitats
pròpies dels objectius constitutius del Centre.
Convocar el III Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral
sobre la democràcia (convocatòria 2009-2010) del Centre
d’Estudis per la Democràcia.
Actualitzar el Llibre d’Estil de la institució.
Continuar l’edició del butlletí electrònic L’estenedor i continuar
desenvolupant la funció d’assessorament lingüístic al personal
municipal.

RELACIONS CIUTADANES I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana
● Potenciar el treballs dels consells municipals d’acord amb el
Reglament de Participació Ciutadana.
● Continuar amb el procés de pressupostos participatius.
● Renovar i revisar el registre municipal d’entitats.
● Revisar la guia d’entitats.
● Dur a terme la 7a Mostra d’Entitats.
Agermanaments
● Treballar per continuar enfortint els llaços amb les ciutats agermanades de Rivoli i de Cinco Pinos
● Enfortir els intercanvis entre els joves molletans i els joves de
les ciutats agermanades a través de la cultura de la pau.
● Continuar treballant per aprofundir les relacions i el coneixement
entre escoles de Mollet i Rivoli fent ús de les noves tecnologies.

●

●

4

Promoure intercanvis en els àmbits cultural, esportiu, associatiu
i ciutadà, amb les ciutats europees de Rivoli, Ravensburg i Montélimar.
Realitzar una exposició de quadres d’en Joan Abelló a la ciutat
germana de Rivoli (Itàlia).

Pau i Solidaritat
● Continuar destinant l’1 % dels ingressos propis de l’Ajuntament
a la cooperació al desenvolupament, la sensibilització i l’ajut a
situacions d’emergència al món, tenint especial interès en els
països d’origen de les comunitats de nouvinguts a la nostra ciutat.
● Donar suport econòmic i tècnic als projectes i programes que
desenvolupen les entitats solidàries de la ciutat.
● Mantenir els acords de col·laboració amb diferents entitats solidàries com el Comitè Català de l’Agència de les Nacions Unides
per als Refugiats, l’Associació per a les Nacions Unides,
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.
● Consensuar un codi ètic entre les entitats solidàries de Mollet
del Vallès.
● Impulsar campanyes de sensibilització conjuntament amb totes
les entitats solidàries a Mollet.
● Treballar conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, d’acord amb el conveni signat entre les dues
institucions, per fer seguiment dels projectes molletans a San
Juan de Cinco Pinos i a les zones dels països d’origen dels nous
molletans, d’acord amb els Objectius del Mil·lenni de les Nacions
Unides 2000-2015.
● Continuar participant, juntament amb diferents ajuntaments
de la comarca i el Consell Comarcal, en el projecte de desenvolupament de la regió d’Amunorchi a Nicaragua.
● Potenciar el programa de beques solidàries per a molletans que
fan activitats en l’àmbit de la cooperació.
● Ampliar el fons solidari Ezequiel Martín per aconseguir que
sigui el fons solidari de referència de la comarca.
● Iniciar els treballs, conjuntament amb la Diputació de Barcelona,

●
●

per elaborar un pla estratègic de Cooperació al Desenvolupament.
Convocar la tercera edició del reconeixement d’accions solidàries.
Treballar en la cultura per a la pau participant en taules supramunicipals (Diputació de Barcelona, Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Consell Comarcal).

Acció Veïnal
● Treballar amb les comunitats de veïns de la ciutat la campanya
Viure i conviure, depèn de tu, que mostra els drets i deures de les
comunitats de veïns.
● Difondre l’ordenança de civisme entre la ciutadania molletana.
● Treballar un programa de formació en la convivència per a les
entitats veïnals.
● Reforçar les campanyes de civisme sobre la tinença d’animals
de companyia.
● Donar suport tècnic i econòmic a les associacions de veïnes i
veïns de la ciutat per als projectes i programes que desenvolupen.
● Crear la taula de convivència.
Comunicació
● Habilitar els nous estudis de Ràdio Mollet a l’edifici El Lledoner.
● Modernitzar l’equipament tècnic de l’emissora municipal.
● Renovar i actualitzar la imatge de Ràdio Mollet.
● Impulsar i difondre el punt dial de Ràdio Mollet (96.3) com a
mitjà de referència informativa entre la ciutadania.
● Donar suport al Consorci Teledigital Mollet per construir el
plató i els estudis de gravació i per iniciar les emissions del nou
Canal de TDT Vallès Visió, condicionat a la seva aprovació per
la Generalitat de Catalunya.
● Ampliar els continguts del portal web de la ciutat per apropar
la informació municipal a la ciutadania.
● Continuar fent difusió del web www.molletvalles.cat com a element important d’informació municipal.
● Crear un butlletí electrònic d’informació municipal.
● Posar en marxa un nou canal d’informació ciutadana a través
dels missatges curts al telèfon mòbil.

Mediació Comunitària
● Facilitar la resolució dels conflictes de la ciutadania, i per tant,
promoure l’acord i la superació de les diferències a través del
Servei de Mediació Comunitària en el municipi.
● Promoure espais de diàleg i reflexió conjunta entorn de la convivència en els barris i les comunitats de veïns.
● Desenvolupar estratègies per implicar la ciutadania i els agents
socials en la creació de condicions afavoridores d’una convivència
pacífica.

