
Resum de Programa

10 reptes del canvi

11 compromisos de govern

50 propostes prioritàries

ANEM 
PER FEINA

Marina Escribano Maspons
candidata a l’alcaldia de Mollet



Per a aconseguir
un nou Mollet
Per a aconseguir
un nou Mollet

Amb més justícia social, que 
cuidi de la seva gent i que 
combati les desigualtats.

Que defensi els serveis públics
com l’educació i la sanitat.

Amb barris i espais públics nets i 
endreçats, civisme i convivència.

Compromès amb el medi ambient.

Amb més ocupació i comerc, 
cultura i esport. 

Que lluiti pel dret a l’habitatge.

Feminista, dialogant,
participatiu i radicalment 
democràtic.

Marina Escribano Maspons
Candidata a l’alcaldia per Mollet en Comú

ANEM PER FEINA



6. Impulsar un Ajuntament obert i transparent: la democràcia 

participativa directa, el diàleg i la transparència en l'acció de govern i 

d'ètica dels seus electes i de lluita contra la corrupció i el clientelisme, com 

a identitat de ciutat.

5. Fer de Mollet una ciutat feminista que lluita contra la violència de 

gènere i la feminització de la pobresa, una ciutat defensora i respectuosa 

amb la diversitat sexual i afectiva.

1. Fer de Mollet una ciutat compromesa en donar oportunitats de 
feina. Enfortir l'espai econòmic i comercial, amb la participació dels 

agents socials i empresarials, que generi riquesa i ocupació estable i de 
qualitat.

7. Fer de la Cultura i l'Esport instruments per la integració, la 

solidaritat i la cohesió de la ciutadania molletana, impulsant un Pacte de 
convivència per la ciutat.

8. Fer una administració oberta, senzilla, àgil i amb uns serveis 

propers a la ciutadania i promoure el protagonisme dels treballadors/es 

municipals en la seva funció de servei públic. 

3. Reforçar els serveis públics de qualitat que han de ser el pilar per 

aconseguir un Mollet més just i solidari per a tothom i amb igualtat 

d'oportunitats en l'àmbit de l'ensenyament i la sanitat de forma prioritària.

4. Aconseguir una ciutat més neta, cuidada i endreçada, pionera en 

la lluita del canvi climàtic. I trobar solucions a la manca d'habitatge, 
promovent l'habitatge social. 

9. Impulsar a Mollet una economia socialment responsable, verda i 
cooperativa, que dinamitzi la relació amb el territori (Baix Vallès) amb 

l'objectiu de realitzar projectes mancomunats amb altres poblacions de 

l'entorn i la nostra relació amb l'Àrea Metropolitana en referència al 

transport públic (tarifes zones).

2. Més benestar social per a les persones, per fer una ciutat més 

humana, amable i segura, on tothom pugui gaudir dels mateixos drets.

10. Fer de Mollet una ciutat compromesa amb els canvis constituents 

necessaris perquè Catalunya pugui decidir el seu futur.

10 REPTES DEL CANVI 
UN NOU MODEL DE CIUTAT PER A MOLLET 2019-2023



11 COMPROMISOS 
DE GOVERN DE MOLLET EN COMÚ

5. La veu de la ciutadania serà prioritària, per això impulsarem: 

referèndums vinculants, consells de participació, pressupostos 

participatius.

6. Volem que tothom se senti part de Mollet, que ningú quedi exclòs.

1. Governarem amb transparència, participació i serem un govern per 

a tota la ciutadania molletana.

2. Prioritzarem la creació d'ocupació, lluita contra la pobresa i 

l'exclusió social.

3. Farem que la gestió municipal estigui basada en criteris d'eficàcia, 

eficiència i responsabilitat i amb uns recursos humans i materials òptims.

4. Els nostres regidors i regidores estaran sotmesos al codi ètic 

aprovat: limitació de mandats, limitació de sou, revocació i rendició de 

comptes.

7. Farem una ciutat amb persones lliures i autònomes, amb igualtat 

de drets, deures i oportunitats.

9. Treballarem per una ciutat amb pobresa zero, i per això apostem 

per la universalitat dels serveis socials com a drets de ciutadania.

10. Defensarem uns serveis públics de qualitat i per a tothom. 

Lluitarem per una educació i sanitat públiques i de qualitat. I ens 

manifestarem en contra de qualsevol retallada que signifiqui pèrdua de la 

qualitat.

8. Treballarem contra les desigualtats que encara pateixen les dones 

per aconseguir que Mollet sigui una ciutat igualitària entre dones i homes i 

la defensa dels drets de les lesbianes, els gais, els homes i les dones 

bisexuals i transsexuals (LGBT).

