AVALUACIONS DEL
PLA ESTRATÈGIC DE
CIUTAT 2025
ANY 2021
Avaluació feta a partir de les aportacions i anàlisi dels experts ciutadans i expertes ciutadanes
de les comissions d’impuls de les línies estratègiques del Pla Estratègic de Ciutat i de membres
del Consell de Ciutat; a partir del document recull de dades i informacions del
desenvolupament de la ciutat, durant l’any 2021, als diferents àmbits del Pla Estratègic.

VALORACIÓ 2021 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la
ciutat Econòmica-territorial .
Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021. TERRITORI 1/3
Durant l’any 2021, 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-

75%Avança adequadament

25%s’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:_
Ampliar la tramar aliances amb municipis propers importants per pressionarlobby conjuntament i aconseguir la col·laboració de les grans institucions a la
resolució de reptes –com l’habitatge o el tren orbital o l’economia circular amb
residu 0Millorar la mobilitat entre municipis a través dels polígons i accessos a les grans
vies de comunicació.
Facilitar la connexió entre municipis propers amb ampliació de vorals (La
Llagosta i la Florida), pas sense escales (Sant Fost-Martorelles), llums cap al
CIM-Santa Perpètua; especialment ara que hi ha força gent amb patinets.
Tema complex en la mesura que no tots els actors (municipis) tenen consciència de la
necessitat d’agrupar interessos. Malgrat tot des de l’Ajuntament de Mollet es donen passos
importants en aquesta línia i treballar per formar part objectius comuns de municipis, però
que cal visualitzar en l’acció concreta, sinó queda tot molt com una visió de futur
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Neix l’Associació Arc Metropolità i(Sabadell, Martorell, Vilafranca del Penedès,
Terrassa, Mataró, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers y Mollet del Vallès) i
acorda amb Ministeri de l’habitatge.. construcció d’habitatge públic de lloguer assequible.
ÀmbitB30 continua impulsant XACB30 –xarxa acció circular- o el projecte SeeRRI –promoció
innovadora al territori amb stakeholders.
Connexió nuclis urbans-PAE amb transpost sostenible (bicicleta/patinets) desde l’estació
Mollet-St Fost
Posar en marxa un instrument econòmic i d’ocupació (Observatori) al Baix Vallès amb
l’objectiu de detectar noves oportunitats de desenvolupament econòmic potenciant estudis

de mercat actual , per detectar activitats productives sobre les que es pugui donar resposta
al Baix Vallès i a la nostra ciutat.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2019. COMERÇ 2/3
Durant l’any 2021, 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.

50% Avança adequadament

50%s’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari
Gran esforç del CompraaMollet i poder superar les pors i limitacions de la pandèmia
al comerç local.
Polígons continuen la seva actualització, especialment actiu el de Can Magarola
Bona combinació comerç-indústria-serveis al polígon La Farinera
Campanya i directori comercial “Compra a Mollet”
Si bé hi ha un treball permanent cal donar un salt qualitatiu per fer de Mollet un referent del
comerç a la comarca
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:

Projecte comercial de promoció CompraaMollet
Atracció de SEGRO-Amazon a Can Magarola i pont connexió Estació de Santa Rosa a
zona comercial La Farinera.
-Facilitar i estimular 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
des del govern municipal per recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats en eixos
comercials

-Desenvolupar polítiques que reequilibrin territorialment el comerç (per exemple a través
d’un Pla de recursos específic per a les zones amb pitjor salut comercial).

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021. GALLECS 3/4
Durant l’any 2021, 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.