●
●
●
●

●
●
●
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Nova Ciutadania
● Aplicar i fer el seguiment del Pla de Recepció i Acollida Municipal.
● Fer sessions d’acollida per a persones nouvingudes.
● Sensibilitzar la població de nouvinguts vers el respecte mutu
i la convivència, en els drets i deures dels ciutadans.
● Promoure el coneixement de la llengua catalana i de l’entorn
per part de les persones nouvingudes.
● Realitzar les accions d’acollida del programa Dones, Ciutadania
i Diversitat.
● Consolidar la comissió tècnica de la xarxa de serveis d’acollida
i integració.
● Consolidar la taula participativa de nova ciutadania.
● Promoure els contactes i consolidar les relacions entre les comunitats religioses de la ciutat.
SERVEIS GENERAL I PLANIFICACIÓ
Planificació Estratègica
● Desenvolupar les fases de línies estratègiques, accions estratègiques i valoració final del II Pla estratègic de ciutat Mollet 2025.
Seguretat Ciutadana i Convivència
● Adjudicar el projecte de noves dependències de la Policia Municipal i iniciar-ne les obres.

●

Ampliar la formació dels voluntaris de Protecció Civil.
Ampliar el parc automobilístic de la Policia Municipal.
Fer campanyes relacionades amb la reducció de l’accidentalitat
viària al casc urbà.
Fer campanyes relacionades amb la difusió i compliment de les
ordenances municipals - control d’animals de companyia als
espais públics.
Fer campanyes relacionades amb la seguretat i la convivència.
Vetllar per al compliment de l’ordenança de civisme.
Continuar fomentant l’educació viària a les escoles.
Continuar adequant la Sala de Comunicacions de la Policia
Municipal a les noves tecnologies, en previsió de les noves dependències.

Treball i Indústria
● Donar continuïtat als programes de promoció econòmica i ocupació, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya,
la Diputació de Barcelona, el Instituto de la Mujer del Ministeri
d’Igualtat i el Ministeri d’Administracions Públiques.
● Fer intermediació entre les empreses i les persones demandants
d’ocupació.
● Promoure la inserció sociolaboral de persones en situació de
risc i/o exclusió social.
● Facilitar, mitjançant el PIVEM, la inserció sociolaboral de persones en situació i/o risc d’exclusió social, amb actuacions que
repercuteixin positivament en el municipi i la ciutadania.
● Desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral per a persones
amb malaltia mental severa.
● Col·laborar amb la Fundació ECOM per a l’assessorament a
persones discapacitades que es volen incorporar al mercat laboral.
● Oferir assessorament a persones immigrades en matèria de tràmits
laborals.
● Oferir informació sobre ajuts i assessorament tècnic a nous
emprenedors per a la creació d’empreses.
● Atendre les consultes del col·lectiu autònom.

●
●
●
●
●
●
●
●
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●

Atendre el servei d’assessorament i informació de recursos per
a les Pimes.
Organitzar cursos de formació especialitzada tant per a persones
aturades com per a reciclatge de persones ocupades.
Desenvolupar accions formatives adreçades a dones immigrades
en procés de reagrupament familiar.
Oferir accions de formació en sectors prioritaris des de la perspectiva socioeconòmica del territori.
Oferir formació en noves tecnologies de la comunicació i
l’alfabetització digital.
Desenvolupar un programa innovador de formació i inserció
adreçat a joves provinents de fracàs escolar.
Col·laborar en el programa de renda mínima d’inserció amb
itineraris de formació i inserció, i amb contractació directa.
Fomentar iniciatives de treball protegit adreçades a col·lectius
en situació de risc i/o exclusió social.
Desenvolupar accions adreçades a la inserció laboral de ciutadans
en situació d’atur que paral·lelament reverteixin en benefici de
la ciutadania.

Comerç
● Seguir executant les actuacions necessàries per al ple desenvolupament de les previsions del Pla d'ordenació d'equipaments
comercials de la ciutat.
● Impulsar el comerç local mitjançant campanyes d’animació
comercial que vinculin la població amb el comerç molletà.
● Elaborar una guia adreçada als comerciants nouvinguts on se’ls
informi del model de comerç català, drets, deures i legislacions
vigents.
● Millorar la formació, l’orientació i l’assessorament als comerços.
● Continuar desenvolupant el pla d'actuació per a la dinamització
del comerç urbà iniciat l'any 2008, donant suport a les propostes
i accions, conjuntament i en col·laboració amb les entitats i
associacions de comerciants.
● Difondre l’oferta comercial i de serveis en el territori i els seus

●
●

●
●

visitants mitjançant campanyes de comunicació que ofereixen
informació sobre tots els serveis i productes que ofereix el sector
comercial.
Revisar les normatives municipals per adequar els requisits i
facilitar la implantació de comerços a la ciutat.
Donar continuïtat a les actuacions municipals de suport a les
activitats de promoció del comerç local: suport econòmic a les
associacions de comerciants, organització d'accions formatives,
concursos i fires de Nadal.
Consolidar les fires nadalenques: la Fira d'Artesania i la Fira
de Santa Llúcia.
Organitzar una nova edició de l'Agromercat, en el marc del
projecte Xarxa d'Aquestes Terres per a la promoció dels productes
alimentaris de qualitat i en suport dels petits i mitjans productors
i elaboradors agroalimentaris.

