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El Pla d’Actuació Municipal (PAM) que presentem per a aquest 2010 continua
sent una resposta programàtica del govern municipal a un context generalitzat
de crisi que encara no remet, que ha condicionat tot el pressupost de l’any
que acaba i fa el mateix amb el de l’any vinent.
Per aquest motiu, el PAM 2010 –que recull una part important de les
propostes ciutadanes del programa de pressupostos participatius– continua
desenvolupant i aprofundint en les polítiques iniciades el 2009, que s’han
basat en l’augment de les partides destinades a serveis socials, en l’augment
de la inversió pública i en la contenció de la despesa. Si aquest 2009 hem
pogut comptar amb l’oxigen que va significar el Fons estatal d’inversió local,
el proper any el tornarem a tenir i estarà distribuït d’una manera que, a més
de permetre’ns augmentar els recursos per a inversions, farà possible augmentar la dotació en despesa corrent destinada a ajut a les persones.
Així, aquest 2010 incrementem els recursos de suport a les persones i a les
famílies (educació, habitatge, gent gran...), que es reflecteix en l’ampliació
dels programes socials i les bonificacions d’impostos i preus públics, entre
les quals cal destacar la novetat de la bonificació del 50% de l’Impost de Béns
Immobles. També creixen les partides de les polítiques actives de foment de
l’ocupació, àmbit indispensable juntament al de la promoció econòmica del
comerç i de la indústria, que també s’incrementa, per tal de facilitar la creació
de riquesa i de llocs de treball. Finalment, el quart eix de treball que
l’administració pública ha de fomentar en temps de crisi és la inversió, inversió
en obra pública i en noves tecnologies, apartat que té un augment destacable
i que en números absoluts significa una dotació de 40 milions d’euros. Aquesta
xifra inclou la inversió directa amb recursos municipals, la col·laboració que
rebem d’altres administracions i la inversió directa d’aquestes administracions
a la nostra ciutat. Vull destacar obres com l’acondicionament dels laterals de
la C-17, per millorar la mobilitat en els polígons industrials; la nova comissaria;
la quarta escola bressol, en col·laboració imprescindible amb la Generalitat;
el pla de barri de Plana Lledó, les masies de Can Flequer, la millora
d’equipaments esportius, el foment de les noves tecnologies, com a aposta
productiva estratègica, l’acabament del polígon de la Farinera, el programa
d’asfaltats i millora de la mobilitat i l’accessibilitat...
La resta de despeses generals queden contingudes, tot i que continuem
assegurant la prestació de la totalitat dels serveis municipals i la qualitat
d’aquest servei, ja que en cap moment hem renunciat a continuar millorant

els serveis que donen nivell de vida a la ciutadania (cultura, polítiques de
joventut, esport...). En aquest sentit, a més, vull destacar que continuem
treballant en la implantació de l’administració electrònica com a eina essencial
de relació amb la ciutadania, que ens ha de permetre ser més eficients i donar
reposta al dret de la ciutadania a accedir electrònicament als serveis públics.
Cal dir, per altra banda, pel que fa a l’aprovació de les ordenances fiscals,
que l’Ajuntament ha fet un esforç realment extraordinari de contenció, ja
que l’augment que suposen per a les famílies en situació normal, que no
necessiten ajudes socials, és realment poc onerós, 1,24 euros al mes, i, en canvi,
aquest augment multiplicat per les famílies de Mollet són un recurs realment
imprescindible per continuar atenent necessitats bàsiques de molts ciutadans
de Mollet. Crec important reflectir una dada crucial: del 2007 al 2010, aquest
quatre exercicis pressupostaris han significat un augment del 61% de la
despesa destinada a serveis socials. Em sembla fora de qualsevol dubte la
política de redistribució de la riquesa i de solidaritat social per atendre les
famílies molletanes necessitades i afectades per la crisi.
Crec que és un bon PAM, que dóna importants solucions a la situació de
crisi que vivim, i per al qual treballarem de manera incansable per aconseguir
el suport i la cooperació de les administracions públiques del nostre país i de
la iniciativa privada. Un PAM que reflecteix l’esperit de l’equip de govern i del
conjunt de treballadors municipals de servei públic. Un PAM que demostra
que l’equip de govern continua treballant, com sempre, per cercar recursos
i donar servei per al progrés de la ciutat i de la seva ciutadania.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Mollet del Vallès, 20 de novembre de 2009
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PAM 2010
Presidència

■
■

Acció Institucional
■

Iniciar el procés per a l’atorgament de distincions cíviques

■

Organitzar l’estand institucional a Firamollet
Continuar fent públic el reconeixement de l’esforç als millors alumnes de
selectivitat i dels graus superiors formatius
Consolidar les relacions amb les comunitats religioses
Continuar celebrant la Diada Nacional de Catalunya com a acte unitari
amb la participació de les entitats de la ciutat
Continuar celebrant els actes institucionals d’homenatge i reconeixença
a personalitats i col·lectius que han estat víctimes del feixisme
Continuar commemorant el Dia de la Ciutat amb el lliurament del III Premi
Jordi Solé Tura

■

■
■

■

■

Arxiu Històric Municipal
■

Continuar els treballs de desenvolupament del Sistema de Gestió Documental
mitjançant la integració del sistema de transferències, avaluació i tria de documents.

■

Aprofundir en la implantació dels instruments normatius per a
l’homogeneïtzació de la documentació dels diferents departaments en
relació al sistema arxivístic municipal.
Col·laborar amb els serveis impulsors en la implantació de l’administració
electrònica al si de l’Ajuntament
Continuar la catalogació del fons documental municipal i de les donacions,
i de manera específica la del fons Jordi Solé Tura i la Pelleria
Redactar un reglament d’arxiu per a la definició i la regulació de les competències, l’àmbit de treball i el funcionament del servei

■

■

■

Recerca i centres d'estudi i Publicacions

■

Relacions Ciutadanes i Participació
Participació Ciutadana
■

Potenciar el treballs dels consells municipals d’acord amb el Reglament de Participació
Ciutadana

■

Continuar impulsant el procés de pressupostos participatius
Actualitzar i penjar la web municipal el registre d’entitats ciutadanes de Mollet

■

Acció Veïnal - Civisme i Convivència
■

Continuar treballant per a la cohesió i la convivència als barris de la ciutat, a traves
de la figura del regidor de barri

