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Aquest és el quart any que tinc l’orgull de poder presentar públicament
el Pla d’Actuació Municipal. El PAM és el recull dels projectes i les
actuacions que el Govern de la ciutat vol dur a terme, ara concretament
per al 2007. Enguany també hem recollit un total de 616 propostes
ciutadanes del procés de pressupostos participatius La teva proposta
compta!, que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar el pressupost.
L’Ajuntament de Mollet tindrà un pressupost general per a l’any vinent
de 60.238.867 , per tal de desenvolupar els tres eixos bàsics d’actuació,
que recull aquest PAM: els serveis a les persones, les obres de millora
de la ciutat i la neteja viària.
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Una partida molt important, de 17.180.000 , és per a les polítiques de
serveis a la persona. En aquest àmbit, destaquem novetats com la posta
en marxa del servei de Mediació Comunitària, el nou Centre de Dia per
a Persones Discapacitades i el Centre Obert Infantil i Juvenil, a Can Besora.
Alhora, l’Ajuntament augmentarà de manera molt important els recursos
destinats al Servei d’Atenció Domiciliària per a persones de la tercera
edat i les beques de guarderia i menjador. També incrementarem les
activitats i les inversions en els centres cívics i continuarem
desenvolupant el Pla Educatiu d’Entorn.
La inversió més destacada, amb un total de 3,2 milions d’euros, és per
a l’inici de la construcció del Centre de Serveis per a la Gent Gran El
Lledoner, però igualment seran importants les destinades a les obres
de millora de Can Gomà, entre elles la remodelació de l’Escola Municipal
de Música. Una altra partida destacada, de 400.000 euros, serà per a
obres de condicionament d’instal·lacions esportives, bàsicament per
al Camp Municipal de Futbol Germans Gonzalvo i per al Pavelló
Municipal Esportiu de la Plana Lledó.
Per al segon gran objectiu, el de la millora de la ciutat, l’Ajuntament
destinarà una part molt important del pressupost, 17.200.000 , per
a obres a diferents carrers i espais de Mollet, com la millora de les

entrades a la ciutat, la continuació de les obres de la zona de vianants
del nucli històric i la campanya anual de reasfaltat. Una altra gran
actuació, que ja hem iniciat aquest 2006, és la construcció de tot el nou
àmbit d’habitatges i de serveis de la Vinyota.
El tercer eix en importància, amb gairebé 5 milions ¤ de pressupost, és
per a la neteja dels carrers. Durant l’any 2007 funcionaran tots els nous
mitjans previstos, entre ells l’augment de personal, en la nova concessió
del servei municipal de neteja viària i recollida de residus, per tal
d’acomplir l’objectiu que ens vam proposar: incrementar i millorar de
manera notable la neteja urbana i la bona imatge de la ciutat.
Finalment, i per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Mollet continuarà
destinant l’1% dels ingressos propis a l’àmbit de la solidaritat i la
cooperació.
Quan vaig accedir a l’Alcaldia, ara farà tres anys, em vaig comprometre
a fer possible que la ciutadania conegués en tot moment el treball del
Govern, per tal de poder opinar sobre el que fa i com ho fa. Donar a
conèixer el Pla d’Actuació Municipal és fer possible exercir aquest dret
ciutadà, alhora que s’afavoreix la transparència, la participació i la
proximitat entre electes i ciutadans, una de les millors virtuts dels
governs municipals. Perquè tots treballem plegats per fer realitat una
ciutat millor, més cívica, més neta, més segura.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Mollet del Vallès, 7 de novembre de 2006

INSTITUCIÓ I DRETS CIVILS
N
N
N
N

N
N
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Organitzar l’acte de lliurament de les Distincions Cíviques Per
Mollet a diversos ciutadans i entitats.
Posar en funcionament els Plens infantils derivats de l’aplicació
del Reglament de Participació Ciutadana.
Continuar amb el procés de pressupostos participatius, incorporant
elements de millora derivats de les experiències anteriors.
Redactar una memoràndum del treball municipal fet en els diferents espais participatius (consells municipals, consell de ciutat,
audiències, ple infantil, taula de mobilitat, comissió de festes, consell de centres...)
Celebrar els 20 anys d’agermanament amb la ciutat de Rivoli.
Impulsar activitats especials entre Mollet i Rivoli en la celebració
dels vint anys de la signatura del protocol d’agermanament.
Organitzar actes institucionals amb motiu de la visita a Mollet
dels alcaldes de les ciutats de Rivoli, Ravensburg i Montélimar.
Iniciar relacions fraternals amb els municipis de Ravensburg (Alemanya) i Montélimar (França).
Participar en el Camp juvenil europeista de la Colle de Lys.
Presentar el llibre Mollet, panoràmica.
Promoure intercanvis en els àmbits cultural, esportiu i associatiu
amb les ciutats europees de Rivoli, Ravensburg i Montélimar.
Posar en marxa el servei municipal de Mediació Comunitària.

