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Dissenyem conjuntament el Mollet del futur
El motor de Mollet som les persones que hi vivim. La nostra força és la convivència i el ric teixit associatiu
que omple d’activitats els nostres carrers i places cada dia. I la nostra essència és la ciutat mil·lenària,
que ens ha portat a ser 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 esport i hàbits de vida saludables, en els serveis a les persones amb discapacitat...
Crec que amb l’aportació de tots i totes Mollet millora dia a dia i és per això que t’animo a participar al
Pla Municipal 2019- 2023 i així planificar conjuntament una ciutat on les protagonistes siguin les
persones, creadora d’oportunitats i amb uns espais 100 % accessibles, sostenibles i verds.
Opina, proposa, participa, perquè junts construïm el Pla Municipal. Junts construïm el present i el futur
de Mollet.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
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Un nou pla d’actuació municipal per seguir transformant la ciutat
El Pla d’actuació municipal (PAM) és un conjunt d’accions i projectes per seguir millorant i transformant Mollet durant els propers
quatre anys amb la suma de la cooperació de la ciutadania, del teixit associatiu i dels agents econòmics i socials. El pla està dividit
en tres grans eixos que dibuixen cap a on ha d’anar la ciutat en aquest mandat:

Eix 1 - PERSONES

Eix 2 - OPORTUNITATS

Eix 3 - ESPAIS

Actuacions per fer de Mollet
una ciutat educadora,
participativa i justa
socialment.

Actuacions per ser una ciutat activa,
generadora d’ocupació i de noves
activitats, propera a Europa
i emprenedora.

Actuacions per una ciutat més verda,
sostenible i saludable, que refermen
el compromís de la ciutat contra
el canvi climàtic.

Descobreix-les

Descobreix-les

Descobreix-les

Aquest pla segueix el model de ciutat acordat al Pla Estratègic de Ciutat Mollet 2025 i impulsat als darrers plans municipals de mandat, i estableix els objectius
de la igualtat entre persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat a través de les polítiques públiques. En aquest mandat 2019-2023 es seguirà treballant
en aquest model de ciutat amb quatre programes estratègics transversals:
· Mollet amb l’Agenda ODS 2030 de les Nacions Unides.
Aquest programa treballa a través de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que el conjunt d’administracions del món han de donar compliment a l’any 2030.
· Ciutat Educadora i Saludable.
Aquest programa té l’objectiu de relacionar les polítiques municipals adreçades a l’educació des de la vessant cívica, integradora, en hàbits saludables impulsant,
per exemple, la pràctica esportiva o una bona alimentació equilibrada i saludable.
· Ciutat Verda.
Programa que coordina les polítiques pel desenvolupament sostenibilitat que s’impulsin des de l’administració local.
· Ciutat Innovadora (SMART).
El programa per la innovació té l’objectiu de millorar els serveis públics municipals a través de la implantació de noves tecnologies i l’ús del big data.
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Eix 1 - PERSONES
BON GOVERN, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

· Promourem un pacte municipal pel bon govern i el compromís per la qualitat institucional de la política.
· Continuarem desplegant les cartes de serveis municipals i els seus mecanismes de control i avaluació dels resultats.
· Internalitzarem el coneixement i el disseny de solucions i serveis, aplicant les millors fórmules de prestació de serveis finalistes amb un control més intens
sobre la qualitat prestada.

· Promourem espais de millora contínua a l'organització per seguir oferint uns serveis públics de qualitat i adaptats a les necessitats de la ciutadania.
· Promourem l'actualització del Reglament Orgànic Municipal
· Millorarem les fórmules de contractació, certificació d’entitats col·laboradores, seguiment i assegurament de la qualitat del servei prestat.
· Continuarem incorporant la responsabilitat social i els valors i principis recollits en el Codi Ètic i de Bon Govern del nostre ajuntament.
· Renovarem la web municipal, la seu electrònica i el portal de tràmits.
· Potenciarem els canals d’informació municipals digitals: web municipal, xarxes socials, pantalles dinàmiques i butlletins, per tal que la ciutadania estigui
informada dels serveis i l’acció municipal en tot moment.

· Seguirem donant suport a la comunicació de proximitat i els mitjans locals, de ràdio, premsa i televisió.
· Impulsarem processos participatius amb el conjunt de la ciutadania sobre temes d'interès general i d’avaluació dels serveis públics municipals.
· La ciutadania decidirà anualment el 10% del pressupost municipal d’inversions a través d’un procés participatiu.
· Crearem noves cartes de serveis municipals amb compromisos públics i presentarem bianualment un informe d’avaluació, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia
dels serveis públics municipals.

· Treballarem per consolidar l'Espai 26 com espai de participació i de governança ciutadana amb l'ús de plataformes digitals de participació.
· Continuarem fent rendiment de comptes amb el contacte directe de les Trobades ciutadanes amb l'alcalde als barris, l'espai Connecta amb l'alcalde, i el
servei de les Regidories de barri.

· Crearem el Banc Municipal d’aportacions participatives ciutadanes per fer més efectiva la participació.
· Implementarem les accions i projectes del Pla Estratègic tot orientant-los a assolir els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per les Nacions Unides.
· Continuarem fent seguiment i avaluació periòdica del Pla Estratègic a través de les Comissions d’impuls, integrades per experts, agents socials i econòmics de la ciutat.
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Eix 1 - PERSONES
BON GOVERN, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

· Continuarem col·laborant amb la xarxa de Plans Estratègics urbans i territorials.
· Difondrem el Portal de Transparència perquè la ciutadania pugui consultar l'ús dels diners públics.
· Continuarem sent ciutat capdavantera en l’aplicació de mesures de transparència en la gestió pública i mantenir l’actual guardó d’Ajuntament 100% transparent.
· Potenciarem la figura del voluntariat com a figura de suport a les activitats i programes de diferents àmbits: cívic, socials, etc.
· Potenciarem la figura del Síndic Personer, com a òrgan independent per a la supervisió de l’administració local i la defensa dels drets de la ciutadania.
· Col·laborarem en 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 i amb la implicació d’agents socials i entitats molletanes.

· Defensarem els interessos de Mollet, per sobre dels interessos d’altres administracions i governs.
· Continuarem divulgant els valors de la democràcia mitjançant el llegat de Jordi Solé Tura i el Centre d'Estudis que porta el seu nom.
EDUCACIÓ

· Impulsarem la FP Dual i les xarxes territorials que fomentin convenis de col·laboració entre els agents formatius i les empreses.
· Mantenir la tarifació social a les escoles bressol municipals.
· Oferir projectes educatius innovadors i de proximitat com Patis Oberts, Educació 360 i Escola Nova 21.
· Impulsarem la participació de les escoles molletanes a Escola Nova 21, i ens comprometem a crear quan acabi la Xarxa d’Innovació Local.
· Reconeixerem l'alumnat amb millors notes i currículums, i crearem una beca d'excel·lència per a estudiants.
· Impulsarem el concepte de Ciutat Educadora des de múltiples àmbits, per desenvolupar totes les potencialitats educatives de la ciutat, tot incorporant els
principis de la Carta de Ciutats Educadores.

