
 

CIUTAT REPUBLICANA 

ORGANITZACIÓ I IMPLICACIÓ CIUTADANA: GOVERN OBERT 

Un nou impuls a favor de la ciutadania de Mollet 

Cal tornar la política a la ciutadania, que ha de passar de delegar totes les 
decisions a coresponsabilitzar-se d’elles. Volem estimular el compromís 
social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir en tots els afers 
municipals; volem protegir l’interès general dels abusos de poder de qualsevol 
tipus; volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda 
dels serveis públics i posar els recursos de tots al servei de la igualtat 
d’oportunitats. 

Obrint la democràcia a tothom, repartim el poder, el prenem de les mans dels 
que l’usen per als fins particulars i el tornem a on correspon, al servei de la 
llibertat i la igualtat de tots. El repte de viure en una democràcia oberta 
passa doncs per potenciar el control ciutadà als ajuntaments. Els pilars per 
edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la 
participació i la cooperació. 

 De manera transversal cal aplicar un canvi profund en el funcionament 
de l’Ajuntament (àrees molt importants que han d’afectar tota 
l’estructura):  

o Participació i implicació de la ciutadania. 
o Mentalitat oberta de canvi en el funcionariat; tenim 350 

treballadors Ajuntament, cal motivar-los i aprofitar tot el seu talent 
i idees amb una estructura menys jerarquitzada i més horitzontal 

o Cal refer de cap a peus el ROM i els reglaments que n’emanen, 
per incorporar-hi aquesta nova manera de fer. 

 Donarem impuls a la figura del Síndic personer, estudiant noves 
formes per a la seva elecció, dignificant-la amb una remuneració i 
donant a conèixer molt més la seva funció de defensor de la ciutadania 
davant l’Ajuntament. 

 Cal repensar la participació ciutadana en els consells municipals 
sectorials, que han sofert una modificació i reducció dràstica recent que 
no s’ha arribat a aplicar. És l’oportunitat de començar de nou 
l’organització dels d’aquests consells municipals, que no poden seguir 
sent un lloc on només s’escolten les explicacions del Govern, sinó que 
cal convertir-los en veritables eines de participació, encomanant-los 
tasques concretes i transferint-los part de la capacitat de decisió 

 Garantirem la lliure aportació de qualsevol ciutadà, associació o 
entitat que consideri oportuna la seva participació en els Plens 
Municipals. 



 Emetrem per la ràdio municipal, per internet i en directe les deliberacions 
dels Plens Municipals. 

 El govern de la ciutat farà audiències públiques, que consistiran en 
trobades periòdiques cada 3 mesos als barris de la ciutat on el govern i 
els seus regidors escoltin el batec i les decisions de la ciutadania. 
Creiem que és el consistori qui ha d’estar a disposició dels ciutadans i no 
a la inversa. 

 Propiciarem referèndums vinculants sobre temes primordials de la 
ciutat, per a fer partícip a la societat de les decisions cabdals de Mollet. 
Aquests referèndums es portarien a terme cada dos anys o quan el 
consistori porti a terme accions destacades. Si cal, poden ser limitats a 
barris concrets. La Coordinadora d’Entitats, com a màxim òrgan civil, 
podrà impulsar aquest tipus de referèndums. 

 Impulsarem les Jornades republicanes: on demanarem la implicació de 
tothom per tal d’aconseguir fites concretes, com per exemple netejar i 
dignificar espais. 

  

La Coordinadora d’Entitats de Mollet 

Més enllà de potenciar les entitats i associacions a nivell individual i de 
promoure fires i trobades entre elles, i per tal d’apropar-les a la 
ciutadania, cal entendre el teixit i la riquesa que aporten aquestes forces 
vives de la ciutat. I entendre-ho es correspon en veure que cadascuna 
d’elles funciona amb el seu marge de maniobra autònom però que també, 
a nivell individual i sobretot col·lectiu, aquestes poden tenir molt a dir en 
com evoluciona la ciutat, que al capdavall és el seu àmbit d’actuació i de 
referència. 