PAU I SOLIDARITAT
N

Continuar destinant l’1 % dels ingressos propis de l’Ajuntament
a la cooperació al desenvolupament i l’ajut a situacions
d’emergència al món, mitjançant acords de col·laboració amb
diferents entitats solidàries com 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.

N

N

N

N

N
N

N

N
N
N

Continuar col·laborant amb la Diputació de Barcelona i els seus
grups de l’àmbit de solidaritat (com els de cultura de pau o la
cooperació amb Centreamèrica).
Treballar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
per fer seguiment dels projectes molletans a San Juan de Cinco
Pinos, d’acord amb els Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides
2000-2015.
Elaborar un Pla plurianual de cooperació al desenvolupament
conjuntament amb el govern municipal de Cinco Pinos i el teixit
associatiu, per al compliment dels Objectius del Mil·lenni 20002015 de les Nacions Unides.
Donar continuïtat a les actuacions municipals en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament: atorgament de beques per a joves
que fan activitats en aquest àmbit; organització d’activitats de
sensibilització ciutadana amb el teixit associatiu d’aquest àmbit,
com la Quinzena de la Solidaritat; col·laboració econòmica en
projectes organitzats per les organitzacions no governamentals.
Editar el núm. 6 de la revista Mosaic, i el núm. 3 de la revista Minimosaic.
Potenciar les accions de sensibilització en l’àmbit de la solidaritat
en el món escolar, a través de conferències i activitats de les entitats
solidàries als instituts d’educació secundària i establir ponts de
treball amb les escoles de la ciutat.
Participar activament en el grup format per diversos ajuntaments
vallesans, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona en el
suport a projectes i iniciatives municipalistes de desenvolupament
de la zona nord de Chinandega (Nicaragua).
Continuar promovent el comerç just a la nostra ciutat.
Impulsar un fons documental de l’àmbit de la pau i la solidaritat
accessible a la ciutadania.
Col·laborar en la segona edició del premi Reconeixement Accions
Solidàries 2007 amb la Comissió d’entitats solidàries de Mollet.

COMUNICACIÓ I RECERCA
Informació i atenció ciutadana
N Continuar desenvolupant el catàleg de tràmits i gestions de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el web municipal.
N Iniciar la implementació d’un sistema d’expedició telemàtica de
volants d’empadronament.
N Oferir un servei d’informació personalitzada (butlletí electrònic,
newsletter) a través del web municipal.
N Emetre certificats digitals per tal que els ciutadans puguin realitzar
tràmits telemàtics amb les administracions públiques.
N Emprendre campanyes informatives i d’inspecció dels drets dels
consumidors i en l’àmbit de les bones pràctiques comercials i de
consum.
N Potenciar els serveis municipals d’informació i atenció al consumidor.
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Comunicació
Treballar per a la posada en marxa del canal de televisió digital
terrestre Vallès Visió, que substituirà Canal Mollet TV.
N Renovar una part de l'equipament tècnic de l'emissora Ràdio Mollet del Vallès.
N Traslladar la seu de l'emissora Ràdio Mollet del Vallès.
N Mantenir i millorar el web municipal amb la incorporació de noves
pagines de informació ciutadana.
N

Centre d’Estudis Molletans
Editar el volum 22 de la revista Notes.
Editar i presentar el volum 10 de la Col·lecció Vicenç Plantada
Història del sardanisme molletà.
N Lliurar el VIII Premi Juvenil Vicenç Plantada .
N Editar i presentar el volum 11 de la Col·lecció Vicenç Plantada
Els Invertebrats de Gallecs.
N Organitzar les X Jornades de Tardor del CEM.
N Convocar el IX Premi Juvenil Vicenç Plantada.
N Convocar la VIII Beca de Recerca Vicenç Plantada.
N
N

Arxiu històric municipal
N Redactar un reglament d’arxiu per a la definició i regulació de les
competències, l’àmbit de treball i el funcionament del servei.
N Elaborar instruments normatius per a l’homogeneïtzació de la
documentació dels diferents departaments en la seva relació amb
l’Arxiu Històric Municipal.
N Desenvolupar el Sistema de Gestió Documental a través de la
integració del sistema de transferències i el d’avaluació i tria de
documents.
N Iniciar la implantació d’aquest Sistema de Gestió Documental en
els arxius de gestió.
N Continuar la catalogació del fons documental

SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ
CIVIL
N

Condicionar la planta baixa de l'edifici municipal del carrer Jaume I, núm. 32, per ubicar-hi un espai destinat a l'atenció al públic en relació a la recollida de denúncies i com a punt d’atenció
ciutadana per als diversos àmbits d’actuació d’aquest departament: disciplina viària, protecció civil, etc.
N Redactar el projecte de construcció de les noves dependències
dels serveis de la Policia Municipal.
N Incrementar la plantilla de la Policia Municipal amb la incorporació
d'un/a caporal/a i un/a agent/a.
N Ampliar a les 24 hores del dia l’horari de recollida de denúncies penals.
N Ampliar la Unitat de mediació i atenció a la víctima.
N Aprovar el Reglament de distincions i recompenses de seguretat
ciutadana.
N Modificar l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública.
N Implantar el Pla d'actuació municipal per a risc sísmic.
N Elaborar el Pla d'actuació municipal per a risc químic.
N Elaborar el Pla d'actuació municipal de mercaderies perilloses.
N Continuar el desenvolupament de les actuacions de la campanya
"Amb civisme tots hi guanyem"

PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
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Ocupació
N Convocar la 10a edició del concurs Mollet del Vallès, ciutat emprenedora.
N Continuar oferint formació especialitzada i de qualitat a les persones aturades del Baix Vallès.
N Continuar oferint a les empreses del Baix Vallès formació de reciclatge per als seus treballadors.
N Realitzar accions de formació i ocupació de foment de la igualtat
d’oportunitats per a les dones.
N Col·laborar amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en els diferents
projectes adreçats a la contractació de persones aturades per a
realitzar obres i serveis d’interès general.
N Desenvolupar accions adreçades a facilitar la inserció sociolaboral
de persones en situació de risc d’exclusió social.
N Continuar desenvolupant itineraris d’inserció sociolaboral per a
persones que pateixen malalties mentals severes, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona.
N Continuar col·laborant amb el Servei de Suport a la Integració
Laboral de la Federació ECOM, que ofereix assessorament a persones discapacitades físiques o sensorials que volen incorporarse al mercat laboral.
N Assessorar les persones emprenedores per fer realitat la seva idea
de negoci a través de l’acompanyament inicial durant el procés
de creació de l’empresa.
N Fomentar l’esperit emprenedor de les persones més joves mitjançant seminaris per a la creació d’empreses.
N Continuar amb la difusió i el suport a les empreses d’economia
social i solidària.
Promoció industrial
N Establir convenis amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Barcelona per instal·lar una oficina d’aquesta institució a la ciutat.
N Implementar el cens industrial al web municipal.

N

Elaborar un estudi de necessitats del sector industrial mitjançant
un procediment d’enquesta.
N Continuar participant a les comissions de treball del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
N Desenvolupar un estudi per a la implantació d’un autobús urbà
per accedir als polígons industrials.
N Iniciar les obres d’urbanització del polígon industrial La Farinera.
Comerç
Desenvolupar accions d’explicació i difusió de la normativa reguladora dels horaris comercials entre els establiments comercials
de la ciutat.
N Incentivar entre els establiments comercials de la ciutat la creació
d’una imatge comuna de marca “Mollet” i donar suport a la seva
implementació a diversos suports.
N Desenvolupar en diversos moments de l’any una campanya publicitària de suport al sector comercial de la ciutat “Compra a
Mollet” amb l’objectiu de remarcar les característiques de proximitat i de confiança.
N Executar les actuacions necessàries per al desenvolupament de
les previsions del Pla territorial d’equipaments comercials a la
ciutat.
N Donar continuïtat a les actuacions municipals de suport del sector
comercial local: suport econòmic a les associacions de comerciants,
organització de cursos de formació, concursos, Mercat del Vehicle
d’Ocasió, Fira de Nadal.
N

Turisme
Instal·lar nous plafons de promoció de la ciutat a les seves entrades.
Participar a les diverses fires i salons turístiques amb materials
de promoció de la ciutat.
N Donar continuïtat a les actuacions emmarcades a la campanya
de promoció de la ciutat “Mollet, ciutat per viure-la”.
N
N

OBRES, SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT DE
LA VIA PÚBLICA

N

N

N

N
N
N
N
N
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Executar les obres d’urbanització de la plaça Joan Miró i de construcció d’un aparcament subterrani per a residents.
Redactar el projecte d’urbanització del pla de les Pruneres.
Redactar els projectes de condicionament de les masies de Can
Flequer i Can Pantiquet.
Aprovar el Pla director de l’enllumenat públic.
Fer un seguiment de la generació d’energia als equipaments municipals mitjançant el web municipal.
Executar les obres d’infraestructures ciutadanes previstes al programa d’inversions per a 2007, entre les quals destaquen:
– Urbanització de la Vinyota.
– Inici de la construcció de les infraestructures viàries necessàries
per al nou hospital.
– Urbanització de la plaça d’Europa.
– Conversió en trams per a vianants de diversos carrers de la ciutat.
– Millores a la xarxa de clavegueram.
– Programa anual de reasfaltats.
– Millora urbanística de les entrades a la ciutat.
– Condicionament de la vorera de l’avinguda Rivoli davant l’escola
bressol municipal Els Pinetons.