· Impulsarem formacions i jornades als centres escolars sobre robòtica i sobre l’ús de noves tecnologies per a l’aprenentatge.
· Treballarem perquè l’Escola Municipal de Música i Dansa segueixi sent el referent a la ciutat en el seu àmbit, oferint educació musical de qualitat i excel·lència.
· Vetllarem perquè l’administració educativa competent garanteixi una oferta educativa pública de qualitat, que doni resposta a les necessitats de la nostra ciutadania.
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Eix 1 - PERSONES
EDUCACIÓ

· Reclamarem al Departament d’Ensenyament una planificació a mig termini, consensuada amb la comunitat educativa.
· Defensarem el principi d’inclusió en els processos d’escolarització dels nens, nenes i joves amb discapacitat.
· Instarem a la Generalitat de Catalunya que vetlli perquè tothom tingui la possibilitat de continuar amb l’educació post obligatòria, garantint una oferta
suficient de places als Cicles formatius professionals.

· Impulsarem actuacions de coordinació amb la xarxa educativa del municipi per millorar l’èxit escolar, reduir els percentatges d'absentisme i la formació per
a col·lectius en risc social.

· Impulsarem el coneixement de l'alumnat de l'emprenedora i el cooperativisme, i la participació dels nens i les nenes en les institucions democràtiques, a
través del Consell municipal dels infants.

· Col·laborarem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat en el procés de matriculació i de distribució d’alumnes de forma equitativa, a través
de la Comissió d’escolarització, entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

· Potenciarem l’Oficina Municipal d’Escolarització, per tal d’apropar als ciutadans tota la informació educativa del municipi.
· Continuarem millorant les infraestructures, serveis i equipaments de la xarxa de centres educatius públics, per garantir la digitalització de les eines i les
millors condicions de la tasca educativa tot i ser competència de la Generalitat de Catalunya.

· Desenvoluparem, amb col·laboració amb el Departament d’Educació, el Pla Educatiu d’Entorn de Mollet per tal de millorar la qualitat educativa i garantir la cohesió social.
· Reforçarem els Camins escolars per afavorir la seguretat dels alumnes i l’ús racional dels vehicles, i millorar les entrades i sortides de les escoles, senyalitzant
els passos de vianants, limitant la velocitat dels cotxes i posant passos elevats.

· Donarem suport i treballarem conjuntament amb les entitats i associacions d’educació del municipi.
· Promocionarem la dinamització i la participació de les famílies en els centres.
· Potenciarem la alimentació ecològica i de proximitat als centres i menjadors, sobre els coneixements del projecte europeu Diet for a green planet.
· Potenciarem els convenis entre l’Ajuntament i els centres educatius i universitats perquè els estudiants puguin fer les seves pràctiques als diferents serveis municipals.
· Fomentarem el coneixement i l’intercanvi d’alumnat dels centres educatius de Mollet i les ciutats agermanades.
· Produirem una guia de gestió d’horts escolars a Mollet.
· Impulsarem la tarifació social a l’Escola Municipal de Música i Dansa.
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Eix 1 - PERSONES
SERVEIS SOCIALS

· Incidirem en els programes de suport per a la integració i la inclusió social especialment en l’àmbit de la dona, la joventut i la infància.
· Continuarem garantint el suport i ajuts a famílies amb vulnerabilitats amb serveis de suport com l'Ajut a Domicili a famílies amb persones amb Dependència.
· Garantirem el servei d’assistència a domicili per a totes les persones que ho necessitin, atenint-nos a criteris de renda.
· Continuarem entre els primers municipis d’Espanya en atenció i inversió en Serveis Socials impulsant i ampliant els programes municipals.
· Plantejarem una revisió del marc legal vigent, la Llei de serveis socials del 2007, sorgida en un moment precrisi i que donava resposta a un altre context

social i econòmic, ja que aquesta llei necessita una actualització plantejada amb un paper actiu dels ajuntaments a partir del coneixement exhaustiu de
les noves realitats quotidianes detectades.
· Exigirem a la Generalitat la consolidació major dotació del Contracte Programa amb els Ajuntaments i la correcta aplicació de la Renda Garantida i el combat
contra la pobresa energètica.
· Impulsarem una nova promoció d’habitatges tutelats per a persones amb discapacitat conjuntament amb la fundació Alb-Bosc.
· Treballarem amb la Taula de coordinació d’entitats per a la inclusió social a la ciutat.
· Continuarem amb els tallers estratègics per l’estalvi energètic a la llar per a famílies en situació de risc de pobresa energètica.
· Demanarem a la Generalitat de Catalunya la construcció d'un centre obert per a infants i joves, i que el Baix Vallès tingui un equip propi d'atenció a la infància d'alt risc.
· Donarem a conèixer a la ciutadania quina és la cartera de serveis, ajudes tècniques i econòmiques de què disposa la ciutat així com de la seva xarxa assistencial.
· Garantirem l’alimentació de tots els infants en períodes de vacances escolars.
· Treballarem en el Projecte d'Aliances Locals per la Inclusió Social en matèria de pobresa energètica.

IGUALTAT, DIVERSITAT I SOLIDARITAT

· Posarem en marxa noves unitats productives que garanteixin el futur sostenible del Centre Especial de Treball Alborada i intercanvi d'experiències amb altres centres.
· Continuarem treballant en la implantació de noves tècniques per millorar l’accessibilitat i la comunicació de les persones amb discapacitat psíquica i sensorial.
· Treballarem conjuntament amb la Fundació Alb-bosc per incrementar el nombre de pisos tutelats al barri de Plana Lledó i garantir el seu bon funcionament.
· Incrementarem la comercialització dels diferents productes elaborats al Centre Especial de Treball Taller Alborada.
· Aplicarem el principi d’accessibilitat universal per tal d’eliminar qualsevol barrera física o comunicativa que impedeixi el ple gaudiment de les activitats i
accés a llocs de residència i dels serveis públics.
· Treballarem amb nous programes i serveis per tal de dur a terme estratègies amb les persones amb discapacitats que pateixen un envelliment precoç

2019/2023

Eix 1 - PERSONES
IGUALTAT, DIVERSITAT I SOLIDARITAT

· Continuarem treballant per la inclusió, aplicant mètodes de treball per als infants i les seves famílies amb problemes específics.
· Continuarem oferint els tallers d'acollida i coneixement de la llengua i l'entorn a la població nouvinguda
· Donarem suport i treballarem conjuntament amb les entitats i associacions de solidaritat del municipi.
· Continuar amb les línies de treball de l'Ajuntament en temes de Solidaritat i Cooperació, a través de la participació activa dins de la direcció del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i els seus programes i projectes per la justícia global, Crisis Migratòries, Drets Humans i Dret d’Asil.
· Pintar passos de vianants amb colors LGTBI per visualitzar el suport al seu col·lectiu i a les seves reivindicacions.
· Iniciar la posada de pictogrames a espais públics per facilitar comprensió i ajuda de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID).
· Instal·lar canvia-bebès a tots els banys públics municipals, masculins i femenins.

