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1. INTRODUCCIÓ
L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part
de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als
Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució.
Aquesta va ser una de les lliçons apreses dels Objectius del Mil·lenni, que van mostrar que l'èxit o fracàs
de les agendes globals passarien per la implicació dels territoris des de l’escala local. El procés de
construcció d'una agenda territorial basada en la participació d'actors i el diàleg institucional per a
l'assoliment dels objectius ja està en marxa, i es basarà en gran manera en el desenvolupament i
adaptació de les agendes locals per a la seva internacionalització i el trànsit cap a l'Agenda 2030.
Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, governs locals i
provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, institucions i societat civil,
desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus per mesurar i reportar els seus assoliments,
els del desenvolupament sostenible, i enfortir així les estratègies territorials.
En el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS s’obre un nou camí per establir objectius sectorials i globals, i
indicadors de seguiment de forma integrada entre les polítiques sectorials públiques. La integració de
la sostenibilitat, a diferents nivells, de moltes polítiques locals ha fet que els objectius de sostenibilitat
local es trobin incorporats en molts instruments estratègics i de planificació local, on no és eficient
dedicar esforços de forma segregada pel seu impuls i seguiment, ja que dispersa els recursos i
l’efectivitat dels resultats cap a la utilitat en la presa de decisions locals.
L’Ajuntament de Mollet va iniciar l’any 2019 un procés d’alineament general de les polítiques locals
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una iniciativa que s’emmarca en el programa
estratègic transversal de l’Agenda 2030 de Mollet, i a partir de la qual s’han realitzat diverses sessions
de formació i treball per tal d’integrar aquests objectius dins de la política local i contribuir així a
l’assoliment de l’Agenda 2030 global.

Així, el setembre de 2020, l’Ajuntament de Mollet va aprovar adherir-se a la Declaració de Nacions
Unides sobre l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Complementàriament,
Mollet forma part de la Xarxa FEMP (entitats locals d’arreu d’Espanya per a l’Agenda 2030), un dels
principals objectius de la qual és treballar de manera conjunta i coordinada per assolir els 17 ODS.
En aquest context, i una vegada realitzades diverses sessions de formació i treball per a la localització
dels ODS a Mollet, en el present document es plantegen els principals reptes a assolir a escala local i es
detallen les línies d’actuació per tal d’impulsar o donar continuïtat a plans, programes i projectes locals
que contribueixin a l’assoliment dels ODS al municipi.
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2. OBJECTIUS
Els objectius plantejats en relació a l’elaboració del full de ruta de Mollet recollit al present document
són els següents:

Identificar els principals reptes de Mollet respecte els ODS més rellevants del municipi.

Proposar el full de ruta de l’Agenda Mollet 2030, en el qual s’identifiquin les fites
rellevants per al municipi i les línies d’actuació per tal assolir-los.

Relacionar les línies d’actuació plantejades per a cada ODS amb d’altres objectius
complementaris de l’Agenda 2030 global.

Oferir un seguit d’aproximacions complementàries al full de ruta per a assolir els ODS a
Mollet de manera conjunta amb tots els agents.
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3. METODOLOGIA
La definició del full de ruta de Mollet ha estat un procés participatiu en què s’ha comptat amb les
aportacions de les persones responsables del consistori a nivell polític, les quals lideraran i vetllaran per
a que aquest es dugui a terme. En aquest sentit, s’han realitzat les següents accions:
a) Formulari online: per a recollir els principals reptes de Mollet proposats per totes les
persones responsables a nivell polític del consistori, especialment en el cas d’aquelles que
no els ha estat possible participar de les vídeo-sessions online.
b) Video-sessions de treball online: per a concretar els principals reptes de Mollet,
complementant aquells recollit al formulari, envers els ODS identificats com a prioritaris al
municipi (a partir de les sessions d’alineament de Mollet amb l’Agenda 2030). D’altra banda,
també per a establir les línies d’actuació concretes que permetran assolir els reptes inclosos
al full de ruta. Per a la identificació de les actuacions es va portar a terme a través de la
metodologia que s’exposa en el punt 3.2, la qual es troba inspirada en les pautes recollides
al document “Hojas sectoriales para alcanzar los ODS”.
De manera complementària a les aportacions recollides, s’han identificat els reptes aplicables a Mollet
ens base al document “L’Agenda 2030: Els reptes per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible a Catalunya” (Informe 3/2016) del CADS (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible).
Aquests podran servir de referència per tal de complementar o ampliar els reptes definits en el full de
ruta municipal.
A continuació es mostra, de manera detallada, la metodologia emprada en el procés de definició del
full de ruta.
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3.1 Identificació i priorització dels principals reptes per Mollet
Un primer pas per a la definició d’un full de ruta que permeti assolir els ODS a Mollet, ha estat el
d’identificar els possibles reptes que es plantegen al municipi per a cada un dels ODS rellevants del
municipi (ODS 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12), segons les aportacions sorgides a les sessions de treball i a
l’enquesta resposta per l’equip de representants polítics del consistori.
Primerament, però, ha estat necessari unificar els criteris per a interpretar els reptes de la mateixa
manera. En aquest sentit, es va demanar als agents implicats de respondre la pregunta “Què entenem
com a repte?”. La síntesi de les respostes obtingudes es mostra a continuació en forma de núvol de
paraules:

Figura 1. Principals aportacions de l’equip polític de l’Ajuntament de Mollet sobre què s’entén com a repte

Així, en el context de l’elaboració del full de ruta de Mollet, podríem interpretar el concepte de repte
com a un “objectiu, fita o meta que podrà presentar certa dificultat per assolir-lo, el qual pot tenir un
gran impacte i pel que serà important definir un pla d’acció amb indicadors per avaluar el seu
desenvolupament”.
Sota aquesta premissa, els reptes identificats pels responsables polítics es detallen al llistat que es
mostra a continuació, en el qual es destaquen en un color diferent aquells reptes que han estat escollits
per aquests mateixos agents per a formar part del full de ruta municipal.
Cal esmentar que, en alguns casos, els reptes identificats podrien classificar-se més aviat com a línies
d’actuació concretes; aquest fet ha estat tingut en compte a l’hora d’elaborar el full de ruta, realitzant
un cribratge previ per tal d’incloure només aquells reptes que ho eren com a tal.
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ODS

Reptes identificats
•

Reduir les desigualtats i lluitar contra l´exclusió social.

•

Aconseguir una ciutat més igualitària.

•

Conscienciació i implicació real col·lectiva.

•

Fer polítiques o programes que tinguin impacte real a una gran part de la ciutadania.

•

Reducció de les persones en situació de pobresa a la ciutat.

•

Aconseguir la reducció del % de població de Mollet amb necessitat de suport de serveis
socials.

•

A través de la cooperació internacional amb la ciutat agermanada i els pobles del tercer
món.
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ODS

Reptes identificats
•

Vetllar per la igualtat d´oportunitats de les dones.

•

Lluitar per l'eliminació de totes les formes de violència contra les dones.

•

Seguir avançant amb polítiques concretes en la igualtat de gènere.

•

Treballar per la igualtat real, donant oportunitats laborals a les dones en igualtat de
condicions i sous, acabar amb el sostre de vidre.

•

Treballar des de la infància en una educació més igualitària.

•

Implicació en diferents capes socials començant per l'educació.

•

Implicar a més dones per tal de que participin en les activitats preparades per elles.

•

Igualar les subvencions/ajudes per l'esport masculí i femení.

•

Promocionar campanyes i visibilitat per la igualtat de gènere.
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ODS

Reptes identificats
•

Incrementar els espais de captació d'energia neta i assequible (solar).

•

Fomentar el consum responsable privat i públics d'energia.

•

Millorar energèticament els espais d'activitat econòmica.

•

Desenvolupar les mesures energètiques del pla d'inclusió social.
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ODS

Reptes identificats
•

Promoció del desenvolupament socioeconòmic de proximitat.

•

Regulació des de les administracions públiques en l'adopció de noves mesures laborals i
econòmiques.

•

Elaborar programes per tal de reduir les desigualtats.

•

Aconseguir una estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat a mig termini.

•

Aconseguir un creixement econòmic, ajudant als nous emprenedors, unes empreses més
inclusives i sostenibles, donant incentius i bonificacions fiscals.

•

Disminuir l'atur de Mollet.

•

Formar a gent treballadora i emprenedora als camps del correcte creixement econòmic; i
promoure la seva inserció a empreses de la ciutat.

•

Intentar

aconseguir

més

productivitat

econòmica

mitjançant

la

modernització

tecnològica, tenint en compte també els sectors de mà d’obra.
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ODS

Reptes identificats
•

Implementar el Pla de millores dels polígons de la ciutat.

•

Vincular la formació dels estudiants amb les oportunitats i innovació a les indústries
properes.

•

Continuar millorant les infraestructures i accessos als espais industrials.

•

Participar de projectes supraterritorials, que permetin l'estructuració de clústers avançats
i espais industrials de referència territorial a la Regió Metropolitana de Barcelona i a la
Macroregió/Arc Mediterrani de Barcelona-Lyon-València

(onzena regió productiva

mundial, segons Richard Florida).
•

Facilitar la relació treballadors/es amb els serveis de la ciutat.
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ODS

Reptes identificats
•

Desenvolupar l’acció comunitària a tots els barris de la ciutat.

•

Regulació des de les administracions públiques en l'adopció de noves mesures laborals i
econòmiques.

•

Eliminar les barreres a la ciutat que la desestructuren o distancien a la població i als
barris.

•

Aconseguir un nou POUM que incorpori aquestes prioritats en el futur urbanístic de la
ciutat.

•

Treballar a través del Pla d'Inclusió i Comunitari, d'inserció al mon laboral, el dret a un
habitatge digne, i les accions actives per treballar el civisme i la convivència a la ciutat.

•

Reducció del nombre de delictes relacionats amb l'odi a col·lectius.

•

Augmentar la sostenibilitat energètica i de residus de la ciutadania.

•

Dret d'accés a l'habitatge.
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ODS

Reptes identificats
•

Desenvolupar programes de gestió de residus, reciclatge i reutilització.

•

Fer realitat l'economia circular.

•

Tenir una oferta propera i mantinguda en el temps de productes de proximitat.

•

Potenciar el projecte agroecològic de Gallecs i Mollet.

•

Treballar els ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU per tal de caminar cap a un horitzó més
sostenible en tots els països.

•

Reducció de la producció de residus domiciliaris.

•

Facilitar i promocionar el comerç, producció i consum sostenible i de proximitat a la ciutat
i al seu territori.
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3.2 Definició de les línies d’actuació per a assolir els reptes identificats
Un cop identificats els reptes, s’ha procedit a definir les línies d’actuació concretes a incloure en el full
de ruta, les quals ens permetran avançar en l’assoliment de cadascun d’aquests.
Per tal que el full de ruta esdevingui una eina de treball efectiva, els reptes i les seves línies d’actuació
associades han estat disposats en una taula per a cada un dels ODS, en la que també han estat plantejats
i inclosos diferents paràmetres d’utilitat per a garantir una adequada consecució de les actuacions
plantejades.
De manera concreta, a cada taula es recull:
•

ODS: objectiu de l’Agenda 2030 a què fa referència l’apartat del full de ruta en qüestió.