Consum
● Atendre, informar i assessorar els consumidors que es dirigeixen
per qualsevol mitjà a l’ Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i tramitar les seves reclamacions.
● Realitzar campanyes de conscienciació per a un consum responsable.
◆ Celebració Dia Mundial del Consumidor.
◆ Exposició “Aprèn a consumir amb responsabilitat”.
◆ Activitats informatives per al sector comercial pel que fa als
drets del consumidor.
◆ Seguiment del compliment de la normativa en matèria de drets
dels consumidors i usuaris.
● Difondre el servei de l’OMIC.
● Realitzar campanyes de desenvolupament d'activitats d'inspecció
informativa i d'assessorament a empresaris de diversos sectors
comercials de Mollet del Vallès.
● Realitzar campanya informativa sobre els requisits mínims exigibles per als consumidors.
● Fer el seguiment conjunt d’activitats comercials i de serveis amb

la participació de les regidories de Serveis Socials i Salut Pública,
Promoció Econòmica i Comerç, Gestió i Disciplina Urbanística
i Consum.

●
●
●

7

Turisme
● Continuar amb la promoció de la ciutat, així com de les activitats i esdeveniments que s’hi desenvolupen, mitjançant
l’elaboració de díptics i guies per posar a disposició dels visitants de Mollet.
● Promocionar la ciutat a través de la pàgina web del municipi,
així com mitjançant la utilització de les noves tecnologies.
● Fomentar la promoció de la ciutat mitjançant la participació
en les diferents guies de turisme publicades per la Diputació
de Barcelona i per altres entitats i institucions.
● Ampliar el ventall d’articles de promoció de la ciutat i optimitzar
les vies per fer-los arribar als visitants de Mollet.
● Impulsar la col·laboració amb els municipis del Baix Vallès per
a les actuacions de promoció i difusió turística d’aquesta part
de la comarca.
● Col·laborar en les actuacions realitzades pel Consorci de Turisme
del Vallès Oriental per a la promoció de la ciutat i ajudar-ne
en el foment.
● Impulsar la participació dels hotels de la ciutat en les actuacions
de promoció de la ciutat.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
● Consolidar i promoure l’ús de la signatura electrònica tant en
relació amb els ciutadans com en el funcionament intern de
l’Ajuntament.
● Avançar en l’anàlisi i la implementació de tràmits telemàtics
que tenen relació amb la ciutadania.
● Estudiar i desenvolupar la “Carpeta Ciutadana” com a instrument
de relació electrònica amb la ciutadania.
● Incorporar nous sistemes de comunicació amb la ciutadania
aprofitant tecnologies més properes.

●

Avançar en el desplegament de la xarxa wi-fi en diferents punts
de la ciutat.
Impulsar la implantació de xarxes de nova generació a la ciutat.
Estudiar i dissenyar l’aplicació de les noves tecnologies a les
noves dependències de la Policia Municipal.
Organitzar accions formatives i de divulgació de l’ús de les noves
tecnologies.

SERVEIS TERRITORIALS
Obres, Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública
Fer el seguiment de les obres d’urbanització en curs:
∑ ◆ Nou hospital i aparcament
∑ ◆ Urbanització de la perllongació del carrer Santa Perpètua
∑ ◆ Plaça Josep Tarradellas, com a fruit del treballl del Consell
d’Infants
∑ ◆ Parc de les Pruneres
● Iniciar les obres d’urbanització de:
∑ ◆ Polígon Industrial La Farinera
∑ ◆ Vorera de la ronda dels Pinetons enfront de l’Hospital
∑ ◆ Calçada lateral de la carretera C-17
● Condicionar i millorar l’accés de la ciutat per l’avinguda Gaudí.
● Condicionar la Plaça Cinco Pinos.
● Desenvolupar i executar el Programa d’intervenció integral del
barri de la Plana Lledó.
● Dur a terme el programa anual de reasfaltats.
● Fer millores a la xarxa de clavegueram.
● Fer millores en la xarxa d’abastament d’aigua.
● Impulsar i fer el seguiment de la contractació per a la redacció
dels projectes de la Comissaria de Policia i de la nova biblioteca.
●