POLÍTIQUES DE GÈNERE

· Continuarem incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, avançant cap a una plena igualtat d’oportunitats entre homes i

dones i posant l’accent en la coeducació.
· Continuar accions del III Pla d’Igualtat de Mollet del Vallès i la coeducació (sensibilització, comunicació...) i la visibilitat del col·lectiu LGBTI.
· Desplegament del Punt Lila municipal i del protocol d’actuació Solo un si és Si, davant l’assetjament i les agressions sexuals a espais festius i contextos d’oci.
· Promourem un Pacte Local per la Conciliació a través del qual es promogui la racionalització d’horaris i la corresponsabilitat entre homes i dones.
· Potenciarem al CIRD Joana Barcala amb els tallers i el Programa “En Femení” adreçat l'empoderament de les dones.
· Continuarem treballant tots els temes d'Igualtat i Violència de gènere amb entitats i associacions de la ciutat.
· Continuarem oferint el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) en l’àmbit jurídic i psicològic que pateixen situacions de conflicte de parella i manca de suport.
· Donarem suport i treballarem per la igualtat i l'erradicació de la violència de gènere conjuntament amb les entitats i associacions de dones i alumnes de secundària i primària.
· Realitzarem propostes actives d’ocupació i igualtat laboral, així com de promoció de les dones emprenedores.
· Continuarem reivindicant els drets de les dones (dret a decidir sobre el propi cos) mitjançant les mocions presentades en els plens municipals com a eina
de reflexió i suport, siguin o no drets de competència municipal.
· Garantirem la coordinació amb el Govern de la Generalitat perquè dediqui els recursos necessaris per facilitar el desenvolupament de polítiques públiques
promotores de la igualtat als municipis.
· Realitzarem accions de suport i foment de l’ocupació que afavoreixin la incorporació de la dona al mercat laboral i la cultura emprenedora.
· Continuarem treballant i potenciant la Taula municipal de mutilació genital femenina promovent accions formatives i de sensibilització.
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Eix 1 - PERSONES
POLÍTIQUES DE GÈNERE

· Ampliarem el treball amb la integració dels homes en matèries de prevenció i sensibilització de la violència masclista.
· Aplicarem el pla de comunicació de Polítiques d’igualtat, per la qual cosa s’ha incrementat la presència d’accions comunicatives als mitjans.
INFÀNCIA I JOVENTUT

· Desenvolupar el Pla Local de Joventut 2019-2022 de Mollet del Vallès i el carnet de descomptes Mollet és jove.
· Ajudar a l'emancipació dels joves amb ajudes per l'habitatge, formació i cerca d'ocupació
· Crearem el carnet “Mollet és Jove” amb tarifes amb preus reduïts per a joves en instal·lacions, serveis, activitats culturals, esportives, ...
· Donar suport a l'èxit acadèmic amb aules d'estudi, programes contra el fracàs escolar i orientació formativa
· Continuar impulsant programes i activitats juvenils als centres i espais municipals per a joves i per a les seves entitats
· Crearem un espai de comunicació i diàleg amb els estudiants de secundària, potenciant una comunicació fluida, tant amb els joves com amb els equips docents.
· Farem un Pla estratègic de comunicació TIC- jove per potenciar l'accés a la informació de serveis municipals als joves
· Donarem assessorament i suport als joves al nou espai Mollet HUB i al Punt Jove en àmbit acadèmic, tecnològic, laboral, d'habitatge i de viatges
· Potenciar la participació i codecisió amb els joves pel foment de la democràcia local amb la participació en processos participatius i projectes juvenils com

Suport a les Iniciatives Juvenils o Viver de Projectes
· Promourem la participació dels joves en projectes artístics.
· Augmentarem la programació de formació i la difusió de les activitats culturals juvenils en col·laboració amb els equipaments municipals i especialment el Museu Abelló.
· Seguirem treballant per un jovent sa a través de pràctica esportiva, lleure saludable i prevenció de conductes de risc entre els i les joves.
· Seguirem treballant colze a colze amb la biblioteca per tal de donar continuïtat als programes de promoció de la lectura.
· Seguirem donant suport a les diferents entitats juvenils locals, tant amb la cessió d’espais com finançant els seus projectes i activitats.
· Desenvoluparem activitats que fomentin la cultura democràtica, la convivència i el civisme entre els joves.
· Farem que Mollet sigui reconeguda per UNICEF com "Ciutat amiga de la infància".
· Farem un Pacte Municipal per la Infància pel benestar infantil, contra la pobresa infantil i promoure hàbits saludables
· Exigirem a la Generalitat el compliment dels protocols contra l'abús i assetjament escolar i la restitució de les partides per a les escoles bressol.
· Impulsarem des de Mollet al Parlament de Catalunya: l'increment d'inversions en polítiques d'infància, l'actualització del Pacte per a la Infància i el desplegament
de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència.
· Ampliar i diversificar l’oferta i espais de lleure per a joves.
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Eix 1 - PERSONES
GENT GRAN

· Obrirem una xarxa municipal on-line, Amistats Mollet, per a la relació i coneixença de persones majors de 65 anys.
· Ampliarem els dispositius de seguretat a les llars per a persones grans.
· Establirem un programa per tal de garantir la protecció de les persones amb Alzheimer i altres malalties relacionades amb la pèrdua de la memòria.
· Apostarem per l'envelliment actiu ampliant els programes de dinamització i acompanyament per a gent gran amb el suport de voluntariat.
· Avançarem en el projecte intergeneracional “Els nostres mestres”.
· Exigirem a la Generalitat els compromisos d'ampliar les places públiques de residència i centre de dia amb la concertació o la construccio d'un nou centre
de dia i pisos per a gent gran al barri de Can Borrell.

· Continuarem facilitant el gaudi de descomptes i bonificacions i d'activitats lúdiques, en funció dels seus ingressos, d'activitats lúdiques i culturals per a la gent gran.
CULTURA, PROMOCIÓ CÍVICA I FESTES

· Desenvoluparem la restauració de l’edifici municipal de Jaume I per convertir-lo en un espai col·lectiu d’entitats.
· Mantindrem l’obligatorietat urbanística de construir el centre cultural “El Tabaran” a l’Avinguda Llibertat per convertir-lo en un espai cultural i polivalent al centre de la ciutat.
· Modernitzarem les instal·lacions culturals i cíviques de la ciutat i mirarem d'ampliar nous espais a Can Gomà i grans naus de la ciutat.
· Mantindrem “Arts i Escena”, un programa estable arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.) i cinema familiar.
· Consolidarem la Mostra Internacional de Titelles (MITMO) com a referent europeu en el sector del titella i estudiarem la creació d’un espai singular i permanent
per a les titelles a la ciutat.
· Organitzarem diversos Festivals de Música de la ciutat: Bluegrass Al Ras i el Festival de Música Internacional Sona Mollet, el Devil Fest i el Festival música
jove Sun Mollet.