•

Repte: objectiu a assolir en relació al desenvolupament sostenible al municipi, a partir del qual
caldrà definir les línies d’actuació.

•

Línia d’actuació: acció concreta, assumible i quantificable, per tal d’assolir cada repte en
qüestió.

•

Any: període en que es vol assolir el repte, amb un horitzó màxim fins a l’any 2030.

•

Valor esperat: valor concret i quantificable que es pretén assolir per a l’any fixat.

•

Unitat responsable: departament de l’Ajuntament encarregada de gestionar o coordinar les
actuacions proposades.

•

Unitat col·laboradores: departaments de l’Ajuntament que participen en el desenvolupament
de les línies d’actuació per a assolir l’objectiu fixat.

•

Ens externs implicats: agents externs que poden ser d’utilitat per a la consecució de les
actuacions proposades, ja es tracti de l’administració pública, la ciutadania, el sector privat,
etc.

•

Indicadors de seguiment: instruments per a avaluar si les actuacions proposades s’estan duent
a terme com cal, i si s’està assolint la fita marcada en cada cas. En el cas del full de ruta de
Mollet, s’estableix que l’avaluació dels indicadors es realitzarà de manera anual.

•

Avaluació: temporalitat en que es realitza la mesura dels indicadors de cada línia d’actuació
per a comprovar si aquesta s’està desenvolupant en la bona línia.

Taula 1. Exemple de paràmetres recollits al full de ruta de Mollet

ODS

Repte

Línia
d’actuació

Valor
esperat

Any

Unitat
responsable

Unitats
col·laboradores

Ens externs
implicats

Indicadors
de
seguiment

Avaluació

Incrementar
els espais de
captació
d'energia neta
i
assequible
(solar)

Fomentar la
instal·lació de
plaques solars
i sistemes de
captació
d'energia a
espais
industrials

20%
autoconsum

2030

Promoció
empresarial

JAPU

Unió
EuropeaEstat,
Generalitat

%
autoconsum

Anual
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4.

FULL DE RUTA

Un cop identificats els principals reptes de Mollet a afrontar en l’horitzó de l’Agenda 2030, s’ha procedit
a la concreció del full de ruta per tal d’abordar-los a través d’actuacions concretes i tractar així
d’assolir-los en la mesura que s’ha cregut possible i en un període de temps coherent i pressuposadament
assumible.
El full de ruta s’estructura a partir dels ODS estratègics esmentats anteriorment, recollits a la diagnosi
d’alineament de les polítiques locals amb els ODS a l'Ajuntament de Mollet.

Per a cada un d’ells, doncs, han estat definits:
•

Reptes locals (R) aplicables a Mollet, els quals han estat relacionats amb fites de l’Agenda global
a les que hi donen resposta.

•

Línies d’actuació (LA) plantejades a partir de l’anàlisi dels reptes identificats, per tal de
concretar mesures específiques que permetin l’assoliment d’aquests reptes.

El full de ruta s’estructura en format de taules i es pot trobar disponible a l’Annex; en aquest s’hi
inclouen tots els paràmetres que s’indiquen a l’apartat 3.2.
A mode de síntesi, però, el present document inclou unes fitxes s’hi detallen els Reptes (R) i les Línies
d’actuació (LA) del full de ruta, així com altres paràmetres complementaris:
•

Aspectes que aborda l’ODS al que fan referència.

•

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet, a les quals les línies d’actuació hi
donen resposta.

•

Fites relacionades amb cada un dels reptes, a mode d’alineament.

•

ODS relacionats amb cada un dels reptes, de manera complementària a l’ODS principal al que
les línies d’actuació donen resposta.
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4.1

ODS 1. Fi de la pobresa
FI DE LA POBRESA
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

Aspectes que aborda
Alguns dels aspectes que aborda es troben relacionats amb la pobresa extrema, la pobresa en general i la
vulnerabilitat, la protecció social, el dret a recursos econòmics i accés a serveis bàsics, i la resiliència de les
persones pobres i vulnerables front fenòmens extrems relacionats amb el clima i d’altres desastres econòmics,
socials i ambientals.

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
1.2

Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes
les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions
nacionals.

1.4

Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables,
tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i
control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i
serveis financers, incloses les microfinances.

1.5

Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions
vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el
clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Reduir les desigualtats i lluitar contra l’exclusió social.
LA1.1: Aconseguir la reducció de la meitat de població de Mollet
amb necessitat de suport de serveis socials.

1.2

R2: Aconseguir una ciutat més igualitària.
LA2.1: Amb més recursos per a famílies vulnerables.
LA2.2: Amb la col·laboració de les entitats i teixit social.
LA2.3: Programes de caire inclusiu, que tinguin impacte real, a
una gran part de la ciutadania vulnerable; que les empoderin amb
els diferents aspectes de la seva vida.

1.4 / 1.5

LA2.4: Amb especial cura amb els països del nord d’Àfrica, on
tenen origen part de la nova ciutadania molletana.
LA2.5: A través d'agermanaments i acords de desenvolupament
social i solidari.
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Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 1
•

Assegurar l’abastament d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest
subministrament bàsic per motius econòmics.

•

Reduir la precarietat energètica existent a la societat catalana amb mesures estructurals amb resultats a
mitjà termini, incrementant la resiliència energètica de la població i disminuint la necessitat d’actuacions
d’assistència social.

•

Millorar la coordinació entre totes les administracions competents i amb el tercer sector i la planificació
transversal dels serveis socials amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica, etc.

•

Millorar els serveis de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les
persones amb discapacitat o trastorns mentals.

•

Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de pobresa, tant amb ajuts
finalistes (complement de beques menjador, aparells de salut, activitats de lleure educatiu, etc.) com amb
suport i acompanyament per a la seva tasca parental.

•

Implantar un sistema estable d’ajudes per a famílies amb infants sota el llindar de la pobresa, on l’infant
sigui el titular del dret.

•

Posar en marxa programes de foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat per a joves, adults amb fills
a càrrec, persones amb discapacitat i/o trastorn mental, més grans de 50 anys i persones aturades de durada
molt llarga.
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4.2

ODS 5. Igualtat de gènere
IGUALTAT DE GÈNERE
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

Aspectes que aborda
Alguns dels aspectes que aborda aquest objectiu estan relacionats amb la fi de totes les formes de discriminació
i violència cap a dones i nenes, el reconeixement de les cures i el treball domèstic no remunerat, la
responsabilitat compartida, la igualtat d’oportunitats, la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat
d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública, els drets
reproductius, la igualtat de drets als recursos econòmics, l’accés a la terra, a d’altres bens i a la propietat.

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
5.1

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat,
inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.4

Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la
prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de
protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la
família, segons escaigui a cada país.

5.5

Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de
lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.c

Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els
gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Vetllar per la igualtat d´oportunitats de les dones.
LA1.1: Campanyes per la visibilitat d'igualtat de gènere.
LA1.2: Implicació en diferents capes socials començant per
l'educació.

5.1 / 5.5 / 5.c

LA1.3: Promocionar la participació esportiva de nenes a les
escoles i IMSD.
R2: Lluitar per l'eliminació de totes les formes de violència contra
les dones.

5.2

LA2.1: Facilitar canals de denúncia i protocols d'actuació.
R3: Seguir avançant amb polítiques concretes en la igualtat de
gènere.

5.5

LA3.1: Fomentar la discriminació positiva.
R4: Treballar per la igualtat real, donant oportunitats laborals a
les dones en igualtat de condicions i sous, acabar amb el sostre
de vidre.

5.4
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LA4.1: Fer programes d'inserció laboral per a dones.
LA4.2: Programes d'emprenedoria.
R5: Treballar des de la infància en una educació més igualitària.
R5.1: Treballar des de la infància als tallers de co-educació.

5.1

Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 5
•

Reduir la bretxa salarial abordant totes les seves múltiples causes

•

Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones.

•

Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstics i de cura. Garantir l’accés
assequible als serveis de llars d’infants i escoles bressol i d’atenció a les persones dependents, especialment
per part dels col·lectius més vulnerables.

•

Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i
pública, i així trencar l’anomenat «sostre de vidre».

•

Promoure l’educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una atenció especial a les
adolescents.
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4.3

ODS 7. Energia assequible i no contaminant
ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les
persones

Aspectes que aborda
Alguns dels aspectes que aborda es troben relacionats amb l’accés universal a serveis energètics assequibles,
fiables i moderns, l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la
promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
7.1

Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

7.2

Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de
fonts d’energia.

7.3

Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Incrementar els espais de captació d'energia neta i assequible
(solar).
LA1.1: Instal·lar més m2 de plaques solars als sostres i espais
públics.
LA1.2: Fomentar la instal·lació de plaques solars i sistemes de
captació d'energia a espais industrials.

7.3

LA1.3: Augmentar l'autoconsum d'energia (edificis públics i
particulars).
LA1.4: Accions innovadores als polígons industrials en l'àmbit
energètic.
R2: Fomentar el consum responsable privat i públics d'energia.
LA2.1: Implementar les accions de les mesures dels plans de
transició energètica i ciutat sostenible.
LA2.2: Accions innovadores als polígons industrials en l'àmbit
energètic (com la compra agregada o la complementarietat de
processos productius d'indústries properes).

7.2 / 7.3

LA2.3: Fiscalment i impositivament reconèixer els esforços per la
generació i ús d'energia neta i assequible de les empreses, serveis
i comerços.
R3: Millorar energèticament els espais d'activitat econòmica.
LA3.1: Augmentar l'autoconsum d'energia.
LA3.2: Incorporar mecanismes i mètodes per l'estalvi energètic.

7.1 / 7.2 / 7.3

LA3.3: Mesures per l'emergència climàtica regulades des del nou
POUM.
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R4: Desenvolupar les mesures energètiques del pla d'inclusió
social.
LA4.1: Reduir el malbaratament energètic a les llars amb famílies
desafavorides.

7.3

Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 7
•

Assolir de manera efectiva l’accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa
energètica, molt abans del 2030.

•

Assolir, per a 2030, un consum final d’energia renovable de com a mínim el 27% i un consum d’electricitat
procedent de fonts renovables de com a mínim el 50% del total.

•

Avançar de forma decidida en l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable.

•

Adequar la xarxa elèctrica de distribució i disposar de sistemes d’emmagatzematge d’electricitat per a fer
possible el desenvolupament de les fonts energètiques renovables.