11. La cultura serà un element clau de la gestió municipal, oberta a 

tothom, on tinguin cabuda tots els llenguatges i expressions artístiques i 

on els equipaments centrals i els de barri siguin els impulsors d'una nova 

manera de fer cultura a la ciutat.



12. Signar un Conveni amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per 

enfortir el teixit cooperatiu i fomentar la creació de noves cooperatives. Emprendre 

accions per prestar alguns serveis municipals a través de cooperatives.

11. Transparència en l'atorgament de subvencions municipals a entitats i empreses. 

9. Impulsar un Pla d'Ocupació Local amb pressupost municipal prioritzant persones 

joves, dones i persones majors de 55 anys. 

7. Reforçar el paper del Mercat Municipal en favor del teixit social i econòmic local 
afavorint la venda de productes de proximitat i ecològics

8. Aplicar la “tarifació social” a diversos serveis municipals (per tal que el preu del 

serveis siguin en funció de la renda de cada família).

10. Posar en marxa un espai d'observació econòmica i ocupació a nivell del Baix Vallès 

per detectar noves oportunitats de desenvolupament econòmic aprofitant el 

potencial de la ciutat i de la zona. 

13. Remunicipalitzar el servei d'aigua amb una gestió democràtica i transparent i 

amb la implicació i el control de la ciutadania, garantint els drets adquirits de les 

treballadores. 

1. Establir com a instrument de participació els “pressupostos participatius”, 

garantint que siguin accessibles i comprensibles per tothom.

5. Facilitar l'obertura de locals comercials que dinamitzin l'activitat econòmica de 

la ciutat, recuperant l'activitat comercial dels locals buits situats en eixos 

comercials. 

4. Impulsar accions de preservació del medi ambient, conjuntament amb els 

comerços de la ciutat, per fer una ciutat lliure de plàstic, incentivant bosses de 

paper i material reciclable, campanyes de sensibilització, etc. 

2. Millorar la neteja i el manteniment de la via pública a tots els barris, sense 

diferències.

6. Impulsar un Pla Director dels polígons industrials per millorar les seves condicions i 

per fer-los atractius per ubicar-hi empreses de valor afegit i crear ocupació de 

qualitat.

3. Pla de suport i formació de les Associacions de Veïns (AAVV), perquè puguin fer la 

seva activitat amb més recursos, i siguin subjectes actius pel civisme, la convivència i 

la cohesió social, així com establir relació àgil i continuada amb l'Ajuntament.

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES



18. Creació de la “Casa de la Natura” com a model i centre que unifiqui i centralitzi les 

polítiques d'educació i conscienciació ambiental.

21. Eliminar la zona blava de l'Hospital i substituir-la per un sistema d'aparcament 
gratuït de rotació amb limitació horària. 

24. Redactar un Pla Municipal pel Dret a l'Habitatge, plurianual, que analitzi la situació, 

faci un bon diagnòstic i plantegi objectius i accions per assolir-los.

25. Potenciar l'Oficina Local d'Habitatge, amb més recursos i visibilitat, i augmentant 

tasques i serveis, perquè sigui un servei útil i proper i jugui un paper central en el 

mercat d'habitatge a la ciutat. 

26. Avançar cap a un parc d'habitatge de lloguer municipal a preu assequible, i a un 

sistema municipal de gestió de lloguers d' habitatges d'altres propietaris 

col·laboradors.

22. Crear  nous espais a la ciutat, per poder passejar els gossos, tot establint horaris i 
zones que siguin compatibles amb els diversos usos dels espais públics de la ciutat.

19. Adequar voreres, espais de trànsit i passos de vianants a la normal circulació de 
tots els  vianants, ampliant l'amplada allà on sigui necessari i redistribuint la resta 
d'elements.

20. Apostar per una segona línia de bus en sentit invers. Fer estudis per decidir la seva  
viabilitat amb la incorporació de dos vehicles per línia.

17. Recuperar la llera del riu Besòs al seu pas per Mollet, millorant els accessos i 

adequant-la per guanyar un espai d'ús esportiu i de lleure per a la gent. 

14. Elaborar PAES (plans acció energia sostenible) com a eina de planificació 

energètica que desenvolupi les principals accions d'eficiència energètica i 

d'implantació de fonts d'energia renovable (per exemple cessió de sostres d'edificis 

municipals)

16. Reforçar la protecció de Gallecs, incorporant al PEIN tots els terrenys situats a l'oest 
de la Ronda dels Pinetons i incloent el Parc dels Pinetons com a zona de Pre-Parc. 