· Promourem l’art i la cultura a la ciutat, potenciant els artistes locals proposant nous recursos i mecanismes d’ajut per a creadors i artistes per tal de situar
la creació artística i la producció cultural com a eix del nostre projecte.

· Continuarem potenciant la formació i creació músical i la pràctica de la dansa a l'Escola Municipal de Música i Dansa, espais i festivitats a la ciutat.
· Oferirem una programació estable d’activitats, cursos i tallers a la xarxa de centres cívics i culturals de la ciutat.
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Eix 1 - PERSONES
CULTURA, PROMOCIÓ CÍVICA I FESTES

· Continuarem amb una xarxa de centres cívics de la ciutat com a eixos vertebradors de la cultura de proximitat, la cultura del civisme i la participació ciutadana.
· Obrirem espais laboratori per a la creació artística a Can Gomà i al Museu Abelló, tot estimulant la participació de nous públics, així com de tots els sectors
socials i entitats del municipi.
· Facilitarem que la gent s’apropi al coneixement científic i humanista, a la literatura i a l’art a través de xerrades, cursos, presentacions literàries, recitals
poètics, espais de reflexió, etc.
· Continuarem potenciant la Biblioteca de Can Mulà com equipament cultural de base, cohesionador i integrador.
· Aprofundirem en el coneixement del passat i present de Mollet i el divulgarem entre la ciutadania a través del Centre d’Estudis Molletans.
· Col·laborarem estretament amb les entitats i associacions del municipi per a l'ús conjunt d'espais i d'esdeveniments a la ciutat.
· Continuarem potenciant la cultura tradicional catalana (sardanes, castellers, diables, bestiari, gegants, esbart, etc.) i d'altres regions a través dels centres
regionals ubicats a la ciutat i amb la celebració de les diferents festes autonòmiques.
· Establirem un calendari anual d'activitats d’oci familiars als parcs de la ciutat (cinema a la fresca, màgia, música, circ, etc.).
· Consolidar el Museu Abelló com un espai cultural de proximitat, tot estimulant la participació de nous públics, així com de tots els sectors socials i entitats del municipi.
· Continuarem participant activament en la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, i en l’impuls de la Carta dels Drets Humans a la Ciutat.
· Aplicarem i donarem a conèixer l’Ordenança de Convivència Ciutadana, a través de campanyes de sensibilització i accions amb la comunitat educativa,
teixit associatiu i ciutadania per difondre els valors de la convivència i el civisme.
· Repensar la Festa de l’Arbre a nous espais de ciutat que facilitin la sostenibilitat, la participació i la conscienciació ciutadana.
· Fer més inversions per activitats de joves, petits i grans als equipaments públics.

ESPORTS

· Millores dels equipaments i dels espais esportius municipals (canvis de gespa i tanques perimetrals als camps de futbol, tancament de la terrassa de les
pistes atletisme, cobriments camps escolars, …)

· Remodelació Integral del Pavelló de Riera Seca.
· Mantindrem l’acord amb el Servei Català de Salut per incloure la pràctica esportiva en les receptes per a millora de la salut. (Recepta Esportiva).
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ESPORTS

· Potenciarem les instal·lacions municipals de Ca n’Arimon com a centre d’esports, salut i activitat física.
· Innovarem amb un nou Pla director d’Esports en xarxa amb les entitats i clubs.
· Organitzarem noves edicions de l'ampli programa esportiu molletà amb els clubs esportius: la Festa de l'Esport al carrer, la Nit de l'Esport, el programa dels
Jocs Esportius Escolars, el programa L'Esport educa, fem-ho bé!, Mou-te i Cursa de Sant Vicenç.

· Promourem o donarem suport a les entitats en l'organització d'esdeveniments esportius
· Promourem els valors de la solidaritat a través de la pràctica esportiva
· Senyalitzarem circuits urbans i circuits a Gallecs per l'activitat esportiva.
· Potenciarem la pràctica de bicicròs amb un circuit permanent i dels esports al Skate Parc amb noves competicions.
· Farem que l'espai públic esdevingui un espai de dinamització i pràctica esportiva.
· Pla municipal de Formació i Valors pels tècnics dels clubs esportius
· Ampliarem als alumnes d’ESO el programa de jornades esportives escolars.
· Promourem el creixement de la participació femenina i del col·lectiu de persones amb discapacitat a les activitats esportives.
· Crearem un espai d’activitat física a l’aire lliure a cadascun dels barris de la nostra ciutat.
· Continuarem treballant i potenciarem amb els CAP en el projecte de la recepta esportiva
· Col·laborarem amb els clubs de la ciutat per oferir un ventall ampli d’activitats esportives durant els períodes de vacances escolars.
· Treballarem els hàbits saludables a través dels programes esportius.
· Donarem continuïtat a la Festa de l’esport al carrer.
· Mollet com a Ciutat impulsora de punt de trobada i intercanvi, envers l'esport municipal, amb altres ciutats europees similars.
· Renovar parc d’activitat física de Ca l’Estrada.
· Estudiar nous parcs de calistènia a la ciutat i a Gallecs.
· Estudiar nous parcs biosaludable de fitness per a infants i adults.
· Millorar la tanca perimetral del camp municipal de la Zona Sud.
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SALUT PÚBLICA

· Reservarem un espai al sector del Calderí perquè la Generalitat de Catalunya construeixi una 3ª àrea bàsica de Salut (CAP) a Mollet.
· Continuarem treballant el projecte Mollet “Ciutat Cardioprotegida” amb més desfibril·ladors als espais públics i més ciutadania formada en el seu ús.
· Promourem l’adhesió al moviment europeu de Ciutats Saludables i les seves xarxes.
· Continuarem oferint treballant amb el Pla de prevenció de drogodependències, prevenint i tractant si és necessari les addicions al Punt d'atenció comarcal SPOTT.
· Continuarem realitzant controls sanitaris als establiments de restauració i de venda d’aliments i begudes per garantir la innocuïtat i la salubritat dels
productes alimentaris.

· Mantindrem i ampliarem les xerrades per a Famílies a les escoles d'educació primària i secundària sobre temes que siguin d’especial interès en matèria de salut.
· Seguirem col·laborant amb el servei català de la salut per ampliar serveis públics de sanitat a la ciutat i evitar desplaçaments.
· Exigirem el compromís de la Generalitat per continuar oferint una cobertura sanitària que es fonamenti en uns serveis de salut pública de qualitat, com a
dret fonamental del benestar de la ciutadania.

