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¡Vamos!	Mollet	
• Defensarem	 la	 legalitat	 i	 la	 convivència	 al	 nostre	 municipi.	 L'estratègia	 de	

divisió	 i	 de	 confrontació	 del	 separa5sme	 ha	 causat	 profundes	 fractures	
emocionals,	 socials	 i	econòmiques.	Restablirem	 l'estabilitat	 i	 tranquil·litat	a	 la	
ciutadania.	 Despoli5tzarem	 tots	 els	 actes	 ins5tucionals,	 culturals	 o	 fes5us	
promoguts	per	l'ajuntament	perquè	ningú	se	sen5	exclòs	i	garan5rem	un	espai	
públic	lliure	de	simbologia	par5dista.	

• Garan7rem	 l'ús	de	 l'espanyol	en	 tots	els	 tràmits	 i	 serveis	públics	del	nostre	
municipi.	 Respectarem	estrictament	 la	 cooficialitat	 en	 tots	 els	 tràmits	 i	 actes	
administra5us	 per	 garan5r	 els	 drets	 lingüís5cs	 reconeguts	 en	 la	 Cons5tució	
espanyola	i	l'Estatut	d'Autonomia.	

• Evitarem	que	els	pressupostos	municipals	s'u7litzin	per	finançar	associacions	
separa7stes	 com	 l'Associació	 de	Municipis	 per	 la	 Independència.	 Revisarem	
tots	 els	 contractes,	 per	 menors	 que	 siguin,	 i	 les	 subvencions	 per	 verificar	 la	
seva	 legalitat.	 Impedirem	 la	 u5lització	 amb	 fins	 par5distes	 dels	 recursos	
materials	i	humans	de	l'Ajuntament.	

• Eliminarem	els	símbols	i	la	propaganda	par7dista	pagada	amb	diners	públics	
de	 les	 nostres	 ins7tucions.	 Limitarem	 la	 despesa	 en	 publicitat	 ins5tucional	 i	
endurirem	 els	 controls	 per	 evitar	 el	 clientelisme	 i	 l'ús	 par5dista.	 Les	 xarxes	
socials	 del	 nostre	 Ajuntament	 i	 la	 resta	 de	 mitjans	 públics	 seran	 veritables	
canals	de	comunicació	al	servei	del	ciutadà,	i	no	de	la	propaganda	polí5ca	del	
par5t	en	l'Ajuntament.	

• Garan7rem	 que	 els	 funcionaris	 de	 l'Ajuntament	 realitzin	 la	 seva	 tasca	 amb	
independència	 i	 prohibirem	 que	 els	 càrrecs	 electes	 interfereixin	 en	 el	 seu	
treball.	Ens	assegurarem	que	cap	persona	pugui	ser	assenyalada	per	raó	de	la	
seva	ideologia	polí5ca.	Garan5rem	la	neutralitat	dels	espais	i	edificis	públics	de	
5tularitat	 municipal.	 Vetllarem	 pel	 compliment	 de	 la	 llei	 de	 banderes,	 i	 els	
principis	d'objec5vitat	i	neutralitat	ins5tucional.	
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• Farem	una	auditoria	externa	en	el	primer	any	de	mandat.	Més	de	30	anys	de	

govern	 socialista	 a	 la	 ciutat	 requereixen	 una	 auditoria	 externa.	 Ens	
comprometem	a	realitzar-la	en	el	primer	any	de	mandat.	

• Donarem	 compliment	 del	 programa	 de	 govern.	 Al	 tercer	 any	 de	mandat	 es	
realitzarà	 una	 Audiència	 Pública	 per	 exposar	 el	 grau	 de	 compliment	 del	
Programa	de	Govern.	Al	final	de	 cada	de	 legislatura	 farem	públic	 els	 èxits	de	
compliment	del	programa	

• Donarem	transparència	i	accessibilitat	en	les	informacions.	Impulsarem	la	seu	
electrònica	municipal	 com	 a	 punt	 d'accés	 a	 través	 d'Internet	 a	 la	 informació	
municipal	 i	 com	 a	 eina	 per	 agilitar	 els	 tràmits	 administra5us.	 Efectuarem	 els	
canvis	necessaris	per	a	clarificar	 i	adequar	 l'accés	als	con5nguts.	Man5ndrem	
actualitzada	la	informació	i	resultat	de	les	actes	dels	plens	municipals.	