Per això és molt necessària la creació de la Coordinadora d’Entitats de 
Mollet del Vallès, per tal que les més de cent entitats molletanes de tots i 
cadascun dels àmbits es trobin, debatin i facin propostes. 

La Coordinadora d’Entitats de Mollet servirà per: 

 Cohesionar la vida associativa tot i els objectius diversos que les entitats 
tenen. 

 Fer que les associacions intercanviïn projectes i coneixences, i per tant 
que la vida associativa sigui més rica i completa. 

 Posicionar-se en aspectes claus sobre la ciutat per tal que govern i 
oposició de la ciutat sàpiguen els objectius i els posicionaments de les 
entitats manifestats a través del seu màxim òrgan d’expressió. 

Per tal de tirar endavant la Coordinadora d’Entitats de Mollet calen tres 
aspectes fonamentals: 

 Que el govern n’ajudi la seva creació, a causa de la seva complexitat, i 
que, si cal, hi hagi una persona a mitja jornada per tal de fer tasques 
administratives. 



 Que es faci una sessió plenària extraordinària, d’igual estil a la que es 
fa amb la institució del Síndic Personer, per tal de debatre a ple sobre 
les necessitats, mancances, encerts i demandes de la vida associativa. 

 Posar a disposició de les entitats de Mollet un portal Em mullo per 
Mollet on disposaran del seu propi espai i d’altres pel diàleg en xarxa. 
Un lloc on també podran comunicar esdeveniments propis i comuns i 
comunicar-se amb tots el molletans. 

També volem combatre el clientelisme que adorm la iniciativa d’aquests 
moviments ciutadans a través de les següents actuacions: 

 Aplicant transparència i bones pràctiques en les relacions entre 
l’associacionisme i l’ajuntament, basades en la igualtat d’oportunitats a 
tots els nivells, deixant el sistema tradicional de les subvencions i 
començar a valorar un nou sistema basat en la presentació de projectes 
que aportin a la ciutat. 

 Les associacions són per definició entitats sense ànim de lucre, per 
tant no es pot permetre que una entitat faci ús de locals públics per 
guanyar diners. Cal regular aquesta situació i, si és així, estudiar de 
cobrar un lloguer. 

  

Societat de la informació, les TIC 

Les noves tecnologies són una eina al servei de la competitivitat dels 
municipis, instruments que ajuden a la reconversió de l’economia 
industrial en l’economia del coneixement i mecanismes que permeten 
millorar la gestió pública dels ajuntaments.  

Ara Mollet – ERC – MES vol posar en valor, sobretot, el canvi de 
paradigma que signifiquen les eines 2.0 per a la transparència pública i la 
millora democràtica. 

Aquestes eines tecnològiques ofereixen una xarxa de col·laboració que 
esborra fronteres entre els servidors públics i la ciutadania. Sovint, la 
gent que estem en política, parlem molt de la “desafecció” de la 
ciutadania i només alguns ens adonem que gràcies a la Política 2.0, tenim 
una oportunitat per redreçar aquesta situació d’incomunicació amb els 
que són cridats a les urnes cada 4 anys. La inversió en aquest àmbit posa 
de manifest la nostra voluntat de qüestionar el consum com a únic motor 
de l’economia. 

 Un govern obert significa implicar la ciutadania en els afers públics 
i prendre decisions compartides. La web municipal, en consonància, 
ha de ser bidireccional, interactiva, més clara i fàcil. No només per donar 
informació del Govern, sinó també amb espais lliures per a les entitats i 
els grups municipals, i també per fer preguntes i fer arribar informació de 
la ciutadania. 



 Crearem del Banc del Temps Tecnològic per acostar la ciutadania a 
les noves tecnologies i al treball en xarxa en totes les seves formes 
aprofitant totes les eines gratuïtes disponibles a Internet. Establirem 
mecanismes pràctics per introduir a la ciutadania adulta en l’ús de les 
noves tecnologies a través del joves. Els joves —nadius digitals— 
ensenyaran a usar les tecnologies als adults, als immigrants o a d’altres 
col·lectius amb dificultats d’accés a les TIC (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació), mitjançant el format de parella 
tecnològica a través d’un projecte entre les entitats ciutadanes de joves 
i de la gent gran. 

