PACTE INSTITUCIONAL PER ABORDAR ELS REPTES DE LA CIUTAT DE MOLLET
INTRODUCCIÓ
Les eleccions municipals del 26-M han donat un resultat en què cap força política ha
tret els vots necessaris per governar en solitari la nova etapa 2019-2023 a l’Ajuntament
de Mollet.
Aquesta situació fa necessari obrir un nou escenari amb l’objectiu que Mollet del Vallès
canviï el seu model, que des del nostre punt de vista està esgotat i ja no respon a
moltes necessitats existents, i amb l’objectiu d’establir una nova forma de fer política:
més transparent, honesta i amb la ciutadania.
Mollet necessita un tomb, que abordi els reptes més importants que la ciutat té en els
propers anys. Per Mollet en Comú aquests reptes són els següents:
1. Lluita contra el canvi climàtic.
2. Lluita contra les desigualtats i més benestar social per a la ciutadania
molletana.
3. Enfortir l’espai econòmic i comercial, amb participació dels agents socials i
empresarials, que generi riquesa i ocupació estable i de qualitat.
4. Democràcia participativa, diàleg i transparència i fer una administració oberta,
senzilla, àgil i amb serveis públics propers a la ciutadania.
5. Polítiques de manteniment i millora de la qualitat de tots els barris.
1.- LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Des de Mollet en Comú considerem la lluita contra el canvi climàtic una prioritat en les
polítiques municipals, que han d’anar dirigides aconseguir un canvi real que implica a
tots els sectors de la nostra ciutat.
Mollet ha de ser pionera en la lluita contra el canvi climàtic, amb mesures d’estalvi
d’energia, reciclatge, millor gestió dels residus. En definitiva, l’objectiu és contribuir a
frenar el canvi climàtic des de l’àmbit de les competències locals.
Per això cal realitzar les següents accions:
1. Reduir l’ús de l’energia convencional i augmentar progressivament el consum
d’energies renovables en tots els equipaments municipals, enllumenat públic i
flota municipal. Elaborar Plans d’acció per l’energia sostenible.
2. Incorporar criteris d’estalvi i eficiència energètica en el disseny urbanístic i en
l’edificació.
3. Impuls d’una nova mobilitat basada en la reducció i reordenació del trànsit privat
i en un augment significatiu del transport públic (autobús urbà) millorant el seu
servei. Crear una xarxa eficient i racional de carrils bici i estudiar establir-ne a
futur, un servei de lloguer.

4. Replantejament del sistema de recollida de residus. Estudi de quin sistema seria
el més adient i portar a terme una prova pilot.
5. Pla d’actuació per reduir la contaminació atmosfèrica, lumínica i sonora.
Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle.
6. Impulsar la ciutat com a lliure de plàstic, incentivant les bosses de paper material
reciclable i distribució d’envasos pel reciclatge de l’oli usat i contenidors de
recollida massiva.
7. Crear la Casa de la Natura com a model i centre unificador de les següents
propostes: sensibilització ciutadana, foment de la compra i consum responsables
i defensar i difondre bons hàbits alimentaris, i treballar amb les escoles, centres
cívics, mitjans de comunicació per aconseguir un canvi d’hàbits més respectuosos
amb el medi ambient.
8. Crear un espai de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania, el teixit
social, el món acadèmic, els diversos actors que en són part interessada, les
forces polítiques i les serveis tècnics juguin un paper actiu per col·laborar en la
implementació d’una nova cultura de l’aigua.
9. Apostar decididament per la re municipalització del servei d’aigua amb una
gestió pública i democràtica que inclou la subrogació del personal assalariat. Fer
una auditoria tècnica per avaluar els costos per a la prestació del servei d’aigua.
10. Seguir apostant perquè Gallecs sigui un pulmó del Vallès, ampliar més espais al
PEIN per reforçar la protecció d’aquest indret, restricció del pas de vehicles als
camins i accessos, control exhaustiu dels vehicles que van a Gallecs i instar a la
Generalitat que estudiï i aprovi la protecció de més espai agro-forestals a la Plana
del Vallès.
11. Recuperar la llera del riu Besòs al seu pas per Mollet, millorant els accessos i
adequant-la per guanyar un espai d’us esportiu i de lleure per a la gent.
2.- LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I MÉS BENESTAR SOCIAL PER A LA
CIUTADANIA MOLLETANA
Defensem el principi de solidaritat i el benestar de la ciutadania, per això és necessari
que l’Ajuntament garanteixi l’accés universal als serveis públics i polítiques transversals
que millorin el benestar de la ciutadania molletana.
Cal treballar per garantir els drets i les necessitats bàsiques de les persones, atenent de
manera especial els col·lectius més vulnerables per eradicar els factors que generen
exclusió i mantenint la justícia social com a prioritat en l’acció de govern. També la
salut i la seguretat de les persones són eixos fonamentals d’aquest benestar.
Garantir els drets, la integritat i la llibertat de les persones són objectius de la
seguretat. I si la ciutadania es veu privada dels seus drets bàsics, perquè cadascú pugui
desenvolupar el seu projecte de vida, la seguretat col·lectiva es pot veure afectada, ja