■

Reforçar les campanyes de civisme i continuar fent difusió de l’ordenança
de civisme i convivència entre la ciutadania molletana
Continuar treballant amb les comunitats de veïns de la ciutat la campanya
Viure i conviure, depèn de tu sobre drets i deures d’aquestes comunitats
Organitzar tallers de civisme i convivència en les escoles de primària de la
ciutat
Organitzar una jornada anual de formació per a les associacions de veïns
en temes de civisme i convivència
Treballar, als diferents barris de la ciutat, conjuntament amb les entitats
veïnals, programes d’integració i acollida de nou vinguts
Renovar el projecte d’agents cívics durant els mesos d’estiu
Treballar la formació i la participació, en temes de noves tecnologies, de les
entitats veïnals
Facilitar la comunicació amb les entitats mitjançant les noves tecnologies.
Donar suport a les associacions de veïns de la ciutat i continuar amb la
col·laboració i difusió dels programes d’activitats realitzades per les entitats
veïnals als centres cívics de cada barri i a les respectives seus socials

■

■

■

■

■
■

■

Presentar el número 25 de la revista Notes, editada pel Centre d’Estudis Molletans

■

■

Lliurar el XI Premi Juvenil Vicenç Plantada del Centre d’Estudis Molletans
i convocar-ne el XII
Lliurar la IX Beca de Recerca Vicenç Plantada del Centre d’Estudis Molletans
Celebrar les XIII Jornades del Centre d’Estudis Molletans
Editar i presentar un nou estudi de la col·lecció Vicenç Plantada
Continuar el treball d’impuls i modernització de les publicacions municipals
Iniciar els treballs per a la definició de les formes i els sistemes de gestió
de l’àmbit d’Estudis, Publicacions i Patrimoni Documental
Presentar el Pla director del Centre d’Estudis per la Democràcia
Impulsar la constitució del Grup d’Amics de Jordi Solé Tura
Lliurar el III Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral sobre la democràcia
(convocatòria 2009-2010) del Centre d’Estudis per la Democràcia i convocarne el IV (convocatòria 2010-2011)
Organitzar, des del Centre d’Estudis per la Democràcia, activitats de difusió
del contingut del III Premi i també d’altres activitats pròpies dels objectius
constitutius del Centre

■

■
■
■
■
■

■
■
■

■

Actualitzar el Llibre d’Estil de la institució
Continuar l’edició del butlletí electrònic L’estenedor i continuar desenvolupant la funció d’assessorament lingüístic al personal municipal
Editar el calendari municipal per al 2011

Mediació Comunitària
■

Continuar treballant en la consolidació del Servei Municipal de Mediació com a
recurs estratègic de resolució de conflictes

■

Promoure espais de diàleg i reflexió conjunta entorn la convivència en els
barris i les comunitats de veïns
Treballar per a la implantació dels models de mediació en la resolució de
conflicte en les comunitats educatives
Organitzar tallers formatius en mediació per a alumnes mediadors del
centres de secundària
Treballar amb les comunitats de veïns els conflictes multipart
Col·laborar amb les comunitats de veïns en la organització de la comunitat,
treballant la coresponsabilitat

■

■

■
■
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PAM 2010
Pau i Solidaritat
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Continuar destinant l’1 % dels ingressos propis de l’Ajuntament a la cooperació al desenvolupament, la sensibilització i l’ajut a situacions d’emergència
al món
Presentar i difondre el codi ètic de les entitats solidàries de Mollet del Vallès
entre la ciutadania
Desenvolupar i donar suport als projectes de sensibilització i cooperació
de les entitats solidàries de la ciutat, especialment aquells que tinguin com
a destinació els països d’origen de les comunitats més nombroses de
nouvinguts a la nostra ciutat i promoure un acostament fraternal amb
aquest països
Treballar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per fer
seguiment dels projectes molletans a San Juan de Cinco Pinos i als de les
zones dels països d’origen dels nous molletans, d’acord amb els Objectius
del Mil·lenni de les Nacions Unides 2000-2015, i continuar col·laborant en
el desenvolupament de la regió d’Amunorchi a Nicaragua
Mantenir els acords de col·laboració amb el Comitè Català de l’Agència de
les Nacions Unides per als Refugiats, l’Associació per a les Nacions Unides,
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, entre d’altres
Reeditar el programa de beques solidàries per a molletans en l’àmbit de la
cooperació
Ampliar i difondre l’existència del Fons solidari Ezequiel Martín per aconseguir que sigui el fons solidari de referència de la comarca
Finalitzar el Pla Estratègic de Cooperació al Desenvolupament que s’està
duent a terme conjuntament amb la Diputació de Barcelona
Convocar la quarta edició del reconeixement d’accions solidàries

■

Agermanaments
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Treballar per a la integració dels nou vinguts en el marc del Pla de Recepció
i Acollida Municipal
Realitzar sessions grupals informatives d’acollida de persones nouvingudes
pel que fa a drets i deures en la comunitat
Sensibilitzar la població nouvinguda vers el respecte mutu i la convivència,
treballar en el coneixement de l’entorn, usos i costums
Promoure el coneixement de la llengua catalana de les persones nouvingudes
Treballar per a la integració a ple dret de les dones nouvingudes i el coneixement de la societat que les acull
Treballar amb les dones nouvingudes el programa d’integració “Aula dona”
per millorar la seva adaptació i autonomia personal
Continuar treballant en la formació d’un grup de comunicadores interculturals
Organitzar accions d’acollida per a joves reagrupats de 16 a 18 anys, coneixement de la llengua, alfabetització, etc.
Treballar amb la comissió tècnica de la Xarxa de serveis d’acollida i integració.
Oferir conjuntament amb la Diputació de Barcelona el Servei de l’Oficina

Continuar treballant les relacions i la cooperació amb les ciutats agermanades de Rivoli de Cinco Pinos
Continuar treballant les relacions i la coneixença amb les ciutats europees
de Ravensburg i Montelimar
Potenciar els intercanvis de les entitats i la societat civil amb les ciutats
agermanades per promoure i enfortir el coneixement d’Europa a través de
la cultura de la pau
Iniciar les relacions i el coneixement amb les ciutats d’origen de les comunitats de nouvinguts més nombroses a Mollet

Comunicació
■
■
■

■

■
■

■

■

Nova ciutadania

d’Informació Municipal (OFIM) per l’assessorament en l’àmbit
d’estrangeria als nouvinguts
Organitzar la taula participativa d’entitats de nova ciutadania

■

Posar en marxa el nou canal de TDT Vallès Visió
Renovar i actualitzar la imatge de Ràdio Mollet
Impulsar i difondre el punt dial de Ràdio Mollet com a mitjà de referència
informativa entre la ciutadania
Continuar potenciant el butlletí Quatre Cantons com a portaveu de la
informació municipal
Implantar un nou butlletí electrònic municipal
Implantar l’ús de les tecnologies de la comunicació en la posada en marxa
de nous canals d’informació ciutadana
Continuar fent difusió del web com a element estratègic d’informació
municipal
Adaptar el web municipal als nous serveis d’administració electrònica
Aprofundir l’abast del web municipal afegint-hi nous sistemes de comunicació i difusió de la informació municipal