• Implantarem	 eines	 com	 a	 correu	 electrònic	 directe	 o	 jornades	 de	 "Despatx	
obert	als	ciutadans".	A	través	d'elles	els	Regidors	podran	atendre	directament	
els	veïns	que	necessi5n	fer	arribar	una	queixa	o	suggeriment	al	consistori.	

• Reforçarem	 les	 mesures	 per	 evitar	 usos	 par7distes	 dels	 mitjans	 de	
l'Administració.	 Adoptarem	 i	 reforçarem	 mesures	 per	 evitar	 l'ús	 per	 a	 fins	
par5distes	de	mitjans	materials	i	humans	de	l'Administració	local.	

• Implementarem	un	nou	model	d'organització	de	 la	nostra	Policia	Municipal.	
Recuperarem	una	Policia	Municipal	amb	un	esperit	més	proper	al	ciutadà,	lluny	
de	l'actual	model	d'implantació	de	MMEE	excessivament	distant	i	burocra5tzat,	
evitant	protocols	que	allunyin	al	ciutadà	de	 la	seva	policia.	Aquest	nou	model	
reforça	 la	 tasca	 en	 els	 tres	 camps	 de	més	 pur	 sen5t	municipalista,	 per	 estar	
dirigit	 cap	 a	 una	 relació	 més	 directa	 amb	 la	 ciutadania,	 de	 les	 ordenances	
pròpies	 de	 la	 ciutat	 i	 de	 les	 competències	 exclusives.	 D'aquesta	 manera	
s'implementarà	la	policia	de	proximitat,	amb	un	nou	model	modernitzat	i	més	
eficient;	la	policia	administra5va,	per	a	la	conciliació	de	serveis	i	espais	amb	les	
diverses	 demandes	 i,	 dels	 drets	 i	 garan5es	 de	 tots	 els	 usuaris	 i	 la	 policia	 de	
trànsit,	per	op5mitzar	l'ús	de	la	xarxa	viària	urbana	i	afavorir	la	seguretat	en	la	
circulació.	
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• Millorarem	 els	mitjans	materials	 de	 la	 Policia	Municipal.	 Adquisició	 i	 ús	 de	

noves	 5pologies	 de	 vehicles,	 com	 una	 furgoneta	 polivalent	 (controls	
d'alcoholèmia,	atestats,	distribució	de	personal,	oficina	de	denúncies	o	atenció	
mòbil)	 i	 bicicletes.	 Estudiarem	 la	 introducció	 d'eines	 menys	 lesives,	 com	 el	
Tàser.	

• Crearem	la	figura	de	l'Inspector	Municipal	de	Qualitat	i	Servei	per	auditar	in	
situ	 les	tasques	de	 les	empreses	de	serveis	contractades.	Uns	millors	serveis	
per	part	de	 l'administració	 repercuteix	directament	en	 l'estat	de	 la	 ciutat	 i	 el	
benestar	dels	veïns	de	Mollet.	

• Crearem	 la	 figura	 del	 Mediador	 cultural.	 Establirem	 la	 figura	 del	 Mediador	
Cultural,	perquè	actuï	davant	de	possibles	conflictes	veïnals	i	com	a	transmissor	
de	la	cultura	i	normes	de	la	societat	d'acollida.	

• Posarem	 en	 marxa	 el	 cens	 genè7c	 de	 mascotes.	 Implementarem	 el	 cens	
genè5c	 de	 mascotes	 per	 iden5ficar	 els	 responsables	 de	 les	 conductes	
incíviques	associades	a	la	5nença	d'animals,	aprovat	en	el	Ple	gràcies	a	la	moció	
presentada	pel	nostre	grup	municipal.	