Accessibilitat
● Desenvolupar el Pla de supressió de barreres arquitectòniques.
● Continuar amb la incorporació de traductors de llenguatge de

signes en algunes activitats de la ciutat que compten amb gran
assistència de públic.
● Revisar i millorar la senyalització de les places d’aparcament
per a persones amb mobilitat reduïda.
● Impulsar la creació d’una guia de comerços accessibles a la ciutat.
● Aconseguir fer accessible l’espai natural de Gallecs a través d’un
itinerari adaptat.
● Crear a la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç amb el nom
“Mollet accessible”, amb la informació de totes les actuacions
que l’Ajuntament ha de dur terme en matèria d’accessibilitat.
● Aplicar mesures d’ajut a la rehabilitació i la supressió de barreres
arquitectòniques en comerços.
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Mobilitat
● Continuar amb la col·locació de plataformes a les parades del
bus per millorar l’accessibilitat dels usuaris.
● Renovar les marquesines i els sistemes d’informació a les parades
del bus urbà.
● Continuar promocionant el transport públic de la ciutat mitjançant la elaboració d’una guia de la oferta d’aquest a la ciutat
(horaris, línies...)
● Continuar promocionant els modes de transport sostenible, com
la bicicleta, mitjançant l’elaboració d’un plànol de carrils bici
a la ciutat i la instal·lació de més estacionaments de bicicleta.
● Continuar amb l’aplicació de les tarifes socials al transport urbà.
● Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana.
● Potenciar la Taula de la Mobilitat com a plataforma de debat
de la mobilitat present i futura a la nostra ciutat.
● Ampliar el projecte de Camí Escolar a altres centres educatius
de la ciutat.
● Desenvolupar el projecte “Petó, i a l’escola”, en el marc dels
camins escolars.
● Continuar i potenciar el projecte “Compartir cotxe”.
● Millorar i pacificar el trànsit al carrer Joan Maragall (zona de
l’escola Sant Jordi).

●

●
●
●
●
●

Elaborar un estudi i fer la valoració de les places destinades a
l’aparcament de vehicles privats a la via pública per a un millor
aprofitament de l’espai disponible.
Finalitzar l’estudi i la planificació de la L-2 del bus urbà.
Instar l’elaboració d’un estudi de mobilitat generada amb motiu
de la implantació del nou hospital.
Participar en la Setmana de la mobilitat sostenible i segura de
l’any 2009.
Aplicar millores tecnològiques en el sistema de pilones hidràuliques.
Substituir les actuals òptiques semafòriques per lluminària tipus
led, energèticament més eficients.

Protecció del medi ambient i qualitat ambiental
Continuar fomentant la xarxa d’atenció ciutadana en matèria
de neteja viària i recollida de residus, donant a conèixer i promocionant l’ús del web específic disposat a tal efecte.
● Continuar amb l’ampliació de contenidors soterrats.
● Desenvolupar campanyes de comunicació que incentivin la recollida selectiva de residus.
● Continuar instal·lant sensors de pluja a diferents parcs i jardins
de la ciutat.
● Instal·lar difusors de pluja a les aixetes per optimitzar i racionalitzar
el consum d’aigua als edificis familiars.
● Executar les actuacions previstes en el programa d’inversions
2009, entre les quals destaquen:
◆ Ampliar les àrees de lleure a la ciutat
◆ Substitució d’arbrat
◆ Enjardinament de la rotonda de l’avinguda Gaudí.
● Ampliar les campanyes d’educació ambiental a través de la xarxa
de minideixalleries.
● Fomentar la recollida de fracció orgànica mitjançant:
◆ Actuacions a comerços
◆ Autocompostatge casolà (barri de Santa Rosa)
◆ Actuacions d’autocompostatge a les escoles
●

●
●
●
●
●
●
●
●
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◆
Ampliació del sistema d’autocompostatge als horts familiars
Iniciar una campanya de recollida selectiva de joguines a l’escola.
Iniciar el programa de deixalleria mòbil.
Iniciar les proves d’instal·lació de cendrers a les papereres.
Instal·lar difusors a les aixetes per optimitzar i racionalitzar el
consum d’aigua als edificis municipals.
Promocionar l’ús de l’Agenda Escolar Europea als diferents
instituts d’educació secundària de la ciutat.
Establir un programa de monitoratge per al seguiment de les
instal·lacions d’energies renovables dels edificis municipals.
Continuar implementant el programa d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic.
Millora de la qualitat de l'aire al municipi, emmarcada dins del
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

Gestió i Disciplina Urbanística i Habitatge
● Dinamitzar i consolidar l’Oficina Local d’Habitatge.
● Elaborar el Pla Local d’Habitatge.
● Adjudicar els 100 nous habitatges de lloguer al barri de La Vinyota.
● Fer el lliurament dels pisos de protecció oficial de compra del
barri de la Vinyota.
● Continuar amb l’aplicació de mesures per millorar l’agilitació
i la tramitació de les llicències d’obres.
● Fer el seguiment de la construcció de pisos dotacionals que
construirà la Generalitat de Catalunya al barri de Can Borrell.
● Desenvolupar els diversos programes d’actuació urbanística
resultants del POUM.
● Iniciar la implantació d’un registre únic de sol·licitants d’habitatge
protegit.
● Continuar amb l’aplicació de mesures d’ajut a la rehabilitació
i supressió de barreres arquitectòniques en habitatges.
● Revisar la normativa municipal per tal de facilitar i agilitar la
tramitació administrativa i els processos de gestió en l‘atorgament
de les llicències d’activitats.