Turisme
■

■

■

■

■

■

■

Promocionar la ciutat i les activitats que s’hi fan mitjançant l’elaboració de
díptics i guies per posar a disposició dels visitants de Mollet
Organitzar la campanya de difusió i merchandising del menhir, un cop
instal·lat a la ciutat
Col·laborar amb altres sectors econòmics en l’elaboració de paquets turístics
per oferir als visitants de la ciutat
Continuar amb la promoció de la ciutat a través de la pàgina web del
municipi i altres noves tecnologies
Ampliar el ventall d’articles de promoció de la ciutat i optimitzar les vies
per fer-los arribar als visitants de Mollet, amb especial referència al menhir
de Mollet
Col·laborar en les actuacions fetes pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental
per la promoció de la ciutat i fomentar-les
Continuar impulsant la participació dels hotels de la ciutat en les actuacions
de promoció de la ciutat

PAM 2010
■

Continuar amb la promoció de la ciutat mitjançant la participació en les
diferents guies de turisme publicades per la Diputació de Barcelona així
com en d’altres publicacions, sobretot en l’àmbit de les noves tecnologies

Serveis Generals i Planificació

■

■

■

Planificació Estratègica
■

■
■

■

■

■

Completar la darrera fase del II Pla Estratègic de la Ciutat Mollet2025 amb
l’aprovació dels projectes estratègics dels objectius de cadascuna de les
quatre línies estratègiques del pla
Iniciar la comunicació dels resultats del II Pla Estratègic de la Ciutat
Definir els elements d’anàlisi per a la constitució de la comissió o observatori
de seguiment del Pla Estratègic
Continuar desenvolupant els estudis d’aplicació del projecte de soterrament
de la la via ferroviària Mollet-Puigcerdà
Continuar executant els programes derivats del Pla director urbanístic de
Gallecs
Elaborar el Pla especial urbanístic de recuperació i millora del paisatge de
Gallecs

Seguretat Ciutadana i Convivència
■
■

■

■

■

■

■
■
■

Continuar treballant en el projecte de posada en marxa de la nova comissaria
Iniciar la implantació d’una xarxa de control de la mobilitat viària i la
seguretat ciutadana
Fer campanyes relacionades amb la reducció de l’accidentalitat viària al
casc urbà
Fer campanyes relacionades amb la difusió i el compliment respecte a la
tinença d’animals de companyia als espais públics d’acord amb les ordenances municipals
Vetllar per al compliment de l’ordenança de Convivència Ciutadana i de la
Via pública, reforçant les campanyes relacionades amb la seguretat i la
convivència
Renovar el parc mòbil i material necessari per a una gestió més eficient al
servei de seguretat del ciutadà
Ampliar la formació dels voluntaris de Protecció Civil
Continuar ampliant l’educació viària a les escoles
Ampliar l’horari d’atenció ciutadana de l’oficina de denúncies durant les
24 hores del dia

Treball i Indústria
■

Posar en marxa un sistema de gestió d'indicadors socials i econòmics del municipi

■

Seguir treballant peraconseguir noves implantacions d'empreses i noves
inversions, especialment de sectors econòmics emergents,que impulsinl'activitat econòmicade la ciutat i generin ocupació
Continuar col·laborant amb l'Antena Local que la Cambra de Comerç té a
la ciutat per tal d'oferir serveis de proximitat i formació adreçada a la petita
i mitjana empresa

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

Donar continuïtat als programes de promoció econòmica i ocupació, en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Instituto de la Mujer del Ministeri d’Igualtat i el Ministeri
d’Administracions Públiques
Potenciar la intermediació entre les empreses i les persones demandants
d’ocupació
Promoure la inserció sociolaboral de persones en situació de risc i/o exclusió
social incidint en l’alfabetització digital com a eina de recerca de feina
Facilitar, mitjançant el PIVEM, la inserció sociolaboral de persones en situació
i/o risc d'exclusió social, ampliant l’abast dels serveis i desenvolupant
actuacions que repercuteixin positivament en el municipi i la ciutadania.
Desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral per a persones amb malaltia
mental severa
Col·laborar amb la Fundació ECOM per a l’assessorament a persones discapacitades que es volen incorporar al mercat laboral
Oferir assessorament tècnic a nous emprenedors per a la creació d’empreses
Donar atenció i suport a empreses ja constituïdes
Informar, tant a empreses ja creades com a nous emprenedors, sobre les
convocatòries i ajuts existents
Posar en marxa el pla de dinamització de l’economia cooperativa al territori
Difondre l’emprenedoria als ciutadans
Desenvolupar accions formatives adreçades a persones nouvingudes en
procés de reagrupament familiar
Organitzar accions de formació especialitzada en àrees prioritàries per a
persones en situació d’atur
Desenvolupar accions adreçades a la inserció laboral de ciutadans en situació
d’atur que paral·lelament reverteixin en benefici del municipi
Realitzar itineraris de formació i inserció dins del programa de renda mínima
d’inserció i amb contractació directa
Sol·licitar plans d’ocupació i escoles taller per a la inserció laboral de persones
en atur
Gestionar cursos especialitzats de reciclatge per a persones que estan
treballant
Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya el programa d’inserció i formació
complementari al pla de barris de Plana Lledó
Treballar per a la implantació del programa FP.Cat
Estudiar la implantació d’una comissió de treball Ajuntament – Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès per a la definició i seguiment d’actuacions de
millora en els polígons industrials

Comerç
■

■

Organitzar la setena edició de Firamollet (FIMO 2010), la fira del comerç, la
indústria i els serveis del Baix Vallès
Continuar donant suport a la dinamització del comerç urbà iniciat l'any
2008, amb les propostes i accions dels col·lectius de comerciants de la ciutat,
especialment aquelles iniciatives que afavoreixin el comerç del conjunt de
la ciutat sota la marca “Mollet Comerç”
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PAM 2010
■

