Propostes ciutadanes al PAM 2016-2019
1. Accions pel control i la transparència en la despesa pública.
2. Municipalitzar la gestió de l'aigua.
3. Molt necessari el control genètic d'excrements de gossos.
4. Més agents de vigilància Can Borrell i places interiors.
5. Renovació paviment Av. Rívoli.
6. Més dispensadors de bosses per gossos.
7. Oportunitats.
8. Més neteja als carrers, excrements gossos.
9. Revisar els cicles semafòrics cruïlles com Francesc Layret, Francesc Ferrer i Guàrdia i Av.
Rívoli amb Av. del Parc i Pg. Cesc Bas doncs els temps pels vianants és massa reduït.
10. Edició d'una nova guia de transport públic.
11. Informar del temps espera dels bus.
12. Projectes interescolars de lectura/escriptura, esports o qualsevol àmbit de l'Educació.
13. Que es pogués aprofitar millor el Parc dels Colors, es podria deixar a escoles de ball o altres
entitats i utilitzar la part de les grades per concerts, etc.
14. Més activitats infantils, teatre...
15. Reconstruir totalment el Parc de les Pruneres perquè sigui un espai que es pugui gaudir.
16. Pipi-can.
17. Barri Can Borrell insonoritzar per l'autopista. Ponts sense insonoritzar, alçada insonorització
actual insuficient.
18. Desaigües Plaça La Lluna, plaça actualment inundable per algunes zones.
19. Que a les escoles s'ensenyés robòtica, a fer servir un ordinador, robot o a programar una
aplicació.
20. Estudiar l'ampliació del carril bici.

21. Cobrir riera Can Borrell.
22. Cobrir riera Can Borrel.
23. L'enllumenat del barri de Can Borrell és molt precari, Av. Caldes sovint està apagat a la nit.
24. No s'han podat els plataners de la plaça Federica Montseny.
25. 3 hores gratis pàrquing Hospital pels usuaris de Mollet i dos aparcaments de fora amb distintiu.
26. Creació sentit contrari actual línia autobús urbà i línies que es tingués en compte tota la ciutat.
27. Creació comissió captació d'inversions estrangeres, instal·lacions d'empreses.
28. Re asfaltar Av. Teixidores i Rabassaires.
29. 2 hores gratis pàrquing Hospital.
30. Col·locar miralls a cruïlles amb poca visibilitat.
31. Promoure nous comerços de roba.
32. Masies de Can Pantiquet per esplais i associacions amb activitat cap de setmana.
33. Taules i arbres a Gallecs.
34. Cobrir rieres del poble
35. Una Festa Major per a tothom, no només pels Morats i Torrats.
36. Canvi d'ús al carrer Sant Llorenç, per tal de poder fer servir local com a pàrquing o com a local
comercial indistintament.
37. Més mestres Barri Col·legis Nous.
38. Canvi d'ús al carrer Sant Llorenç, per tal de poder fer servir local com a pàrquing o com a local
comercial indistintament.
39. Canvi d'ús al carrer Sant Llorenç, per tal de poder fer servir local com a pàrquing o com a local
comercial indistintament.
40. Més neteja als parcs del voltant dels pisos Barri del Calderí.
41. Arranjar les llombardes de les voreres i arranjar els parcs infantils que estan una mica
descuidats Barri l Calderí.

42. Més vigilància policial, doncs al barri hi ha grups de joves que no assisteixen a l'Institut, fumant
porros i amb actituds incíviques Barri del Calderí.
43. Arranjar el solar que està davant de l'Escola Montseny per poder aparcar millor.
44. Fer alguna cosa amb els coloms que embruten el parc infantil i les voreres Barri del Calderí.
45. Més policia als carrers.
46. Control caques gossos als carrers.
47. DNI carnet de gossos, portar-lo a sobre amb taxa anual per gossos i bicicletes (matriculades) i
tot això amb control policial.
48. Apostar més pels temes de neteja, estat dels carrers, façanes, enllumenat, mobiliari urbà.
49. Control propietaris gossos no permetre que facin les seves necessitats a les façanes dels
habitatges.
50. Neteja caques gossos.
51. Semàfor fotorojo Montseny: abans dels 4 segons ambarí, fer 2/3 segons ambarí intermitent.