SERVEIS PERSONALS
Cultura i Promoció Cívica
● Potenciar la dinamització dels barris a través de l’art i del desenvolupament cultural comunitari amb el programa Obrim Finestres, Enfortint diàlegs.
● Treballar en el projecte funcional de la biblioteca central del
parc de Miquel Martí i Pol, amb la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya i al Diputació de Barcelona.
● Continuar la col·laboració amb les companyies d’arts escèniques
locals i forànies per a la producció o coproducció d’espectacles.
● Continuar promovent la gestió o la cogestió d’espais i activitats
a través d’entitats.
● Donar continuïtat al calendari d’exposicions als diferents centres
cívics i culturals per tal de donar cabuda a mostres d’arts plàstiques
de difusió cultural tant d’artistes locals com produccions externes.
● Consolidar la programació de cursos i tallers als centres cívics
i culturals.
● Desenvolupar el calendari tradicional i festiu: cavalcada de Reis,
Festa Major d’hivern –Sant Vicenç–, Carnaval, commemoració
del Dia Internacional de la Dansa, activitats per a Sant Jordi,
Estiu Festiu, Festa Major d’estiu, Fira d’Artesans i programació
de Nadal i Cap d’Any.
● Elaborar la nova programació d’espectacles: cicle de concerts
de música clàssica al Centre Cultural La Marineta, programació
de teatre infantil, temporada d’espectacles d’hivern, primavera
i tardor de teatre, música i dansa a Can Gomà i concert de Cap
d’Any.
● Celebrar la 3a Mostra de Titelles.
● Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats culturals de la ciutat.
● Donar continuïtat als diversos premis, concursos i certàmens
que organitza l’Ajuntament: concurs de fotografia, concurs de
Carnaval, certamen de sardanes, concurs de cartells de la Festa
Major, etc.

●

●
●
●
●
●
●
●
●
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●

Consolidar el Museu Municipal Joan Abelló i la Casa del Pintor
com a equipaments culturals de la ciutat i dins el mapa dels
grans museus de Catalunya.
Portar a terme l’exposició sobre Abelló i Mollet per commemorar
els 10 anys del museu.
Presentar els fons musicals de la col·lecció en una exposició.
Organitzar de nou el Mollet’Art 2009 i l’exposició del guanyador
de l’edició anterior.
Iniciar un nou cicle de l’Aparador i editar el catàleg dels dos
darrers anys.
Portar a terme diferents programes de cap de setmana, de cursos,
d’activitats amb els Amics, etc.
Participar i col·laborar en el programa d’art que es porta a terme
en el municipi, per tal de vincular el museu amb altres centres.
Desenvolupar programes per tal d’arribar a nous públics.
Continuar amb el programa de documentació de peces de la
Fundació, 600 peces.
Revisar i actualitzar totes les dades al nou programa de col·leccions
MuseumPlus .
Introduir les fitxes de la segona donació al nou programa.
Continuar amb les Jornades de portes obertes a la Festa Major
i el Dia Internacional dels Museus.
Participar en les Jornades Europees de Patrimoni.

Joventut
● Continuar executant el nou Pla Local de Joventut.
● Donar continuïtat als diferents programes que es desenvolupen
en l’àmbit de joventut: espai jove, programa d’oci nocturn Adeshores, programa d’activitats i tallers a l’Espai Jove La Nau,
Servei d’Informació Juvenil, programa de dinamització dels
instituts d’ensenyament secundari (PIDCES) i programa d’aules
d’estudi.
● Elaborar la guia de recursos per a joves.
● Desenvolupar el projecte artístic Murart.
● Promoure l’associacionisme i les agrupacions juvenils, mitjançant
suport tècnic i econòmic.

●
●
●
●

Continuar amb l’activitat de lleure infantil els dies de Nadal,
Juguem al Mercat.
Commemoració del Dia Universal dels Drets als Infants.
Iniciar des de la Fundació Municipal Joan Abelló un projecte
de producció artística per a joves.
Promoure els artistes joves a través del programa Nouart.