■

■

■

■

■

Seguir executant les actuacions necessàries per al ple desenvolupament
de les previsions del Pla d'ordenació d'equipaments comercials de la ciutat
Donar continuïtat a les actuacions municipals de suport a les activitats de
promoció del comerç local: suport econòmic a les associacions de comerciants, organització d'accions formatives, concursos, fires de Nadal
Consolidar la doble convocatòria nadalenca de la Fira de l'Artesania i del
Regal i la Fira de Santa Llúcia
Organitzar una nova edició de l'Agromercat, en el marc del projecte Xarxa
d'Aquestes Terres, per a la promoció dels productes alimentaris de qualitat
i en suport dels petits i mitjans productors i elaboradors agroalimentaris
Renovar el paviment de la sala de vendes del Mercat Municipal tot restablint
les característiques estètiques i les propietats antilliscants
Donar suport a la implantació de la targeta Mollet Comerç

■

■

■
■

■

■

Consum
■

■

■
■

■

■

■

■

Atendre, informar i assessorar els consumidors que es dirigeixen per qualsevol mitjà a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i
tramitar les seves reclamacions
Organitzar campanyes de conscienciació per a un consum responsable,
específicament:
– Celebració Dia Mundial del Consumidor
– Exposició “Seguretat de productes” a la Marineta adreçada al món escolar
– Activitats informatives per al sector comercial pel que fa als drets del
consumidor
– Seguiment del compliment de la normativa en matèria de drets dels
consumidors i usuaris
Difondre el servei de l’OMIC
Realitzar campanyes de desenvolupament d’activitats d’inspecció informativa i d’assessorament a empresaris de diversos sectors comercials
de Mollet del Vallès
Organitzar una campanya informativa sobre els requisits mínims exigibles
per als consumidors
Fer el seguiment conjunt d’activitats comercials i de serveis amb la participació de les regidories de Serveis Socials i Salut Pública, Promoció Econòmica
i Comerç
Realitzar reunions de coordinació de les Omics del Vallès Oriental al nostre
municipi
Organitzar les jornades de consum de Catalunya

■

■

Serveis Territorials
Obres, Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública
■

■
■
■
■
■

■

■

Implantar i desplegar l’administració electrònica en la millora qualitativa
en l’atenció al ciutadans
Impulsar la renovació i la utilització del DNI electrònic entre la ciutadania
i promoure els seus usos en la comunicació amb les diverses administracions
públiques
Consolidar i promocionar l’ús de la signatura electrònica tant en relació
amb els ciutadans com en el funcionament intern de l’Ajuntament que

Fer el seguiment de les obres d’urbanització en curs:

–
–
–
–
–
–
–

Tecnologies de la informació i la comunicació
■

haurà de repercutir a posteriori en la millora de l’atenció ciutadana
Avançar en la implantació de la tramitació electrònica mitjançant la “Carpeta
Ciutadana” per tal que es converteixi en un mitjà més de relació amb la
ciutadania, facilitant els tràmits administratius de la ciutadania des de
qualsevol ubicació física
Finalitzar la segona fase del desplegament de la xarxa multiserveis donant
cobertura a tota la ciutat
Desplegar una xarxa de control i gestió de la mobilitat viària
Desplegar una xarxa de comunicacions digital per als serveis d’emergència
i Seguretat Ciutadana
Desenvolupar el projecte de comunicacions per a les noves dependències
de la Policia Municipal.
Promocionar i organitzar accions formatives i de divulgació de l’ús de les
tecnologies, signatura electrònica i tramitació electrònica per tal d’impulsar
el canvi en la cultura de la gestió i interacció dels molletans amb les
administracions públiques
Donar suport i impulsar eines de desenvolupament tecnològic per a petites
i mitjanes empreses a través de PIMESTIC
Habilitar la possibilitat de certificar-se de l'acreditació de competències en
tecnologies de la informació impulsada per la Generalitat

■
■
■
■

Nou hospital i aparcament
Perllongació del carrer Santa Perpètua
Plaça Josep Tarradellas, com a fruit del treballl del Consell d’Infants
Parc de les Pruneres
Comissaria
Entorn de la Comissaria
Polígon industrial de la Farinera

Presentar el projecte de les masies de Can Flequer i Can Pantiquet
Projectar els treballs d’instal·lació del menhir a la ciutat
Iniciar les obres d’urbanització de la calçada lateral de la carretera C-17
Iniciar el projecte de remodelació del parc de Lluís Companys
Continuar desenvolupant i executant el Programa d’intervenció integral
del barri de la Plana Lledó
Dur a terme el programa anual de reasfaltats
Fer millores a la xarxa de clavegueram
Fer millores en la xarxa d’abastament d’aigua
Executar el segon programa del Fons Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat
local 2010 en els àmbits de les noves tecnologies, el medi ambient i els
serveis socials i educatius
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Accessibilitat
■

■

■

■

■

■
■

■

■

Continuar desenvolupant i aplicant el Pla de supressió de barreres arquitectòniques
Millorar la senyalització de les places d'aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda i incrementar-ne les reserves
Continuar amb la campanya de sensibilització i amb el programa d’ajuts
adreçats als comerços i als serveis de la ciutat per eliminar barreres arquitectòniques i elements que obstaculitzen el pas a la via pública.
Impulsar la creació d'una campanya de comerços accessibles a la ciutat
conjuntament amb les associacions de comerciants
Aconseguir fer accessible l'espai natural de Gallecs a través d'un itinerari
adaptat
Continuar millorant l'accessibilitat i la seguretat de les parades d'autobús
Continuar amb la incorporació de traductors de llenguatge de signes en
algunes activitats de la ciutat que compten amb gran assistència de públic
Habilitar la OAC per tal de donar atenció a persones amb discapacitat
auditiva, a través de la interpretació on-line del llenguatge de signes
mitjançant videoconferència, i anar ampliant el servei a altres centres
municipals.
Crear a la pàgina web de l'Ajutament un enllaç amb el nom "Mollet accessible", amb la informació de totes les actuacions que l'Ajuntament porta
a terme en matèria d'accessibilitat

Mobilitat
■
■
■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

Posar en marxa l’aparcament del pla de les Pruneres
Posar en marxa l’aparcament que donarà servei al nou hospital
Estudiar i aplicar noves possibilitats d’ús de l’aparcament de la plaça de
Joan Miró
Posar en marxa el grup de treball per a l’establiment de normes d´ús dels
aparcaments a la via pública
Treballar conjuntament amb les associacions de comerciants per a dinamització de l’ús d’aparcaments públics
Posar en marxa la segona línia del bus urbà
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la posada en marxa del servei de
bus interurbà al nou hospital
Continuar oferint el servei de bus interurbà als polígons industrials
Continuar amb l'aplicació de les tarifes socials al transport urbà
Continuar sol·licitant a la Generalitat que implanti el servei de bus interurbà
a la UAB
Renovar les marquesines i els sistemes d'informació a les parades del bus
urbà
Continuar promocionat el transport públic de la ciutat mitjançant
l'elaboració d'una guia d’ús d'aquest a la ciutat
Continuar promocionant els sistemes de transport sostenible, com la
bicicleta, mitjançant l'elaboració d'un plànol de carrils bici a la ciutat i la
instal·lació de més estacionaments de bicicleta
Projectar i elaborar el Pla de Mobilitat Urbana

