LÍNIA ESTRATÈGICA NÚMERO 1
Avançar en la ciutat cívica i educadora
(cívica i social)

OBJECTIU NÚMERO 1
Impulsar i consolidar Mollet del Vallès
com a ciutat amb una oferta de serveis
personals renovada i amb una activitat
cultural, acadèmica, formativa i de
lleure atractiva.

OBJECTIU NÚMERO 2
Millorar la cohesió i vertebració de la
ciutadania a través d’un protagonisme
i dinamisme més rellevant de la
societat civil a la ciutat.

OBJECTIU NÚMERO 4
OBJECTIU NÚMERO 3
Reforçar els valors de la convivència a
través de la qualificació integral i
constant de la ciutadania.

Potenciar la projecció de Mollet del
Vallès a partir d’una imatge més
moderna i dinàmica, que afavoreixi la
identificació dels molletans amb la
ciutat.

OBJECTIU NÚMERO 5
Fer de Mollet del Vallès una ciutat
model socialment amb una gran
sensibilitat en la resolució de
problemes de les seves persones

APUNTS VALORACIÓ 2016 dels objectius de la Comissió d’impuls Avançar en la
ciutat social, cívica i educadora

FORMACIÓ 1/5
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “l’Impuls i consolidació Mollet del
Vallès com a ciutat amb una oferta de serveis personals renovada i amb una activitat cultural,
acadèmica, formativa i de lleure atractiva” –marca amb una X-

75% S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: S’han mantingut els serveis
de formació educativa i formativa i amb major avanç en temes laborals (EMFO)/ Escoles poca
oferta innovadora i motivadora per a alumnat.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Crear una nova biblioteca de referència a la ciutat.________________________________________
Elaborar programes de treball en xarxa amb tots els agents de la ciutat i de l’entorn.

Més inversió en accés a mitjans digitals i audiovisuals per a tota la població.

__

PARTICIPACIÓ 2/5
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Millorar la cohesió i vertebració de la
ciutadania a través d’un protagonisme i dinamisme més rellevant de la societat civil a la ciutat.” –
marca amb una X-

75% Avança adequadament

25% S’impulsa lentament

.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: el porta STEP impulsa diferents
projectes i de forma contínua/positiu que siguin aspectes directes i acotats/ entitats i federacions
tenen espais i calendari per fer les seves activitats amb col·laboració municipal/

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Potenciar espais de trobada i convivència.______________________________________________
Desenvolupar més cursos formatius per a joves amb edats compreses entre els 16 i 18 anys i_____
potenciar la lluita contra el fracàs escolar.______________________________________________
Fomentar major interacció entre entitats de diferents àmbits, especialment en l’organització d’actes
AAVV caldria repensar-les per encaixar-les al segleXXI i que la gent menys gran hi participi.

CONVIVÈNCIA 3/5
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Reforçar els valors de la convivència
a través de la qualificació integral i constant de la ciutadania.” –marca amb una X-

50% Avança adequadament

50% S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Mollet és un espai de trobada de cultures i gent que arriba amb rendes menors que els que estan
establerts, ara potser més compartimentat, pq les diferències dels nouvinguts són majors que les
anteriors migracions/Molt associacionisme per orígens amb espais d’actuar-hi/ Molts esforços socials
i urbanístics en espais amb rendes més baixes/ Gran suport a infants amb més dificultats/Comerços

multioferta a la baixa/Amb majors oportunitats laborals hi haurà millor convivència, per la dignitat de
treballar i prosperar/

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Campanya antirumors que ara s’està tornant a impulsar.
Associacions culturals ètniques que hi participin d’altres actes que només donar-se a conèixer.
Habitatge “ocupat” genera greus problemes a edificis i carrers de Mollet, com a barris determinats
(Plana Lledó, Lourdes, ...)
________________________________________________________________________________

MARCA MOLLET 4/5
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Potenciar la projecció de Mollet

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

75% Avança adequadament

25% S’impulsa lentament

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
La ciutat ha consolidat un conjunt d’activitats de rellevància (Titelles, Carnaval, Reis, activitats a
Gallecs,...) que a nivell comarcal funcionen bé/ Tot acte que el teixit molletà participi creant-lo és un
acte que tindrà vida. Cal que ajuntament impliqui sempre entitats, persones, negocis de la ciutat/ Els
molletans i les molletanes agraeixen i viuen activitats de referència catalana que els dona visibilitat i
orgull./ Cal produir-ne més/