que es poden generar nous riscos, o si més no incrementar la percepció d’inseguretat i
els problemes en la convivència.
En les pròximes dècades, un dels objectius serà vetllar per la qualitat de vida de les
persones grans en una societat en la que aquestes tindran cada vegada més pes. I
s’hauria d’apostar també per la participació social i comunitària. El fet de sentir-se
connectat, implicat, en el món que ens envolta afavoreix una millor qualitat de vida de
la gent gran.
Per últim, també el benestar social passa per tenir dret a un habitatge, a fer polítiques
que afavoreixin la igualtat entre homes i dones i una joventut que s’ha de sentir
orgullosa de formar part d’aquesta ciutat, ja que ha estat i és un dels col·lectius més
castigats per la crisi.
Per això cal realitzar les següents accions:
1. Aplicació de la tarifació social per tal que el preu dels serveis siguin en funció de
la renda de cada família.
2. Avançar cap a un parc d’habitatge de lloguer de titularitat municipal i a preu
assequible. Potenciar l’Oficina Local d’Habitatge amb l’objectiu que sigui un
servei útil i jugui un paper central en el mercat d’habitatge de la ciutat.
3. Elaborar el mapa escolar per als 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.
4. 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).
5. Impulsar la Taula de Civisme, per treballar en convivència, prioritzar la mediació
davant de conflictes i fer campanyes de civisme.
6. Impulsar la creació d’un Centre d’Urgències Atenció Primària (CUAP) 24 hores,
amb cessió de terreny municipal.
7. Impulsar la policia de barri, de proximitat, amb funció de prevenció, de resposta
immediata i adaptació al territori.
8. Crear el Fòrum de la 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.
9. Crear la regidoria de feminisme i LGBTI+ que garanteixi la transversalitat de tots
els departaments de l’Ajuntament, organismes i empreses dependents.
10. Elaborar un Pla d’actuació global per la justícia de gènere amb la participació dels
col·lectius feministes i ciutadania.
11. 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.

12. Iniciar els tràmits oportuns per dotar a la ciutat de places públiques de
residències per a la gent gran.
13. 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.
3.- ENFORTIR L’ESPAI ECONÒMIC I COMERCIAL, AMB PARTICIPACIÓ DELS AGENTS
SOCIALS I EMPRESARIALS, QUE GENERI RIQUESA I OCUPACIÓ ESTABLE I DE QUALITAT
L’Ajuntament ha de ser un motor actiu i determinant en la dinamització econòmica del
municipi, impulsant polítiques transversals en ocupació, desenvolupament econòmic local,
indústria, formació, comerç, agricultura ecològica. Apostar també per una visió
emprenedora i l’economia social, solidària i el cooperativisme com un nou instrument de
creació d’ocupació i una economia al servei de les persones.
Volem apostar pel diàleg i la cooperació entre tots els agents econòmics i socials, i
reforçant les polítiques de formació, que prioritzin l’atenció a les persones en situació
d’atur de llarga durada, a les causes de l’abandonament prematur dels camins formatius
per part del jovent i a formar les persones que volen millorar la seva qualificació, tant si
estan en actiu com si no ho estan.
Cal recolzar el comerç de proximitat perquè creiem que és una manera molt bona de
promoure el desenvolupament local a través de la generació d’ocupació, la creació d’un
efecte multiplicador de la riquesa i que reforça de la vida en els barris.
Mollet ha estat una ciutat industrial però amb el pas del temps la indústria ha anat
perdent un pes important en el nostre model productiu. Recuperar la indústria per a la
nostra ciutat ha de ser un factor principal per crear treball, però no qualsevol indústria,
aquesta ha de ser sostenible i moderna i compatible amb el medi ambient.
Per això cal realitzar les següents accions:
1. Impulsar un Pla d’Ocupació Local amb pressupost municipal prioritzant les
persones joves, dones i persones majors de 55 anys.
2.Incorporar i ampliar la inclusió de clàusules socials amb les empreses
concessionàries dels serveis municipals per afavorir i ampliar la contractació de
persones en situació d’atur de la ciutat.
3. Establir un fons d’ajuts de micro crèdits per a la nova ocupació i garantir
l’acompanyament i l’assessorament integral a persones autònomes i
emprenedores.
4. Posar en marxa un Laboratori d’Observació Econòmica i Ocupació a nivell de
Mollet i del Baix Vallès per tal de detectar noves oportunitats desenvolupament
econòmic aprofitant les potencialitats de la ciutat i de la zona.