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I QUALITAT AMBIENTAL
N

Intensificar els serveis de neteja de la via pública, augmentant
les freqüències i implantant sistemes de neteja amb aigua a pressió a través de maquinària preparada a l’efecte.
N Crear una xarxa d’atenció ciutadana en matèria de neteja viària
i recollida de residus, mitjançant la creació d’un web específic on
poder fer consultes, comunicar incidències i sol·licitar la recollida
de residus voluminosos.
N Desenvolupar campanyes de comunicació que incentivin a con-

N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

tinuar millorant la recollida selectiva de residus.
Fer un tractament selectiu dels residus procedents del servei de
recollida de voluminosos.
Iniciar la construcció de la nova planta d’operacions dels serveis
municipals de neteja viària i recollida de residus al polígon industrial de Can Magarola.
Donar a conèixer als instituts d’educació secundària l’Agenda
escolar europea del medi ambient i el desenvolupament, com a
eina útil que fomenti entre els estudiants un sentit crític que es
manifesti en conductes cada cop més sostenibles.
Estendre el nombre de sensors de pluja per al reg dels parcs i jardins públics amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de l’aigua.
Consolidar la Festa d’arribada de la primavera com a activitat de
promoció i sensibilització vers la natura entre els infants.
Ampliar el Servei municipal d’educació ambiental a tota la ciutat.
Realitzar campanyes d’ambientalització de festes populars, amb
la utilització de gots compostables i/o reutilitzables i campanyes
educatives per a la reducció i el reciclatge de residus.
Celebrar la setmana de l’energia.
Implantar un sistema d’indicadors de sostenibilitat, com a continuïtat de l’Agenda 21 local.
Redactar l’Ordenança de foment d’energies renovables als edificis.
Redactar l’Ordenança de sorolls.
Redactar el mapa acústic de la ciutat.
Continuar col·laborant amb la Generalitat de Catalunya en la incorporació de Gallecs al PEIN.
Executar les actuacions previstes al programa d’inversions per
a 2007, entre les quals destaquen:
– Millora dels parterres i escocells de la ciutat, amb la previsió
d’actuacions específiques a la rambla Nova, l’avinguda Jaume
I i el carrer Gaietà Vínzia.
– Continuació de la renovació de les àrees de jocs infantils de la
ciutat.
– Continuació de l’execució de les actuacions previstes al Pla tècnic
de gestió i millora forestal.

– Creació de camins escolars per a l’accés a diversos centres escolars
de la ciutat.
– Continuació de les actuacions dutes a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la millora de la Riera Seca al seu pas pel
barri de Lourdes.

CULTURA I PROMOCIÓ CÍVICA
N
N

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
N
N
N
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N
N
N
N

N
N
N
N

Redactar el projecte d’urbanització del carrer lateral a la C-17 d’accés
al polígon industrial de Can Magarola.
Redactar el projecte d’urbanització de l’avinguda Burgos i aparcament soterrani.
Presentar l’estudi del soterrament i desdoblament de la línia de
ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà al seu pas per la ciutat i la
proposta de disseny de l’espai públic resultant d’aquest soterrament.
Fer el seguiment de l’estudi per a la construcció d’un nou pont
sobre el riu Besós-autovia de la Conreria (B-500).
Millorar els serveis de l’Oficina de llicències d’obres desenvolupant
un sistema de gestió informatitzat.
Finalitzar la redacció del Pla local de l’habitatge.
Desenvolupar diversos programes d’actuació urbanística resultants
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM): la Vinyota, Can
Fàbregas Vell, mercat de Sant Pancraç, polígon industrial La Farinera,
rambla Pompeu Fabra, carrer Valentí Almirall, carrer Bartomeu
Robert i Merck.
Executar les obres d’urbanització de la Vinyota i fer el seguiment
de la construcció dels habitatges de protecció oficial.
Continuar donant suport econòmic a les obres de rehabilitació
d’habitatges i d’instal·lació d’ascensors.
Fer el seguiment de la redacció del Pla territorial de la regió metropolitana de Barcelona.
Desenvolupar un sistema de descàrrega de la cartografia digital
de la ciutat al web municipal.