•

Incrementar l’eficiència en tots els sectors d’activitat, especialment en la indústria més intensiva en l’ús
d’energia i en el parc immobiliari de Catalunya.
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4.4

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i
productiva i el treball digne per a tothom

Aspectes que aborda
Estan relacionats amb el creixement econòmic, la diversificació, modernització tecnològica
treball decent, ple i productiu, l’emprenedoria, el foment de les microempreses i pimes, la
amb el turisme sostenible i la producció local, els drets laborals, els entorns de treball segur,
la igualtat d’oportunitats i de remuneració, l’enfortiment de les institucions financeres i la
creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

i la innovació, el
feina relacionada
el treball juvenil,
desvinculació del

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
8.2

Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la
modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors
de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

8.3

Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats
productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i
encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes
empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

8.4

Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials
i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de
conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i
producció, començant pels països desenvolupats.

8.5

Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els
homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de
remuneració per treball d’igual valor.

8.6

Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis
ni reben formació.

8.8

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les
persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb
ocupacions precàries.

8.9

Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï
ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

8.b

Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació del jovent i
aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Promoció del desenvolupament socioeconòmic de proximitat.
LA1.1: Desenvolupament del Projecte Agri-Urban.
LA1.2: Campanyes de promoció del Comerç Local.

8.3 / 8.9

LA1.3: Dur a terme un projecte pilot per implantar una àrea de
promoció econòmica urbana en l'àmbit del comerç.
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R2: Regulació des de les administracions públiques en l'adopció
de noves mesures laborals i econòmiques
LA2.1: Demanar a les administracions competents que es reguli i
fomentin empreses mediambientals més sostenibles

8.8

R3: Elaborar programes per tal de reduir les desigualtats.
LA3.1: Treballar per fer viable el projecte del Taller Alborada, on
persones amb discapacitat tenen una professió i un
acompanyament per desenvolupar-se i estar presents al món
laboral.

8.2 / 8.3

LA3.2: Reduir la bretxa digital.
R4: Aconseguir una estratègia de desenvolupament econòmic de
la ciutat a mig termini.
LA4.1: Desenvolupar l'àmbit turístic de la ciutat a través de
l'execució del Pla de Màrqueting Turístic.
LA4.2: Impuls de la concertació territorial a través del consell
econòmic i social de Mollet.

8.2 / 8.3 / 8.4 /
8.5 / 8.6 / 8.8 /
8.9 / 8.b

LA4.3: Definir l'arquitectura estratègica pel desenvolupament
local i execució de les actuacions previstes.
R5: Aconseguir un creixement econòmic, ajudant als nous
emprenedors, unes empreses més inclusives i sostenibles, donant
incentius i bonificacions fiscals.
LA5.1: Incentius fiscals per afavorir que les empreses vinguin a
Mollet.
LA5.2: Impulsar instruments de gestió público-privada als
polígons industrials de la ciutat.

8.2 / 8.3

LA5.3: Modernitzar els polígons industrials (fibra, connexions
infraestructures...) per a fer-los atractius a les noves empreses i
a les ja existents.
LA5.4: Desenvolupar el Mollet HUB per convertir-lo en un espai
que impulsi la innovació, la formació i la creativitat de les
persones emprenedores, el teixit empresarial de la ciutat i els
estudiants.
R6: Disminuir l'atur de Mollet.
LA6.1: Donar continuïtat i ampliar els plans d'ocupació municipals
i els provinents de programes d'altres administracions
supramunicipals.

8.3

R7: Formar a gent treballadora i emprenedora als camps del
correcte creixement econòmic i promoure la seva inserció a
empreses de la ciutat.
LA7.1: A petita escala treballem amb els plans d'EMFO que dona
capacitat i formació a joves per a que es puguin incorporar al
mercat laboral.
LA7.2: Elaboració del Mapa i Pla de formació de la ciutat per
adequar les necessitats empresarials amb l'oferta de formació
professional i ocupacional.

8.3 / 8.5 / 8.6 /
8.b

LA7.3: Programes d'inserció laboral d'EMFO, que acompanyen a
persones que tenen dificultats per inserir-se al món laboral.
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Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 8
•

Incrementar la productivitat del treball.

•

Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa en el sistema econòmic actual.

•

Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.

•

Reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.

•

Reduir la taxa d’abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen ni es formen.

•

Garantir el finançament per a les empreses i les persones emprenedores.
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4.5

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible
i fomentar la innovació

Aspectes que aborda
Alguns dels aspectes que aborda aquest objectiu estar relacionats amb les infraestructures fiables, sostenibles,
resilients i de qualitat, la industrialització inclusiva i sostenible, l’accés de les petites industries i d’altres
empreses a serveis financers, els processos industrials nets i ambientalment racionals, la investigació científica i
millora de la capacitat tecnològica, i l’accés universal a les TIC

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet

9.1

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament
econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes
les persones.

9.2

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera
significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb
les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

9.3

Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en
desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i la integració en les
cadenes de valor i els mercats.

9.5

Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de
tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant
la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen
en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la
despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

9.a

Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en
desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països
menys avançats, països en desenvolupament sense litoral i petits estats insulars en
desenvolupament.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Implementar el Pla de millores dels polígons de la ciutat.
LA1.1: Modernitzar les àrees d'activitat econòmica de la ciutat:
industrial, comercial i de serveis.
LA1.2: Incorporar TIC amb les empreses.

9.3 / 9.5

LA1.3: Promocionar l'associacionisme a les àrees d'activitat
econòmica.
R2: Vincular la formació dels estudiants amb les oportunitats i
innovació a les indústries properes.
LA2.1: Pràctiques a les empreses dels alumnes en formació.

9.2 / 9.5

LA2.2: Col·laboració de les empreses als continguts acadèmics
dels estudis als centres i estudis de la ciutat.
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LA2.3: Estendre el cooperativisme i la formació de petites
empreses.
R3: Continuar millorant les infraestructures i accessos als espais
industrials.
LA3.1: Participar de les entitats públic-privades territorials, amb
funció de lobbies, amb les grans administracions que dissenyen i
executen les noves infraestructures i connexions amb port,
aeroports i estacions ferroviàries modals.

9.1 / 9.a

LA3.2: Millorar la senyalització, app i webs de les indústries i dels
espais industrials.
LA3.3: Permeabilitzar la mobilitat sostenible i segura entre la
ciutat i els espais d'activitat econòmica amb carrils per a vehicles
no contaminants i itineraris per a vianants.
R4: Participar de projectes supraterritorials, que permetin
l'estructuració de clústers avançats i espais industrials de
referència territorial a la Regió Metropolitana de Barcelona i a la
Macroregió/Arc Mediterrani de Barcelona-Lyon-València.
LA4.1: Major i millor visualització dels espais industrials a través
de les TIC.
LA4.2: Propiciar trobades i treball innovador i en comú
d'empreses properes territorialment i d'àmbits productius
relacionals o combinables.

9.1 / 9.3

LA4.3: Treballar amb les administracions territorials i els agents
econòmics de la regió per destacar la capacitat industrial pròpia
i les seves possibilitats innovadores; per atraure noves indústries
i nous processos i productes.
R5: Facilitar la relació treballadors/es amb els serveis de la
ciutat.
LA5.1: Incentivar les compres i el consum de comerç i serveis
locals a les plantilles de les empreses industrials. Plataforma
público privada i conveniar amb el Mercat Municipal i botigues
interessades (començant per alimentari) amb empreses grans.
Oferir als treballadors/es d'empreses grans que facin compra
online en la plataforma indicada de productes locals i un transport
porta comanda a la seva empresa i a la sortida del treball ells
recullen els productes encapsats. Ho carreguen al vehicle i cap a
casa. Iniciar amb alimentari i anar ampliant.

9.2

Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 9
•

Desenvolupar les infraestructures necessàries que permetin la transició energètica cap a fonts d’energia
renovables, amb xarxes intel·ligents i amb capacitat d’emmagatzematge, tot garantint la competitivitat.

•

Incorporar criteris de resiliència al canvi climàtic, de flexibilitat per a adaptar-se als canvis tecnològics i
socials, de vertebració del territori i d’integració de polítiques en el disseny de la xarxa d’infraestructures.

•

Facilitar i promoure la digitalització de la societat, de les empreses i dels processos productius.
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4.6

ODS 10. Reducció de les desigualtat
REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Reduir la desigualtat en i entre els països

Aspectes que aborda
Relacionats amb la promoció de la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, la igualtat
d’oportunitats, les polítiques fiscals, salarials i de protecció social per a la igualtat, facilitar la migració i
mobilitat ordenades, l’assistència oficial per al desenvolupament, la reglamentació i vigilància de les institucions
i mercats mundials.

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
10.2

Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones,
independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica
o altra condició.

10.3

Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis,
polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a
aquest efecte.

10.4

Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir
progressivament més igualtat.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Promoure la inclusió social i desenvolupar programes de
protecció social.
LA1.1: Implementar el plans de desenvolupament comunitari i
inclusió social.
LA1.2: Incrementar les prestacions socials a la població
vulnerable.

10.3 / 10.4

LA1.3: Formar ciutadania desafavorida amb eines i habilitats que
permetin millorar.
R2: Augmentar la renda mitjana de Mollet a través de la formació
a la ciutadania desafavorida posant al seu abast eines i habilitats.
LA2.1: Assegurar l'accés a les eines i habilitats de les noves
tecnologies.

10.2

LA2.2: Programes de suport directe a l'estudi.
LA2.3: Més esforç en la formació inicial dels joves de famílies
vulnerables.
R3: Formar ciutadania desafavorida amb eines i habilitats que
permetin millorar.
LA3.1: Treballar l'emprenedoria amb els països d'origen.

10.2

LA3.2: Treball de la cooperació internacional per donar més
oportunitats a les seves poblacions d'origen.
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Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 10
•

Revertir el creixement de la desigualtat en relació amb la diferència d’ingressos entre els més rics i els més
pobres.

•

Trobar l’equilibri entre el desenvolupament de mesures d’atenció directa per a fer front a situacions
d’urgència social com, per exemple, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més
desfavorits de la població, i la posada en marxa de mesures i estratègies a mitjà i llarg termini de caràcter
estructural, més preventives i de promoció de l’autonomia i de l’apoderament de la persona.

•

Garantir la coherència de polítiques publiques i reorientar-les cap a un enfocament transversal que impliqui
àmbits d’actuació com els serveis socials, l’ocupació, l’ensenyament, l’habitatge, la salut o la justícia, i que
posi la persona en el centre d’atenció. Avançar cap a models d’atenció a les persones més comunitaris.

•

Reduir la precarietat laboral i la bretxa salarial entre homes i dones i, per extensió, els altres col·lectius
menys afavorits.

•

Reforçar les polítiques socials com ara educació, salut i protecció social, i dotar-les de pressupost suficient
per a garantir els drets bàsics i la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

•

Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies,
sobretot en els barris més pobres.

•

Promoure la cohesió social d’una societat diversa.
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4.7

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients
i sostenibles

Aspectes que aborda
Estan relacionats amb el creixement econòmic, la diversificació, modernització tecnològica
treball decent, ple i productiu, l’emprenedoria, el foment de les microempreses i pimes, la
amb el turisme sostenible i la producció local, els drets laborals, els entorns de treball segur,
la igualtat d’oportunitats i de remuneració, l’enfortiment de les institucions financeres i la
creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

i la innovació, el
feina relacionada
el treball juvenil,
desvinculació del

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
11.1

Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats,
segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

11.2

Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.3

Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar
i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els
països.