■

■
■

■
■

■
■

Potenciar la Taula de Mobilitat com a plataforma de debat de la mobilitat
present i futura a la nostra ciutat
Ampliar el projecte de Camí Escolar a altres centres educatius de la ciutat
Continuar desenvolupant el projecte "Petó, i a l'escola", en el marc dels
camins escolars
Continuar potenciar el projecte "Compartir cotxe"
Continuar treballant en la millora del trànsit viari de la ciutat amb actuacions
com la pacificació del trànsit, entre d’altres
Participar en la Setmana de la mobilitat sostenible i segura de l'any 2010
Continuar aplicant millores tecnològiques en el sistema de pilones hidràuliques

Protecció del Medi Ambient i Qualitat Ambiental
■

■
■

■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

Consolidar el programa de la deixalleria mòbil amb presència a diferents
barris de la ciutat
Incentivar campanyes per a la reducció de l’ús de bosses de plàstic al comerç
Convertir la parada verda en referent de temes mediambientals, apostant
per treballar diferents temàtiques cada mes, que incideixin en la conscienciació ciutadana, en àmbits com l’estalvi d’aigua, l’eficiència energètica i la
prevenció i reducció de residus
Continuar amb l’ampliació de contenidors soterrats
Ampliar les campanyes d’educació ambiental a través de la xarxa de minideixalleries
Continuar fomentant la recollida de fracció orgànica
Ampliar el sistema d’autocompostatge als horts familiars
Desenvolupar campanyes de comunicació que incentivin la recollida selectiva
de residus
Continuar amb les campanyes de control dels coloms
Implantar la neteja de grafitis als edifici municipals
Incrementar el sistema de neteja amb aigua de la via pública
Gestionar de forma més eficient el residu segregat de la poda de l’arbrat
urbà a través de les millores efectuades a les instal·lacions de la deixalleria
municipal
Fer el seguiment del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES)
Continuar instal·lant xarxa de reg telemàtica connectada als sensors de
pluja a diferents parcs i jardins de la ciutat
Incrementar els sistemes d’energia renovable a espais i edificis municipals
Continuar implementant el programa d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic
Continuar el programa de millora de la qualitat de l'aire al municipi,
emmarcada dins del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire
de la Regió Metropolitana de Barcelona
Fer el seguiment del programa de monitoratge de les instal·lacions
d’energies renovables dels edificis municipals
Continuar col·laborant amb els pagesos de Gallecs per al foment de
l’agricultura ecològica
Continuar fent aprofitaments d’aigua de pous per al reg
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Gestió i Disciplina Urbanística i Habitatge
■

Dinamitzar i consolidar l'Oficina Local d'Habitage

■

Aprovar el Pla Local d'Habitage
Fer el lliurament dels pisos de protecció oficial de compra del barri de la
Vinyota
Adjudicar el projecte d’obres d’una nova promoció de 81 pisos a la Vinyota
Continuar amb l'aplicació de mesures per millorar l'agilitació i la tramitació
de les llicències d'obres
Fer el seguiment de la construcció de pisos dotacionals que construirà la
Generalitat de Catalunya al barri de Can Borrell
Desenvolupar els diversos programes d'actuació urbanística resultants del
POUM
Implantar el registre únic de sol·licitants d'habitatge protegit
Aprovar el reglament per a la determinació de la condició d’habitatge
desocupat per tal d’incorporar-los al mercat d’habitatges de lloguer
Continuar amb l'aplicació de mesures d'ajut a la rehabilitació i supressió
de barreres arquitectòniques en habitages
Impulsar un acord amb el Col·legi d’Arquitectes per tal de facilitar i agilitzar
la tramitació de les llicències d’obres
Revisar la normativa municipal per tal de facilitar i agilitar la tramitació
administrativa i els processos de gestió en l'atorgament de les llicències
d'activitats
Adequar l'Ordenança de sorolls
Elaborar una ordenança de paisatge urbà

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

■

■

■
■
■
■

■

■
■

Museu Abelló
■

■
■

■

Serveis Personals
Cultura i Promoció Cívica
■

■

■
■
■

■

■

■

Dinamitzar el desenvolupament cultural dels barris mitjançant el programa
Obrim Finestres enfront lacrisi, impulsat pels centres cívics amb l’objectiu
de proporcionar recursos personals i socials a les persones que estan
aturades i als seus familiars, a través de formació, assessorament, acompanyament i treball en xarxa
Treballar en el projecte funcional de la biblioteca central del parc de Miquel
Martí i Pol, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona
Ampliar els serveis d'ofimàtica a la Biblioteca
Creació del servei Bibliomercat
Continuar la col·laboració amb les companyies d’arts escèniques locals i
forànies per a la producció o coproducció d’espectacles
Promoure les companyies i artistes de dansa, d'arts escèniques i d'art del
moviment de la ciutat i de fora, oferint residències per desenvolupar els
seus projectes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona
Continuar promovent la gestió o la cogestió d’espais i activitats a través
d’entitats
Donar continuïtat al calendari d’exposicions als diferents centres cívics i

culturals per tal de donar cabuda a mostres d’arts plàstiques de difusió
cultural tant d’artistes locals com produccions externes
Promoure l'educació no formal i la sòciocultural a través de la programació
de cursos i tallers als centres cívics i culturals.
Continuar desenvolupant el calendari tradicional i festiu, de manera especial
la cavalcada de reis, carnaval i les festes majors d’hivern i d’estiu
Ampliar la participació dels consells municipals a la Comissió de festes
Organitzar la programació de teatre, música i dansa a Can Gomà
Celebrar la 4a Mostra de Titelles
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que
desenvolupen les entitats culturals de la ciutat
Continuar convocant premis, concursos i certàmens: fotografia, carnaval,
sardanes, cartells de la Festa Major, punts de llibre i dibuix
Donar suport a la Trobada de Ciutats Catifaires
Estudiar la implantació d’un envelat permanent a l’entorn del camp de
futbol Germans Gonzalvo

