RESULTATS

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚMERO 3
Impulsar una activitat saludable i econòmica més important,
basada en una activitat productiva, diversificada i més innovadora,
amb lideratge a l’entorn territorial i generadora d’ocupació
qualificada.

OBJECTIU NÚMERO 1
. Impulsar Mollet del Vallès activitats per
impulsar agrupació d’interessos dels
municipis de l’entorn, entre d’altres vies a
través de millorar i desenvolupar les
infraestructures de comunicació, de
telecomunicacions i de transports

OBJECTIU NÚMERO 2
Desenvolupar i qualificar una oferta de
comerç més gran i millor i una activitat
econòmica més productiva a la ciutat.
.

OBJECTIU NÚMERO 3
Potenciar els valors agrícoles i naturals de
l’espai rural Gallecs, dins dels territori
metropolità, amb iniciatives i actuacions
agrícoles

OBJECTIU NÚMERO 4
Desenvolupar una bona oferta de serveis
qualificats a la ciutat de recolzament als
sectors productius i emprenedors del territori,
que siguin un referent en el marc metropolità i
generadors d’ocupació

VALORACIÓ 2017 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la
ciutatEconomica-territorial c. (lliurar-les abans del 8 de maig s a través del c/e
rgonzalez@molletvalles.cat) Ja heu rebut el dossier amb indicadors i accions 2017 per valorar aquestes fitxes.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2017. TERRITORI 1/3
Durant l’any 2017, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Impulsar Mollet del Vallès activitats
per impulsar agrupació d’interessos dels municipis de l’entorn, entre d’altres vies a través de millorar i
desenvolupar les infraestructures de comunicació, de telecomunicacions i de transports.” –marca
amb una X-

⃝Avança adequadament

100% s’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:_
Línia R3 aturada, C17 desdoblament i incorporació feta, millor transport entre municipis Baix
Vallès no percebuda. Caldria fer valer més la bona comunicació per atraure empreses i
centres de decisions-negocis, i recaptar tributs i ajudar al progrés de la ciutat. Cal fer més
incidència en projectes públics que són lents, però que dependen de finançament d’altres
adminsitracions. Politiques actives regeneradores del sól industrial disponible: per ocupació directa i
indirecta.Projecte immobiliari a les instal·lacions Sederías Jorge Fábregas (1957)-Berenguer III.

Projecte atractiu a l’entorn de l’Estació de França (Mollet-Sant Fost) amb major freqüència de trenscom un metro cada 12/15 minuts.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Que els FFCC arribin al Vallès Orietnal i ampliar la xarxa de transports; el metro més difícil; pq
VOccidental tenen Renfe i FFCC. Fer com Sabadell gran inversió per tres parades de ciutat; fer força
Vallès Oriental.
Completar la urbanització-pisos i comerços de Berenguer III-prop Estació tren i teixir amb blocs de
pisos i rambla.
Ver créixer el volum industrial amb empreses noves en polígons actuals i instal·lacions i serveis
adequats per atraure activitat productiva i de negoci.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2017. COMERÇ 2/3
Durant l’any 2017, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar i qualificar una oferta
de comerç més gran i millor i una activitat econòmica més productiva a la ciutat.” –marca amb una X-

25%Avança adequadament

50%S’impulsa lentament

25%Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari
Cal saber pq la gent no compra a la ciutat (enquesta amb accions) no tot culpa dels lloguers
alts dels locals. La millora del comerç, especialment en el seu entorn, ha de tenir continuïtat
en promocions.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

Fer enquest per saber raons de fuga de compradors i que busquen fora.
Més franquícies de referències, que facin de motors d’eixos comercials més continuos.
Accions més agressives comercialment amb l’entorn i amb parquing pràcticament gratuït.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2017. GALLECS 3/4

Durant l’any 2017, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Potenciar els valors agrícoles i
naturals de l’espai rural Gallecs, dins dels territori metropolità, amb iniciatives i actuacions agrícoles.”
–marca amb una X-

50%Avança adequadament

25% S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Sense assalariats agrícoles a Mollet (hi ha 0) i un compromís amb el treball agrari no s’avança
i molt se’n parla de Gallec però cal que la gent faci treball agrari de veritat. Promocionar
Gallecs però com un espai per generar activitat econòmica del lleure i aprofitar la seva
connectivitat. Cercar projectes i impulsos a Gallecs del Centre d’Investigació i Tecnologia
agroalimentària.. com un laboratori de referència europea

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Cerca intensiva d’inversions a la ciutat i Gallecs, pot ser un de les millors cartes.
Gallecs vincular-lo a un espai laboratori d’investigació agroalimentaria
Gallecs un espai de producció, on els assalariats tirin endavant producció agrària.
Gallecs un espai d’atracció metropolitana amb oferta de lleure i activitats diverses.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2017. ECONOMIA i OCUPACIÓ 4/4
Durant l’any 2017, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar una bona oferta de
serveis qualificats a la ciutat de recolzament als sectors productius i emprenedors del territori, que
siguin un referent en el marc metropolità i generadors d’ocupació.” –marca amb una X-

25% Avança adequadament

50% S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
L’atur és el segon problema per a la ciutadania i el tercer repte de Mollet, i el Pacte per la Indúsria i
l’Ocupació té el repte d’incrementar l’ocupació, que millora poc a poc i per sota la mitjana catalana.
Esforços que van en la línia d’emprenedors i empreses de pocs treballadors. L’atracció i reinvenció
industrial farà que millori la ciutat, la demografia, i tot plegat.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Oficina municipal de cerca d’inversions.
Creació de llocs de treball per reactivar l’economica molletana, sinó crisi permanent i poca acció per
manca de capacitats
Vivier tecnològic d’empreses que acceleri idees i projectes.
Centre tecnològic vinculat Hosptial i UVIC en temes quimic-farmacèutic. Encara pendent.

Apunts de la Comissió d’impuls en la VALORACIÓ Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025... període 2016.
Impulsar Mollet del Vallès activitats per impulsar agrupació d’interessos dels municipis de l’entorn, entre
d’altres vies a través de millorar i desenvolupar les infraestructures de comunicació, de
telecomunicacions i de transports
60% Avança Adequadament (raons i projectes) Actuacions a Ronda Pinetons i Estacions de tren. Calen
més millores, encara, en telecomunicacions-fibra.

Desenvolupar i qualificar una oferta de comerç més gran i millor i una activitat econòmica més
productiva a la ciutat
60% s’impulsa lentament. (raons i projectes), Treball col·lectiu amb els agents comercials. Petit i mitjà
comerç ha de guanyar mida i oferta. Lligar turisme i vistes amb el comerç i restauració de la ciutat.

Potenciar els valors agrícoles i naturals de l’espai rural Gallecs, dins dels territori metropolità, amb
iniciatives i actuacions agrícoles
60% s’impulsa lentament. (raons i projectes) Fer competicions esportives a Gallecs. Rehabilitat masies i
que el territori tingui més dinàmiques amb activitats de referència als masos.

Desenvolupar una bona oferta de serveis qualificats a la ciutat de recolzament als sectors productius i
emprenedors del territori, que siguin un referent en el marc metropolità i generadors d’ocupació
60% s’impulsa lentament. (raons i projectes) Mes incentius a empreses i industrials. Atraure serveis
complementaris a empreses. Lligam escoles-empreses més ferm.