11.6.

Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a
la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7

Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb
discapacitat.

11.b

Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que
adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels
recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels
desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els
nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Desenvolupar l’acció comunitària a tots els barris de la ciutat.
LA1.1: Fer propers els processos i serveis municipals.

11.b

LA1.2: Carta de serveis-benestar als barris amb participació
ciutadana.
R2: Regulació des de les administracions públiques en l'adopció
de noves mesures laborals i econòmiques.
LA2.1: Promoure ajuts i fons per a la dinamització productiva.

11.2 / 11.a

LA2.2: Fer plans d'increment de l'ocupabilitat.
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R3: Eliminar les barreres a la ciutat que la desestructuren o
distancien a la població i als barris.
LA3.1: Desenvolupar les accions per a la promoció i accés a la
xarxa de transport públic que articulen la ciutat.

11.2 / 11.3

LA3.2: Continuar amb l'app per recollir les indicacions de la
ciutadania per superar les barreres.
LA3.3: Completar el pla de barreres arquitectòniques.
R4: Aconseguir un nou POUM que incorpori aquestes prioritats en
el futur urbanístic de la ciutat
LA4.1: Nou POUM amb diverses mesures d'urbanització sostenible
i inclusiva: xarxa de carrers verds, connexió espais verds (Besós i
Gallecs), etc.

11.6 / 11.7

LA4.2: Que el nou POUM dissenyi el Mollet del segle XXI amb
criteris de sostenibilitat als carrers verds, places-espais lliures
sense contaminació, i ordenació de les grans línies de vehicle
rodat amb menys pol·lució.
R5: Treballar a través del Pla d'Inclusió i Comunitari, d'inserció al
mon laboral, el dret a un habitatge digne, i les accions actives
per treballar el civisme i la convivència a la ciutat.
LA5.1: Continuar els plans d'inserció laboral.

11.b

LA5.2: Impuls del Pla de Civisme de la mà de la ciutadania.
R6: Reducció del nombre de delictes relacionats amb l'odi a
col·lectius.
LA6.1: Continuar les campanyes i la sensibilització dels més joves
a escoles, entitats i espais col·lectius.

11.b

R7: Augmentar la sostenibilitat energètica i de residus de la
ciutadania.
LA7.1: Pla Local de Prevenció de Residus.
LA7.2: Implementar el PAESC (Pla d'Acció per l’Energia Sostenible
i el Clima)

11.6

LA7.3: Programa Transversal de Ciutat Verda.
R8: Dret d'accés a l'habitatge.
LA8.1: Impulsar accions de millora de barri.

11.1

LA8.2: Promoure habitatge públic de caire social (Longarón,
Batlle Tura i barri del Calderí).

Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 11
•

Establir polítiques de suport a les famílies per a evitar l’exclusió social i assegurar el seu accés a
l’habitatge mitjançant una oferta suficient d’habitatge públic de lloguer accessible.

•

Promoure una ciutat compacta mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontínua,
fragmentada i heterogènia allunyada de les infraestructures de transport.

•

Garantir una dotació adequada de servei de transport públic i, específicament, facilitar la connexió
intermunicipal mitjançant transport públic.
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•

Garantir una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la població urbana —d’acord amb els
valors recomanats per l’OMS— i concebre els espais verds com una infraestructura urbana de primer
ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindibles per a una ciutat saludable i inclusiva.

•

Millorar la qualitat de l’aire en el nucli urbà, mantenint els nivells de contaminació atmosfèrica per sota
dels llindars establerts per l’OMS per a garantir la salut de la població.
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4.8

ODS 12. Producció i consum responsables
PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Aspectes que aborda
Relacionats amb el consum i la producció sostenibles, la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals,
el malbaratament d’aliments, la gestió racional durant tot el cicle de vida dels productes, la reducció de
partícules químiques alliberades a l’atmosfera, aigua i sòl, la prevenció, reducció, reciclat i reutilització de
residus, les pràctiques sostenibles en empreses i l’elaboració de memòries, l’accés a la informació ambiental, la
compra pública sostenible, els estils de vida sostenibles i la racionalització de subsidis ineficients a combustibles
fòssils.

Fites de l’Agenda global considerades prioritàries per a Mollet
12.2

Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.3

Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al
detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució,
incloses les pèrdues postcollita.

12.5

Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6

Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar
pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de
presentació d’informes.

12.7

Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les
polítiques i prioritats nacionals.

12.8

Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.b

Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible
a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els
productes locals.

Full de ruta de Mollet

Fites relacionades

ODS relacionats

R1: Desenvolupar programes de gestió de residus, reciclatge i
reutilització.
LA1.1: Definició d'un nou model integral de tractament i gestió
de residus.
LA1.2: Impulsar tarifació de la gestió de residus segons generació.

12.5 / 12.8

LA1.3: Conscienciació ciutadania, paradistes mercat municipal i
del mercat no sedentari + centres de distribució alimentària
(comerços, supermercats, grans superfícies). Bones pràctiques de
reaprofitament productors Gallecs.
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R2: Fer realitat l'economia circular.
LA2.1: Impuls de projectes existents d'economia circular al
municipi.
LA2.2: Cercar empreses del municipi que puguin col·laborar
circularment per a aprofitar els residus d'uns com a matèria prima
d'altres.

12.2 / 12.3 /
12.4 / 12.6 / 12.8

LA2.3: Buscar finançament extern (Europa i/o àmbit nacional) per
a nous projectes d'economia circular.
R3: Tenir una oferta propera i mantinguda en el temps de
productes de proximitat.
LA3.1: Seguir desenvolupant el Pla d'Acció Agri-Urban.
LA3.2: Impulsar la marca "Menja bé a Mollet".

12.2 / 12.3 / 12.b

LA3.3: Parades del Mercat Municipal i Setmanal amb productes de
Gallecs.
R4: Potenciar el projecte agroecològic de Gallecs i Mollet.
LA4.1: Incubadora agrícola que ofereixi als joves emprenedors
l'oportunitat d'accedir temporalment a terres públiques a Gallecs
per testejar nous models de negoci en l'agroecològic.
LA4.2: Fomentar la comercialització de els productes
agroecològics de Gallecs a través d'una plataforma digital.

12.3 / 12.7

LA4.3: Seguir impulsant les polítiques de contractació amb
criteris agroecològics als menjadors públics de Mollet.
R5: Treballar els ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU per tal de
caminar cap a un horitzó més sostenible en tots els països.
LA5.1: Sensibilitzar a la ciutadania de Mollet sobre els ODS de
l’Agenda 2030 de l’ONU.

12.8

LA5.2: Campanya de comunicació sobre els ODS prioritaris a la
ciutat.
R6: Reducció de la producció de residus domiciliaris.
LA6.1: Impulsar tarifació de la gestió de residus segons generació.

12.5 / 12.8

LA6.2: Campanya de sensibilització a la ciutadania sobre
reciclatge i generació de residus.
R7: Facilitar i promocionar el comerç, producció i consum
sostenible i de proximitat a la ciutat i al seu territori.
LA7.1: Seguir desenvolupant el Pla d'Acció Agri-Urban.

12.2 / 12.3

LA7.2: Impulsar la marca "Menja bé a Mollet".

Reptes identificats pel CADS a tenir en compte per a l’ODS 12
•

Fer una transició efectiva vers un model d’economia circular, ecoeficient i innovadora, a través del canvi de
models de negoci, el desenvolupament de la fiscalitat ambiental, etc.

•

Reduir el malbaratament alimentari durant tota la cadena alimentària. Consolidar la tendència a la reducció
de la generació de residus totals, desacoblant-la del creixement de l’activitat econòmica.

•

Incrementar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, establint objectius ambiciosos i
aplicant els instruments més adequats per a generar canvis de comportament de la població en aquest àmbit.
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•

Generalitzar la incorporació de clàusules ambientals i socials en la contractació pública.

•

Avançar cap a la internalització dels costos ambientals (ja sigui mitjançant normativa específica o fiscalitat
ambiental) amb l’objectiu de fomentar estils de vida i pràctiques empresarials orientades vers l’economia
verda i circular.
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APROXIMACIONS COMPLEMENTÀRIES PER A ASSOLIR
ELS ODS A MOLLET

5.

De manera complementària a la definició i desenvolupament del full de ruta, es proposen un seguit d’accions per
tal d’assolir els ODS d’una manera integral i integrada en el municipi, comptant amb tots aquells agents que puguin
estar implicats i abordant els reptes a nivell municipal des de diferents perspectives.

1.

AMPLIAR EL FULL DE RUTA AMB NOUS REPTES I D’ALTRES ODS ESTRATÈGICS
El present full de ruta inclou els 8 ODS identificats com a més prioritaris per a treballar a Mollet, tot i així, si
es creu necessari aquest podrà ser ampliat amb nous reptes per al desenvolupament sostenible del municipi ja
estiguin relacionats amb els ODS escollits (a partir dels reptes identificats del CADS, per exemple), o bé amb
d’altres ODS que també es puguin considerar estratègics.
Es recomana dur a terme un procés d’anàlisi i reflexió per tal d’assegurar que aquestes noves incorporacions
seran assumibles en el període de temps que abasta el full de ruta, sense que les actuacions proposades
inicialment es vegin afectades.

2.

ESTABLIR UN SISTEMA D’INDICADORS ROBUST REFERENT ALS ODS
Per tal de tenir el coneixement suficient i poder implementar actuacions en conseqüència, es proposa establir
un sistema d’indicadors per a avaluar el grau d’assoliment dels ODS a Mollet (tant aquells inclosos al full de
ruta, com aquells que no). Per a tal fet, es pot comptar amb el sistema d’indicadors de la Diputació de
Barcelona, de la mateixa manera que ja es va fer amb el Pla d’Actuació de Mandat 2019-2023.
Aquests indicadors podrien tenir l’horitzó temporal del full de ruta i de la legislatura municipal vigent, i es
podrien avaluar anualment o cada 2 anys, per exemple, fins a 2030.

3.

IMPLICAR MOLLET EN LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 A NIVELL COMARCAL
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre les seves prioritats per aquest mandat l’impuls de la
implementació dels 17 ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en el conjunt de les estratègies i polítiques
territorials.
Mollet, com a municipi pioner en la localització dels ODS a la comarca, pot jugar un paper important en la
implementació de l’Agenda 2030 comarcal, col·laborant amb el Consell Comarcal i els municipis que hi
pertanyen, tant a l’hora d’establir les línies estratègiques, com en la definició i implementació de mesures per
a dur-les a terme.

4.

IMPULSAR L’ALIANÇA MOLLET 2030
Com a complement per a la implementació de l’Agenda 2030 a Mollet, i anàlogament al procés que està
impulsant la Generalitat de Catalunya a nivell de país, es planteja la possibilitat d’establir un partenariat entre
actors públics i privats del municipi on es compartiran els compromisos locals per fer realitat els ODS.
Per a tal fet es proposa:
1.