· Treballarem conjuntament amb l’Hospital de Mollet i el Sociosanitari de la ciutat com a centres sanitaris de referència del Baix Vallès.
· Continuarem promocionant la celebració dels dies mundials (SIDA, tabac, salut mental, fibromiàlgia, etc.) a través de campanyes de divulgació i prevenció.
· Continuarem divulgant per a tothom hàbits saludables des dels difernts programes de promoció de salut com el cicle de xerrades Parlem de Salut, el
programa radiofònic CUIDA'T o el programa Entorn Sense Fum

· Donarem suport i treballarem de forma conjunta amb les entitats i associacions de salut del municipi (AFIMOIC, Mollet contra el càncer…)
· Treballarem des de la taula de salut mental per prevenir les malalties mentals i per reduir l’estigma vers la malaltia mental.
· Treballarem conjuntament amb els centres d’atenció primària, l’Hospital i les entitats tots els programes de salut comunitària.
· Potenciarem els tallers de prevenció sobre addicions, trastorns de comportament alimentari, salut sexual, etc., en coordinació amb els centres educatius
de secundària.

· Seguirem realitzant controls sanitaris a sorrals de jocs infantils i establiments de pírcing i tatuatges.
· Continuarem treballant en matèria de seguretat ambiental com el control de plagues i control de les piscines d'ús públic.
· Estudiarem conjuntament amb l’Hospital la implantació d’alimentació saludable i de proximitat en l’àmbit de la Fundació Sanitària de Mollet.
· Difondrem missatges d’alimentació saludable per a la ciutadania de Mollet.
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RESPECTE ANIMAL

· Pla de xoc per una tinença responsable d'animals de companyia per tal que hi hagi un equilibri entre el respecte animal i la seva protecció amb la inexistència
de molèsties als veïns per al foment d'una bona convivència.

· Farem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per defensar els drets dels animals a viure dignament; sancionant tot cas de maltractament
i crueltat animal

· Continuarem garantint la recollida d’animals perduts i/o abandonats a la via pública cada dia de l'any
· Continuarem amb el projecte de colònies de gats controlades, amb alimentadors voluntaris acreditats i formats.
· Ampliarem el nombre de zones d’esbarjo per a gossos de la ciutat i compaginarem espais diferents per a gossos grans i gossos petits.
· Continuarem mantenint la gratuïtat per al cens d´animals domèstics, si es demostra que són adoptats.
· Incrementarem les sancions previstes a les ordenances municipals per als propietaris de gossos amb conductes incíviques.
· Promourem, amb associacions i clíniques veterinàries, campanyes per a la implantació del xip i el cens de gats, gossos i fures
· Promoure fires d'adopció, activitats educatives i culturals a la ciutat, especialment en escoles i instituts, on es reconegui el respecte i l’empatia vers ells.
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

· Modernització tecnològica i incrementarem els efectius de la Policia Municipal i els agents cívics.
· Organitzarem campanyes permanents al carrer i a diferents hores amb serveis de policia de paisà.
· Establirem mesures per fer efectiu el compliment de sancions de conductes incíviques, especialment les persones amb dificultats econòmiques i en casos
de conflicte greu en el mal ús de l'habitatge

· Potenciarem la transversalitat d’actuació de tots els actors en matèria de seguretat, establint protocols d’actuació entre els diferents agents, per optimitzar
recursos i incrementar l’eficàcia, eficiència i millora dels serveis públics en matèria de seguretat.

· Proposarem la confecció de la Llei del sistema policial de Catalunya que superi l’actual model de separació competencial i que contempli la intervenció
integral de les policies dins del territori català.
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SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

· Continuarem les campanyes d’informació de la Policia Municipal i Protecció Civil per millorar la seguretat als comerços, els serveis i la ciutadania.
· Continuarem realitzant campanyes i actuacions de prevenció en matèria de seguretat viària a partir d'un nou Pla Local de Seguretat Viària.
· Promourem la mediació com a eina de resolució de conflictes. Garantirem l’atenció personalitzada i els tallers de resolució de conflictes a través del servei de mediació.
· Continuarem treballant programes que donin suport a les tasques de traducció, mediació i sensibilització intercultural.
· Promourem el diàleg interreligiós amb les diferents comunitats religioses de la ciutat.
· Promourem el treball en benefici de la comunitat com a substitució al pagament de les sancions econòmiques establertes per actes incívics.
· Promourem de manera regular campanyes de sensibilització i de foment del civisme i la convivència (comunitats de veïns, gossos, residus, sorolls ...).
· Fer un major control dels gossos a les zones de parcs infantils.
· Fomentar el civisme a l’espai públic amb accions i campanyes(als parcs, reciclatge, zones lleure, entorn escoles, …).
· Fer una major control contra les pintades a façanes, vials i passejos.
· Destinar més recursos contra les pintades-grafits.
· Reduir la contaminació acústica i molèsties de la zona de lleure de Can Fàbregas-Riera Seca.
· Establir col·laboracions de la Policia Municipal durant l’entrada i sortida d’escoles.
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OCUPACIÓ

· Donarem continuïtat al model de triple acció per l’ocupació: espai per emprenedoria i innovació (Mollet HUB), espai per la formació (Mollet Forma) i espai
per l’orientació laboral (Mollet Oriental).

· Seguirem apostant pel PIVEM, pla d’ocupació local de Mollet, el qual dóna oportunitats de feina a persones amb dificultats socioeconòmiques.
· Farem un estudi de les necessitats d’ocupació que tenen les empreses de Mollet i del conjunt del Baix Vallès perquè l’Empresa Municipal de Formació i
Ocupació (EMFO) ofereixi cursos de formació adequats a aquesta demanda per facilitar la inserció de persones en atur i la millora de la capacitació de
persones en actiu.

· Impulsarem plans d’ocupació orientats especialment als col·lectius més vulnerables com els joves, les dones i els majors de 45 anys.
· 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.

· Establirem un sistema d’ajuts i bonificacions per promoure la creació d’empreses i comerços i d'incentius per fomentar la contractació de treballadores
i treballadors desocupats.

· Establirem acords amb els agents socials per tal de cooperar en la posada en marxa d'actuacions i programes que afavoreixin la generació d'ocupació en
especial dels col.lectius amb dificultat.

· Oferirem eines que fomentin la cultura emprenedora i facilitin la col·laboració i l'intercanvi d'experiències entre persones emprenedores.
· Donarem suport, assessorament personalitzat i seguiment laboral a aquelles persones que arriben al Servei municipal d’Ocupació (EMFO) derivades
de Serveis Socials.

· Promourem el valor l'economia cooperativa i la inserció en el mercat laboral de persones amb discapacitats.
· Exigirem l’acord amb el SOC per tal de reformular un gran acord per l’Ocupació de Qualitat a Catalunya amb el traspàs de competències en matèria de
planificació, gestió i execució de polítiques actives als municipis.
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PROMOCIÓ EMPRESARIAL

· Impulsarem el Parc Empresarial “Can Prat” per donar un nou impuls econòmic a Mollet. Un espai productiu de més de 130.000m2 on es puguin instal·lar
noves empreses industrials.