 Implementarem eines 2.0 per conèixer a temps real el nivell de 
satisfacció dels ciutadans vers l’Administració. 

 Crearem eines de participació activa ciutadana en la millora dels serveis 
i l’espai públic. A partir d’un accés des de la web de l’Ajuntament la 
ciutadania podrà denunciar situacions o recomanar actuacions que 
quedaran registrades al mapa de la ciutat mitjançant una bandera 
vermella que els serveis de l’ajuntament rebran on line. Quan la 
incidència es solucioni apareixerà una bandera verda i la persona que 
n’ha fet ressò rebrà resposta a través d’un correu electrònic. A la web 
municipal es podrà consultar el ritme d’acompliment dels compromisos 
del govern de la ciutat (hi seran marcats amb una bandera vermella, que 
no canviarà a verd fins que no s’ha implementat amb èxit). 

 Entrada de l’equip de govern municipal al complet (alcalde, regidors i 
caps d’àrea) a la xarxa Twitter, en la qual podran registrar totes les 
tasques diàries, interactuar amb la ciutadania i rebre indicacions. 
Transparència a l’abast de la ciutadania i proximitat del servei públic. 

 Retransmissió en directe per internet del plens municipals amb la 
mateixa tecnologia amb què ho estem fent a través de Plens TV. 

EL NOSTRE LLOC AL MÓN 

Mollet, ciutat del nou país 

El procés democràtic per decidir el futur que viu Catalunya ha de tenir 
alcaldes i regidors que li donin suport. Avui a Mollet, això no està garantit. 
Nosaltres serem al costat de la construcció del nou país, d’una Catalunya 
que esdevingui un nou estat d’Europa, que també des de Mollet cal ajudar 
a bastir. 

La independència és l’oportunitat per generar nous motllos per a la política 
municipal. Tenim l’oportunitat de superar totes les barreres que avui 
condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel 
finançament, les competències per dur a terme noves polítiques socials, 
culturals i econòmiques, per empoderar els ciutadans, propiciar la participació 
política, la transparència i lluitar contra la corrupció, etc. 

Des de Mollet també volem ser protagonistes de la imparable revolució 
democràtica que vivim. Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de 
nosaltres per assolir una democràcia avançada en aquest nou país que 
anhelem. 



  

El Baix Vallès 

El Baix Vallès és la nostra comarca natural. La proposta d’Ara Mollet – 
ERC – MES és impulsar la creació d’una realitat jurídica però, sobretot, 
dotar-la d’operativitat i d’un pla de treball. 

És vital que Mollet lideri aquest projecte des de la generositat i que exerceixi de 
capital d’aquesta realitat baixvallesana. La mancomunitat del Baix Vallès ha de 
servir realment per optimitzar els recursos públics oferint serveis conjuntament i 
compartint recursos municipals. Hi ha molts serveis impossibles de sostenir per 
les poblacions més petites de la zona que en canvi sí que els són viables 
compartits amb les poblacions més grans com Mollet, que alhora se’n 
beneficiarien compartint les càrregues econòmiques que actualment han 
d’afrontar en solitari. També és una oportunitat de compartir experiències 
exitoses d’idees innovadores o fracassos que no cal repetir. 

La idea és que es pugui fer un seguiment dels resultats de la mancomunitat 
que n’incentivi la millora constant. Es podria celebrar una conferència anual on 
es presenti l’acompliment dels objectius proposats en mancomunar serveis i es 
proposin nous objectius per a l’any següent. 

Quan es pugui comptar amb una institució consolidada que uneixi esforços, 
les negociacions amb la Generalitat i l’Estat comptaran amb un interlocutor amb 
més força a l’hora de defensar interessos comuns. 

 