Gent Gran
● Posar en marxa el Centre de Serveis per a Gent Gran El Lledoner.
● Establir un conveni de col·laboració amb la universitat per facilitar
l’accés de la gent gran als programes universitaris especialitzats
adreçats a aquest col·lectiu.
● Obrir un punt d’informació universitària per a gent gran i altres
col·lectius, al Centre de Serveis El Lledoner.
● Donar continuïtat al programa d’activitats, cursos i tallers per
a gent gran, posant èmfasi en la formació permanent com a base
del treball en aquest àmbit de població.
● Insistir en la consolidació i l’ampliació de l’equip de monitors
voluntaris del programa de formació en Internet I tu, per què
no?, al programa de ràdio i a d’altres activitats.
● Millorar aquells programes organitzats conjuntament entre
l’Ajuntament i les entitats i els casals de gent gran de la ciutat:
Per Molts Anys, Ball de Carnaval, Poetes Grans...
● Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats de gent gran de la ciutat.
● Continuar treballant en el programa intergeneracional per compartir experiències i aprenentatges.
● Treballar en accions formatives específiques per a persones amb
edats properes a la jubilació, com el programa d’envelliment
actiu i positiu.
● Treballar amb la Diputació de Barcelona, el programa Tens
molt per veure, per a l’intercanvi de casals de gent gran.
● Editar una guia de recursos per a gent gran, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.
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Esports
● Ampliar els itineraris del programa Passeja i coneix Mollet i continuar
amb la programació oberta a tota la població de manera dirigida.
● Donar continuïtat al treball del programa dels Jocs Esportius
Escolars i el programa Mou-te.
● Continuar treballant en el programa L’esport educa, fem-ho bé!,
i dissenyar accions específiques per a la promoció dels valors
educatius de l’esport.
● Treballar en la imatge dels equipaments esportius per promoure
els valors del programa L’esport educa, fem-ho bé!
● Fer una campanya de sensibilització amb els pares i les mares
dels esportistes dels Jocs Esportius Escolars.
● Participar a la 4a edició del Cicle de passejades per a la gent
gran que organitza la Diputació de Barcelona.
● Publicar, un any més, la Guia de l’esport Mou-te!, amb la informació de l’oferta d’activitats esportives per a tothom.
● Continuar treballant amb Salut Pública en un programa esportiu
adreçat a les persones amb malalties cardiovasculars.
● Treballar en una oferta esportiva àmplia i variada durant l’estiu,
també amb la col·laboració de les entitats esportives de la ciutat.
● Oferir lligues esportives populars de bàsquet i futbol sala durant
tot l’any.
● Donar continuïtat a l’oferta de cursets de natació intensius durant
l’estiu, oberts a tota la població.
● Organitzar la VII edició de les Jornades esportives per a alumnes
de Primària.
● Continuar treballant dins del programa Per Molts Anys, amb
la Jornada esportiva per a la gent gran.
● Organitzar la XVI edició de la Nit de l’esport.
● Organitzar la XVII edició de la Festa de l’esport al carrer.
● Donar suport econòmic i tècnic al Pla Català l’Esport a l’Escola,
del qual Mollet del Vallès és municipi promotor.
● Crear un espai d’entitats per facilitar les gestions dels clubs
esportius que fan ús del Complex Esportiu Municipal Ca
n’Arimon.

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●

Continuar participant en els programes de teràpia dels cavalls
i activitats aquàtiques per a nens i nenes amb necessitats educatives especials que la Diputació de Barcelona promou des de
l’àrea d’Esports.
Donar continuïtat a les activitats esportives que s’organitzen
a l’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila: cros, jornades
esportives, intercanvis d’experiències amb les altres escoles de
la ciutat, etc.
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes
que desenvolupen els clubs i les entitats esportives de la ciutat.
Dissenyar un curs de primers auxilis adreçat a tot l’equip tècnic
dels clubs esportius de la ciutat perquè puguin actuar de manera
eficaç davant d’una situació de risc.
Donar continuïtat a la programació esportiva de la Festa Major
amb activitats adreçades a tothom
Dissenyar la programació esportiva de la Jornada de les Portes
Obertes de l’Esport per a tothom, amb activitats obertes a tota
la població.
Organitzar la Festa de la bicicleta i afavorir la participació de
tothom.
Finalitzar les obres de la coberta, paviment i tanca de la pista
exterior de Riera Seca.
Fer condicionaments de millora al Complex Esportiu Municipal
Ca n’Arimon.
Ampliar el material inventariable de la Pista Municipal d’Atletisme.
Millorar el recinte de les pistes de petanca del Club Petanca
Altaveu.

Educació
● Redactar el projecte de la quarta escola bressol municipal, ubicada a la Vinyota.
● Participar, conjuntament amb d’altres municipis de tot l’Estat,
en la xarxa temàtica Educació, cultura de pau i construcció
democràtica, en el marc de la xarxa estatal de ciutats educadores
(RECE).

●
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●

Desenvolupar les actuacions previstes en el Pla educatiu d’entorn:
◆ Implementar l’Observatori de la violència als IES de la ciutat.
◆ Programar actuacions amb entitats de la ciutat, adreçades
als centres educatius, amb l’objectiu de recuperar la memòria
democràtica.
◆ Organitzar un seminari de treball en xarxa.
◆ Seguir obrint el pati de l’escola Salvat Papasseit fora d’horari
escolar.
◆ Consolidar l’oferta de casals d’estiu per als infants de la ciutat.
◆ Coordinar els Tallers d’estudi assistit adreçats als centres de
Primària i Secundària.
◆ Continuar organitzant els tallers de contacte amb el món
laboral adreçats als alumnes de 4t d’ESO.
◆ Implementar el nou Pla municipal de prevenció de l’absentisme.
◆ Crear l’observatori municipal d’absentisme.
◆ Organitzar actuacions informatives sobre els sistemes educatius
dels països d’origen de l’alumnat nouvingut adreçades als
equips docents dels centres educatius.
◆ Mantenir els ajuts destinats a les famílies per garantir la participació
de tots els alumnes en les activitats del Pla educatiu d’entorn.
◆ Consolidar l’oferta d’activitats extraescolars artístiques: dansa,
música i teatre.
◆ Potenciar els projectes d’innovació educativa en els centres
escolars.
◆ Continuar oferint a l’alumnat de les escoles de Primària el
programa de suport i aprenentatge de la llengua catalana
(SALC).
◆ Organitzar els tallers per a la cohesió social adreçats a les
famílies de l’alumnat.
◆ Coordinar el curs de formació de familiars dinamitzadors de
la participació.
◆ Programar sessions formatives sobre el sistema educatiu a
Mollet adreçades a les famílies en diferents idiomes.
Programar la campanya de teatre, música i dansa per a tots els
centres educatius de la ciutat.