23. Impulsar formació específica a la policia municipal per gestionar la seva actuació 
amb els animals al carrer, i dotar-los de les eines necessàries (per ex. Lectors de xip)

15. Consensuar amb la ciutadania el millor sistema de recollida de residus per la 
ciutat, posant en marxa una prova pilot en algun barri de la ciutat amb el sistema 

escollit. 

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES



33. Fer polítiques per un envelliment actiu i saludable: dinamitzadors d'activitats, més 

jardins i parcs amb equips de gimnàstica, caminades populars, etc.  

29. Posar en marxa un programa d'activitats extraescolars municipal, que garanteixi la 
igualtat de tots els nens i nenes, obrir l'escola al barri i recolzar l'associacionisme de 
mares i pares (AMPA's).

34. Impulsar la Taula de Civisme, per treballar en convivència, prioritzar la mediació 

davant de conflictes i fer campanyes de civisme. Apostar per la figura dels agents 

cívics, ampliant funcions i presència.

27. Elaborar el mapa escolar pels propers 10 anys, en el que s'analitzi: situació dels 

centres educatius, projecció de demanda de places a educació infantil, primària, 

secundària, batxillerat i formació professional. 

28. Observatori Educatiu Municipal, per treballar l'educació des d'una visió global de la 
ciutat. Creació de “maletes pedagògiques” que es portaran als centres educatius 
d'infantil, primària i secundària, per treballar aspectes de la ciutat. 

30. Fomentar programes de formació de persones grans i  experiències d'aules 
d'extensió universitària, a les instal·lacions de l'Escola d'Adults.

31. Pla de salut pública per adequar les normes de prevenció a nivell municipal en: 

contaminació ambiental i acústica, aigua, alimentació, control de plagues, residus, 

clavegueram, menjadors escolars, tràfic rodat, antenes, i d'altres.

32. Impulsar la creació d'un Centre d'Urgències Atenció Primària (CUAP) 24 hores, 

amb cessió de terreny municipal.

35. Impulsar la “policia de barri”: de proximitat, amb funció de prevenció, de 

resposta immediata i adaptació al territori.

 

36. Crear el Fòrum de Cultura Local, amb la participació de totes les associacions 

culturals de la ciutat per fer l'agenda de la cultura i gestionar tot el patrimoni que 

tenim a Mollet: artístic, científic, tecnològic, industrial, natural i documental 

37. Biblioteca 365. Ampliar horaris, reforç de personal, i obrint més espais en 

temporades d'exàmens.

38. Espai de creació artística a l'antiga Escola Nicolás Longarón, per afavorir una 

programació cultural amb creadors locals. 

39. Apostar perquè els  Centres Cívics siguin el referent cultural dels barris. Avançar 
cap a l'autogestió dels Centres Cívics. Iniciar  una prova pilot d'autogestió

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES



40. Posar en marxa un Punt de Voluntariat que centralitzi la demanda de les entitats o de 

l'ajuntament, i gent que ofereix temps/habilitats per fer coses. En paral·lel, crear i 

dinamitzar una borsa de voluntaris que s'ofereixin a acompanyar a la població 

nouvinguda.

48.  Iniciar els tràmits oportuns per dotar a la ciutat de places públiques de residències 
per a la gent gran.

43. Crear la regidoria de feminisme i LGBTI+ que garanteixi la transversalitat a tots els 

departaments de l'Ajuntament, organismes i empreses dependents.  

49. Modificar el Reglament Orgànic Municipal per fer viables les consultes de barri i/o 
ciutat i iniciatives ciutadanes.

44. Crear un Casal de Joves Autogestionat, on les característiques de l'espai siguin 

decidides amb entitats i grups de joves, i la gestió sigui autònoma.

41. Enfortir els projectes de finances ètiques, impulsar la compra ètica a nivell local i 

promoure el comerç just i consum responsable.

47.  Impulsar accions com “àpats en companyia” o a domicili amb la finalitat de 

proporcionar benestar nutricional, físic i social de les persones més vulnerables.

42.  “Alteroci esportiu”: promoure la pràctica esportiva d'oci, no només de dia, sinó 

també com a alternativa d'oci nocturn.

50. Impulsar el protagonisme dels treballadors i treballadores municipals en la seva 
funció de servei públic.

46. Pacte contra la soledat: combatre la solitud no volguda de les persones grans,  amb 

un projecte d'acció comunitària per detectar i prevenir i pal·liar situacions de risc de la 

gent gran. 

45. Donar impuls a la creació d'una plataforma o associació d'ex-alumnes de les escoles, 

per tal de poder mantenir el vincle amb els centres, i col·laborar-hi, i fomentar la 

implicació de les persones més joves a la vida de la ciutat.

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES

Podeu consultar el programa sencer a:
molletencomu.cat/programa
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