· Enfortirem el teixit empresarial i industrial desenvolupant el Pla de Millores als Polígons d’activitat econòmica amb millors infraestructures i fibra òptica i
amb l'oficina de suport a les empreses.

· Impulsarem el Consell Econòmic i Social amb el sector empresarial i els sindicats per treballar per un model de desenvolupament econòmic que reforci la
competitivitat i la innovació del teixit productiu local i la creació d'ocupació de qualitat.

· Avançarem en l'aplicació de mesures de simplificació de tràmits administratius amb l'objectiu de flexibilitzar i agilitzar l'atorgament de llicències d’obres i d'activitats.
· Treballarem amb l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès per a la millora dels espais industrials i el disseny d'accions de suport a la competitivitat del teixit
industrial i la recerca d'operadors privats per a la instal·lació d'activitats comercials i d'oci juvenil familiar.

· Promourem l’Oficina municipal d’Atenció a les Empreses com a un punt de contacte directe, específic i diferenciat per a l'activitat econòmica de la ciutat
on fer gestions de tràmits vinculats a l'activitat empresarial.

· Col·laborarem en la difusió de l'FP dual com a base del creixement industrial.
· Bonificarem a les persones aturades que vulguin posar en marxa un projecte d'autoocupació.
· Participarem de manera activa en els projectes de cooperació territorial per a la reactivació econòmica i la generació d'ocupació especialment en l'Àmbit
B30 i la Xarxa C17.

· Participarem de la xarxa de ciutats El Perfil de la Ciutat, com a plataforma de ciutats mitjanes catalanes que ofereix indicadors econòmics i socials comparats i útils.
· 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 emprenedores, des del Mollet HUB.

· Fomentarem l'economia col·laborativa, social i solidària i potenciarem, de manera singular, que les iniciatives emergents d’economia verda, circular i blava
es fonamentin en projectes cooperatius i col·lectius.

· Potenciarem el Mollet Hub com un espai d'emprenedoria vinculat a la innovació i a la transferència de coneixement entre la ciutadania i les empreses.
· Promourem activitats privades de lleure i cinema a la ciutat.
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COMERÇ I MERCATS

· Desenvoluparem el Pla de Dinamització Comercial, de la mà dels comerciants per fer enfortir el comerç local i de proximitat.
· Estudiarem la viabilitat per a la posada en marxa d'un organisme públic-privat de dinamització comercial.
· Tindrem en compte en l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal el paper vertebrador de la vida social i econòmica de la ciutat que desenvolupa
el sector comercial i de serveis.

· Posarem en marxa un pla de dinamització de locals comercial buits.
· Desenvoluparem la Campanya comerç proper per conèixer als i les comerciants de la ciutat.
· Reforçarem el model associatiu i participatiu del món del comerç tot fomentant la promoció i el suport a les associacions de comerciants de la ciutat i als
diferents agents del sector.

· Promourem la instal·lació d’operadors comercials i del sector serveis per tal de complementar l’oferta comercial i d’oci de la ciutat.
· Crearem el programa “Experiència Mollet” per compaginar les activitats culturals de la ciutat, amb l’oferta comercial, de restauració i de serveis.
· Potenciarem i garantirem la formació i la professionalització del sector comercial per ajudar a la seva competitivitat i adaptació als nous hàbits de compra.
· Situarem al Mercat Municipal com un dels elements centrals de dinamització del comerç molletà, incorporant major eficiència i estalvi energètic.
· Continuarem fomentant i promocionant Mollet és fira com a aparador del comerç i els serveis de la ciutat.
· Promourem projectes conjunts amb altres administracions per tal de treballar accions concretes de desenvolupament comercial i econòmic de la ciutat.
· Potenciarem un comerç que posi en valor la proximitat de la producció i la distribució tot creant complicitats amb els sectors primari i secundari per afavorir
el desenvolupament d’una economia sostenible.

· Potenciarem la dinamització comercial dels petits comerços als barris organitzant activitats comercials a l’aire lliure a diferents barris.
· 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.
· Desenvoluparem “Menja bé a Mollet” (actes i ruta de menjar ecològic i de proximitat) amb la cooperació del sector restauració de la nostra ciutat.
· Desenvoluparem estratègies per evitar el malbaratament d’aliments.
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TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

· Seguirem impulsant l'oferta turística cultural, natura-alimentari i de negoci; amb els sectors hotelers, restauració, cultural i comercial.
· Redactarem un Pla de Desenvolupament Turístic per definir un pla d'actuació per difondre i fer promoció de la ciutat.
· Desplegarem el projecte de senyalització turística de la ciutat.
· Promourem un acord per potenciar el museu de la moto de Mollet.
· Impulsarem “Made in Mollet”, nova estratègia de promoció i construcció de la marca de ciutat, en col·laboració amb els agents econòmics de la ciutat per
millorar el posicionament de Mollet respecte al seu entorn.
· Promourem la creació de "packs turístics" amb les diferents ciutats agermanades.
· Impulsarem els punts d'informació turística repartits per la ciutat i estudiarem la creació de l'Oficina de Turisme de Mollet.
· Impulsarem la creació de la Guia de la Ciutat.
· Instal·larem codis QR als elements d'interès local per tal de difondre la seva història i ajudar a la promoció del patrimoni local.
· Indicar als senyals informatius de direcció, la distància en metres o el temps per arribar al punt que indica.
· Potenciar el sentiment molletà a través de les entitats culturals.
· Oferir més visites teatralitzades per a actes i esdeveniments de ciutat.
· Instar a les administracions competents a instal·lar plafons informatius de l’Espai Rural de Gallecs a les autopistes.

CIUTAT DIGITAL

· Impulsarem la posada en marxa d'un programa que abordi de manera transversal el reptes per fer de Mollet una ciutat digital.
· Ampliarem el servei WIFI gratuït i d'accés directe en els principals espais públics de la ciutat.
· Impulsarem la incorporació de solucions innovadores en la gestió de serveis municipals (semàfors Intel·ligents, Govern Obert, teleassistència, sensors, etc.),
tot tenint especial atenció amb les persones amb discapacitat sensorial.
· Crearem un portal d’aplicacions de Mollet, amb noves apps per gestionar des del mòbil serveis municipals, l’agenda i campanyes; que complementin els
procediments de l'E-Administració.
· Crearem nous espais d’informació dinàmica als barris de Mollet, per difondre l’agenda municipal, notícies i activitats d’entitats.
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CIUTAT DIGITAL

· Impulsarem eines de participació digital.
· Incrementarem els canals de comunicació amb la ciutadania a l'OAC.
· Treballarem per reduir els efectes de la bretxa digital entre la ciutadania.
· Treballarem per la implantació del 5G al conjunt de Catalunya de la manera més ràpida possible, concertant amb el sector de les telecomunicacions.
· Seguirem treballant en el projecte d’Open Data com a motor per al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, una major transparència
i com a eina per afavorir la generació d’activitat econòmica i la innovació.
· Potenciarem els acords públic-privats perquè la ciutat pugui ser lloc experimental de solucions tecnològiques innovadores.