■

■

■
■
■

■

■
■

■

■
■

■

■

Consolidar el Museu Municipal Joan Abelló i la Casa del pintor com a
equipaments culturals de la ciutat i dins el mapa dels grans museus de
Catalunya
Iniciar els tràmits per crear la nova extensió d’Arqueologia del Museu
Portar a terme l’exposició sobre el pintor Joan Brotat juntament amb el
Museu de Valls
Portar a terme una exposició sobre la Col·lecció Abelló, amb l’objectiu de
donar a conèixer els fons del Museu
Portar a terme la itinerància de l’exposició de Leandre Cristòfol i Man Ray en
col·laboració amb l’àrea de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya
Portar a terme la itinerància de l’exposició d’Apel·les Fenosa, juntament
amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Fenosa del Vendrell
Iniciar un nou cicle d’Aparador i presentar el catàleg dels dos darrers anys
Introduir guies per acostar al públic la col·lecció de la permanent del Museu
Portar a terme diferents programes de cap de setmana, de cursos, d’activitats
amb els amics, etc.
Participar i col·laborar en el programa d’art que es porta a terme en el
municipi, per tal de vincular el Museu amb altres centres
Desenvolupar programes per tal d’arribar a nous públics
Continuar amb el programa de documentació de peces de la Fundació,
unes 600 peces.
Seguir amb la revisió i actualització de fitxes al programa de catalogació
de col·leccions MuseumPlus
Seguir amb la catalogació de l’obra sencera de Joan Abelló
Introduir diferents mesures de conservació de la col·lecció, principalment
en les dependències de la segona donació i magatzem
Continuar amb les Jornades de portes obertes a la Festa Major i el Dia
Internacional dels Museus
Participar en les Jornades Europees de Patrimoni
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continuar amb la programació oberta a tota la població de manera dirigida

Joventut
■
■

■
■
■

■

■
■

■

Continuar executant el nou Pla Local de Joventut
Donar continuïtat als diferents programes que es desenvolupen en l’àmbit
de joventut: Espai jove, Programa d’oci nocturn Adeshores, programa
d’activitats i tallers a l’Espai Jove La Nau, Servei d’Informació Juvenil,
programa de dinamització dels instituts d’ensenyament secundari (PIDCES)
i programa d’aules d’estudi
Presentar la guia de recursos per a joves
Seguir desenvolupant el projecte artístic Murart
Promoure l’associacionisme i les agrupacions juvenils, mitjançant suport
tècnic i econòmic
Continuar amb l’activitat de lleure infantil els dies de Nadal “Juguem al
Mercat”
Commemorar el Dia Universal dels Drets als Infants
Continuar desenvolupant un projecte de producció artística per a joves des
de la Fundació Municipal Joan Abelló
Seguir promovent els artistes joves a través del programa Nouart

■

■

■

■

■

■

■

Gent Gran
■

Potenciar el nou Centre de Serveis per a Gent Gran El Lledoner com a espai de
formació, lleure i serveis com el menjador

■

Establir un conveni de col·laboració amb la universitat per facilitar l’accés
de la gent gran als programes universitaris especialitzats adreçats a aquest
col·lectiu
Obrir un punt d’informació universitària per a gent gran i altres col·lectius
al Centre de Serveis El Lledoner
Donar continuïtat al programa d’activitats, cursos i tallers per a gent gran,
posant èmfasi en la formació permanent com a base del treball en aquest
àmbit de població
Insistir en la consolidació i l’ampliació de l’equip de monitors voluntaris
del programa de formació en Internet “I tu, per què no?”, al programa de
ràdio i a d’altres activitats
Millorar aquells programes organitzats conjuntament entre l’Ajuntament
i les entitats i els casals de gent gran de la ciutat: “Per Molts Anys”, “Ball de
Carnaval”, “Poetes Grans”...
Continuar amb el programa de balls de cap de setmana per a la gent gran
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que
desenvolupen les entitats de gent gran de la ciutat
Continuar treballant en el programa intergeneracional per compartir
experiències i aprenentatges
Treballar en accions formatives específiques per a persones amb edats
properes a la jubilació, com el programa d’envelliment actiu i positiu
Treballar amb la Diputació de Barcelona en el programa “Tens molt per
veure”, per a l’intercanvi de casals de gent gran

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Esports
■

Oferir diferents nivells d’intensitat dins el programa “Passeja i coneix Mollet” i

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■

Donar continuïtat al treball del programa dels Jocs Esportius Escolars tot
incidint en la promoció dels valors educatius de l’esport amb el programa
“L’Esport educa, fem-ho bé!” i en el treball de sensibilització amb els pares
dels esportistes.
Continuar treballant per oferir un programa esportiu d’esport per a tothom
emmarcat dins el programa “Mou-te!”
Organitzar, amb la col·laboració de les entitats esportives del municipi,
jornades puntuals de pràctiques esportives diverses dirigides a persones
majors de 60 anys
Participar a la 5a edició del Cicle de passejades per a la gent gran que
organitza la Diputació de Barcelona
Oferir la 3a edició del programa esportiu adreçat a les persones amb
malalties cardiovasculars juntament amb la Secció de Salut Pública i l’
Institut Català de la Salut
Col·laborar amb els clubs de la ciutat per oferir un ventall ampli d’activitats
esportives durant els períodes de vacances escolars
Oferir lligues esportives populars de bàsquet i futbol sala durant tot l’any
Donar continuïtat a l’oferta de cursets de natació intensius durant l’estiu,
oberts a tota la població
Organitzar la VIII edició de les Jornades esportives per a alumnes de Primària
Continuar treballant dins del programa “Per Molts Anys” en la Jornada
esportiva per a la gent gran
Organitzar la XVIIa edició de la Nit de l’Esport
Organitzar la XVIIIa edició de la Festa de l’Esport al carrer
Continuar treballant en el programa “L’esport educa, fem-ho bé!”, dissenyant
accions específiques per a la promoció dels valors educatius de l’esport
Donar suport econòmic i tècnic al Pla Català l’Esport a l’Escola, del qual
Mollet del Vallès és municipi promotor
Continuar participant en els programes de teràpia dels cavalls i activitats
aquàtiques per a nens i nenes amb necessitats educatives especials que la
Diputació de Barcelona promou des de l’Àrea d’Esports
Donar suport a les activitats esportives que s’organitzen a l’Escola Municipal
d’Educació Especial Can Vila: cros, jornades esportives, intercanvis
d’experiències amb les altres escoles de la ciutat, etc.
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que
desenvolupen els clubs i les entitats esportives de la ciutat
Donar material esportiu als clubs de la ciutat que promouen l'esport de
base
Establir ajuts per a les entitats esportives per garantir l'accés a l'esport dels
grups més desafavorits (famílies amb menys recursos)
Celebrar amb un programa lúdic i esportiu el 10è Aniversari de Ca n'Arimon
Realitzar millores en la sala de fitness i altres espais de Ca n'Arimon
Continuar fent millores en els equipaments esportius municipals
Posar en funcionament la nova seu del Club de Petanca Can Borrell
Organitzar jornades de promoció d'esports alternatius a l'entorn del camp
de futbol Germans Gonzalvo
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■