60%Avança adequadament

40% s’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Territori essencial per a la ciutat i molt utilitzat com espai proper i de qualitat en
aquests temps de pandèmia.
Els pagesos i el consorci han continuat la seva tasca lligada a les varietats agrícoles i
la protecció de la fauna i flora.
La pandèmia no ha permès mantenir les activitats interessants a Gallecs.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Continuar projecte Heptofauna amb protecció de vuit espècies de rèptils i amfibis.
Recuperació de la mongeta L’Espigall de Bigues.
Manteniment de camins i conreu de camps.
Hi ha masos molt deteriorats que sense inversions i utilitat no es poden mantenir.
Creació Incubadora agrícola Espai Test a Gallecs
-Estimular l’agricultura ecològica i vincular experiències de cooperatives amb la producció de
Gallecs. Crear una Cooperativa de consum agroecològic de Gallecs.
-Crear un Centre d’Activitat Ambiental lligat a l’espai de Gallecs que fomenti les bones
pràctiques amb el medi ambient i rural, la defensa de bons hàbits alimentaris, fomentar els
productes ecològics i de proximitat. Treballar amb les escoles tant de Mollet com de l’entorn
per conèixer Gallecs en totes les seves bassants (fauna, flora etc..).

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021. ECONOMIA i
OCUPACIÓ 4/4

Durant l’any 2021, 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-

80%Avança adequadament

20% s’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Múltiples esforços en ajudar i subvencionar a empreses petites. Redoblar el treball en
circularitat de residus, i impuls del món de l’emprenedoria i l’economia social.
Reducció de l’atur i millora dels polígons
Grans projectes com SEGRO-Amazon i residència FIATC a LA Farinera.
És innegable que en aquests dos anys de crisi sanitària des de l’Ajuntament s’han posat
instruments perquè ningú quedi enrere, ara que sembla que estem sortim necessitem
avançar en aquesta matèria ja que necessitem un impuls de l’economia i l’ocupació

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Amb ESADE-Creapolis, el cicle d’inovació empresarial
Amb UAB i el HubMollet, circularitat zero al PECT projecte d’especialització i competitivitat
territorial
PECT – Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “HUBB30 Més enllà de la
circularitat”
Serveis i actuacions MolletHUB
-Potenciar acords amb el sector empresarial local per Incorporar, al llarg del sistema
educatiu, activitats orientades a potenciar l’esperit emprenedor.
-Crear un departament per a l’Atracció de noves activitats empresarials, amb l’objectiu de
desenvolupar polítiques de captació d’empreses i d’inversions empresarials a la nostra

VALORACIÓ 2021 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la
ciutat social, cívica i educadora
FORMACIÓ 1/5
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “l’Impuls i consolidació
Mollet del Vallès com a ciutat amb una oferta de serveis personals renovada i amb una
activitat cultural, acadèmica, formativa i de lleure atractiva” –marca amb una X-

70%Avança adequadament

20% S’impulsa lentament

10% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Després de les limitacions socials per la pandèmia severa, s’han reprès les activitats lúdiques
i formatives municipals de caire cultural, acadèmica, formativa i de lleure atractiu.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Cursos i activitats als espais municipals
Activitats culturals als espais municipals i públics.

PARTICIPACIÓ 2/5
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Millorar la cohesió i
vertebració de la ciutadania a través d’un protagonisme i dinamisme més rellevant de la
societat civil a la ciutat.” –marca amb una X-

40% Avança adequadament

60% S’impulsa lentament

Els òrgans de participació estan fent la seva important tasca, recolzats per noves eines online i limitat pels efectes de la COVID.
Recuperada la plataforma “dedidim” serà clau pel conjunt de processos que estan oberts i
els serveis municipals impulsaran.
Increment de xarxes informals de vertebració, especialment a través de col·lectius familiars
a escoles, esport base, veïnatge.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:

Consell de Ciutat amb el civisme.
Decidim/Mollet reobert
Projecte EINES a escoles, per l’economia social.

CONVIVÈNCIA 3/5
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Reforçar els valors de la
convivència a través de la qualificació integral i constant de la ciutadania.”

80% Avança adequadament

20%S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Ampli treball amb la ciutadania pel civisme i la convivència, amb una moments
sanitaris complicats.
Xarxa de voluntaris en temes de condicions i materials contra pandèmia
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Actualització dels ODS amb les planificacions molletanes
Impuls del primer Pla local d’infància i adolescència.
Ciutat animalista i protectora de les mascotes.

MARCA MOLLET 4/5
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Potenciar la projecció de

Mollet del Vallès a partir d’una imatge més moderna i dinàmica, que afavoreixi la
identificació dels molletans amb la ciutat.” –marca amb una X-

20%Avança adequadament

80%S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
En temps de limitacions, Mollet forma part activament dels moviments municipalistes per
fer de lobbys territorials.