●

●

Desenvolupar la campanya d’informació i difusió dels centres
educatius de la ciutat
◆ Continuar donant suport econòmic i tècnic a les Associacions
de Mares i Pares (AMPA) dels centres educatius.
◆ Programar actuacions formatives adreçades a les AMPA.
◆ Seguir participant en la producció de la sèrie Mestres dins
la Xarxa d’ajuntaments del Vallès Oriental per a l’educació
en comunicació.
◆ Continuar demanant al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els terminis d’inici
i d’acabament de les obres d’ampliació del CEIP Cal Músic.
◆ Executar les obres de condicionament de les escoles públiques
de la ciutat previstes al programa d’inversions per a 2009.
◆ Vetllar perquè el departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya compleixi la data prevista d’ampliació del CEIP
Nicolás Longarón.
◆ Instar el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè iniciï el procés de construcció de l’edifici del
quart IES, els Serveis Educatius i l’Escola Oficial d’idiomes.
Potenciar els nous espais de l’escola de música i dansa.

Dona i Polítiques d’Igualtat
● Continuar potenciant l’associacionisme de les dones i la participació activa de les entitats, mitjançant suport tècnic i econòmic,
i incentivar la incorporació de nous àmbits de treball i de nous
grups de dones amb les seves programacions.
● Seguir dinamitzant el Consell Municipal de les Dones i crear
comissions de treball (violència de gènere, etc.).
● Continuar promovent en els equipaments municipals la creació
d’espais de canviadors per a nadons.
● Implementar i instar a conductes no discriminatòries i igualitàries
i a una tolerància zero respecte la violència i la discriminació
de gènere. Organitzar campanyes de sensibilització, informació
i educació vers la problemàtica de la violència.
● Aprofundir en l’educació no sexista i treballar per a la igualtat entre

●
●
●
●

●
●
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homes i dones. Coordinar la realització de tallers d’educació no sexista
als instituts d’educació secundària i escoles de Primària del municipi.
Seguir dinamitzant l’espai mensual de tertúlia Literatura amb
cafè a la biblioteca de Can Mulà.
Desenvolupar les accions del programa del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona.
Desenvolupar les accions del programa del 25 de novembre,
Dia Internacional en Contra de la Violència de Gènere.
Activar un Centre d’Informació i Recursos per a Dones que
donin resposta a les diferents demandes d’informació i atenció
per a les dones del municipi.
Continuar potenciant i ampliant els cursos d’informàtica per
a dones.
Aprovar i implementarel II Pla d’Igualtat sobre la base dels
resultats obtinguts de l’auditoria de gènere.

SERVEIS SOCIALS
Infància i família
● Incrementar les prestacions dintre del Servei d’Atenció Social
adreçat a persones i famílies, beques menjador, beques de llibres,
beques d’activitats de lleure, beques de escola bressol, bonificacions d’aigua i escombraries, targetes d’aparcament per a persones
amb disminucions, ajuts econòmics, etc.
● Tramitar prestacions i/o serveis especialitzats (centre de dia de
gent gran, residències gent gran, programa de la renda mínima,
ajuts de suport a la famílies, ajuts de lloguer, etc.).
● Oferir el Servei d’Informació i Assessorament en l’àmbit jurídic
i psicològic a les dones amb situacions de conflicte i manca de
suport i incrementar el seu treball amb grups i dins la comunitat.
● Consolidar la xarxa de treball de l’observatori local de violència
de gènere per tal de millorar el coneixement de la realitat i els
protocols de coordinació.
● Potenciar el Servei de Punt Trobada per donar suport a les famílies
en situacions de conflicte per causa d’una separació i/o divorci
i protegir-ne els infants.

●
●

●
●

●

Mantenir el servei de la Casa dels Petits a les dues escoles bressol
municipals oferint tallers de temes específics als pares.
Seguir prestant el servei de Centre Obert per a infants i adolescents, mitjançant activitats sòcioeducatives dirigides per educadors
especialitzats.
Desenvolupar accions en espais oberts de la ciutat de prevenció
als joves de conductes de violència .
Col·laborar amb el Departament de Justícia per desenvolupar
accions educatives, en benefici de la comunitat, per a la reinserció
dels joves en situació de risc.
Continuar executant el programa Benvingut a casa.