PROJECTES EUROPEUS

· Celebrarem el Dia d’Europa (9 de maig) per fomentar els valors i coneixement d’Europa i la Unió Europea.
· Continuarem fomentant la presència de Mollet a Europa, aprofundint l’intercanvi d’experiències amb les ciutats agermanades.
· Impulsarem la participació de Mollet en projectes europeus que permetin l’intercanvi de coneixement i de bones pràctiques.
· Impulsarem la participació de Mollet en xarxes de ciutats d’àmbit europeu, per a compartir experiències i aprendre d’altres ciutats innovadores i punteres.
· Promourem projectes d’intercanvi d’experiències i coneixements entre molletans i molletanes, entitats i centres educatius amb les ciutats agermanades.
· Estudiarem la creació d’un servei de beques per a què joves que van marxar a Europa producte de la crisi, puguin retornar a la ciutat.
· Desenvoluparem les diverses accions que apareixen al pla d’acció alimentaria del projecte europeu Agri-Urban, elaborat amb la participació d'agents clau del territori.
· Facilitarem els intercanvis d’alumnes dels centres educatius de Mollet amb altres ciutats d’Europa.
· Ampliarem i difondrem el projecte Erasmus+ d’intercanvi educatiu entre estudiants de Mollet i alumnes d’altres ciutats europees.
· Ampliarem els projectes europeus amb projectes de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, preferentment amb països del nord d’Àfrica (Mediterrani sud).
· Treballarem per impulsar projectes conjunts amb les ciutats agermanades amb l'objectiu de millorar els serveis públics.
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JUSTÍCIA AMBIENTAL I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

· Continuarem renovant les llums de la ciutat, fent-les més eficients, més netes i més sostenibles.
· Ampliarem el pla de substitució i poda de l'arbrat per intentar reduir els problemes d’al·lèrgies.
· Incrementar l'índex de recollida selectiva entre molletans i molletanes amb noves campanyes i activitats pedagògiques per promoure la reducció (0 bosses

de plàstic, …), la reutilització i el reciclatge de residus.
· Renovarem els contenidors de recollida selectiva.
· Reduir la contaminació i impulsar Pla d'acció de millora de la qualitat de l'aire, amb més zones de baixes emissions, ampliant zones de vianants i vehicles ecològics.
· Renovació de la flota de vehicles municipals per fer-la amb 100% vehicles d’energia verda i ampliar els punts de càrrega elèctrica a la ciutat
· Crear un centre de recursos ambientals que suposi un espai on concentrar activitats i informació relacionada amb el medi ambient i esdevingui també una
residència d'empreses d’economia verda.
Desenvoluparem
les NBS (Nature Best Solutions), que suposa buscar solucions mediambientals per combatre el canvi climàtic: natura, arbres, fonts, etc.
·
· Crearem l'Agència municipal de l'energia campanyes de sensibilització, bonificacions, formació i foment de la cultura energètica i l'autoconsum a la ciutat.
· Desenvoluparem una zona nova d'horts comunitaris a l'àmbit de Can Vila.
· Instal·larem punts de càrrega per vehicles elèctrics amb l’objectiu que hi hagi un a cada barri.
· Introduirem millores (a les obres municipals, equipaments, serveis i espais públics) en el Pla d’acció d’energia sostenible de la ciutat per contribuir a la reducció
del canvi climàtic i a l’eficiència energètica.
· Potenciarem la mobilitat de baix impacte ambiental amb la creació d’una xarxa de circuits saludables i itineraris per fer a peu i amb bicicleta.
· Fomentarem l’ús responsable, lúdic i natural del Parc Natural de Gallecs.
· Incorporarem el Parc dels Pinetons a l'àmbit de protecció de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs en compliment de la seva funció de connector biològic.
· Cercarem projectes europeus per implantar a la ciutat que estiguin relacionats amb la protecció d'espais naturals i l'agricultura ecològica a Gallecs.
· Impulsarem fires i actuacions al territori rural o vinculades amb els seus valors agrícoles, conjuntament amb el Consorci de Gallecs.
· Fomentarem un àmbit per l'alimentació ecològica i de proximitat, especialment al sector productiu de Gallecs (espai de tast, joves productors i emprenedors, …)
· Definirem indicadors alimentaris als menjadors de titularitat pública a Mollet, per a poder controlar la implantació del model de contractació d’alimentació ecològica.
· Ampliarem l’oferta formativa d’activitats sobre sostenibilitat alimentària a Mollet.
· Donar a conèixer el programa de gestió de l’arbrat i complementar-lo amb eines Open Data per a posar a l’abast de la ciutadania la informació.
· Valorarem la instal·lació de plaques fotovoltaiques i molins d'energia eòlica per autoconsum en edificis públics i fotolineres a la ciutat.
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JUSTÍCIA AMBIENTAL I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

· Incrementar la neteja de la ciutat.
· Revisar les condicions de l’arbrat de l’avinguda Rafael Casanova.
· Recuperar l’accés i la mobilitat a la llera del riu Besòs.
· Incorporar els màxims criteris medi ambientals al nou barri El Calderí.
ESPAI PÚBLIC

· Elaborarem el pla integral de millora dels carrers i de renovació de les llums de la ciutat per modernitzar progressivament els carrers de la ciutat.
· Farem un pla integral de conservació i neteja de les rieres que passen pel nostre terme municipal (barri de Lourdes i barri de Can Borrell).
· Promoure al nou POUM la transformació dels baixos comercials dels edificis en habitatge, en els casos en què no siguin eixos comercials de la ciutat.
· Valorar projectar nous serveis públics (escola bressol i tercer CAP) i esportius (pista de gel i piscines) amb la urbanització de part del barri de El Calderí.
· Ampliarem les zones de vianants i l'ampliació de les voreres, de mutu acord amb el veïnatge.
· Construirem més espais per al lleure de gossos a diferents espais de la ciutat.
· Completar les reformes de les pistes esportives del pavelló de Riera Seca, Escola Salvat Papasseit i Escola Sant Jordi.
· Millorarem espais emblemàtics dels barris de la ciutat, com la renovació del passeig de Lourdes, les places interiors de Riera Seca, Estació del Nord i El Calderí

o l'enjardinament dels talussos de línia R3, parc de Lluís Companys, passatge Cesc Bas, c. Gaietà Vínzia o nous jocs d'aigua (splash parks) als barris.
· Millorarem l'entorn de Can Gomà i l'ús de les seves caves.
· Potenciarem un nou espai mixt comercial-residencial a la zona de l'antic Mercat de Sant Pancràs.
· Adaptarem l’oferta i senyalització d’aparcament de la ciutat i de l’activitat comercial; i aplicarem noves tecnologies per al control de pas de vehicles a les
zones de vianants.
· Continuarem la renovació de les marquesines i els sistemes d'informació a les parades del bus urbà.
· Posarem en marxa la targeta Hores Blaves que ofereixi temps gratuït a les zones blaves als usuaris i usuàries que no tinguin sancions municipals de trànsit.
· Millorar el parc de l’Estatut.
· Posar més papereres, especialment als parcs.
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HABITATGE