Impulsar la participació del Consell de Ciutat, com màxim òrgan participatiu del municipi, que inclou
representants dels grup municipals, del teixit associatiu de la ciutat, organitzacions sindicals, professionals
i empresarials, així com persones d'especial rellevància. La idea serà fomentar 0que els seus membres
prenguin el compromís de treballar en conjunt per assolir els ODS a Mollet. Caldrà comptar amb les
aportacions d’aquests agents per tal dissenyar un Acord per l’Agenda 2030 de Mollet.

2.

Redactar l’Acord per a l’Agenda 2030 de Mollet, un document base en que es recullen els diferents agents
compromesos i els objectius que es persegueixen fins a 2030.

3.

Obrir al agents socials i econòmics organitzats per què es puguin adherir a l’Acord i definir com poden
contribuir a avançar en la consecució dels ODS a nivell municipal, formant part així de l’Aliança Mollet
2030.

En aquest procés, serà d’especial rellevància treballar de manera conjunta i transversal per abordar els
diferents reptes a assolir.
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5.

DISSENYAR I IMPLANTAR UNA ESTRATÈGIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE MOLLET
ALINEADA AMB ELS ODS (INTERNA I EXTERNA)
Realitzar un diagnòstic, estratègia i pla d’acció de Responsabilitat Social Corporativa amb actuacions a
implantar en el sí de l’Ajuntament, en la seva activitat i relació amb la resta d’agents municipals amb qui
interactua el consistori.

6.

IMPULSAR UNA CAMPANYA INTERNA D’APLICACIÓ DELS ODS A L‘AJUNTAMENT DE MOLLET
Dissenyar i implantar una campanya interna de sostenibilitat per a totes les àrees i personal de l’Ajuntament
per possibilitar una major contribució als ODS des del consistori.
Es plantegen diverses possibilitats: campanya online via web, amb una App per a mòbils, amb activitats
presencials, que a més d’incrementar coneixements generen cohesió d’equips, entre d’altres.
(Per exemple, dissenyar una campanya de 17 mesos de durada, que se centri en un ODS cada mes i que
proporcioni informació, consells de bones pràctiques i plantegi reptes al personal de l’Ajuntament, amb
possibilitat de gamificació i recompenses per incrementar la motivació i la participació).

7.

IMPLANTAR I TESTEJAR MECANISMES INTERNS PER A LA CONTRIBUCIÓ TRANSVERSAL I INTEGRADA A
L’AGENDA 2030
L’organització vertical i per àrees de les administracions sabem que dificulta la mirada transversal i integrada
en les polítiques públiques que demana l’Agenda 2030.
El disseny i introducció de canvis en l’estructura o en el funcionament habitual de les administracions pot
facilitar, a l’hora de plantejar nous projectes o activitats o d’avaluar els que estan en curs, identificar si en
aquests s’estan prenent en consideració de forma integral els diferents àmbits de l’Agenda 2030 i si
aconsegueixen maximitzar l’assoliment de tots ells, cosa que es pot obtenir amb més garantia si hi ha
aportacions des de les diferents àrees conjuntament: social, econòmica i ambiental.
Una possibilitat seria establir els mecanismes de funcionament necessaris per tal que les línies d’actuació i els
projectes en curs o previstos puguis passar per una mena de “test de contribució als ODS” entès com una
reflexió transversal en la que es pugui identificar:
•

A quin/s ODS contribueix

•

Si pot millorar-se el projecte (innovar) per tal que pugui contribuir a d’altres ODS o àmbits de l’Agenda
2030.

La constitució d’un equip transversal de persones internes a l’Ajuntament, formades en ODS i Agenda 2030 que
puguin assessorar i realitzar aquesta anàlisi interna, conjuntament amb els/les responsables dels diferents
projectes, podria ser una fórmula adequada a dissenyar i testejar per aconseguir aquesta incorporació integral
de l’Agenda 2030 a nivell municipal.

8.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA I ELS AGENTS LOCALS
Establir espais de participació oberts a la ciutadania i els diferents agents locals del municipi, per tal de donar
a conèixer les actuacions de l’Agenda 2030 de Mollet i poder comptar amb la implicació i opinió d’aquests
actors en el seu plantejament, execució i avaluació.
Un bon recurs per fomentar la participació ciutadana a partir d’un joc allotjat al web municipal, sobre el grau
de coneixement dels ODS i el full de ruta del municipi per assolir-los, amb l’opció d’establir algun tipus de
recompensa per a les persones que en demostrin un alt nivell de coneixement.
D’altra banda, es poden aprofitar les pantalles d’informació dinàmica dels Centres Cívics i Culturals del
municipi, així com de l’Hospital de Mollet, per fer difusió sobre les actuacions del municipi per assolir els ODS
i fomentar la participació ciutadana per a contribuir a complir els objectius.
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9.

IMPULSAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ PER LA IMPLICACIÓ DELS AGENTS SOCIALS I
ECONÒMICS I DE LA CIUTADANIA EN L’ASSOLIMENT DELS ODS
Realitzar actuacions de sensibilització, comunicació i educació en relació amb l’Agenda 2030 i els ODS als agents
socials, econòmics i la ciutadania en general per incrementar la seva contribució a l’assoliment dels ODS
considerats prioritaris, o a l’Agenda 2030 de Mollet en general. Per a tal fet es podria contemplar implantar:
•

Campanyes sobre l’Agenda 2030 o específiques d’un ODS en concret, focalitzades a la ciutadania en
general o a col·lectius específics

•

Formacions específiques per a diferents destinataris (indústria, sector serveis, sector agrari, entitats,
ciutadania...)

•

Programa educatiu Agenda 2030 per als centres escolars

•

Accions de difusió de les iniciatives de la Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP),
institució col·laboradora de la Red Española para el Desarrollo sostenible (REDS), en la que hi participa
activament el regidor Xavier Buzón, responsable del programa estratègic Agenda 2030 - Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
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ANNEX. FULL DE RUTA
A continuació es mostren les taules referents a la planificació del full de ruta, elaborades a partir de les
aportacions de les persones participants a les sessions de treball.
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ODS

Repte

Reduir
les
desigualtats i
lluitar
contra
l´exclusió
social

Aconseguir
una ciutat més
igualitària

Línia
d’actuació

Aconseguir la reducció de
la meitat de població de
Mollet amb necessitat de
suport de serveis socials

Valor esperat

Reduir
500
persones
per
mandat,
fins
recuperar la xifra
de 3500 ciutadans
permanentment
vinculats a Serveis
Socials

Any

2027

Unitat
responsable

Serveis Socials

Unitats
col·laboradores

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

Avaluació

Serveis
a
les
Persones
(Habitatge, Drets
Socials),
Treball/EMFO,
Economia

Generalitat,
Diputació, Estat,
Fons
europeus,
Consell Comarcal

Memòria
interna, Cercles
de la Diputació,
Indicador
estatal d'Entitat
de directors i
directores
de
Serveis Socials,
Generalitat amb
contracte
programa

Anual

Tancament dels
balanç
pressupostari
per
partides
aplicades

Anual

Valoracions
memòries

Anual

Amb més recursos per
famílies vulnerables.

10% més anualment

2022

Serveis Socials

Caritas

Generalitat,
Diputació, Estat,
Fons
europeus,
Consell Comarcal

Amb la col·laboració de
les entitats i teixit social.

Mantenint
els
acords
de
coordinació
amb
entitats del tercer
sector)

2027

Serveis Socials

Caritas, Creu Roja

Administracions
supramunicipals i
Banc
d'Aliments
Entitat

2022

Drets
Socials
(Educació,
Salut,
Habitatge,
Solidaritat,
Esports)

Economia,
Ocupació

Generalitat,
Diputació

•Programes
de
caire
inclusiu,
que
tinguin
impacte real, a una gran
part de la ciutadania
vulnerable;
que
les
empoderin
amb
els
diferents aspectes de la
seva vida.

Mantenint
programes actuals

Memòries i
Valoracions

i

Anual
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Amb especial cura amb els
països del nord d’Àfrica,
on tenen origen part de la
nova ciutadania molletana

Mantenir
les
activitats i recursos
a ciutat i les
derivades del FCCD

2023

Solidaritat
Cooperació

i

A través d'agermanaments
i
acords
de
desenvolupament social i
solidari

100% (no només
amb els municipis
agermanats, sinó
ampliat amb noves
relacions solidàries
amb poblacions del
nord d'Àfrica i les
zones d'origen de la
població molletana
nouvinguda)

2024

Solidaritat
Cooperació

i

Drets Socials

Drets Socials
Economia

i

FCCD, Generalitat
i Diputació, Estat

Valoracions
municipals
i
externes FCCD)

Anual

FCCD, Generalitat
i Diputació, Estat

Valoracions
municipals
i
externes FCCD)

Anual
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ODS

Repte

Vetllar per la
igualtat
d´oportunitats
de les dones

Línia
d’actuació

Valor esperat

Campanyes
per
la
visibilitat d'igualtat de
gènere

Mantenir
25novembre
(Contra la violència
masclista), 8 març
(Dia Internacional
de les Dones) i 28
maig (Salut de les
Dones) i suport del
Centre de Recursos
CIRD durant tot
l'any, A més de
Programació
en
femení i 28 juny
Dia LGTBI

Implicació en diferents
capes socials començant
per l'educació

Promocionar
la
participació esportiva de
nenes a les escoles i
IMSD

Completar
tercer
d'igualtat

el
pla

Participació
esportiva 50% nens
i nenes)

Any

2022

2023

2023

Unitats
col·laboradore
s

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

Avaluació

Igualtat

Drets Socials,
Ocupació,
Economia,
Cultura,
Educació,
Joventut,
Habitatge

Administracions
supramunicipal
s:
Consell
Comarcal,
Diputació,
Generalitat,
Estat

Valoracions internes,
Cercles
de
comparació
intermunicipal,
Registre Unificat de
Dades
de
la
Generalitat

Anual

Igualtat

Drets Socials,
Ocupació,
Economia,
Cultura,
Educació,
Joventut,
Habitatge

Administracions
supramunicipal
s:
Consell
Comarcal,
Diputació,
Generalitat,
Estat

Valoracions internes,
Cercles
de
comparació
intermunicipal,
Registre Unificat de
Dades
de
la
Generalitat

Anual

Educació
Esports

Drets Socials,
Ocupació,
Economia,
Cultura,
Educació,
Joventut,
Habitatge

Generalitat (Pla
Català Esport a
l'Escola),
Diputació,
Consell
Comarcal
(Jornades
interescolars),

Percentatge de nens i
nenes participants a
les memòries

Anual

Unitat
responsable

i
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Lluitar
per
l'eliminació
de
totes les formes
de
violència
contra les dones

Facilitar
canals
de
denúncia i protocols
d'actuació

Mantenint
els
protocols
de
violència
masclista,
i
protocol
d'assetjament
sexuals als espais
festius i d'oci)