Gent Gran
● Incrementar els serveis d’atenció a domicili, amb els serveis de
teleassistència, ajut personal i ajut a la llar, adreçada a persones
amb dependència, sobre la base de la nova Llei aprovada pel
Govern.
● Organitzar jornades informatives adreçades a professionals del
Baix Vallès i a la ciutadania, sobre l’aplicació i el desenvolupament
de la Llei de dependència.
● Continuar amb el programa Avi, com estàs? de visites domiciliaries a la gent major de 75 anys i fer un seguiment de la seva
situació.
● Potenciar el programa de voluntariat adreçat a la gent gran, Al
teu costat, per donar suport a les persones que es troben soles
i necessitades d’acompanyament.
● Fer la campanya de difusió als casals d’avis i a les entitats sobre
l’oferta dels diferents serveis adreçats a la gent gran.
● Desenvolupar el projecte del Centre de Serveis per a la Gent Gran
El Lledoner, model pioner perquè integra tant els serveis de lleure,
culturals, de la formació, de la salut, de benestar i de voluntariat.
Aquest projecte es treballa amb diferents àmbits de l’Ajuntament.
● Impulsar la construcció d’un centre de dia per a la gent gran,
ubicat als baixos de pisos dotacionals que construirà la Generalitat
de Catalunya al barri de Can Borrell.
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Serveis per a tota la ciutadania
● Promoure el programa de subvencions i convenis, així com el
suport tècnic a les associacions.
● Prestar el servei del Centre d’Acollida Temporal per a allotjaments
d’emergència de forma temporal.
● Coordinar tots els serveis de l’àmbit social del municipi, amb
l’objectiu de consolidar una xarxa social.

●

Discapacitació
● Fer el seguiment de la construcció de la Residència i Centre
de dia assistida per a persones amb discapacitat psíquica a la
Vinyota.
● Participar, amb la Fundació Al-Bosc, en nous projectes
d’habitatges tutelats per a persones amb disminució psíquica.
● Ampliar l’assessorament de l’escola Can Vila a les USEE del
Baix Vallès, tant pel que fa a Primària com a Secundària.
● Finalitzar l’estudi de viabilitat d’un taller de pastisseria al Centre
ocupacional del Bosc i implantar programes de formació laboral
per a joves amb discapacitat.
● Reforçar el projecte de contractació de joves dels centres especials
de treball amb empreses col·laboradores.
● Adequar les feines a la situació actual econòmica del CET Alborada. Nova Orientació laboral.

●

SALUT PÚBLICA
Programes de Promoció de la Salut
● Treballar per la reconversió de l’hospital actual en un centre
sociosanitari que completi la xarxa de salut a la ciutat.
● Fer el seguiment de l’elaboració del Pla de transició de l’actual
hospital al nou.
● Executar el programa de salut comunitària, adaptat a les directrius
del Pla de salut de Catalunya i el Diagnòstic de salut de la ciutat.
● Fer el seguiment del programa Nen Sa, de la vacunació escolar
i del programa bucodental.
● Executar el programa de promoció de salut als centres educatius.

●
●
●

●
●
●

Ampliar el cicle de xerrades Parlem de Salut al Lledoner.
Continuar amb les les xerrades adreçades a pares i mares als
centres d’educació primària i secundària de la ciutat.
Potenciar els actes de celebració dels dies mundials més significatius que tinguin relació amb la salut.
Fer el seguiment dels serveis que presta el Centre d’Atenció i
Seguiment de Drogodependències gestionat pel Consorci Sanitari
de Mollet del Vallès.
Continuar el programa de prevenció de sobrepès de forma conjunta amb les àrees bàsiques de la ciutat.
Continuar el programa de promoció d’una bona salut mental
Cuidem-nos.
Posar en marxa el web de la Xarxa local de serveis a la infància
i a l’adolescència.
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats de salut pública de la ciutat.

Programes de Protecció de la Salut
Dur a terme el control sanitari del comerç minorista de venda
d’aliments i restauració.
● Continuar fent campanyes de vigilància d’higiene alimentària
en establiments d’alimentació.
● Promoure la formació en higiene alimentària per a manipuladors.
● Establir nou conveni anual de col·laboració per a la prestació
dels serveis mínims amb la futura Agència de Salut Pública de
Catalunya.
● Portar el cens d’animals de companyia i les llicències de gossos
potencialment perillosos.
● Fer campanyes de tinença responsable d’animals de companyia
en col·laboració amb seguretat ciutadana i convivència.
● Gestionar la recollida d’animals de companyia abandonats.
● Fer el seguiment i el control de l’expansió del mosquit tigre.
● Potenciar la participació ciutadana en el marc del Consell de
Benestar i Salut.
●

PRESSUPOST PER A 2009
El pressupost de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats mercantils municipals
per a 2009 és de 72.603.538,29 euros que, d'acord amb les diferents polítiques de despesa, es
distribueixen de la manera següent:

POLÍTICA DE DESPESA
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IMPORT (euros)

% s/total

Administració econòmica i tributària

4.325.431,94

5,96

Administració general

11.616.323,42

16

Comunicació, informació i participació social

2.156.656,65

2,97

Seguretat ciutadana i convivència

3.272.859,55

4,51

Desenvolupament econòmic

25.183.324,21

34,69

Infraestructures ciutadanes

7.900.637,40

10,88

Medi ambient

3.392.099,00

4,67

Serveis a la persona

14.756.206,13

20,32

TOTAL

72.603.206,13

100