U o dos dos projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Dissenyar una marca de ciutat que en potencii la identitat.______________________________
Potenciar un catàleg d’activitats i serveis de la ciutat.___________________________________
Museu Abelló combinar artistes locals amb d’altres per ser un espai dinàmic cultural comarcal i no un
intent contínuo de referència catalana

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu. SOCIALMENT 5/5
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Fer de Mollet del Vallès una ciutat
model socialment amb una gran sensibilitat en la resolució de problemes de les seves persones” –
marca amb una X-

75%Avança adequadament

25%S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Continua l’esforç social i econòmic en ajudar a les persones, s’ha fet bé sense generar grans rumors
amb col·lectius nouvinguts/ Tema refugiats sirians no massa seguit per la ciutadania/ Hospital fa
menys atenció i han crescut les mútues, inici d’una fractura social/ Molts espais d’ajuda a infants amb
dificultats /Escoles poc innovadores en formació extraescolar prou atractiva /Esports base donen un
complement de salut a una gran part de la població.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Mediadors efectius entre ocupats i ocupes, des d’Oficina d’habitatge
Treball antirumors profund, i evitar enfocar-lo tot en el col·lectius amb menys rendes i si per temes
d’interès: santitat, educació, salut, mobilitat, economia, espai públic...

Apunts-------------Socialment
Aproximadament 2004 unes 3000 atencions. 2013/2014 unes 10.000 atencions, 2015/2016
unes 8.000 atencions i 2017: 3.500 en 6 mesos. Fa 3 anys que s’incrementen les partides
d’ajudes.
Exemple- Generalitat dona ½ beques a infants amb famílies rendes baixes i conciliació vida
laboral. Ajuntament complementa les ½ beques i fa de beques senceres amb criteri de
necessitat social/vulnerabilitat.
Atenció Social: 1r explicar cas. 2n portar documentació 2r Seguiment documentació 4t Informe
amb Pla de treball individual i familiar per formació, bonificacions, beques, ajudes, ...
Programa convivència ciutadana:
Nova ciutadania: 5% (2001), 10% (2005) 15% (2010) 11%(2016)
Circuit primera acollida. . Atenció 2016 248 persones (Marroc 33%. Paraguai 12%, Equador 5%).
Temes: 20% renovacions, 18% nacionalitats, 14% familiars comunitari , 14% arrelament..

Cursos de llengua, coneixement entorn, 57 persones (2026). Coneixements laborals: 41
persones. Coneixement societat catalana i marc jurídic: 25 persones, Grup competències
bàsiques: 75persones (llengua i escriptura, digital) Suport a dones immigrats. Guia acollida.
Xarxa de xerrades. 108 assistents a 4 xerrades.
Tallers interculturals, , Festa de la Solidaritat, .

Processos participatius
Amb Consensus, anterior eina de participació online fins 2016, vam generar un enriquiment de
projectes per al PAM de mandat i una priorització de projectes participatius a la ciutat.
Ara participem en el projecte europeu d’Horizon20/20, en l’eina d’innovació social per a la
participació ciutadana STEP. Aquesta eina online està impulsant diferents processos de
participació ciutadana com:
*Decideix 100.00 euros (triar entre 9 projectes de barri proposats per la ciutadania en el
procés enriquiment del PAM fins 30 juny ara unes 700) , Viver de projectes juvenils (des
del Pla municipal de joventut, finançar 6 projectes juvenils amb 6.000 euros, de projectes
proposats per grups de joves i votats pel jovent de la ciutat). Pla de Millores d’espais
d’activitat econòmica (80.000 euros per començar a impulsar el pla de millores dels
polígons de la ciutat fet amb propietaris i industrials) Consulta de Millorar l’Oficina
d’atenció ciutadana, processos mediambientals sobre horts urbans i Gallecs,... i a la
segona part de l’any més processos com una Enquesta anual dels serveis municipals, i
consultes sobre els grans esdeveniments de la ciutat (Festa Major, Fira Artesans, ...)
Al marge de l’eina europea Step, estem treballant al 2017 a la prova pilot de la Diputació de
Barcelona de la plataforma Decidim, ara en període de proves.
Registre de municipal de ciutadania participativa
Espai municipal on es poden inscriure totes les persones (365), a títol individual, que volen
rebre informació dels processos participatiu que genera contínuament la ciutat per poder
participar-hi.

CULTURAMuseu Abelló.. esforç per fer-lo proper a la ciutadania. Exposicions i espais per a artistes locals i
joves. Moltes més activitats. Museu Abelló, com un Centre Cívic-Cultural més de la ciutat.

