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PACTE LOCAL PER A LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA 

 

Introducció 

Hem entrat en una etapa crítica de l’economia, provocada pel COVID-19,  que requereix una 

capacitat inventiva molt gran  per implementar mesures urgents a curt i llarg termini per fer 

front a la crisi social i econòmica i protegir al màxim la ciutadania, que pateix les 

conseqüències d’aquesta pandèmia. 

Des de Mollet en Comú considerem que en aquest context  és desitjable un ampli acord tant a 

Europa, Espanya i Catalunya, per sortir dels efectes econòmics i socials que ja s’estan produint 

a la societat. I ho hem de fer amb el menor dany possible i sense repetir les polítiques 

d’austeritat aplicades a la crisi del 2008, que va comportar un increment de la desigualtat 

social de la que encara no ens n’hem sortit. 

Cal dir que la resposta del Govern de Coalició de l’estat espanyol, format per PSOE, Unidas 

Podemos i les confluències, com En Comú Podem, ha estat positiva perquè és l’oposada a  la 

de la crisi del 2008. S’han pres mesures inaudites i valentes de protecció social, i per tant cal 

continuar en aquesta línia, protegint a les persones que més ho necessiten. 

El Govern de l’Estat ha proposat un Pacte per la Reconstrucció social i econòmica que impliqui 

els diferents nivells institucionals, és a dir, l’Estat les CCAA i els municipis, així com els agents 

econòmics i socials. 

Per altra banda, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en 

l’àmbit local, han proposat un Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de 

Catalunya, i a Mollet tot el consistori hi hem donat suport. 

Pacte local per a la Reconstrucció Social i Econòmica  

Mollet en Comú defensem un Pacte Local per la Reconstrucció social i econòmica, a partir de 

crear una Taula pel Pacte Local que integri als grups municipals del consistori, sindicats més 

representatius, les agrupacions empresarials, les associacions de comerciants I la Federació 

d’Associacions de Veïns, amb l’objectiu de:  

a) Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques,  

b) impulsar el creixement econòmic de la ciutat,  

c) impulsar el contracte social, reduint les desigualtats, 

d) impulsar la formació com a garantia per al progrés, la innovació i l’ocupació de 

qualitat, i,  

e) retenir i captar empreses i inversions.   

Aquesta proposta no és contrària del que es faci en l’àmbit general, sinó que és 

complementària i és una proposta per sumar i actuar localment, en benefici de la nostra 

ciutadania i amb ampli consens social i polític. 
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Cal tenir en compte que a  la nostra ciutat, el mes de març hi ha un atur del 13,50%, i per tant, 

superior a la mitjana del Baix Vallès que és d’un 12,54%. El total de persones aturades és de 

3.539 persones. Si tenim en compte el que es preveu per aquest any, fruit de la crisi econòmica 

que ha provocat el COVD-19, es podria arribar un atur aproximadament de 5.242 o 6.291 

persones, tornant així als paràmetres d’atur del període de crisi del 2008 i amb les 

conseqüències socials del que això se’n deriva.  

Per tant, l’objectiu és anticipar-nos no ja al que tenim sinó al que pugui arribar, en funció de 

les previsions que estan establint els diversos informes econòmics. Aquests diuen que ens 

podem situar entre un 20% o 24% d’atur i que la millora de l’economia es situaria al voltant de 

l’any 2023.  

 

Propostes per al Pacte Local per la Reconstrucció Social i Econòmica 

1. EMERGÈNCIA SOCIAL 

• Pla per garantir necessitats alimentàries i bàsiques amb col·laboració amb les entitats 

socials de la ciutat per atendre persones amb dificultats econòmiques urgents. 

Fer previsió de cara a futura demanda d’aliments. 

• Establir instruments i avals públics per recolzar a les famílies amb dificultats per la 

pèrdua d’ocupació, tant a l’hora de pagar l’hipoteca, com el lloguer de l’habitatge, en 

col·laboració amb les entitats financeres de la ciutat, sens perjudici de les mesures ja 

anunciades pel govern de l’estat.  

• Recerca d’habitatges buits i arribar a acords amb les propietats perquè siguin cedits 

de forma temporal, per allotjar persones en risc d’exclusió. 

• Incrementar els ajuts econòmics municipals, a famílies amb infants: menjador (sens 

perjudici de les beques del consell comarcal o la diputació), activitats, material escolar, 

i beques per lleure i per accés a la cultura, com a factor d’equilibri emocional.  