• Posarem	 en	 marxa	 la	 Casa	 protegida.	 Implementarem	 aquest	 projecte	
consistent	 en	 un	 habitatge	 de	 protecció	 especial,	 des5nada	 a	 situacions	
d'emergència	per	violència	domès5ca	o,	pel	trànsit	puntual	a	la	nostra	ciutat	de	
persones	 en	 situació	 de	 protecció	 per	 alt	 risc.	 La	 Casa	 estaria	 únicament	
des5nada	a	una	estada	temporal	i	ubicada	a	l'edifici	de	la	Policia	Municipal.	El	
seu	 cost	 podria	 ser	 sufragat	 a	 través	 de	 convenis	 de	 col·laboració	 amb	altres	
administracions	i	comptaria	amb	mesures	especials	de	protecció.	

• Vetllarem	 i	 facilitarem	 el	 compliment	 de	 les	 norma5ves	 d'accessibilitat.	 A	
l'espai	urbà	impulsarem	accions	per	garan5r	l'accessibilitat	universal,	suprimint	
barreres	 arquitectòniques	 en	 els	 accessos	 al	 transport	 i	 a	 les	 instal·lacions	
públiques.	 S'impulsaran	 amb	 urgència	 els	 treballs	 de	 coordinació	 amb	 la	
Generalitat,	 ADIF,	 RENFE	 i	 resta	 d'en5tats	 competents	 per	 reformar	 i	
condicionar	les	instal·lacions	d'accessibilitat	als	usuaris	de	les	estacions	de	tren	
de	Mollet.	
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• Impulsarem	 la	 creació	 d'un	menjador	 social	 propi	 de	 l'Ajuntament.	 Aquest	

menjador	social	estarà	al	servei	dels	veïns	de	Mollet,	per	tal	que	les	persones	
grans	 amb	 dificultats	 puguin	 accedir	 al	 servei	 d'àpats	 diaris	 ja	 sigui	
presencialment	 o	 servei	 a	 domicili,	 mitjançant	 l'abonament	 d'un	 preu	 públic	
simbòlic.	 Per	 a	 això	 s'establiran	 uns	 protocols	 d'accés	 al	 servei	 atenent	 a	 la	

situació	econòmica	i	familiar.	

• Impulsarem	 l'ampliació	dels	programes	de	beques	menjador.	 Ampliarem	 les	
dotacions	 per	 a	 recursos	 dels	 programes	 de	 beques	menjador	 per	 a	 tots	 els	
nens	en	edat	d'escolarització.	

• Facilitarem	les	ac7vitats	extraescolars.	Promourem	l'ampliació	dels	horaris	en	
els	centres	públics	per	a	 la	realització	d'ac5vitats	extraescolars,	així	com	obrir	
les	instal·lacions	espor5ves	dels	centres	d'ensenyament	públics.	Cedirem	espais	
a	les	associacions	veïnals	per	a	la	promoció	d'ac5vitats	socials	públiques	en	els	
barris.	

• Generarem	 espais	 on	 es	 pugui	 desenvolupar	 l'art	 urbà.	 Entenem	 que	 no	
només	 es	 tracta	 d'una	 forma	 d'expressió	 i,	 per	 tant,	 assumim	 plenament	 el	
concepte	 com	 a	 element	 aras5c,	 per	 la	 qual	 cosa	 vetllarem	 per	 la	 seva	
salvaguarda.	

• Donarem	suport	als	clubs	espor7us.	Mollet	és	una	ciutat	rica	pel	que	fa	a	clubs	
espor5us	 i	 entenem	 que	 la	 seva	 ac5vitat	 ha	 de	 ser	 recolzada	 a	 través	 de	
campanyes	 divulga5ves,	 principalment	 a	 les	 escoles	 per	 fomentar	 la	
par5cipació	dels	joves	en	els	mateixos.	