Seguir avançant
amb
polítiques
concretes en la
igualtat
de
gènere

Fomentar
la
discriminació positiva

Incrementem
3
activitats més als
programes
en
femení
(CIRD)de
ciutat )

Treballar per la
igualtat
real,
donant
oportunitats
laborals a les
dones en igualtat
de condicions i
sous, acabar amb
el sostre de vidre

Treballar des de
la infància en una
educació
més
igualitària

Fer programes d'inserció
laboral per a dones '

Incrementar
dos
programes a cada
mandat

Programes
d'emprenedoria

Increment de dones
participants a cada
mandat i si hi ha
més
projectes
iniciats per dones
emprenedores d'un
mandat a una altra)

Treballar des de la
infància als tallers de
co-educació

Augmentar un 30%
el
nombre
d’inscrites

Mossos
d'Esquadra,
Jutjats, Unitats
Hospitalàries i
CAPs, entitats
de dones de la
ciutat

Observatori
de
violència masclista de
ciutat i a la comarca
(valors), dades del
SIAD

Anual

Drets Socials

Generalitat
(Contracte
Programa)
Diputació

Memòria
(dades)

Anual

Drets Socials i
EMFO

Generalitat (Pla
Català Esport a
l'Escola),
Diputació,
Consell
Comarcal
(Jornades
interescolars),

Diagnosi del Tercer
Pla
d'Igualtat
i
memòries

Anual memòries i
quadriennals
els
Plans d'Igualtat

Drets Socials,
Economia,
Comerç

Generalitat (Pla
Català Esport a
l'Escola),
Diputació,
Consell
Comarcal
(Jornades
interescolars),

Memòries HUB-EMFO,
indicadors de PYMES
municipals
com
ADHEC

Anual

Gent
Gran,
Salut,
Educació,
Joventut

Diputació,
Generalitat
i
Clubs+Federaci
ons Esportives

Memòria d'Igualtat i
Esports activitats
(dades)

Anual

2022

Igualtat

Seguretat
Ciutadana
Drets Socials

2023

Igualtat

2027

Igualtat

2027

Hub-EMFO

2027

Esports
Igualtat

i

i

i

d'Igualtat
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ODS

Repte

Línia
d’actuació

Instal·lar més m2 de
plaques solars als sostres
i espais públics

Incrementar els
espais
de
captació
d'energia neta i
assequible (solar)

Fomentar
el
consum
responsable
privat i públics
d'energia

Valor esperat

100%

Any

Unitat
responsable

Unitats
col·laboradores

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

Urbanisme

Unió Europea
i DIBA

% execució

Anual

% autoconsum

Anual

Avaluació

2025

JAPU

JAPU

Unió
EuropeaEstat,
Generalitat

Promoció
empresarial

Estat

% autoconsum

Anual

% reducció

Anual

Fomentar la instal·lació
de plaques solars i
sistemes de captació
d'energia
a
espais
industrials

20% autoconsum

2030

Promoció
empresarial

Augmentar l'autoconsum
d'energia
(edificis
públics i particulars)

10% d'autoconsum

2030

JAPU

Accions innovadores als
polígons industrials en
l'àmbit energètic

20% reducció
consum

2030

Promoció
empresarial

JAPU

Unió
EuropeaEstat,
Generalitat

Implementar les accions
de les mesures dels
plans
de
transició
energètica
i
ciutat
sostenible

100%
implementació del
PAESC

2030

Medi Ambient

Urbanisme,
Agenda 2030

Consell
Comarcal,
DIBA

% d'execució de les
actuacions del PAESC

Anual

Accions innovadores als
polígons industrials en
l'àmbit energètic (com
la compra agregada o la
complementarietat de
processos
productius
d'indústries properes)

5% de recursos
compartits

2030

Medi Ambient

Urbanisme,
Agenda 2030

Consell
Comarcal,
DIBA

% d'execució de les
actuacions del PAESC

Anual

de
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Fiscalment
i
impositivament
reconèixer els esforços
per la generació i ús
d'energia
neta
i
assequible
de
les
empreses,
serveis
i
comerços

Augmentar l'autoconsum
d'energia

Millorar
energèticament
els
espais
d'activitat
econòmica

Desenvolupar les
mesures
energètiques del
pla
d'inclusió
social

Aplicar un mínim
del
80%
de
bonificacions que
permeti la llei

10% d'autoconsum

Conti
nuat

Gestió
tributaria

2030

Promoció
empresarial

Incorporar mecanismes i
mètodes per l'estalvi
energètic

4 mecanismes

2028

Promoció
empresarial

Mesures
per
l'emergència climàtica
regulades des del nou
POUM

100%
implementació del
POUM

2030

Urbanisme

Reduir
el
malbaratament
energètic a les llars amb
famílies desafavorides

100% de les llars
auditades

2030

Drets Socials

JAPU

Estat

% d'acompliment

Anual

JAPU/ Comerç

Unió
EuropeaEstat,
Generalitat,
DIBA

% d'autoconsum

Anual

JAPU/ Comerç

Unió
EuropeaEstat,
Generalitat,
DIBA

Nombre
mecanismes

Generalitat

% d'acompliment

UE, DIBA

% de llars

Urbanisme

JAPU

de

Anual

Continuat a partir
d'aprovació definitiva
del POUM

Anual
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ODS

Repte

Línia
d’actuació

Desenvolupament del
Projecte Agri-Urban

Promoció
del
desenvolupament
socioeconòmic de
proximitat

Regulació des de
les
administracions
públiques
en
l'adopció
de
noves
mesures
laborals
i
econòmiques

Campanyes
de
promoció del Comerç
Local

Valor esperat

100%

100%

Dur
a
terme
un
projecte
pilot
per
implantar una àrea de
promoció
econòmica
urbana en l'àmbit del
comerç

100%
(determinar
àrea i aplicar-ho)

Demanar
a
les
administracions
competents que es
reguli
i
fomentin
empreses
mediambientals
més
sostenibles (No tenim
gaire
capacitat
d'incidència, malgrat

100% (entre dos i
cinc empreses)

Any

2023

2023

2027

2030

Unitat
responsable

Salut

Unitats
col·laboradore
s

Ocupació,
promoció
empresarial,
promoció ciutat
i
turisme,
comerç

Ens externs
implicats

DIBA,
Generalitat
Consorci
Gallecs
productors

i

Indicadors de
seguiment

Avaluació

Bateria
indicadors
pròpia del projecte

Semestral

Anual

Promoció de la
ciutat i turisme

Associacions
comerciants,
empresarials

Satisfacció
dels
comerciants, Visites
webs
relacionades
amb
comerç,
Nombre
de
compres/comandes
online

Mercamollet

EMFO,
Economia
i
promoció de la
ciutat.

Administracions
supramunicipals
, Associacions
comerciants,
empresarials,
comerços
i
empreses de la
ciutat

Aprovació d'APEUS a
la ciutat, Impacte
accions APEUs a la
ciutat,
valoració
empresarial

Anual

Urbanisme

Serveis
Territorials

Negociats
econòmics dels
organismes
supramunicipals

Nombre d'empreses
instal·lades

Mandat

Mercamollet
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sempre
cal
cercar
empreses
mediambientalment
sostenibles.)

Elaborar
programes per tal
de reduir les
desigualtats

Aconseguir una
estratègia
de
desenvolupament
econòmic de la
ciutat
a
mig
termini

El projecte del Taller
Alborada on persones
amb discapacitat tenen
una professió i un
acompanyament
per
desenvolupar-se i estar
presents
al
món
laboral. Treballar per
tal de fer viable el
projecte.

100% (no
places
Alborada)

Reduir la bretxa digital

100% (instruir a 100
persones
anualment)

Desenvolupar l'àmbit
turístic de la ciutat a
través de l'execució del
Pla de Màrqueting
Turístic.

reduint
Taller

100%
(campanya
anual de Mollet
enfora pel turisme
sostenible)

2030

2030

2027

Taller Alborada

IMSD

Administracions
supramunicipals

Nombre
d'acompanyaments i
insercions

Anual

Serveis Socials

Modernització i
Qualitat
de
serveis,
TIC,
EMFO,
Mollet
HUB

Administracions
supramunicipals

Nombre
participants
formacions

Anual

Administracions
supramunicipals

Nombre de productes
oferts,
valoració
evolució sector per
part dels privats,
%ocupació de places
hoteleres,
increment/decreme
nt d'assistents als
principals actes de
ciutat

Promoció de la
ciutat

Comerç i medi
ambient

a

de
les

Anual
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Aconseguir
un
creixement
econòmic,
ajudant als nous
emprenedors,
unes
empreses
més inclusives i
sostenibles,
donant incentius i
bonificacions
fiscals.

impuls
de
la
concertació territorial
a través del consell
econòmic i social de
Mollet.

100% (definició d'un
conjunt d'accions)

Definir l'arquitectura
estratègica
pel
desenvolupament local
i execució de les
actuacions previstes.

100% (pla d'accions
econòmiques-pla de
millora
d'espais
d'activitat
econòmica)

Incentius fiscals per
afavorir
que
les
empreses vinguin a
Mollet.

100% (atraure 10
empreses
per
mandat)

Impulsar instruments
de
gestió
públicoprivada als polígons
industrials de la ciutat

100% (constituir tres
associacions,
una
per polígon molletà)

modernitzar
els
polígons
industrials
(fibra,
connexions
infraestructures...) per
a fer-los atractius a les
noves empreses i a les
ja existents

70% (implementar
mesures del Pla de
Millores dels espais
industrials)

Indústria

Economia,
serveis
territorials

Administracions
supramunicipals
,
sindicats,
AIBV, PIMEC i
teixit
empresarial de
la ciutat

2030

Desenvolupame
nt econòmic

Serveis
territorials,
EMFO,
Mollet
HUB

Administracions
supramunicipals
,
sindicats,
AIBV, PIMEC i
teixit
empresarial de
la ciutat

Bateria
indicadors
pròpia del projecte

Mandat

2027

Desenvolupame
nt econòmic

Economia,
serveis
territorials

-

Nombre de noves
empreses creades o
ubicades a la ciutat

Anual

Serveis
territorials

administracions
supramunicipal,
AIBV i teixit
empresarial de
la ciutat ubicat
als PAE

Nombre de projectes
i actuacions públicoprivades realitzades

Anual

Serveis
territorials

Administracions
supramunicipal,
AIBV i teixit
empresarial de
la ciutat ubicat
als PAE

Indicadors del pla de
millora dels polígons

Anual

2027

2027

2030

Desenvolupame
nt econòmic

Desenvolupame
nt econòmic

Nº d'acords subscrits i
grau de compliment

Anual
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Disminuir
de Mollet

l'atur

Formar a gent
treballadora
i
emprenedora als
camps
del
correcte
creixement
econòmic;
i
promoure la seva
inserció
a
empreses de la
ciutat.