• Ajuts per temes sociosanitaris no coberts per la Seguretat Social. 

• Potenciar la salut per millorar la vida de la ciutadania molletana: a) Diagnosi de la 

situació de la salut a Mollet per poder actuar i treballar amb polítiques de prevenció de 

la salut de la població, i, b) Dissenyar i implementar un Pla de salut pública per 

adequar les normes de prevenció a nivell municipal en matèria de: contaminació 

ambiental i acústica, aigua, alimentació, control de plagues i clavegueram. 

• Continuar vetllant pel compliment de la mesura de no fer cap tall de 

subministrament a cap persona, ni família en situació de dificultats econòmiques per 

pagar l’aigua o l’energia.  

  

 

2. FOMENTAR L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ 

• Impulsar un Pla d’Ocupació de caràcter anual amb diners municipals per a 50 

aturats/des per rehabilitació i millora d’espais públics i manteniment d’equipaments i 

de la via pública amb un sou salari mínim interprofessional. 
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• Desenvolupar un programa d’ajuts a la contractació per part de les empreses. 

Disseny d’ajudes per a la creació d’ocupació realitzats amb persones de col·lectius 

desfavorits. També subvencionar la conversió de contractes temporals en indefinits 

quan el treballador/a té alguna característica que dificulta la seva inserció al mercat 

laboral. Aquest import seria el 50% dels costos salarials d’un salari mínim de 1.000€. 

L’objectiu seria contractar 200 persones en atur com a mínim un any.   

• Donar ajudes municipals de suport a l’activitat econòmica per impulsar l’economia 

local i la creació d’ocupació i a negocis ja en funcionament, tot establint criteris per 

volum d’ingressos, sector, etc.  

• Suport a PIMES i autònoms per tal d’oferir ajuts econòmics directes, entenent que la 

gran necessitat serà de liquiditat.  

• Així mateix, suport i recolzament estratègic a les seves activitats especialment en el 

cas de dificultats empresarials.    

• Impulsar la creació d’ocupació verda social: 
 

 Agents energètics d’edificis que mitjançant un format similar als “tallers 

ocupacionals” es donés formació amb l’objectiu d’adquirir els coneixements 

bàsics de gestió i estalvi energètic. Contractació dels agents energètics per 

part de l’ajuntament per tal d’actuar en els edificis mateixos de l’ajuntament, 

edificis de barris de la ciutat amb la participació de les Associacions de veïns, 

el comerç i  hotels de la ciutat a través de les seves associacions i en edificis 

d’oficines que són grans consumidors d’energia i per tant són també 

potencials estalviadors. 

 Sensibilitat ambiental: a) Atendre i informar al públic, atendre queixes i 

donar informació sobre aspectes ambientals del municipi, informar i 

sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes de la necessitat de fer la separació en 

origen de residus, la reducció de deixalles i la seva reutilització, us de la 

bicicleta per a una mobilitat sostenible i utilització del transport col·lectiu, 

adaptació dels mecanismes d’estalvi i eficiència de l’aigua en la llar, consells 

sobre l’estalvi energètic, potenciar els hàbits cívics, informar sobre itineraris 

de natura local, informar sobre el funcionament de les deixalleries, les 

recollides domiciliàries, promoure la recollida selectiva als comerços i 

establiments de restauració, b) Identificació i detecció de problemàtiques 

d’àmbit ambiental, detecció d’actes de vandalisme en contenidors, mobiliari 

urbà (jardins, arbres, papereres, pàrquings de bicicleta), detecció de la 

qualitat de les recollides selectives, detecció de com s’efectua la gestió de 

residus comercials, seguiment i detecció d’episodis d’olors desagradables, 

detecció i compliment de fitxa descriptiva dels punts negres del municipi 

(abocadors incontrolats) tant a nivell urbà com a periurbà, detecció de l’estat 

en camins i rieres, senyalitzacions en els itineraris de natura. Dirigit a dones i 

joves de més de 25 anys i aturats de llarga durada. 
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 Atenció als infants, amb l’objectiu de donar un servei de suport a les famílies 

que per motius d’incompatibilitat de la jornada laboral no poden atendre els 

infants en edat escolar en l’acompanyament a l’escola o en les activitats 

extraescolars. L’objectiu operatiu és desenvolupar activitats extraescolars 

educatives i de lleure i atendre als infants mitjançant un servei a domicili i 

altres activitats de suport. Dirigit a dones i joves menors de 25 anys amb 

capacitat de comunicació amb els infants, iniciativa i habilitats per el lloc. 