· Facilitarem i agilitarem la tramitació dels ajuts públics en matèria d’habitatge.
· Impulsarem, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la construcció de més de 150 habitatges de protecció oficial al barri de Can Borrell.
· Promourem la posada en marxa de Serveis de Mediació comunitària quan es detectin casos de conflicte convivencial, derivat d’ocupacions.
· Convertirem els edificis públics del carrer Francesc Macià i del carrer Batlle Tura en habitatge de lloguer social.
· Elaborarem un nou Pla local d’Habitatge dins del nou POUM, on es recollirà l'obligatorietat de cessió del 30% per habitatge social a les noves llicències.
· Posarem en marxa un programa municipal de subvencions, bonificacions i assessorament adreçat al foment de la rehabilitació d’edificis per fer-los més

accessibles i segurs.
· Continuarem promovent la borsa de lloguer social entre els habitatges buits, acompanyat de sancions financeres a habitatges desocupats d'entitats
financeres i del nou recàrrec de l'IBI als pisos buits.
· Crearem el programa “compartim pis?”, una plataforma per afavorir la possibilitat de compartir habitatge
· Difondrem i consolidarem, dins de l'Oficina d'Habitatge, el Servei d'Intermediació en Deutes, hipoteca o lloguer, de l'Habitatge.
· Donarem suport a les iniciatives legislatives populars, que facin referència als desnonaments i la pobresa energètica.
· Promourem, en diferents parts de la ciutat, la transformació de locals buits en habitatge per tal de facilitar l’accés al dret a un habitatge.
· Promourem habitatges socials al barri de El Calderí
· Consolidarem la gestió i la qualitat del manteniment del registre únic de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Mollet del Vallès, així com facilitar,
apropar i agilitar els tràmits que ha de fer el ciutadà a través del registre únic de sol·licitants d’habitatge a Mollet del Vallès.
· Potenciarem i incrementarem l’oferta de la borsa de lloguer d’habitatges municipal mitjançant la incorporació de nous habitatges privats, amb especial
èmfasi en la incorporació d’habitatges buits de la ciutat.
· Continuarem treballant en mesures de suport per evitar els desnonaments d’habitatges a famílies prioritzant famílies amb infants en programes i ajuts
públics per garantir els subministres bàsics.
· Seguirem mediant amb els Jutjats i les entitats financeres per aturar els desnonaments, i que totes les famílies en situació d'exclusió residencial puguin
romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer social.
· Continuarem treballant amb l’Agència Catalana de l’habitatge en les adjudicacions dels habitatges en règim de lloguer social.
· Potenciarem i consolidarem els tallers d'eficiència energètica adreçats a persones en situació d'exclusió residencial.
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MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

· Crearem ecoàrees als diferents barris per crear carrers sense trànsit i sense contaminació.
· Fomentarem l’ús del transport públic, millorant la xarxa de bus i la informació als usuaris/es.
· Desenvoluparem el Pla de Mobilitat i el II Pla local de Seguretat Viaria amb la col·laboració de la Taula de Mobilitat.
· Facilitarem la mobilitat en bicicleta amb més espais bici, aparcaments segurs (bicibox) i un servei bicing-Baix Vallès.
· Reclamarem la implementació de la T-Mobilitat, amb la màxima celeritat, per aconseguir un sistema tarifari més just i equitatiu del transport públic.
· Avançarem cap al Mollet 100% accessible tant a l'espai públic com als equipaments i mantindrem les ajudes per a l'eliminació de barreres a comerços i serveis.
· Pla de millora de les voreres.
· Renovarem els parcs infantils amb jocs inclusius, elements per diferents edats i terra de cautxú.
· Consolidarem l’Oficina de Paisatge Urbà com a servei municipal de millora dels carrers i espais verds de la ciutat.
· Estudiarem alternatives per augmentar la freqüència de pas del bus urbà a Lourdes.
· Donarem accés a tarifes socials al transport públic a persones amb baixos ingressos, i diverses bonificacions -minuts gratuïts, hores blaves…- a les zones
blaves a les persones conductores de la ciutat sense infraccions de trànsit.

· Estudiar la viabilitat de la segona línia de bus.
· Fomentar i regular ús patinets elèctrics.
· Afavorir els vehicles no contaminants per reduir la contaminació.
· Habilitar més espais per a les bicicletes als barris de la ciutat i des de les estacions de tren als polígons industrials.
· Reduir la velocitat dels vehicles a la trama urbana de la ciutat.
· Revisar els objectes que comerços i serveis posen a voreres amb intenció promocional a través dels inspectors municipals i dels agents cívics per millorar la mobilitat.
· Repintar passos de vianants que ho necessitin.
· Millor il·luminació passos vianants que ho necessitin.
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PLANIFICACIÓ URBANA

· Amb la Carta dels Barris millorarem els barris des d'un estàndard de qualitat de mobiliari, carrers i parcs , on la ciutadania podrà col·laborar per a modernitzar
i millorar el seu entorn.

· Aprovarem el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a eina de planificació del futur i de disseny de solucions als reptes Mollet.
· Avançarem en la definició del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) , que promourà la transformació d'alguns baixos comercials en habitatges.
· Crearem espais Parklets, amb l’objectiu de recuperar espais per als vianants i ampliar les zones verdes que facilita la mobilitat i el comerç local.
· Concertarem amb els municipis veïns del Baix Vallès projectes conjunts de serveis i d'infraestructures (com la transformació i ús de la llera del riu i xarxes
de camins per a bicicletes i vianants).

· Continuar reclamant a la Generalitat de Catalunya una solució definitiva per millorar la circulació a la rotonda d’entrada a Mollet (C17-AP7- Pont Aiguabarreig).
· Seguirem reclamant al Ministeri de Foment les millores ferroviàries: accessibilitat i seguretat a Estació Mollet-Sant Fost i soterrament de la línia R3.
· Proposarem la modificació de la Llei d’Hisendes Locals, contemplant l’exempció de l’IBI dels immobles d’ús d’entitats d’iniciativa socials.
· Connectarem per a vianants la rambla Balmes amb el parc d'activitat econòmica de Can Prat, promovent els desenvolupaments urbanístics que ho contemplen.
· Redactarem el projecte de disseny de la plaça Joan Abelló per connectar-ho amb el futur desenvolupament del sector “el Tabaran".

