
 

CIUTAT EMPRENEDORA 

  

ECONOMIA URBANA 

Revitalitzem Mollet  

  

Mollet del Vallès s’ha de reinventar per a convertir-se en una ciutat més 
creativa, centrada en treure partit d’estratègies de futur ben definides. Un nucli 
de talent atreu més talent. Cal una comunicació constant i transparent amb tots 
els implicats (govern de la ciutat, empreses, associacions, grups de pressió i 
mitjans de comunicació) i una definició clara del projecte, dels seus objectius i 
dels seus reptes, que han de ser ambiciosos però assolibles. 

Les nostres propostes revitalitzen la ciutat amb un ventall d’idees per a la 
creació d’ocupació a curt, mig i llarg termini. El programa econòmic 
d’Ara-Mollet ERC es caracteritza per la definició de polítiques 
econòmiques pragmàtiques, innovadores i realistes que permetin 
congeniar un pressupost equilibrat amb el desenvolupament de les 
polítiques municipals més adients per aconseguir una ciutat cohesionada 
socialment, que recuperi la vitalitat i l’optimisme, que aposti pel comerç 
de proximitat i sigui urbanísticament coherent. 

  

Ocupació, empreses i emprenedors  

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat 
de vida de les persones és un dels principals objectius que es fixa Ara 
Mollet – ERC – MES Al segle XXI els esforços de les administracions 
s’han de centrar en facilitar la transformació de l’economia tradicional a 
una economia del coneixement i la sostenibilitat, entenent que la 
sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a 
la majoria d’empreses. En aquest sentit promourem polítiques de 
dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els 
sectors emprenedors i l’ocupació.  

 Cal un diàleg constant entre Ajuntament, ciutadania, comerços i 
empreses, amb taules permanents de trobada i discussió amb tots els 
sectors. 



 Volem una ocupació de qualitat; cal potenciar les formes d’organització 
empresarial cooperativista i que creixin sectors clau de futur com el de 
la 

 Potenciarem la tasca d’EMFO per a la formació ocupacional 
complementant-la amb vivers d’empreses, reconvertint propietats 
municipals en desús per a la creació de centres per tal d’allotjar 
inicialment els emprenedors en el procés de creació i iniciació dels seus 
projectes. 

 L’urbanisme també és cabdal per definir i promocionar una o altra 
economia. Volem una ciutat amb barreja d’usos, on puguin conviure el 
residencial, el comercial i el productiu. Cal acabar de desenvolupar les 
operacions urbanístiques del casc urbà per donar-li un nou impuls. Cal 
dignificar, modernitzar i reactivar els polígons industrials i assegurar-hi 
serveis tant bàsics com l’internet de banda ampla. 

 Proposem treballar un Pla integral per la IIla de Can Mulà. Aquest 
espai de comerços i restauració necessita un nou impuls i 
replantejament per tal de dinamitzar-lo. 

 Repensarem la zona de Can Prat des de zero, buscar aliances i la 
complicitat de la ciutadania perquè aquesta àrea avui desaprofitada i 
degradada es converteixi en un dels motors de canvi de paradigma de la 
ciutat, en un projecte engrescador i de futur 

 Donarem tot el nostre suport a les campanyes per evitar 
deslocalitzacions de les empreses existents; ens posarem al costat 
dels treballadors i treballadores en situacions de conflicte i farem de 
mediadors, si cal, en aquestes situacions. 

 Adaptarem el Pla estratègic a la nova situació i als nous reptes que 
ens plantegem col·lectivament com a ciutat, establint mecanismes clars i 
oberts de seguiment i control dels objectius marcats. 

 Aprofitament dels actius municipals: tant la zona blava com el 
pàrquing Joan Miró són actius municipals que poden ajudar a 
promocionar les línies estratègiques, per exemple el comerç. 
Abonaments, preus flexibles i ofertes especials, per exemple als clients 
del comerç de proximitat. 

 Necessitem una administració eficient, que funcioni al ritme dels seus 
ciutadans. Reducció de la burocràcia innecessària i optimització dels 
processos administratius. L’Ajuntament ha de donar respostes ràpides, 
facilitar la vida dels seus ciutadans, no alentir i frenar. 

  

Comerç de proximitat 

Cal desenvolupar una estratègia enfocada al reforç del comerç de proximitat, 
ja que aquest model comercial té avantatges socials clares: a igual activitat 
econòmica, el model de comerç de proximitat és el que garanteix més llocs de 
treball. A més, el petit comerç acostuma a comprar a proveïdors locals o més 
propers, de manera que la riquesa generada reverteix a l’entorn proper i 
incentiva l’activitat econòmica local. Per tot això perseguirem de bastir una 
oferta comercial singular i atractiva capaç de ser competitiva, d’atraure i 
ser central en l’àrea del Baix Vallès. 