Dissenyar un pla de formació adreçat als tècnics de les entitats esportives
i crear ajuts en aquesta línia

Educació
■

■
■

■
■

■

■

■
■

■

Impulsar l’acord amb el departament d’Educació per a la construcció de la
quarta escola bressol municipal
Impulsar la creació de la Taula per la Formació professional
Desenvolupar les actuacions previstes en el Pla educatiu d’entorn:
– Ampliar l’Observatori de la violència als tres IES de la ciutat
– Seguir obrint el patis del Salvat Papasseit fora d’horari escolar
– Consolidar l’oferta de casals d’estiu per als infants de la ciutat
– Coordinar els Tallers d’estudi assistit adreçats als centres de Primària i
Secundària.
– Continuar organitzant els tallers de contacte amb el món laboral adreçats
als alumnes de 4t d’ESO
– Continuar desenvolupant el Pla municipal de prevenció de l’absentisme
– Organitzar actuacions informatives sobre els sistemes educatius dels
països d’origen de l’alumnat nouvingut adreçades als equips docents
dels centres educatius
– Mantenir els ajuts destinats a les famílies per garantir la participació de
tots els alumnes en les activitats del Pla educatiu d’entorn
– Consolidar l’oferta d’activitats extraescolars artístiques: dansa, música i
teatre
– Potenciar els projectes d’innovació educativa en els centres escolars
– Continuar oferint a l’alumnat de les escoles de primària el programa de
suport i aprenentatge de la llengua catalana (SALC)
– Organitzar els tallers per a la cohesió social adreçats a les famílies de
l’alumnat
– Programar sessions formatives sobre el sistema educatiu a Mollet adreçades a les famílies en diferents idiomes
– Desenvolupar, conjuntament amb el servei de mediació municipal, un
programa de mediació escolar adreçat als instituts i organitzar-ne les
jornades
– Organitzar xerrades adreçades a l’alumnat amb l’objectiu de recuperar
la memòria històrica
Continuar impulsant la celebració del Consell d’Infants
Programar la campanya de teatre, música i dansa per a tots els centres
educatius de la ciutat
Desenvolupar la campanya d’informació i difusió dels centres educatius de
la ciutat
Continuar donant suport econòmic i tècnic a les Associacions de Mares i
Pares (AMPA) dels centres educatius
Programar actuacions formatives adreçades a les AMPA
Continuar amb el programa de millora i reforma de les escoles en
col·laboració amb el departament d’Educació
Implementar el programa Construint mirades adreçat a l’alumnat de
Secundària amb l’objectiu de desenvolupar una actitud crítica amb la

■

■

cultura audiovisual
Participar, com a socis col·laboradors, en el programa “Comenius Regio”
anomenat Fem teatre per travessar fronteres
Col·laborar amb la organització dels premis Ficcions per tal de desenvolupar
les habilitats creatives dels joves de Secundària

Dona i Polítiques d'Igualtat
■

Continuar potenciant l’associacionisme de les dones i la participació activa de les
entitats, mitjançant suport tècnic i econòmic, i incentivar la incorporació de nous
àmbits de treball i de nous grups de dones amb les seves programacions

■

Continuar promovent en els equipaments municipals la creació d’espais
de canviadors per a nadons
Implementar i instar a conductes no discriminatòries i igualitàries i a una
tolerància zero respecte la violència i la discriminació de gènere. Fomentar
la corresponsabilitat entre sexes i organitzar campanyes de sensibilització,
informació i educació vers la problemàtica de la violència.
Aprofundir en l’educació no sexista i treballar per a la igualtat entre homes
i dones. Coordinar la realització de tallers d’educació no sexista als instituts
d’educació secundària i escoles de Primària del municipi
Desenvolupar les accions del programa del 8 de Març, Dia Internacional de
les Dones
Desenvolupar les accions del programa del 25 de novembre, Dia Internacional
en Contra de la Violència de Gènere
Potenciar el Centre d’Informació i Recursos per a Dones que doni resposta
a les diferents demandes d’informació i atenció per a les dones del
municipi
Continuar potenciant la formació en noves tecnologies per a les dones
Seguir implementant el II Pla d’Igualtat de Gènere de Mollet del Vallès

■

■

■

■

■

■
■

Serveis Socials
Infància i família
■

Incrementar les prestacions adreçades a les persones i famílies: beques menjador,
beques de llibres, beques d’activitats de lleure, beques de escola bressol, bonificacions
d’aigua i escombraries, targetes d’aparcament per a persones amb disminucions,
ajuts econòmics, etc.

■

Tramitar prestacions i/o serveis especialitzats (programa de la renda mínima
d’inserció, ajuts d’urgència, ajuts de suport a la famílies, ajuts a l’allotjament,
recursos per a discapacitats, etc.)
Oferir el Servei d’Informació i Assessorament en l’àmbit jurídic i psicològic
a les dones que pateixen situacions de conflicte de parella i manca de
suport. Incrementar el treball amb grups de dones i amb la comunitat
mitjançant xerrades de sensibilització
Consolidar la xarxa de treball de l’Observatori Local de violència de gènere
per tal de millorar el coneixement de la realitat, els protocols de coordinació
i l’atenció a la dona víctima de violència
Traslladar a un nou espai tot potenciant el Servei de Punt Trobada per donar

■

■

■
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■

■

■

■

suport a les famílies en situacions de conflicte per causa d’una separació
i/o divorci i protegir-ne els infants
Mantenir el servei de Centre Obert per a infants i adolescents, mitjançant
activitats socioeducatives dirigides per educadors especialitzats
Desenvolupar accions en espais oberts de la ciutat de prevenció als joves
amb conductes de risc
Consolidar i ampliar el sistema de prestació substitutiva a les sancions
econòmiques per infraccions de l’ordenança de convivència ciutadana
adreçat a joves entre 12 i 18 anys, conjuntament amb la Policia Local
Col·laborar amb el departament de Justícia per desenvolupar accions
educatives, en benefici de la comunitat, per a la reinserció dels joves en
situació de risc
Desenvolupar accions formatives adreçades a persones/famílies que presenten dificultats en la seva organització domèstica, per evitar que generin
deutes
Programar un taller per a adolescents i joves embarassades per facilitar
habilitats en la futura cura dels seus fills
Continuar l’elaboració del protocol local d’actuació en les situacions de
infància en risc conjuntament amb els serveis del municipi i la Direcció
General d’Atenció a la Infància
Mantenir el servei de la Casa dels Petits a les dues escoles bressol municipals
oferint tallers de temes específics als pares i als infants
Continuar oferint el programa “Benvingut a casa”.