N
N

N
N
N

N
N
N

N

N

N

Potenciar la dinamització dels barris a través de l’art i del desenvolupament cultural comunitari amb el programa Obrim Finestres.
Donar continuïtat al calendari d’exposicions als diferents centres
cívics i culturals per tal de donar cabuda a mostres d’arts plàstiques
o de difusió cultural tant d’artistes locals com produccions externes.
Consolidar la programació de cursos i tallers als centres cívics i culturals.
Desenvolupar el calendari tradicional i festiu: cavalcada de Reis, Festa
Major d’hivern –Sant Vicenç–, Carnaval, commemoració del Dia internacional de la dansa, activitats per Sant Jordi, Estiu Festiu, Festa
Major d’estiu, Fira d’Artesans i programació de Nadal i Cap d’any.
Continuar amb la renovació de la celebració del Carnaval, convertintlo en un referent comarcal i amb elements d’arrel tradicional locals.
Celebrar la VI Mostra d’Entitats
Elaborar la nova programació de teatre i música: cicle de concerts
de música clàssica al Centre Cultural La Marineta, programació
de teatre infantil, temporada d’espectacles d’hivern, primavera
i tardor de teatre, música i dansa a Can Gomà i concert de Cap
d’any.
Concert d’Any nou de la comarca amb la Jove Orquestra Simfònica
del Vallès Oriental (JOSVO) a Can Gomà.
Mostra de Titelles a Can Gomà i al Mercat Vell.
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats culturals de la ciutat i a les
commemoracions dels seus 25 aniversaris.
Donar continuïtat als diversos premis, concursos i certàmens que
organitza l’Ajuntament: concurs de fotografia, concurs de Carnaval,
certamen de sardanes, concurs de cartells de la Festa Major, etc.
Registrar totes les obres de la segona donació realitzada pel pintor
Abelló i integrar-les en el programa de registre del fons d’art de
la Fundació Municipal Joan Abelló.
Canviar l’exposició permanent del Museu Municipal Joan Abelló,
integrant una part del fons procedent de la segona donació realitzada pel pintor.

N
N
N
N
N
N
N

N
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Informatitzar tot el centre de documentació i la biblioteca de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
Presentar el llibre sobre el pintor Abelló a la Polinèsia, coproduït
amb el Museu de Tahití et des Îles.
Organitzar la biennal Mollet Art 2007.
Itinerar l’exposició de Manolo Hugué pels museus de la xarxa
provincial.
Participar en la itinerància que organitza la Fundació Phidias amb
una mostra de l’art flamenc actual.
Dur a terme diferents intervencions a l’Aparador del Museu Municipal Joan Abelló i presentar el nou cicle.
Posar en marxa des de la Fundació Municipal Joan Abelló la itinerància d’una nova maleta pedagògica per a les escoles de la
ciutat i la comarca per a dos nous nivells.
Executar les obres de condicionament dels equipaments cívics
i culturals de la ciutat previstes al programa d’inversions per a
2007, entre les quals destaquen:
– Teatre de Can Gomà: millores en l’accessibilitat a l’espai utilitzat
per l’Escola Municipal de Música, millores en l’accés al teatre
i habilitació d’un espai de dansa.
– Centre Cívic de Can Borrell: equipament de la sala d’exposicions.
– Centre Cívic Joana Barcala: condicionament del terra.
– Centre Cultural La Marineta: equipament de la sala d’exposicions
i condicionament de la fusteria dels balcons.
– Centre Cultural L’Era: reforma i millora d’espais interiors.
– Reformes al centre cívic del barri de Lourdes.
– Centre Cívic de Can Pantiquet: bucs d’assaig.

programa Intrajove i programa de sales d’estudi.
Promoure l’associacionisme i les agrupacions juvenils, mitjançant
suport tècnic i econòmic.
N Continuar amb l’activitat de lleure infantil els dies de Nadal, Juguem al Mercat
N Commemoració del Dia universal dels drets als infants.
N Iniciar des de la Fundació Municipal Joan Abelló un projecte de
producció artística per a joves.
N

GENT GRAN
N

N
N
N
N
N
N

N

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.
Incrementar l’oferta i la diversitat de cursos i altres accions formatives.
Insistir en la consolidació i l’ampliació de l’equip de monitors voluntaris del programa de formació en Internet I tu, per què no?
Introduir accions formatives específiques per a persones amb edats
properes a la jubilació: “Programa d’envelliment actiu i positiu”.
Activar dinàmiques d’experiències intergeneracionals per mitjà
de l’educació viària.
Consolidar l’equip de radio “La Nostra Gent Gran” amb un programa de formació específica i especialitzada.
Donar continuïtat i 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 donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats de gent gran de la ciutat.