52. A l'Ambulatori de Plana Lledó a l'entrada de l'edifici treure totes les herbes que hi ha i arreglarho.
53. 2 hores gratis de pàrquing Hospital pels usuaris o reduir el preu de la hora.
54. Enllumenar zona pàrquing Av. Badalona costat gasolinera-camp de futbol.
55. Treball.
56. ADN- gossos Mollet.
57. Més punts d'oci per a la gent jove.
58. Edificis buits de pisos barri Estació de França .
59. Fer un aparcament en edificis al barri Estació de França.
60. Aparcament de la zona Molletense més gran i arreglar el solar millor.
61. A l'aparcament de les Pruneres, descomptes per comprar a les botigues del Barri de l'Estació
de França.
62. Fer alguna fira o mercat al carrer de vianants Francesc Macià des de l'Estació de tren a la Illa,

per dinamitzar el barri i les cafeteries.
63. Revisar planols constantment Barri Estació de França.
64. Pixades dels gossos a les façanes edificis Ronda Orient.
65. Més vigilància i multa a propietaris incívics.
66. Accés adaptat a Estació de tren amb pas subterrani, com els locals han d'estar adaptats, Renfe
també.
67. Hora de Serveis Socials per als afectats pisos cremats C. Lluís Duran, ara en rehabilitació.
68. Plans d'ocupació.
69. Festivitats interculturals.
70. Implementar la figura de la infermera escolar en tots els centres d'Educació.
71. Ronda Orient amb Berenguer III, clavegueram fa males olors al local de segona mà.
72. Més inspectors de civisme amb capacitat sancionadora.
73. Millorar l’accés de trànsit de vehicles i contaminació ambiental i acústica, d'alguns carrers de
Mollet.
74. Accessibilitat Estació Renfe.
75. Millores als carrers, voreres i parcs.
76. Potenciar la possibilitat de tenir més pisos de lloguers socials per persones en situacions de
necessitat.
77. Propostes per espais de lleure/esports per la família un una reducció de la convivència a simple
vigilància.
78. Soterrament via del tren.
79. Desitjo que des d'EMFO es potencií un viver d'empreses tecnològiques, on fer networking amb
altres emprenedors del camp i amb projectes comuns.
80. Com que Mollet té connexió Fibra Òptica (Jazztel) aprofitar això per l’atracció d'empreses i
projectes tecnològics.
81. Cobrir riera de Lourdes.
82. Podar més sovint els arbrats i tallar molt més les branques.

83. Més vigilància policial al barri de Lourdes.
84. Més neteja i sancionar als propietaris incívics de gossos.
85. Controlar grups de joves a la tarda nit als parcs del barri fent botellon i accions incíviques.
86. Que el Bus urbà passi més sovint pel barri de Lourdes.
87. Espaiar (temps) recollida selectiva.
88. Control de punts on deixen contínuament mobles vells.
89. Evitar treure coses de les escombraries i deixar-ho fora.
90. Carril bici.
91. Incentivar la natalitat.
92. Més i millor difusió d'Activitats.
93. Netejar més el barri de Plana Lledó.
94. Voldria que es fessin classes de programació o robòtica a les escoles, o per a joves als centres
cívics.
95. Més policia, més neteja, més sancions per gossos.
96. Fer alguna cosa per treure els ocupes il·legals dels habitatges al barri de Plana LLedó.
97. Vigilar els patis interiors d'alguns blocs del barri perquè alguns gitanos fan missa evangèlica
barri Plana Lledó.
98. Sancionar les accions incíviques de tirar al carrer mobles i trastos vells i els excrements dels
gossos.
99. Carril bici.
100. Hort urbà.
101. Posar un agent de proximitat passejant pels carrers del barri de Plana LLedó.
102. Ciutat educadora.
103. Implantar el recorregut del bus Urbà en sentit contrari, reduint així el temps dels trajectes i
ampliant les zones on dona servei.