• Recuperarem	 Mollet	 com	 a	 referent	 espor7u.	 Un	 dels	 nostres	 objec5us	 és	
tornar	a	posar	a	 la	nostra	ciutat	com	a	referència	de	 l'esport,	de	manera	que	
treballarem	perquè	Mollet	torni	a	ser	seu	d'algun	esdeveniment	dis5ngit.	
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• Promourem	una	zona	d'oci	 juvenil.	 Sent	aquest	col·lec5u	el	gran	oblidat	a	 la	

nostra	ciutat,	promocionarem	una	zona	d'oci	on	5nguin	trobada	elements	tant	
públics	 com	 privats,	 amb	 ac5vitats	 diversificades	 i	 dotat	 d'accés	 mitjançant	
transport	públic	i	il·luminació	adequada.	

• Fomentarem	 l'esperit	 emprenedor.	 Es	 realitzaran	 ac5vitats	 de	 simulació,	
mo5vació	i	experimentació.	

• Implantarem	 exempcions	 fiscals	 i	 ajudes	 als	 emprenedors.	 Aplicarem	
bonificacions	 fiscals	 municipals	 durant	 els	 dos	 primers	 anys	 de	
desenvolupament	 de	 l'ac5vitat,	 per	 impulsar	 i	 afavorir	 la	 permanència	 i	
viabilitat	 empresarial	 de	 les	 microempreses,	 autoocupació	 i	 treballadors	 per	
compte	 propi,	 a	 més	 posarem	 a	 la	 seva	 disposició	 "vivers	 municipals	
d'empreses"	 que	 afavoreixin	 el	 desenvolupament	 dels	 pe5ts	 projectes	
empresarials	i	la	creació	d'un	teixit	industrial	incipient	i	generador	d'ocupació.	
Promourem	 bonificacions	 fiscals	 per	 a	 l'adequació	 d'edificis	 a	 l'eficiència	
energè5ca,	com	la	instal·lació	de	plaques	fotovoltaiques.	

• Millorarem	 i	 adequarem	el	 sòl	 industrial.	Millorarem	els	 polígons	 industrials	
per	 conver5r-los	 en	 espais	 de	 qualitat	 i	 sostenibles	 que	 redunden	 en	 la	
compe55vitat	 de	 les	 empreses	 que	 s'estableixin	 en	 ells.	 Considerem	
especialment	 important	 disposar	 de	 locals	 industrials	 de	 pe5ta	 i	 mitjana	
superccie,	 ja	que	les	pe5tes	empreses	són	les	que	generen	la	major	part	dels	
llocs	de	treball.	

• Op7mitzarem	el	servei	de	l'aigua.	Per	a	nosaltres	l'important	no	és	la	forma	de	
ges5ó	del	servei	públic	(ges5ó	directa	pel	propi	Ajuntament	o	indirecta	a	través	
d'una	 empresa),	 l'important	 és	 que	 els	 ciutadans	 5nguin	 un	 servei	 òp5m,	
mediambientalment	 correcte	 i	 que	 assumeixi	 també	 el	 compromís	 de	
manteniment	de	subministrament	a	les	famílies	en	risc	d'exclusió	social.	

• Fomentarem	 l'aprofitament	 del	 sòl	 per	 a	 ús	 industrial	 i	 logís7c	 disponible	
mitjançant	 el	 foment	 de	 plataformes	 mul7level.	 Aquestes	 plataformes	
consisteixen	 en	 el	 creixement	 de	 naus	 en	 alçada.	 Amb	 això	 potenciarem	 la	
immillorable	ubicació	estratègica	de	Mollet.	
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• Promocionarem	 la	 millora	 del	 sòl	 d'ús	 industrial	 i	 de	 l'accés	 a	 noves	

tecnologies	com	ara	la	fibra	òp5ca	en	aquests	àmbits.	