5. Signar un Conveni amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
per ser municipi cooperatiu amb l’objectiu de fer difusió i sensibilització,
enfortiment del teixit cooperatiu i fomentar la creació de noves cooperatives.
Emprendre accions per prestar alguns serveis a través de cooperatives.
6. Facilitar i estimular a l’obertura dels locals comercials que dinamitzi l’activitat
econòmica i comercial de la ciutat. En aquest sentit es prendran totes les
mesures facilitadores possibles per recuperar l’activitat comercial dels locals
buits situats en eixos comercials.
Impulsar iniciatives comercials mediambientals. Campanyes de
7.
sensibilització per reduir l’ús de bosses, plàstics i envasos.
8. Finestreta Única Empresarial (FUER), oferir una atenció i seguiment més àgil
en la relació empresa-Ajuntament.
9. Impulsar un Pla Director dels polígons industrials, existents al Baix Vallès per
millorar els accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis
tecnològics, servei a les empreses i als treballadors i les treballadores.
10. Creació de l’oficina d’Atracció de noves activitats empresarials, amb
l’objectiu de desenvolupar polítiques de captació d’empreses i d’inversions
empresarials a la nostra ciutat i fonamentalment a aquelles empreses de
tecnologia neta i que donin suport al desenvolupament d’una política industrial
sostenible i també en l’àmbit de la indústria 4.0. Un Pla de màrqueting, pla de
captació d’inversions “Mollet més activitat”.
11. Elaborar un Pla Estratègic per a la industria com un instrument de canvi,
amb l’objectiu d’enfortir el nostre teixit productiu, que creï ocupació de
qualitat.
12. Estimular l’agricultura ecològica i vincular experiències de cooperatives amb
la producció de Gallecs. Crear una Cooperativa de consum agroecològic de
Gallecs.

4.-DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA, DIÀLEG I TRANSPARÈNCIA I FER UNA ADMINISTRACIÓ
OBERTA, SENZILLA, ÀGIL I AMB SERVEIS PÚBLICS PROPERS A LA CIUTADANIA.
Garantir drets bàsics, canviar el model de ciutat i conquerir una ciutat per a la vida
exigeix un canvi radical en la forma de prendre les decisions, d’entendre les institucions i
de gestionar la ciutat.
Una ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna veu a la seva gent en la presa de decisions.
Per això, necessitem que els veïns i veïnes tornin a confiar en el seu Ajuntament, aplicar
més el sentit comú i fer una institució menys burocratitzada i més àgil per resoldre els
problemes concrets de les persones que viuen a Mollet del Vallès.
L’actual ajuntament s’ha quedat enrere en fer més democràtica la ciutat. Davant d’això,
cal crear un model de ciutat que faciliti la participació ciutadana en la cogovernabilitat de