Desenvolupar el Mollet
HUB per convertir-lo en
un espai que impulsi la
innovació, la formació i
la creativitat de les
persones
emprenedores, el teixit
empresarial
de
la
ciutat i els estudiants.

100%
(cinquanta
accions anuals al
MolletHUB)

2023

Mollet HUB

Desenvolupame
nt
Econòmic,
EMFO

Administracions
supramunicipals

Nombre
d'emprenedors
assessorats, nombre
d'iniciatives
empresarials
creades,
total
usuaris
sessions
formatives, nombre
d'empreses
assessorades

Donar continuïtat i
ampliar
els
plans
d'ocupació municipals i
els
provinents
de
programes
d'altres
administracions
supramunicipals

100% (reduir la taxa
interanual a taxa
d'atur local)

2027

EMFO

Activitats
econòmiques
activitats
territorials

Administracions
supramunicipals

Nombre de
d'ocupació
municipals,
d'inserció

i

Administracions
supramunicipals

Nombre d'aturats en
col·lectius de difícil
inserció,
Nombre
d'insercions laborals,
nº
d'usuaris
als
programes, Valoració
dels usuaris

Anual

EMFO, Educació

Sindicats, AIBV,
PIMEC, Centres
de formació i
Empresaris
locals

Bateria
indicadors
pròpia del projecte

Anual

Desenvolupar
els
programes de formació
ocupacional d'EMFO per
capacitar i formar a les
persones que formen
part de col·lectius amb
difícil inserció per a
que
es
puguin
incorporar al mercat
laboral.

100% (incorporar 30
joves/any al mercat
laboral)

Elaboració del Mapa i
Pla de formació de la
ciutat per adequar les
necessitats
empresarials
amb
l'oferta de formació
professional
i
ocupacional

100%
(incorporar
laboralment el 50%
dels estudiants de
FP als primers dos
anys)

2027

2030

EMFO

Desenvolupame
nt econòmic

Activitats
econòmiques
Joventut

i

Anual

plans
Grau

Mensual
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ODS

Repte

Implementar el
Pla de millores
dels polígons de
la ciutat.

Línia
d’actuació

Valor esperat

Modernitzar les àrees
d'activitat econòmica de
la ciutat: industrial,
comercial i de serveis

100%

Incorporar TIC amb les
empreses

Promocionar
l'associacionisme a les
àrees
d'activitat
econòmica

Any

Unitat
responsable

Unitats
col·laboradore
s

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

%
Àrees
modernitzades

Avaluació

2025

Promoció
empresarial

Servei Territori,
oficina
eficiència
energètica

DIBA, OGE

50%

2025

Promoció
empresarial

Servei Territori,
serveis de TiCS

DIBA, OGE, AIBV

% sobre les empreses

Anual

50%

2025

Promoció
empresarial

Participació

AIBV

Nº
empreses
associades

Anual

Nº
actuacions
executades

Anual
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Pràctiques
a
les
empreses dels alumnes
en formació

Vincular
la
formació dels
estudiants amb
les oportunitats
i innovació a les
indústries
properes

Continuar
millorant
les
infraestructure
s i accessos als
espais
industrials

75%

2025

EMFO

IME

AIBV,
Generalitat,
CENTRES FP

Nº
alumnes
pràctiques

%
continguts
incorporats

Anual

en

Anual

Col·laboració de les
empreses als continguts
acadèmics dels estudis
als centres i estudis de
la ciutat

30%

2025

EMFO

IME

Centre
Formació Sant
Gervasi,
Generalitat,
Universitats

Estendre
el
cooperativisme i la
formació de petites
empreses

30%

2025

Promoció
empresarial

EMFO

Grup Clade

Nº
cooperatives
creades

Anual

Nº convenis signats
amb les diferents
administracions així
com el grau del seu
compliment

Anual

Nº
webs
actualitzades, volum
de descàrregues APP

Anual

Participar
de
les
entitats públic-privades
territorials, amb funció
de lobbies, amb les
grans
administracions
que
dissenyen
i
executen
les
noves
infraestructures
i
connexions amb port,
aeroports i estacions
ferroviàries modals.

30%

2025

Mobilitat

GERÈNCIA

DIBA,
Generalitat,
ADIF, Ministeri
de Foment

Millorar la senyalització,
app i webs de les
indústries i dels espais
industrials.

100%

2023

Promoció
empresarial

Servei Territori,
Comunicació,
TIC

AIBV,
DIBA,
Empreses de la
ciutat

51

REPTES LOCALS I FULL DE RUTA PER A L’ASSOLIMENT DELS ODS A MOLLET

Participar
de
projectes
supraterritorial
s, que permetin
l'estructuració
de
clústers
avançats
i
espais
industrials de
referència
territorial a la
Regió
Metropolitana
de Barcelona i a
la Macroregió /
Arc Mediterrani
de BarcelonaLyon-València

Permeabilitzar
la
mobilitat sostenible i
segura entre la ciutat i
els espais d'activitat
econòmica amb carrils
per a vehicles no
contaminants i itineraris
per a vianants.

100%

2030

Major
i
millor
visualització dels espais
industrials a través de
les TIC

100%

2023

Propiciar trobades i
treball innovador i en
comú
d'empreses
properes territorialment
i d'àmbits productius
relacionals
o
combinables.
Treballar
amb
les
administracions
territorials i els agents
econòmics de la regió
per
destacar
la
capacitat
industrial
pròpia i les seves
possibilitats
innovadores;
per
atraure noves indústries
i nous processos i
productes.

100%

100%

Mobilitat

Servei Territori,
promoció
empresarial

AIBV,
DIBA,
Empreses,
Polígons
d’Activitat
Econòmica

Metres de carril bici
implementats,
actuacions
senyalització, millora
recorreguts
de
vianants,
sensorització
entrades/sortides als
PAE per tipologia de
vehicles

Promoció
empresarial

TIC

Consell
Comarcal
del
Vallès Oriental,
AIBV, DIBA

Nº de visites
interaccions

Nº de projectes
clústers participats
des de Mollet

Anual

Nº de convenis
seu
grau
'acompliment

Anual

2023

Promoció
empresarial

Mollet Hub

Acció, PIMEC,
Consell
Comarcal
del
Vallès Oriental,
AIBV,
DIBA,
Empreses
Territori,
ESADE, B-30

2025

Promoció
empresarial
Alcaldia

Planificació
estratègica

Àrea
Metropolitana,
B-30, C-17 i
Baix Vallès

i

i

i el
d

Anual

Semestral
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Facilitar
la
relació
treballadors/es
amb els serveis
de la ciutat

Incentivar les compres i
el consum de comerç i
serveis locals a les
plantilles
de
les
empreses
industrials.
Plataforma
público
privada i conveniar amb
Mercat
Municipal
i
botigues
interessades
(començant
per
alimentari)
amb
empreses grans; i oferir
als
treballadors/es
d'empreses grans que
facin compra online en
la plataforma indicada
de productes locals i un
transport
porta
comanda a la seva
empresa i a la sortida
del treball ells recullen
els productes encapsats.
Ho carreguen al vehicle
i cap a casa. Iniciar amb
alimentari
i
anar
ampliant.

Incrementar
bianualment
nombre
treballadorsconsumidors

el
de

2027

Promoció
industrial

Promoció
comercial

Empreses,
comerços,
serveis

Nº de treballadors/es
que fan servir serveis
de la ciutat dels
serveis ofertats

Anual
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ODS

Repte

Línia
d’actuació

Implementar plans de
desenvolupament
comunitari i inclusió
social

Promoure
la
inclusió social i
desenvolupar
programes de
protecció social

Valor esperat

100

Any

2030

Unitat
responsable

Serveis socials

Unitats
col·laboradore
s

direcció
serveis
personals

de

Incrementar
les
prestacions socials a la
població vulnerable

100

2030

Serveis socials i
Educació

Drets
Escoles

Formar
ciutadania
desafavorida amb eines i
habilitats que permetin
millorar.

100%

2030

Serveis Socials

EMFO, Escoles

Civils,

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

Avaluació

Consell
comarcal, DIBA,
Entitats
del
tercer sector,
entitats
ciutadanes,
Centres
educatius

Número de
implementats

Administracions
supramunicipal
s

Nombre de persones
a les que arribem
(Memòria
interna,
Cercles
de
la
Diputació, Indicador
estatal d'Entitat de
directors i directores
de Serveis Socials,
Generalitat
amb
contracte programa)

Anual

Administracions
supramunicipal
s

Memòria interna i
memòria
EMFO,
Formació

Anual

plans

Anual
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Augmentar la
renda mitjana
de Mollet a
través de la
formació a la
ciutadania
desafavorida
posant al seu
abast eines i
habilitats

Formar
ciutadania
desafavorida
amb eines i
habilitats que
permetin
millorar.

Assegurar l'accés a les
eines i habilitats de les
noves tecnologies

100%

Programes de suport
directe a l'estudi

infants de famílies
amb renda baixa a
les
activitats
específiques dels
centres
cívics
durant les tardes)

Més
esforç
en
la
formació inicial dels
joves
de
famílies
vulnerables

50%

Treballar
l'emprenedoria amb els
països d'origen

un
programa
durant
mandat
amb cada ciutat
agermanada
solidàriament
o
amb
relacions
solidàries)

Treball de la cooperació
internacional per donar
més oportunitats a les
seves
poblacions
d'origen

Un programa per
mandat amb els
municipis
amb
relacions
solidàries)

Administracions
supramunicipal
s i Tercer Sector

Cursos
i
espais
creats:
Memòria
interna serveis social
i memòria EMFO

Anual

Administracions
supramunicipal
s

Nombre
de
participants:
Memòria interna i
Cercles de confiança
de la Diputació

Anual

EMFO, Serveis
Socials

Administracions
supramunicipal
s

Nombre de persones
participants:
Memòria interna i
memòria d'EMFO

Anual

i

Drets
EMFO,

Civils,

Ajuntament
i
coparts
del
país,
regió,
municipalitat
beneficada

Nombre de projectes
col·laborats:
Memòria interna

Anual

i

Drets
EMFO,

Civils,

Propis i coparts
de
la
municipalitat
beneficiada
i
Tercer Sector

Nombre de projectes
col·laborats:
Memòria interna

Anual

Serveis Socials

Drets Civils
EMFO. TiC

i

i

Joventut

Educació
Joventut,,
conjunt
Drets Civils

2025

Joventut

2023

Solidaritat
Cooperació

2023

Solidaritat
Cooperació

2030

2025

de
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ODS

Repte

Línia
d’actuació

Fer
propers
els
processos
i
serveis
municipals
Desenvolupar
l´acció
comunitària a
tots els barris
de la ciutat.