Ciutat tracta de mantenir les activitats que promocionen la ciutat als diferents camps de les
arts.
Aprofita l’exposició pública de la seva ciutadania més notable.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Distinició Civica Per a Mollet: Alexia Putelles
Festival Sona Mollet

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu. SOCIALMENT 5/5
Durant l’any 2018, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Fer de Mollet del Vallès
una ciutat model socialment amb una gran sensibilitat en la resolució de problemes de les
seves persones” –marca amb una X-

90%Avança adequadament

10% S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
S’està programant i planificant a diferents àmbits social, al marge del treball assistencial.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

Acord dins d’Arc Metropolità amb Ministeri de l’habitatge per la promoció de pisos de
protecció pública de lloguer assequible.
Impulsar habitatge públic a l’antiga casa dels mestres.
Aj.Mollet de nou reconeguda com a ciutat per les seves prestacions de serveis socials
REnovacións de les acords de provisió d’aigua a les llars desafavorides.
Continuar lluitant contra la pobresa energètica a la ciutat.

VALORACIÓ 2021 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la
ciutat rural i urbana
Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021. URBANISME
1/4
Com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar la infraestructura
d’urbanització i edificació necessària per fixar més la població a la ciutat .” –marca amb una
70%Avança adequadament

20%S’impulsa lentament

10%Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Avança els planejaments en marxa de El Calderí i del POUM, i les millores als
polígons .
S’han redescobert els Parcs i Jardins amb un programa de visites escolars.
Finalment, aprovat la renovació de l’Estació de tren Mollet-Sant Fost
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Nou POUM, aprovació inicial
Aprovació projecte El Calderí
Programa de visites escolars a Parcs i Jardins de la ciutat.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021 MOBILITAT 2/4
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Millorar la mobilitat de les
persones a la ciutat i amb l’entorn territorial, a través d’infraestructures i connexions àgils,
amb l’objectiu de fer que Mollet del Vallès sigui atractiu ” –marca amb una X50%Avança adequadament

50% S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari
Moment de reflexió i renovació del Pla de mobilitat, que incorpora el
ciutat 30km/h i normativa bicis-patins, i les obres pendents a polígons i
punts d’aparcament bici
Amb autopista alliberades, les vies ràpides més col·lapsades a hores
puntes.
Controlar l’incivisme en patinets

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

objectiu:
El PMUS- pla mobilitat urbana sostenible.
Obres d’accessibilitat a Estació del tren
Aparcament bici a estació de tren
Premi Or Ciutat Zero accidents.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau
d’assoliment general d’aquest objectiu durant l’any 2021
DINAMITZADOR 3/4
Durant l’any 2021, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Impulsar un urbanisme
atractiu, estètic i convivències amb capacitat per construir la centralitat intercomarcal i
impulsar nous eixos dinamitzadors a la ciutat”- marca amb una X
20%Avança adequadament

60% S’impulsa lentament

20%Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari
Novetats importants com l’impuls i orientació del jovent, la promoció de
l’europeisme de la mà de les ciutats agermanades, i la distinció per les
polítiques alimentàries-sostenibles.
Avançament en el POUM
Impuls del barri de El Calderí amb els últims documents necessaris.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Premi Healthy Lifestyles for cities2020
Bandera honor per l’europeisme
Oficina d’orientació jove
Projecció del barri de El Calder´´i

Valoeu i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2021. SOSTENIBILITAT 4/4
Durant l’any 2021 com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Fer de Mollet del Vallès una
ciutat model per la seva sostenibilitat i eficàcia energètica.” –marca amb una X80%Avança adequadament

20% S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:

Ciutat que combat la seva posició a la regió metropolitana amb les vies
ràpides de comunicació, amb una acceleració de les propostes
sostenibles i d’eficàcia energètica. I es fa amb les noves eines de
comunicació i pedagogia on line possible.
U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest

objectiu:
Plantada d’arbres
Campanya de reciclatge de vidre a la restauració
Nou portal web sobre medi ambient
Ordenança pionera plaques solars
Cobertes solars a l’Hospital
Millora de la qualitat de l’aire.