JOVENTUT

ACCIÓ VEÏNAL

N
N

N

Continuar amb l’elaboració del Pla municipal de joventut.
Donar continuïtat als diferents programes que es desenvolupen
en l’àmbit de joventut: espais joves, programa d’oci nocturn
A deshores, programa d’activitats i tallers a l’espai jove La Nau
i al centre cívic La República, Servei d’Informació Juvenil, programa de dinamització dels instituts d’ensenyament secundari,

Continuar donant suport tècnic i econòmic a les associacions de
veïnes i veïns de la ciutat per als projectes i programes que desenvolupen i per a l’organització de les festes de barri.
N Millorar les seus de diferents entitats cíviques i culturals de la
ciutat mitjançant la rehabilitació dels pisos dels carrers Batlle
Tura i Palaudàries.

SERVEIS SOCIALS
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Infància i família
N Incrementar les prestacions dintre del Servei d’Atenció Social
adreçat a 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.
N Tramitar prestacions i/o serveis especialitzats (centre de dia
de gent gran, residències gent gran, programa de la renda mínima, ajuts de suport a la famílies, ajuts de lloguer, etc.).
N Oferir el Servei d’Informació i Assessorament en l’àmbit jurídic
i psicològic a les dones amb situacions de conflicte i manca de
suport incrementar el seu treball amb grups i la comunitat.
N Impulsar la xarxa de treball de l’observatori local de violència
de gènere per tal de millorar el coneixement de la realitat i els
protocols de coordinació.
N Potenciar el Servei de Punt Trobada per donar suport a les famílies en situacions de conflicte per causa d’una separació i/o
divorci i protegir-ne els infants.
N Consolidar l’ampliació del servei de la Casa dels Petits a les dues
escoles bressol municipals oferint tallers de temes específics
als pares.
N Consolidar el Centre Obert per a infants i adolescents, mitjançant activitats sòcioeducatives dirigides per educadors especialitzats.
N Desenvolupar accions en espais oberts i en els espais joves i
les escoles de la ciutat de prevenció als joves de conductes de
violència i de consum de drogues.
N 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.

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 nova Llei aprovada pel Govern.
N Organitzar jornades informatives adreçades a professionals del
Baix Vallès i a la ciutadania, sobre l’aplicació i el desenvolupament
de la Llei de Dependència.
N Continuar amb el programa Avi, com estàs? per poder incrementar
les visites domiciliaries a la gent major de 75 anys i fer un seguiment de la seva situació.
N Potenciar el programa de voluntariat adreçat a la gent gran, Al
teu costat, per donar suport a les persones que es troben soles i
necessitades d’acompanyament.
N Fer la campanya de difusió als casals d’avis i a les entitats sobre
l’oferta dels diferents serveis adreçats a la gent gran.
N Desenvolupar el projecte del Centre de Serveis per a la Gent Gran
El Lledoner, model pioner perquè integra tant els serveis de lleure,
culturals, de la formació, de la salut, de benestar i de voluntariat.
Aquest projecte es treballa amb diferents àmbits de l’Ajuntament.
N Impulsar la construcció d’una promoció d’habitatges amb serveis
per a la gent gran.
N Impulsar la construcció d’un centre de dia per a la gent gran.
N

Serveis per a tota la ciutadania
N Promoure el programa de subvencions i convenis, així com el suport tècnic a les associacions.
N Ampliar els horaris de l’Oficina d’Informació a l’Immigrant.
N Prestar el servei del Centre d’Acollida Temporal per a allotjaments
d’emergència de forma temporal.
N Impulsar i treballar en la creació d’un menjador social amb la
col·laboració d’ONG.
N Coordinar tots els serveis de l’àmbit social del municipi, amb
l’objectiu de consolidar una xarxa social.
N Impulsar l’ampliació del Servei Borsa Habitatge de Lloguer i les
subvencions del lloguer just.

Discapacitació
N Fer el seguiment de la construcció de la Residència i Centre de
dia assistida per a persones amb discapacitat psíquica.
N Participar, amb la Fundació Al-Bosc, en la gestió dels habitatges
tutelats per a persones amb disminució psíquica.
N Posar en funcionament el centre de dia per a persones amb discapacitat.