104. Volem una ciutat més sostenible.
105. Lliure de caques de gos.
106. 2 hores gratis pàrquing Hospital amb visita metge.
107. Col·locar miralls a cruïlles amb poca visibilitat.
108. Millorar la neteja dels carrers.
109. Hi ha carrers plens de caques d'ocells i no es netegen
110. Més projectes d’inserció laboral.
111. Manteniment net el parc infantil i podar l'arbrat més sovint.
112. Aparcaments per bicicletes.
113. Pantalles acústiques C17.
114. Més control civisme.
115. Planificar millor els carrers, mobilitat.
116. Afavorir la contractació de persones residents a Mollet en els equipaments municipals.
117. Reobrir els cinemes.
118. Fer la ciutat més atractiva pels joves i per atraure gent d'altres municipis.
119. Implementació de les escoles bressol.
120. Ateneu Jove.
121. Cinemes.
122. Més festes el Barri de Can Borrell.
123. Renovar carrils bici.
124. Posar un radar o alguna cosa a Rívoli.
125. La sortida del Museu Abelló és molt perillosa.
126. Posar un radar o alguna cosa a Rívoli.

127. La sortida del Museu Abelló és molt perillosa.
128. Cobrir les rieres.
129. Que tots els semàfors tinguin avisos per a les persones invidents.
130. Carrers més nets (més control de caques de gossos). Multes als amos.
131. Declarar Mollet ciutat lliure de gossos.
132. Accions per a la gent gran.
133. Promocionar empreses petites de Mollet.
134. Mes policia als parcs per la nit.
135. Cinemes.
136. Centre Comercials.
137. Posar un radar o alguna cosa a Rívoli.
138. La sortida del Museu Abelló és molt perillosa.
139. Zona para pic-nic.
140. Apantallament acústic C-17 a Can Fàbregas, Vallermoso, etc.
141. apantallament acústic C-17 i Tren.
142. Ampliar la participació ciutadana amb consultes ciutadanes (mini referèndums).
143. Cinemes.
144. Camp de volei.
145. Parc de Calistenia al barri de Riera Seca o a Can Pantiquet.
146. Mirar de donar feina als de més de 36 anys i amb 3 anys d'aturats sense cap retribució.
147. Foment del transport públic a Mollet.
148. Més cursos de l'EMFO per als joves amb estudis universitaris i també a partir de 30 anys.

149. Ateneu Jove.
150. Millorar el pavelló Riera Seca cobert.
151. A la baixada de Can Rota, posar barana entre les escales i la rampa(a la paret no).
152. Que las persones que necessiten ajuts econòmics que es comprometin a fer serveis socials
a canvi dels ajuts rebuts.
153. Obligar a les persones que portin mascotes que portin la documentació per saber si estan
censats.
154. Adaptar la sala comú del CC Can Pantiquet, per a concerts amb equip de so fixe i suficient.
155. Que en el programa Festa Major a Can Mulà inclogui una nit dedicada als grups musicals
autòctons o s'adapti el programa per incloure a grups locals com a teloners.
156. Parc de Calistenia.
157. Parc de Calistenia.
158. Parc de Calistenia.
159. Parc de Calistenia.
160. Parc de Calistenia.
161. Targetes de residents per a la zona blava.
162. Cinemes.
163. Botigues amb coses més variades.
164. Cinemes.
165. Més propostes de voluntariat per joves.
166. Associacions de joves portades per ells mateixos.

167. Nou pavelló esportiu.
168. Més comerços de marques.

169. Controlar als propietaris que portin els gossos sense lligar.

170. M'agradaria que l'escola dels meus fills s'ensenyés tecnologia puntera, robòtica pels nens.

171. Instal·lacions per fer esports jovent.
172. Instal·lacions per activitats gent gran.

173. En el Parc de Can Mulà, posar més gronxadors, prohibir gossos sense lligar, lavabos per a
nens i bancs per als avis dels nens.

174. Cinemes.

175. Prohibir jugar a pilota a la plaça Prat de la Riba.
176. Posar una font a la plaça de l'Església de Gallecs.

177. Creació d'un centre comercial.

178. A Gallecs posar lavabos i més vigilància.

179. Destinar zona per aparcar les furgonetes i furgons del Mercat setmanal del dimarts, doncs al
no tenir lloc per deixar-les, aparquen a la zona del carrer Feliu Tura, núm. 10.
180. Al C. Feliu Tura hi falten punts d'enllumenat, zones de lleure amb bancs i arbrat.
181. Pla actiu de treball majors de 50 anys.
182. Control caques gossos -amos.

183. Un espai polivalent per les associacions que no disposen de local propi, Tradicions i Costums
és una d'elles.

184. Campanyes de conscienciació contra l'incivisme.

185. Millorar la mobilitat de les persones, eixamplar les voreres fins a 1,60 per pas de persones i
les que van amb cadira de rodes carrers Tarragona, Vicenç Plantada, Pere III, Palaudàries..
186. Pel barri Col·legis Nous es veu molt tràfic de drogues amb molts camells i drogadictes tant
del barri com de fora (c. Feliu Tura).