  

 Prioritzarem les botigues de proximitat i el Mercat Municipal abans 
que les grans superfícies. A la zona cèntrica l’associació i col·laboració 
entre comerciants hauria de permetre crear una mena de centre 
comercial obert. Per ajudar-hi crearem la figura del dinamitzador 
comercial, que tindrà la funció d’organitzar activitats per impulsar el 
comerç. També crearem un espai virtual que permeti els comerciants 
negociar millors preus i incentivar-los per a què arribin a rebre comandes 
conjuntes. Cal millorar i mantenir actualitzada la web del comerç molletà. 

 Proposem treballar un Pla integral per la Illa de Can Mulà. Aquest 
espai de comerços i restauració necessita un nou impuls i 
replantejament per tal de dinamitzar-lo. 

 Estudiarem la prolongar l’activitat de la Fira d’Artesans del carrer 
Portugal amb iniciatives que propiciïn la instal·lació de tallers artesanals 
amb botiga. Reactivar els edificis en desús, a través de fórmules 
imaginatives com la masoveria urbana, i crear un espai de tallers 
artesanals que puguin utilitzar els ciutadans amb coneixements de les 
tècniques específiques. 

 Millorarem la qualitat del mercat setmanal afegint-hi senyalització i 
creant espais de productes ecològics i de proximitat. 

  

La moneda local 

Estudiarem la possibilitat d’implantar un sistema de moneda complementari; 
una moneda local molletana podrà afavorir intercanvis entre comerços i 
persones fent que la riquesa es quedi a Mollet i ajudant als qui més els costa 
arribar a finals de mes. Cal ajudar a què l’economia de proximitat fomenti un 
nou model amb criteris d’economia social. 

Una moneda local suposa una forma d’intercanvi en la que no s’utilitza una 
moneda oficial. Es tracta d’un mitjà d’intercanvi amb fins socials, d’abast 
immediat i gestionat per la societat civil. Persegueix l’eficàcia, en el sentit 
d’estimular l’economia local. Promou el consumo ètic dins una economia més 
solidària i justa. 

Funcionaria exactament igual que l’euro amb la diferència de que la riquesa 
que genera es queda en l’àmbit social. És una moneda complementària perquè 
la idea és que complementi a la economia hegemònica, però no que la 
desplaci. 

La política impulsada por la Unió Europea contempla la possibilitat que les 
regions europees es dotin de monedes socials i regionals; ja hi ha algunes 
experiències al nostre país i múltiples a països com Suïssa, Alemanya o 
França. 

  



LES FINANCES MUNICIPALS 

Els comptes municipals, transparents i inclusius: 

Tenim plena consciència que l’època de grans endeutaments per a grans 
projectes és història. Caldrà repensar la manera com es gestionen els actius 
municipals i estudiar minuciosament les despeses per tal d’alliberar fons per a 
projectes estratègics. 

  

 Hi ha un marge estret per incrementar els ingressos (increment 
d’algunes taxes de manera proporcionada als ingressos de cadascú, 
posada en valor dels residus municipals, agilització de la concessió de 
llicències…) 

 Es pot reduir la despesa estudiant la remunicipalització d’alguns serveis 
(aigua, Ca n’Arimon, escombraries, Vallès Visió..), elaborant un pla de 
migració al programari lliure Open Source de la ofimàtica corporativa, 
intentant posar en valor els residus municipals, racionalitzant 
l’externalització de tasques de l’Ajuntament i els càrrecs de lliure 
designació. 

 Reducció del deute gradual i coherent amb les necessitats de despesa 
del consistori. 

  

Volem un Ajuntament de vidre, també pel que fa a finances i pressupostos 
municipals. Per això promourem: 

 Auditoria pública de l’estat actual de les finances del poble 
 Millorar molt la transparència econòmica de l’ajuntament, per exemple 

publicant a la web, a més del pressupost, el seu grau d’execució de 
manera trimestral, els sous dels responsables polítics i tècnics, els 
terminis de pagament i tipus d’interès de cadascun dels deutes bancaris, 
de proveïdors, les subvencions atorgades i el seu destí… També 
proposem crear una aplicació per a mòbil o tablet des de la qual es 
podrà consultar en tot moment el pressupost de l’ajuntament i el 
seu estat d’execució. També permetrà veure el cost de les principals 
obres de l’ajuntament així com el seu finançament i també el seu estat 
d’execució, les retribucions polítiques, etc. 

 Implicació de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos, 
decidint prioritats i ordenant-les, aconseguint una incidència real. Cal 
que qui vulgui participar a la ciutat vegi i palpi el resultat de les seves 
aportacions per tal d’anar incrementant la cultura participativa. Els 
pressupostos participatius d’aparador, que s’han fet històricament a 
Mollet, han desgastat el concepte. Cal tornar-lo a posar en valor i 
conquerir la confiança i complicitat ciutadana. 

 