SALUT PÚBLICA
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Promoció de la salut
N Iniciar les obres de construcció del nou hospital.
N Fer el seguiment de l’elaboració del Pla de transició de l’actual
hospital al nou que es començarà a construir.
N Executar el programa de salut comunitària, adaptat a les directrius
del Pla de salut de Catalunya i el Diagnòstic de salut de la ciutat.
N Elaborar un Pla d’infància i joventut.
N Fer el seguiment del programa Nen Sa, de la vacunació escolar i
del programa bucodental.
N Continuar el programa preventiu en consum de drogues Movida
als centres educatius i al medi obert.
N Executar el programa de reducció de danys orientat als joves en
matèria de consum d’alcohol i altres drogues.
N Participar en la Xarxa de Drogodependències de la Diputació de
Barcelona.
N Desenvolupar el programa L’Aventura de la Vida a les escoles de
primària.
N Consolidar les xerrades per a pares i mares als centres d’educació
primària i secundària de la ciutat.
N Continuar facilitant el repartiment de preservatius als espais joves,
punts d’informació, concerts, centres educatius, etc.
N Potenciar els actes dels dies mundials més significatius que tinguin
relació amb la salut.
N Donar continuïtat al cicle de xerrades, tallers i taules rodones
Parlem de salut.

N

N
N

N
N
N
N
N
N

Fer el seguiment dels serveis que presta el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències gestionat pel Consorci Sanitari
de Mollet del Vallès.
Impulsar la construcció del tercer ambulatori per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Desenvolupar conjuntament amb l’hospital i els ambulatoris el
Programa de suport a les persones amb síndrome X o metabòlic
(dislipidèmia, diabetis, obesitat i pressió arterial elevada).
Elaborar el catàleg de serveis de salut pública.
Iniciar una campanya de promoció de salut mental.
Organitzar la III Jornada de la Xarxa local de serveis per a la infància i l’adolescència.
Elaborar el projecte de detecció d’infància en risc.
Elaborar el Pla municipal de prevenció de drogues.
Continuar donant suport econòmic i tècnic als projectes i programes que desenvolupen les entitats de salut pública de la ciutat.

Protecció de la salut
Continuar fent el control sanitari del comerç minorista de venda
d’aliments i restauració.
N Posar en marxa diverses campanyes de vigilància d’higiene alimentària en establiments d’alimentació (inspecció, recollida de
mostres, anàlisi de laboratori, revisió documental i verificació
d’autocontrols).
N Promoure la formació en higiene alimentària per a manipuladors.
N Difondre guies alimentàries.
N Establir convenis de col·laboració per a la prestació dels serveis
mínims amb la futura Agència de Salut Pública de Catalunya.
N Controlar el compliment de les obligacions dels gestors de la xarxa
pública de subministrament d’aigua potable pel que fa a autocontrols.
N Controlar la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
N Inspeccionar la salubritat, fer requeriments i fer el seguiment de
mesures correctores a la via pública i espais públics i sorreres de
jocs infantils, així com en habitatges particulars, en centres esportius i piscines i en establiments de tatuatge.
N

N
N
N

N
N

N
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N
N
N
N
N

Atorgar l’autorització sanitària d’establiments de tatuatge i pírcing.
Assessorar en matèria d’eliminació de plagues en habitatges particulars i espais comuns.
Prevenir i controlar la legionel·losi:
– Cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
– Cens i control d’instal·lacions municipals amb risc de legionel·losi
– Col·laboració amb el Departament de salut en la investigació
de brots epidèmics de legionel·losi
Definir i posar en marxa el programa informàtic d’indicadors de salut.
Extreure informació sobre l’estat de salut del municipi, gestionarla per tal de planificar programes de salut municipals i divulgació
a la població.
Portar el cens d’animals de companyia i les llicències de gossos
potencialment perillosos.
Organitzar campanyes de civisme sobre animals de companyia
Gestionar la recollida d’animals de companyia abandonats.
Potenciar la participació ciutadana en el marc del Consell Municipal
de Benestar i Salut.
Començar a elaborar un mapa de riscos sanitaris.
Elaborar un catàleg de serveis de salut pública.

N

N

N
N
N

N
N
N
N

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Igualtat dona-home
N 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 a les seves
programacions.
N Seguir dinamitzant el Consell Municipal de les Dones i crear comissions de treball (violència de gènere, etc).
N Continuar promovent en els equipaments municipals la creació
d’espais de canviadors per a nadons i sales d’alletament.

Implementar i instar a conductes no discriminatòries i igualitàries
i a una tolerància zero respecte la violència i la discriminació de
gènere. Campanyes de sensibilització, informació i educació vers
la problemàtica de la violència.
Aprofundir en l’educació no sexista i treballar per 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.
Seguir dinamitzant l’espai mensual de tèrtulia “Literatura amb
cafè” a la biblioteca de Can Mulà.
Desenvolupar les accions del programa del 8 de Març, Dia internacional de la dona.
Consolidar i dinamitzar un espai documentació i informació, amb
diferents recursos, en temes de dones i d’igualtat (punt de suport
i consulta de documentació).
Continuar potenciant i ampliant els cursos d’informàtica per a
dones.
Elaborar el II Pla d’Igualtat sobre la base dels resultats obtinguts
de l’auditoria de gènere.
fer unes jornades de reflexió en relació a la conciliació de la vida
familiar i laboral.
Donar continuïtat i ampliar l’Aula Oberta Intercultural, espai de
trobada de dones nouvingudes a la ciutat, fer cursos de llengües
per a persones estrangeres, fòrums interculturals i convocar la
comissió coordinadora de llengües.