 Suport a les persones grans i les persones amb discapacitats,  objectiu donar 

un servei domèstic a domicili i altres activitats d’acompanyament i suport en 

el quotidià de persones grans i persones amb alguna disminució, oferint 

recursos socials per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. 

L’objectiu operatiu és: tècniques i suport de gestió i administració bàsica, 

atenció especialitzada a l’ancià, recursos socials e integració social i l’activitat 

a domicili.  Dirigit a dones amb capacitat de comunicació, iniciativa i habilitats 

per el lloc.   

 Promoció cultural. Promoció d’activitats en l’àmbit sociocultural, de l’oci i el 

turisme amb la finalitat de promoure el coneixement del municipi mitjançant 

la participació dels ciutadans en activitats de difusió i lleure. L’objectiu 

operatiu és: recollir informació de les activitats culturals, d’oci i lleure que es 

fan en la ciutat com del seu entorn geogràfic, informar i assessorar als 

usuaris/es sobre l’oferta turística, cultural, d’oci i lleure de la ciutat i 

acompanyar visitants als llocs emblemàtics de la ciutat o del seu entorn 

geogràfic. Dirigit a dones i joves de més de 25 anys. 

 

3. AUTOOCUPACIÓ 

• Establir un fons d’ajuts de micro crèdits per a la nova ocupació i garantirem 

l'acompanyament i l'assessorament integral a persones autònomes i emprenedores.  

• Apostar per consolidar i incrementar les xarxes d'espais de coworking (és una forma 

de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents 

sectors, compartir un mateix espai de feina (tant físic como virtual) amb la finalitat de 

desenvolupar els seus projectes professionals a la vegada que es fomenten els 

projectes conjunts). 

• Potenciar acords amb el sector empresarial local per Incorporar, al llarg del sistema 

educatiu, activitats orientades a potenciar l’esperit emprenedor dels participants, que 

potenciïn la iniciativa i la responsabilitat dels alumnes. 

 

4. POTENCIAR L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME 

• 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. 
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• Promoure convenis de col·laboració entre instituts de Mollet del Vallès, amb espais 

com la Xarxa d’Economia Solidària de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental per al 

desenvolupament del projecte de promoció i formació de l’economia social, solidària 

i cooperativa en l’alumnat dels centres.   

• Crear una xarxa de producció, distribució i consum de bens i serveis, que funcioni 

amb criteris democràtics, ecològics i solidaris en el territori, i que estigui constituïda, 

tan per empreses socials, com per consumidors individuals i col·lectius, escoles, 

hospitals i serveis.    

• Crear una Cooperativa de Consum agroecològic amb productes de Gallecs. 

• Crear una Cooperativa de Treball sense ànim de lucre que es dediqui a la realització 

de tallers formatius per a iniciatives de l’Economia Social i Solidària.  

• Emfatitzar la promoció i suport tècnic i jurídic en la constitució de cooperatives. 

• Crear un fons de micro-crèdits per contribuir al finançament de les iniciatives 

inspirades en l’economia social i del cooperativisme i nova ocupació.  

• Estudiar la cartera de serveis municipals, que actualment s’estan prestant a través 

d’empreses privades i altres fórmules i planificar quins podrien ser susceptibles de 

ser prestats a través del cooperativisme. Anar incorporant aquesta possibilitat en els 

plecs de clàusules amb les màximes avantatges que la llei permeti.  

• Donar recolzament a la recuperació d’empreses privades en crisi per part dels i les 

treballadores a través d’empreses d’economia social i solidària i cooperatives de 

treball. 

 

 

5. COMERÇ I AUTÒNOMS 

• Potenciar polítiques específiques a favor de les persones en règim d’autònoms, i sota 

altres formes jurídiques diferents, com poden ser algunes SCP.  

• Impulsar l’ajut a la concessió de micro-crèdits per pimes i autònoms que hagin hagut 

de tancar durant l’estat d’alarma o la seva facturació hagi baixat en més d’un 75%.  Ha 

de ser més fàcil d’aconseguir, ja que, els bancs posen molts entrebancs. 

• Actuar des de l’ajuntament amb tota l’agilitat possible per facilitar als negocis a peu de 

carrer les mesures de seguretat possibles d’Epi i altres perquè quan comencin del 

desconfinament escalonat puguin obrir amb totes les garanties. 