• Potenciarem	i	protegirem	especialment	el	Parc	de	l'Espai	d'Interès	Natural	de	
Gallecs.	Sent	una	zona	popular	d'esbarjo	i	gaudi	dels	molletans,	cal	preservar	el	
pulmó	de	 la	nostra	ciutat,	buscant	 l'equilibri	entre	els	seus	usos	 i	 la	protecció	
de	 l'espai.	Com	a	part	d'aquesta	conciliació,	des5narem	recursos	de	 la	nostra	
Policia	 Municipal	 per	 a	 la	 seguretat	 i	 control,	 amb	 mitjans	 adequats	 a	 les	
caracterís5ques	 de	 la	 zona.	 Es	 dotarà	 la	 zona	 de	 l'Ermita	 de	 Santa	Maria	 de	
Gallecs,	amb	una	font	pública	apta	per	a	persones	i	mascotes.	

• Adoptarem	 inicia7ves	 per	 aconseguir	 una	 major	 eficiència	 energè7ca.	 A	
través	 de	 sistemes	de	 transport	més	 eficients	 en	 els	 serveis	 públics.	 A	 través	
d'actuacions	 en	 les	 instal·lacions	 d'enllumenat	 públic	 i	 en	 la	 il·luminació	 i	
sistemes	de	clima5tzació	dels	edificis	municipals.	Impulsarem	un	pla	energè5c	
perquè	s'instal·lin	fanals	solars.	

¡Vamos!	Mollet	
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DECÀLEG	MUNICIPAL	Cs	
1. Defensarem	 l'Espanya	 de	 ciutadans	 lliures	 i	 iguals	 i	 lleial	 a	 la	 Cons5tució	

també	des	del	nostre	municipi:	exigirem	la	fi	dels	privilegis	dels	nacionalistes	
perquè	el	repar5ment	dels	fons	públics	sigui	just	i	transparent.	

2. Impostos,	els	mínims:	combatre	els	cops	de	sabre	d´en	Sánchez	 i	Podemos	
baixant	els	impostos	als	nostres	veïns.	

3. Prou	 de	 corrupció:	 farem	 una	 auditoria	 integral	 per	 conèixer	 a	 què	 es	
des5na	cada	euro	dels	nostres	veïns.	Acabarem	amb	el	malbaratament,	els	
endolls	i	els	seleccionats	a	dit.	

4. Donarem	suport	a	les	nostres	empreses	i	autònoms:	llicència	única	i	menys	
burocràcia	per	obrir	el	teu	negoci	sense	traves.	El	nostre	Ajuntament	pagarà	
sempre	en	menys	de	30	dies.	

5. Ni	paperassa,	ni	finestretes,	ni	cues	d'espera:	podràs	fer	tots	els	tràmits	des	
del	 teu	 mòbil	 i	 no	 et	 demanarem	 cap	 document	 que	 ja	 hagis	 presentat	
davant	l'administració.	

6. Farem	 del	 nostre	 municipi	 el	 millor	 lloc	 per	 a	 totes	 les	 famílies:	 més	
suports,	guarderies	i	menjadors	escolars	gratuïts	i	ajuda	a	domicili	per	a	tenir	
cura	de	les	nostres	persones	grans,	dependents	i	amb	discapacitat.	

7. Potenciarem	el	patrimoni	històric	 i	cultural	per	posar	el	nostre	municipi	al	
mapa	i	atreure	turisme	de	qualitat:	fomentarem	l'esport	i	la	cultura	entre	els	
nostres	veïns	per	revitalitzar	el	nostre	municipi.	

8. Més	policies	i	més	mitjans	per	garan7r	la	seguretat:	protegirem	eficaçment	
a	tots	els	nostres	veïns	i	acabarem	amb	l'okupació	d'habitatges.	

9. Un	 municipi	 més	 saludable:	 carrers	 nets	 i	 ben	 il·luminats,	 més	 transport	
públic	i	més	parcs,	zones	verdes	i	instal·lacions	espor5ves	per	a	tothom.	

10. Desenvoluparem	el	medi	 rural	per	a	 lluitar	 contra	 la	despoblació:	 igualtat	
de	 serveis	 i	 infraestructures,	 4G	 i	 Internet	 de	 banda	 ampla	 per	 a	 totes	 les	
llars	i	menys	impostos	per	als	que	emprenen	en	els	nostres	pobles.
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