■

■

■

■
■

Persones amb discapacitat
■

Tramitar serveis especialitzats per a persones amb discapacitat (llei de la dependència, respir, centre de dia, residència, servei d’atenció domiciliaria ...)

■

Organitzar jornades informatives adreçades a professionals i pares sobre
aspectes específics de les persones amb discapacitat, com la Llei de dependència, tutela, incapacitació...
Adaptar totes les àrees curriculars d’acord a la nova normativa vigent
d’educació especial
Fer el seguiment a l’escola municipal d’educació especial Can Vila del
programa de rehabilitació psicomotriu i sensorial mitjançant la música
Aprofundir en la implantació de tècniques informàtiques per potenciar
altres sistemes de comunicació de les persones amb disminució psíquica
i sensorial
Impulsar la participació d’aquest col·lectiu a les activitats esportives de la
ciutat
Incorporar-se als plans d’ocupació que ha implantat el departament de
Treball pel que fa als centres especials de treball
Potenciar el taller de pastisseria del Centre Ocupacional del Bosc
Reforçar el projecte de contractació de joves dels centres especials de treball
amb empreses col·laboradores
Col·laborar amb el departament d’Acció Social i Ciutadania en la supervisió
de la construcció d’una residència i un centre de dia per a persones amb
discapacitat

■

■

■

Gent Gran
■

Incrementar els serveis d’atenció a domicili, amb els serveis de teleassistència, ajut
personal i ajut a la llar, adreçada a persones amb dependència, sobre la base de la
llei aprovada pel Govern

■

Tramitar serveis especialitzats per a gent gran (respir, centre de dia, residència, servei d’atenció domiciliaria ...)
Organitzar jornades informatives adreçades a professionals del Baix Vallès
i a la ciutadania, sobre l’aplicació i el desenvolupament de la Llei de dependència.
Continuar amb el programa “Avi, com estàs?” de visites domiciliaries a la
gent major de 75 anys i seguiment de la seva situació
Potenciar el programa de voluntariat adreçat a la gent gran “Al teu costat”
per donar suport a les persones que es troben soles i tenen necessitats
d’acompanyament
Impulsar la construcció d’un centre de dia per a la gent gran, ubicat als
baixos de pisos dotacionals que construirà la Generalitat de Catalunya al
barri de Can Borrell

■

■

■

■

Serveis per a tota la ciutadania
■

Promoure el programa de subvencions i convenis, així com el suport tècnic a les
associacions de l’àmbit de serveis socials

■

Prestar el servei del Centre d’Acollida Temporal per a allotjaments d’emergència
temporal per aquelles famílies i/o persones que ho requereixen

Potenciar la coordinació de tots els serveis de l’àmbit social del municipi,
amb l’objectiu de consolidar la xarxa social
Promoure conjuntament amb la resta de serveis i les entitats socials del
municipi un programa d’inclusió social per facilitar una millor atenció a
les persones/famílies amb risc d’exclusió, mitjançant la creació d’un únic
banc d’aliments
Ampliar l’atenció social a la població amb necessitats socials degut a l’actual
situació econòmica i social
Elaborar el Pla Local d’Actuació en matèria de Serveis Socials
Ubicar en nou espai i potenciar els serveis comunitaris de la Creu Roja al
Baix Vallès

■

■

■
■

■

Salut Pública
Programes de promoció de la salut
■

Executar el programa de salut comunitària, adaptat a les directrius del Pla de Salut
de Catalunya i el Diagnòstic de salut de la ciutat

■

Fer el seguiment del programa “Nen Sa”, de la vacunació escolar i del
programa bucodental
Executar el programa de promoció de salut als centres educatius
Continuar amb les xerrades adreçades a pares i mares als centres d’educació
primària i secundària de la ciutat

■
■
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■

Potenciar els actes de celebració dels dies mundials més significatius que
tinguin relació amb la salut
Fer el seguiment dels serveis que presta el Centre d’Atenció i Seguiment de
Drogodependències gestionat pel Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
Continuar el programa de prevenció de sobrepès de forma conjunta amb
les àrees bàsiques de la ciutat
Continuar el programa de promoció d’una bona salut mental “Cuidemnos”
Posar en marxa el web de la Xarxa local de serveis a la infància i a
l’adolescència
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que
desenvolupen les entitats de salut pública de la ciutat

■

■

■
■

Programes sanitaris
■

Posar en marxa el nou hospital de Mollet amb els nous serveis hospitalaris que
comportarà

■

Treballar per a la reconversió de l’hospital actual en un centre sociosanitari
que completi la xarxa de salut a la ciutat
Col·laborar en el seguiment de l’elaboració del Pla de transició de l’actual
hospital al nou
Continuar treballant en el Govern Territorial de Salut per a la implantació
de nous programes sociosanitaris
Continuar treballant en el Consorci Sanitari de Mollet del Vallès com a ens
vertebrador de la política sanitària a Mollet i al Baix Vallès
Col·laborar amb el departament de Salut per a l’inici dels treballs de planificació del tercer ambulatori

■

Programes de protecció de la salut
■

Dur a terme el control sanitari del comerç minorista de venda d’aliments i restauració

■

Continuar fent campanyes de vigilància d’higiene alimentària en establiments d’alimentació
Promoure la formació en higiene alimentària per a manipuladors
Establir un nou conveni anual de col·laboració per a la prestació dels serveis
mínims amb la futura Agència de Salut Pública de Catalunya

■
■

Portar el cens d’animals de companyia i les llicències de gossos potencialment
perillosos
Fer campanyes de tinença responsable d’animals de companyia en
col·laboració amb seguretat ciutadana i convivència
Gestionar la recollida d’animals de companyia abandonats
Fer el seguiment i el control de l’expansió del mosquit tigre

■

■

■

Pressupost per a 2010
POLÍTICA DE DESPESA

IMPORT (euros)

% s/total

Administració econòmica i tributària

7.197.509,86

10,10

Administració general

8.106.107,64

11,38

Comunicació, informació i participació social

2.031.592,99

2,85

Desenvolupament econòmic

10.892.378,19

15,29

Infraestructures ciutadanes

13.781.322,31

19,34

Medi ambient

8.202.471,75

11,51

Seguretat ciutadana i convivència

4.049.368,74

5,68

Serveis a la persona

16.980.333,36

23,84

TOTAL

71.241.084,84

100