• Creació d’un espai específic o dins d’un altre espai, de Suport al Treball Autònom amb 

l’objectiu d’impulsar iniciatives per generar feina en aquest sector. Entre d’altres, amb 

les funcions de: 

o Oferir recolzament estratègic a les seves activitats especialment en el cas de 

dificultats empresarials. 

• Suport al comerç local amb diferents mesures:  

 Aplicar noves mesures d’alleugeriment fiscal a aquells comerços que han 

estat obligats a tancar durant la crisi sanitària. 

 Impulsar les accions del Pla de revitalització del comerç de Mollet, 

prioritzant aquells amb un impacte més immediat. 

 Facilitar la tramitació i simplificar la gestió burocràtica per a l’obertura de 

nous comerços.  
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 Potenciar i consolidar la presència de les associacions de comerciants en 

òrgans de participació del municipi. 

 Continuar potenciant el comerç on-line i creació d’una Web de comerç  

 Impulsar el rol de l’Ajuntament en la compra i contractació de proximitat, 

fomentant la contractació de serveis a empreses amb responsabilitat social 

i mediambiental.   

 Col·laboració amb el sector empresarial per a fomentar la compra i 

contractació de proximitat, cercant acords amb agents clau com ara el 

Gremi d’Hotels i de Restauració, entre d’altres, i les diverses associacions 

de comerciants. 

 Creació d’un servei d’assessorament jurídic per a comerços afectats per 

pressió immobiliària. Servei gratuït per donar eines legals als comerços en 

relació a lloguers, etc.  

 Promoure l’estalvi de costos i la cooperació empresarial, mitjançant 

mancomunar serveis. 

 Realitzar actuacions específiques per a zones o barris concrets, detectant i 

abordant les seves necessitats singulars.   

 Identificació de locals privats buits i mediació amb la propietat. identificar 

propietaris/es disposats a oferir-los en lloguer, a un preu més baix que el 

preu de mercat, amb la mediació, incentius i garantia de l’Ajuntament.  

 Acompanyar a les entitats de comerciants en la seva organització, 

professionalització i renovació, especialment en el cas de les entitats 

noves. 

 Promoure la implicació dels comerciants d’origen estranger en la vida 

comunitària i les associacions i eixos comercials.   

 Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar potencials 

mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana 

sostenible.   

 Revisió d’ofici del padró de comerços que paguen residus comercials, per 

tal d’aplicar directament una subvenció o reducció de la quota, d’acord 

amb el temps que no s’ha pogut efectuar l’activitat comercial, d’acord amb 

el decret que així ho establia. 

 

 

6. IMPULSAR POLÍTIQUES PER LA CAPTACIÓ D’INVERSIONS PER DINAMITZAR 

L’ECONOMIA LOCAL 

• 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”. 
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• Fomentar noves tipologies d’activitat econòmica, sobretot aquelles que estan més 

fortes com el sector agroalimentari, potenciant iniciatives d’economia circular i 

economia verda i promocionant empreses de serveis sostenibles i respectuoses 

amb el medi ambient. 

• Posar en marxa l’Observatori Econòmic i Ocupacional del Baix Vallès amb la 

participació dels agents econòmics i socials i els ajuntaments, per tal de detectar noves 

oportunitats de desenvolupament econòmic aprofitant les potencialitats que té Baix 

Vallès.   

• Pla Director dels polígons d’activitat econòmica, que fomenti l’adaptació dels 

polígons a les necessitats de la nova indústria. Per millorar els accessos, la mobilitat 

interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als 

treballadors. Anàlisi i definició de la millora dels polígons industrials amb l’objectiu de 

dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i creï 

ocupació de qualitat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. ALTRES MESURES CONCRETES DE DIFERENTS ÀMBITS:  

• Augmentar la partida de la subvenció de l’IBI, i modificar els criteris per tal que s’hi 

pugui acollir més gent. 

• Proposar al Consorci de Residus un pla de desconfinament de la Deixalleria, per tal de 

poder acudir a la deixalleria, amb cita prèvia. 

• Plantejar nous serveis amb tarifació social, per tal de compensar situacions 

econòmiques de les famílies.  

• Servei Assessorament i tramitació, a nivell econòmic-financer.. Aquest servei es faria 

front a situacions personals i familiars, en referència a : renegociació d’hipoteques, 

línies de liquiditat i microcrèdits, a través de les entitats bancàries de Caixa de 

Pensions i Caixa de Catalunya 

 

 

Mollet del Vallès, 27 d’abril de 2020 

 