Regulació des
de
les
administracions
públiques
en
l'adopció
de
noves mesures

Valor esperat

Fer
acció
participativa
pròpia acotant un
entorn/barri
ampliat,
fent
participar tota la
ciutadania

Carta
de
serveisbenestar als barris amb
participació ciutadana

Document
que
vinculen tots els
espais-territoris de
la ciutat

Promoure ajuts i fons
per a la dinamització
productiva

Increment 5% els
fons
i
ajudes
respecte al mandat
anterior

Any

2023

Unitat
responsable

Participació
ciutadana

Unitats
col·laboradores

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

Avaluació

Serveis
a
persones,
Territori
Economia

Administraci
ons
supramunicip
als
amb
col·laboració
tècnica
i
econòmica
pels
processos i la
implementac
ió.

Memòria del procés i
indicadors propis de
seguiment

Mandat

Administraci
ons
supramunicip
als
amb
col·laboració
tècnica
i
econòmica
pels
processos i la
implementac
ió.

Memòria del procés i
indicadors propis de
seguiment

Mandat

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria EMFO-Hub

les
i

2027

Participació
ciutadana

Serveis
a
persones,
Territori
Economia

les

2030

Promoció
econòmica

Serveis
a
les
Persones,
Ocupació i Hubemprenedoria,
d'EMFO

i

Anual
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laborals
econòmiques

i

Eliminar
les
barreres a la
ciutat que la
desestructuren
o distancien a la
població i als
barris.

Aconseguir un
nou POUM que
incorpori
aquestes
prioritats en el
futur urbanístic
de la ciutat

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria EMFO-Hub

Anual

Transports
Metropolitans

Memòria del servei

Anual

Serveis
informàtics

Transports
Metropolitans

Memòria del servei

Anual

Territori

Urbanisme i AAVV

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del servei

Anual

Urbanisme

Territori,
medi
ambient
i
participació
ciutadana

Administraci
ons
supramunicip
als,
amb
col·laboracio
ns

Memòria
projectes

Anual

2027

Ocupació i Hubemprenedoria,
d'EMFO

Serveis
a
Persones
Economia

Mantenir
les
campanyes
promoció transport
públic)

2023

Mobilitat

Promoció
ciutat

Continuar amb l'app per
recollir les indicacions
de la ciutadania, per
superar les barreres.

Recollir un mínim
de 100 indicacions
anuals)

2027

Territori

Completar al pla de
barreres
arquitectòniques

Fer 20 accions
anuals
programades
al
pla)

2030

Nou POUM amb diverses
mesures d'urbanització
sostenible i inclusiva:
xarxa de carrers verds,
connexió espais verds
(Besós i Gallecs), etc.

Iniciar
tres
projectes interns i
dos projectes de
relació entre espais
diferenciats

Fer plans d'increment de
l'ocupabilitat

Dos
plans
mandat)

Desenvolupar
les
accions
per
a
la
promoció i accés a la
xarxa
de
transport
públic que articulen la
ciutat

per

2030

de

les
i

la

dels
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Treballar
a
través del Pla
d'Inclusió
i
Comunitari,
d'inserció
al
mon laboral, el
dret
a
un
habitatge
digne, i les
accions actives
per treballar el
civisme i la
convivència a la
ciutat.

Reducció
del
nombre
de
delictes
relacionats amb
l'odi
a
col·lectius.

Augmentar la
sostenibilitat
energètica i de
residus de la
ciutadania.

Que el nou POUM
dissenyi el Mollet del
segle XXI amb criteris de
sostenibilitat als carrers
verds,
places-espais
lliures
sense
contaminació,
i
ordenació de les grans
línies de vehicle rodat
amb menys pol·lució.

Iniciar
projectes
mandat

Continuar els plans
d'inserció laboral.

Impulsant
tres
plans per mandat,,

Impuls del Pla de
Civisme de la mà de la
ciutadania

50% (millorar els
indicadors de 4
dels 8 àmbits del
Pla de civisme)

Continuar
les
campanyes
i
la
sensibilització dels més
joves a escoles, entitats
i espais col·lectius.

Menys delictes que
l'any anterior)

Pla Local de Prevenció
de Residus

Reduir anualment
el residus i més %
de
recollida
selectiva

tres
per

2027

Urbanisme

Medi ambient
mobilitat

2027

Ocupació-EMFO

Serveis
a
persones

les

les

2030

Convivència
Civisme

Serveis
a
persones,
Participació,
Territori,
Seguretat
Ciutadana

2030

Seguretat
Ciutadana

Serveis
a
Persones

les

2027

Medi Ambient

i

Comunicació

i

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del projecte

Anual

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del projecte

Anual

Administraci
ons
supramunicip
als

Indicadors
dels
àmbits del Pla de
Civisme

Mandat

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del procés

Mandat

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del servei

Mandat
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Implementar el PAESC
(Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible i el Clima)

Trenta
persones
dins del programa
cada mandat

Programa Transversal de
Ciutat Verda

Impulsar
quatre
accions
significatives per
mandat.

Impulsar accions de
millora de barri

Impulsar
accions
millora a dos barris
per mandat.

Promoure
habitatge
públic de caire social
(Longarón, Batlle Tura i
barri del Calderí).

100% (iniciar una
promoció
per
mandat)

Comunicació

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del servei

Mandat

Medi Ambient

Comunicació

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del servei.

Mandat

2030

Medi Ambient

Participació
Ciutadana

Serveis a les
persones,
Serveis
Territorials

Memòria
final
i
indicadors
de
compliment de les
accions de millora

Mandat

2027

Habitatge

Serveis
Territorials

Administraci
ons
supramunicip
als

Memòria del servei

Mandat

2030

2030

Medi Ambient

Dret d'accés a
l'habitatge
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ODS

Repte

Desenvolupar
programes de
gestió
de
residus,
reciclatge
i
reutilització

Línia
d’actuació

Valor esperat

Definició d'un nou model
integral de tractament i
gestió de residus

Model definit

Impulsar tarifació de la
gestió de residus segons
generació

Implantació
completa

Conscienciació
ciutadania, paradistes
mercat municipal i del
mercat no sedentari +
centres de distribució
alimentària (comerços,
supermercats,
grans
superfícies).
Bones
pràctiques
de
reaprofitament
productors Gallecs.

Mínim
una
campanya anyal

Any

2021

2030

2030

Unitat
responsable

Unitats
col·laboradores

Ens externs
implicats

Indicadors de
seguiment

JAPU

Mobilitat

Generalitat,
Consorci
Residus

Executat

JAPU

Gestió
Tributària,
Ciutat
Intel·ligent

UE,
DIBA,
Consorci
Residus

% pagament
generació

Comunicació

Comerç, Civisme
i JAPU

Consorci
Gallecs, DIBA,
Consorci
Residus

Nombre Campanyes

Avaluació

Desembre 2021

per

Anual
a
implantació

partir

Anual
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Fer
realitat
l'economia
circular

Impuls de projectes
existents
d'economia
circular al municipi

Mínim un projecte
per any

2030

Promoció
Econòmica

JAPU

DIBA,
Àmbit
B30, UAB

Nombre
projectes

Cercar empreses del
municipi que puguin
col·laborar
circularment
per
a
aprofitar els residus
d'uns com a matèria
prima d'altres

Un market place
cada any

2030

Promoció
Econòmica

Segons temàtica

DIBA,
Àmbit
B30,
UAB
i
sector privat

Nombre

Anual

Buscar
finançament
extern
(Europa
i/o
àmbit nacional) per a
nous
projectes
d'economia circular

Sol·licitar totes les
opcions
que
apareguin

2030

Projectes
Europeus i segons
temàtica

Promoció
econòmica

UE,
Generalitat,
DIBA

% presentades

Anual

Salut,
Tallers,
Comerç,
Educació

UE,
Generalitat,
Consorci
Gallecs i sector
privat

%

Anual

Salut, Educació ,
Comunicació

DIBA

%
establiments
adherits

Anual

Seguir desenvolupant el
Pla d'Acció Agri-Urban

100% del pla

2030

Desenvolupament
econòmic

Impulsar
la
marca
"Menja bé a Mollet"

100% establiments
associats

2030

Comerç

Tenir
una
oferta propera
i mantinguda
en el temps de
productes de
proximitat

de

Anual
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Potenciar
el
projecte
agroecològic de
Gallecs i Mollet

Treballar
els
ODS
de
l’Agenda 2030
de l’ONU per
tal de caminar
cap
a
un
horitzó
més

Parades del Mercat
Municipal i Setmanal
amb
productes
de
Gallecs

Mínim 1 parada a
cada mercat

2025

Comerç

Consorci Gallecs

Consorci
Gallecs

Incubadora agrícola que
ofereixi
als
joves
emprenedors
l'oportunitat d'accedir
temporalment a terres
públiques a Gallecs per
testejar nous models de
negoci en l'agroecològic

100% operatiu

2025

Desenvolupament
econòmic

Consorci Gallecs

Consorci
Gallecs,
UB, UE

Crear una plataforma
digital
per
a
comercialitzar
els
productes agroecològics
de Gallecs

100%

2025

Desenvolupament
econòmic

Consorci
Gallecs,
Comunicació

Seguir impulsant les
polítiques
de
contractació
amb
criteris
agroecològics
als menjadors públics de
Mollet

100%

2021

IME

Participació

Sensibilitzar
a
la
ciutadania de Mollet
sobre els ODS 2030

50% ciutadania ho
conegui

2027

Núm. parades

Anual

Núm. emprenedors

Anual

DIBA

Núm. de vendes per
internet

Anual

Consorci Gallecs

Generalitat

Contractes vigents

Comunicació,
IME, Serveis
Personals,
Promoció
Econòmica

DIBA,
Generalitat i
FEMP

Qüestionaris

UAB,

Períodes
contractes
menjadors

de

Legislatura
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sostenible en
tots els països

Reducció de la
producció de
residus
domiciliaris

Facilitar
i
promocionar el
comerç,
producció
i
consum
sostenible i de
proximitat a la
ciutat i al seu
territori

Campanya
de
comunicació sobre els
ODS prioritaris a la
ciutat

50% ciutadania ho
conegui

Impulsar tarifació de la
gestió de residus segons
generació

Implantació
completa

Campanya
de
sensibilització
a
la
ciutadania
sobre
reciclatge i generació
de residus

Mínim
una
campanya anual

Participació

Comunicació,
IME, Serveis
Personals,
Promoció
Econòmica

DIBA,
Generalitat i
FEMP

Qüestionaris

2030

JAPU

Gestió
Tributària,
Ciutat
Intel·ligent

UE,
DIBA,
Consorci
Residus

% pagament
generació

2030

Comunicació

Comerç, Civisme
i JAPU

DIBA, Consorci
Residus

Nombre Campanyes

Anual

Salut,
Tallers,
Comerç,
Educació

UE,
Generalitat,
Consorci
Gallecs i sector
privat

%

Anual

Salut, Educació,
Comunicació

DIBA

%
establiments
adherits

Anual

2027

Seguir desenvolupant el
Pla d'Acció Agri-Urban

100% del pla

2030

Desenvolupament
econòmic

Impulsar
la
marca
"Menja bé a Mollet"

100% establiments
associats

2030

Comerç

Legislatura

per

Anual
a
implantació

partir
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