Nova ciutadania
Sensibilitzar la població vers el respecte mutu i la convivència.
Coordinar i formar grups d’acollida.
Promoure el coneixement de la llengua i l’entorn per part de les
persones nouvingudes.
N Organitzar fòrums interculturals.
N Convocar la comissió coordinadora de llengües.
N Posar en marxa el Pla municipal de recepció i acollida.
N
N
N

ESPORTS

EDUCACIÓ

N

N
N
N

N
N
N

N
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N
N
N
N

Donar continuïtat a les activitats que s’organitzen en l’àmbit de
l’esport: itineraris per la ciutat, cicle de passejades amb la gent
gran, programa L’esport educa, fem-ho bé!, jocs esportius escolars
i el programa Mou-te.
Continuar publicant la guia de l’esport Mou-te!, amb la informació
de l’oferta d’activitats esportives per a tothom
Iniciar un programa esportiu adreçat a les persones amb malalties
cardiovasculars
Col·laborar amb la Federació Catalana de Patinatge per desenvolupar al pavelló municipal de Riera Seca l’escola de tecnificació
i d’alt rendiment de l’hoquei patins.
Obrir una delegació de la Federació Catalana de Futbol a la ciutat
per facilitar totes les gestions i els tràmits dels clubs esportius
de futbol de la ciutat i de la comarca.
Ampliar el servei de material de préstec per a les entitats esportives
i els centres educatius de la ciutat.
Organitzar la V edició de les Jornades esportives per a alumnes
de primària.
Organitzar la Jornada esportiva per a la gent gran dins del programa Per Molts Anys.
Organitzar la XVI edició de la Nit de l’esport.
– Inici de les obres de remodelació del pavelló municipal de Plana
Lledó amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
– Inici del projecte de cobriment de les grades del camp municipal
de futbol Germans Gonzalvo.
– Inici del projecte de millores al pavelló municipal de Riera Seca
amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport: fer el tancament de la pista exterior i condicionar-ne el terra.
– Condicionar amb gespa artificial els camps municipals de futbol
de Zona Sud i Can Vila.
– Condicionar una sala polivalent al pavelló municipal de Plana
Lledó.
– Col·locació d’una graderia a la pista municipal d’atletisme Pedra
Salvadora.

N
N
N
N
N
N
N

Constituir el primer Consell dels infants.
Crear el portal educatiu Mollet educa.
Incrementar els ajuts destinats a les famílies per garantir la participació de tots els alumnes en les activitats del Pla educatiu
d’entorn.
Iniciar cursos de llengua catalana adreçats a l’alumnat nouvingut
dels instituts d’educació secundària.
Fer una oferta pública única de casals d’estiu per a tots els infants
de la ciutat.
Participar en la producció de la sèrie Mestres dins la Xarxa
d’ajuntaments del Vallès Oriental per a l’educació en comunicació.
Ampliar l’oferta d’activitats extraescolars artístiques: dansa, música
i teatre.
Oferir a l’alumnat nouvingut d’educació secundària cursos intensius de llengua catalana en els períodes de vacances.
Potenciar els projectes d’innovació educativa en els centres escolars.
Executar les obres de condicionament de les escoles públiques
de la ciutat previstes al programa d’inversions per a 2007, entre
les quals destaquen:
– Condicionament de l’Escola Municipal de Música.
– Condicionament de la tanca de l’Escola Municipal d’Educació
Especial Can Vila.
– Col·laboració econòmica amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya en el programa d’obres de reforma,
ampliació i millora de les escoles públiques d’educació infantil
i primària.

PRESSUPOST PER A 2007
El pressupost de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats mercantils municipals
per a 2007 és de 60.226.699,01 euros que, d'acord amb les diferents polítiques de despesa, es distribueixen de la manera següent:

POLÍTICA DE DESPESA
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IMPORT (euros)

% s/total

Administració general

7.150.463,42

11,87

Administració econòmica i tributària

5.674.460,74

9,42

Comunicació, informació i participació social

2.094.505,70

3,48

Seguretat ciutadana i convivència

2.517.922,49

4,18

Desenvolupament econòmic

3.382.815,70

5,62

Infraestructures ciutadanes

17.288.906,95

28,71

Medi ambient

4.929.700,25

8,19

Serveis a la persona

17.187.923,76

28,54