187. Veiem poc a la Policia Municipal ni agents cívics, la policia passa per davant de zones de
càrrega i descàrrega i guals amb vehicles aparcats i res.

188. Al C. Vicenç Plantada tenim un nom il·lustre però té un coll d'ampolla estret, insegur per tots,
parets, portes a punt de caure. Al c. Feliu Tura volem bancs per seure després de caminar.
189. Al c. Feliu Tura col·locar més punts de llum.
190. Obligació al c. Feliu Tura de reduir la velocitat, els cotxes actualment circulen massa
despresa.

191. Demanem que al c. Feliu Tura tinguem zones per descans amb bancs, els nostres grans ho
necessiten .
192. Al c. Vicenç Plantada treure les parets en runes i fer voreres més amples per evitar
accidents.

193. Crear un registre municipal d'empreses locals, hi ha molta economia submergida i frau fiscal i
també control comerços de venda, bars amb empleats sense seguretat social.

194. Em semblen propostes de bones intencions que cal materialitzar i que no quedin en intents.
195. Control exhaustiu dels gossos.

196. Més Convivència.

197. Pagament taxa anual gossos.

198. Al c.Feliu Tura i c.Tarragona són carrers amb molta circulació, poseu-hi un paviment nou
sonor reductor.
199. Al c.Feliu Tura, els vehicles baixen molt despresa, podeu limitar i reduir la velocitat, no
respecten els passos zebra i tampoc les zones de càrrega.
200. Al c. Vicenç Plantada, carrer sense seguretat, fer retirar les parets ruïnoses, insegures per a
les persones i vehicles.

201. Necessitem d'una sala de projeccions en condicions (Ateneu sala polivalent) especialment
per a la gent gran i mitjana edat, projeccions cinema, etc.

202. Senyalitzar millor els pas de vianants.
203. Que no canviïn de nom el carrer (Barri del Calderí).

204. Millorar Instal·lacions tren.
205. Correcan gossos.

206. Tindríem que tenir un altre teatre.

207. Un correcan en el barri Estació de França.

208. Posar un bus el diumenge, encara que sigui cada hora, Hospital, Residència Sant Rosa, Ball
Sant Jordi .
209. Fer servir més el Mercat Vell.
210. Posar sorra al parc de Can Mulà al cantó de la Petanca i al pati dels Col·legis Nous, tot són
basses.
211. Alguna cosa per treure caques gossos als carrers.

212. Que els malfactors contribueixin amb treballs socials a favor de les arques municipals com
neteja de grafits, restauració mobiliari urbà, etc.

213. Camp de volei.

214. Més activitats per als nens.

215. Posar a l'entrada de l'Ajuntament, dispositius adequats per deixar lligats els gossos, així com
cendrers per evitar embrutar l'entrada.