l’Ajuntament i la ciutat. És possible construir mecanismes reals i directes de participació
dels i de les veïnes i és imprescindible fer-ho per impulsar aquesta veu que la ciutadania
està demandant, sobre el que es fa a la ciutat i a l’Ajuntament. Per fer-ho, cal impulsar
fórmules que combinin la participació presencial i la digital en: consultes, iniciatives
ciutadanes, rendició de comptes i pressupostos participatius, etc.
La iniciativa ciutadana, entesa com el dret de proposar i promoure una votació perquè el
govern municipal desenvolupi un determinat projecte o una determinada acció, és un dret
fonamental de la participació democràtica.
Posar en marxa un sistema de rendició de comptes dels alts càrrecs municipals així com a
normes de transparència, hi ha un dèficit en la rendició de comptes, és a dir allò que s’ha
decidit i/o fet, i com s’ha fet, per part del polític cap a la ciutadania. És un concepte que
s’ha de fomentar entre d’altres, per la idea de transparència democràtica, de la prestació
del bé comú. Cal mantenir una postura ètica, la defensa de l’interès públic, els principis
democràtics i atenció dels interessos de la ciutadania. Hi ha d’haver una responsabilitat
permanent per part de gestors i càrrecs electes.
Per això cal realitzar les següents accions:
1. Fer una auditoria integral de l’Ajuntament, on es determini clarament la situació
econòmica, de deute, etc. però també la situació respecte serveis contractats
externament, i d’altres elements que clarifiquin la realitat, amb tota
transparència.
2. Establir com a instrument de participació els “pressupostos participatius”, amb
l’objectiu de poder opinar, debatre i decidir per part dels molletans i molletanes
en l’elaboració del pressupost municipal, el seu seguiment i avaluació .
3. Crear una comissió de treball per modificar el Reglament Orgànic Municipal pel
que fa a la participació ciutadana, respecte a la figura del Síndic Personer perquè
sigui referendada per la ciutadana i dotar-lo de més competències i autonomia i
que el veïnat tingui veu als plens i en les audiències públiques.
4. Vetllar perquè les empreses municipals i organismes autònoms apliquin en la
seva gestió un codi ètic de conducta i criteris i estratègia de responsabilitat
social.
5. Crear un observatori municipal autònom que tindrà com a objectiu l’avaluació de
les polítiques públiques de l’Ajuntament. Les funcions d’aquest observatori,
entre d’altres, seran: la recopilació d’informació sobre els resultats i els
processos de desenvolupament de les polítiques públiques desenvolupades, així
com valorar el grau d’ajust als objectius i els resultats previstos.
6. Crear una agenda compartida oberta i pública per la sol·licitud d’espais
municipals i sales dels diferents equipaments municipals.
7. Establir un Pla de dinamització i formació de les Associacions de veïns i veïnes.

8. Redactar un manual de contractació transparent per a totes les instàncies
municipals que asseguri la publicitat dels criteris, de les deliberacions i dels
resultats de l’avaluació mitjançant barems clars i quantificables.
9. Fer una auditoria interna sobre personal de l’Ajuntament, empreses i
Organismes autònoms, que permeti visualitzar els recursos disponibles i les seves
característiques i potencialitats, perquè es puguin prendre decisions en la línia de
simplificació d’estructures organitzatives, redistribució d’efectius i plantejament
d’una nova estructura organitzativa que respongui a nous plantejament i reptes
de la ciutat.
10. Realitzar Audiències públiques al menys una cada any o cada cop que s’hagin de
decidir temes estratègics i considerar com a vinculants les conclusions resultants.
11. Redefinir el model actual de Consells sectorials perquè sigui el màxim de
participatiu de la ciutadania molletana.
12. Emetre en directe tots els plens, Consell de Ciutat i altres espais de participació
que es considerin necessaris.
13. Facilitar la feina dels grups municipals de l’oposició, afavorint que tinguin accés a
tota la informació necessària per tal de dur a terme la seva tasca política.
5.- POLÍTIQUES DE MANTENIMENT I MILLORA I DE LA QUALITAT DE TOTS ELS BARRIS
L’espai públic ha de ser un lloc per a tota la ciutadania per gaudir la ciutat, per això cal
dissenyar i mantenir aquests espais públics, que facin la ciutat més acollidora i els barris
més actius. Els barris tenen molta activitat, hi passen cosses, i per això l’espai públic ho ha
de fer possible.
Per això cal realitzar les següents accions:
1. Millorar la neteja i el manteniment de la via pública a tots els barris, sense
diferències.
2. Analitzar la il·luminació dels barris per tal de determinar necessitats: més fanals
substitució de llums, reorganització dels punts de llum.
3. Garantir una millora en la seguretat dins el barri, mitjançant la figura de la
policia de barri, que ha de ser una policia de proximitat, que generi confiança i
pugui treballar col·laborativament amb els veïns i veïnes.
4. Garantir que cada barri pugui comptar amb serveis públics propers, tant de
tipus municipal general, com específics del barri.
5. Promoure programes de mediació social i resolució de conflictes als barris on es
detectin problemes d’exclusió, segregació o conflictes de convivència veïnal.
6. Programar actuacions perquè cada barri tingui una pista poliesportiva
municipal a l’aire lliure.
7. Un pla d’intervenció als barris des d’una mirada centrada en la transversalitat,
en la participació ciutadana dels veïns i Veïnes i en l’avaluació de resultats, que
porti a buscar una disminució de les seves diferències actuals.

8. Definir un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per definir la ciutat del segle
XXI i per redefinir l’àmbit del Calderí.

Mollet del Vallès, 4 de juny de 2019