216. Camp de volei.

217. Més pipicans pels gossos i perquè puguin corre dins d'un recinte.

218. Combatre la pol·lució.

219. Pla de xoc d'ocupació.

220. M'agradarien que hi haguessin cursos als centres cívics de programació d'aplicacions.

221. Camp de volei.

222. Camp de volei.

223. Més agents cívics.

224. Control actuacions policia municipal (+multes als vehicles mal aparcats).

225. Seguretat/Seguretat vial.
226. Plans educatius (joves-infants).

227. Bus al centre i en els dos sentits.

228. Més jocs i instal·lacions.

229. Cinema.

230. Neteja dels carrers.
231. Millorar les entrades de Mollet.

232. Posar un radar a l'Av. Rívoli al cile Abelló, és una baixada molt perillosa.

233. Més neteja.

234. Cinemes...

235. Obertura cinemes de Mollet.
236. Teatre amb dignitat i programa estable.

237. Camp de volei.

238. Parc de Calistenia.

239. Parc de Calistenia al barri de Riera Seca o a Can Pantiquet.

240. Un pla per adaptar totes les voreres.

241. Necessitem un centre d'oci amb cinemes per les famílies.

242. Parc de Calistenia al barri de Riera Seca o a Can Pantiquet.

243. Parc de Calistenia.

244. Adaptar carrers.

245. Parc de Calistenia.

246. Parc de Calistenia.

247. Més balls.

248. Parc de Calistenia.

249. Obrir cinemes amb centre comercial.

250. Parc de Calistenia.

251. Parc de Calistenia.

252. Parc de Calistenia al barri de Riera Seca o a Can Pantiquet.

253. Sagales Santa Coloma.

254. Parc de Calistenia.

255. Més activitats d'oci per als joves.

256. Posar un correcan al barri de Santa Rosa.

257. Cinemes i més bancs al Parc de les Pruneres.

258. Zona pícnic Santa Rosa.
259. Correcan al Barri Santa Rosa.
260. Remodelar Parc dels Colors, treure les grades.
261. Fer rutes guiades per Gallecs.
262. Multar als cotxes que aparquen al C. Sta .Perpètua a la vorera .
263. Agents cívics a l'entrada i sortida de l'escola.
264. Stop al C. Sant Francesc.
265. Comunicació.

266. Un correcan a cada barri.
267. Prohibir que els gossos puguin anar solts fora dels correcans.

268. Multar als propietaris que portin els gossos sense lligar.

269. Un correcan a cada barri.
270. Prohibir que els gossos puguin anar solts fora dels correcans.

271. Un correcan a cada barri.
272. Prohibir que els gossos puguin anar solts fora dels correcans.

273. Un correcan a cada barri.
274. Prohibir que els gossos vagin solts fora dels correcans amb multes.

275. Incentivar actituds cíviques, millorar la comunicació d'activitats lúdiques i ampliar oferta
cultural.

276. Més ajuts.
277. Un parc de calistenia
278. Enquesta dels serveis municipals.
279. Més policia a peu.
280. Més seguretat policial.
281. Disminuir velocitat als barris
282. Més carrils bicicleta
283. Més informació camins a Gallecs.
284. Més aparcament a ElCalderí
285. Més podes d’arbres amb al·lèrgies.
286.

Seguiment a incívics als parcs.

287. Més llum a parcs de la ciutat oberts.
288.

Més activitats atractives, concerts, per a joves.

289. WC a Gallecs

290. Cap de setmana les pistes esportives de les escoles obertes
291.

Més espais per als gossos

292.

Més participació ciutadana

293. Seguiment dels ocupes als barris.
294. Centre comercial de roba, primeres marques
295. Més taules pícnic a Ca l’Estrada
296.

Millorar les pistes d’atletisme amb noves instal·lacions

297. Riera Seca amb pantalles acústiques.
298. Arreglar els marges del riu per a passejar
299. Seguir fent accessible la ciutat
300. Sevillanes a Festa Major
301. Fonts a Gallecs
302. Més activitats de ciutat a Can Borrell.
303. Parc amb jocs a Masies de Can Pantiquet
304. Millorar i renovar el parc Lluis Companys
305. Nou Parc Lluis Companys.
306. Vorera Rabassaires molt aixecada
307. Netejar més entorn de zona Burguer King
308. Empreses grans al polígon.
309. Espais comercials –com Bricolatge- a polígon Farinera
310. Festa Major més plural.
311. Camp de volei
312. Millorar pavelló de Riera Seca cobert

313. Rieres urbanes tapades
314.

Més policia als carrers.

315. Canviar plataners
316.

Neteja carrers dels barris, centre ja està bé

317. Fer activitats a la fresca a Parc Colors... amb les grades.
318. Instal·lar canastes i porteries a parc colors per als nens.
319. Policia de barri.
320. Revisar rajoles de les voreres.
321. Eliminar pas subterrani RENFE.. escales
322. Molts gossos sense morrió, alguns perillosos
323. Camps de futbol, fer complir que no és fumi.
324. Grups locals a la Festa Major
325. Pagar una taxa per tenir gos, aquests diners per netejar caques i correcan
326.

Can Mulà molts gossos sense corretja

327. Repintar passos vianants
328.

Millor mobilitat en entrada Mossos de Mollet

329. Cinemes i centre comercial a Farinera
330. Campanyes civisme
331. Rebaixar contaminació.
332.

Més arbres a Gallecs, a les carenes per ombra a l’estiu

333.

Cap de setmana més policia

334.

Més paperers a prop escoles

335.

Fer més camps esportius com el de plaça Andalucia.

336. Més treball per al joves.
337. Més informació a la pàgina web.

