LÍNIA ESTRATÈGICA NÚMERO 3
Impulsar una activitat saludable i econòmica més important,
basada en una activitat productiva, diversificada i més innovadora,
amb lideratge a l’entorn territorial i generadora d’ocupació
qualificada.

OBJECTIU NÚMERO 1
. Impulsar Mollet del Vallès activitats per
impulsar agrupació d’interessos dels
municipis de l’entorn, entre d’altres vies a
través de millorar i desenvolupar les
infraestructures de comunicació, de
telecomunicacions i de transports

OBJECTIU NÚMERO 2
Desenvolupar i qualificar una oferta de
comerç més gran i millor i una activitat
econòmica més productiva a la ciutat.
.

OBJECTIU NÚMERO 3
Potenciar els valors agrícoles i naturals de
l’espai rural Gallecs, dins dels territori
metropolità, amb iniciatives i actuacions
agrícoles

OBJECTIU NÚMERO 4
Desenvolupar una bona oferta de serveis
qualificats a la ciutat de recolzament als
sectors productius i emprenedors del territori,
que siguin un referent en el marc metropolità i
generadors d’ocupació

RESULTATS VALORACIONS membres comissió impuls de l’any 2015.
Pla Estratègic de la Ciutat Mollet2025.
Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. TERRITORI 1/3
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Impulsar Mollet del Vallès activitats
per impulsar agrupació d’interessos dels municipis de l’entorn, entre d’altres vies a través de millorar i
desenvolupar les infraestructures de comunicació, de telecomunicacions i de transports.” –marca
amb una X-

Ѳ Avança adequadament

Ѳ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari: Essencialment infraestructures
en comunicacions. Dèficit però millores internes a la ciutat. Ciutat ben posicionada per a projectes
territorials, com Hospital-Salut. Avancem sòlidament en fer xarxa com C17 i B30

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Fer participar més a la ciutadania i agents de la B30 i la C17. Zona LleureMollet amb transport públic
(Farinera o Can Prat). Integrar els transport a l’àrea metropolitana. Major freqüencia la R3. Impulsar la
conexió ferroviària amb Sabadell i Terrassa. Desdoblar el tren a Vic._

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. COMERÇ 2/3
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar i qualificar una oferta
de comerç més gran i millor i una activitat econòmica més productiva a la ciutat.” –marca amb una X-

⃝ Avança adequadament

Ф S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari_
No prou atracció comercial, per manca de qualitat i varietat, i prop de grans espais comercials. Gent
de fora Mollet marxa, només bé per les coses essencials: menjar i serveis. El comerç no correspon
encara a una ciutat de 50.000 habitants. Els carrers comercials es van delimitant molt. Retrocés de
BerenguerIII-Museu Abelló fins QuatreCantons. Illa ha guanyat potencial gastronòmic. Nucli antic té
botiguetes, però de consum local-barri. S’han avançat en grans espais alimentaris, però no en petit
comerç.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

_

Portar primeres marques a Illa-Centre, i dinamitzar els dos parquings del centre per a clients. Crear
una xarxa gastronòmica que complementi totes les grans activitats que fa la ciutat i que porten gent.
Projecte espai comercial Obert... amb renovació, reactivació i atractiu del petit comerç.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. GALLECS 3/4
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Potenciar els valors agrícoles i
naturals de l’espai rural Gallecs, dins dels territori metropolità, amb iniciatives i actuacions agrícoles.”
–marca amb una X-

Ф Avança adequadament

⃝ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Bé Gallecs promocionar-lo més a l’entorn no tant proper..àrea metropolitana, Sabadell, Terrassa; a
través de l’agricultura i producte conreat. Seguim preservant Gallecs, el gran pulmó. Projectes de
valor afegit a Gallecs per a que sigui autosostenible.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Mantenir Gallecs i fer-lo autosostnible per a que perduri. Riu Besòs amb la comarca fer un nou espai
connectat de la ciutat amb ciutats riu avall i a munt.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. ECONOMIA i OCUPACIÓ 4/4
Durant l’any 2015, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar una bona oferta de
serveis qualificats a la ciutat de recolzament als sectors productius i emprenedors del territori, que
siguin un referent en el marc metropolità i generadors d’ocupació.” –marca amb una X-

⃝ Avança adequadament

Ѳ S’impulsa lentament

Ѳ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Poca nova tecnologia. Cal viver d’empreses tecnològiques amb recolzament públic en el camp de la
farmaquímica. Poc recolzament per activitat públic-privada. Espai Can Fàbregas, cal desenvolupar-lo i
conectar-lo amb Estació-Can Prat Central. Farinera un espai per desenvolupar més coses que
alimentació i botiga complements. Lluny encara de superar la desocupació, cal més complicitats amb
el sector privat per reforçar l’economia.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:

____

Zona lleure a Farinera i economia de reparació-venda (caravanes, motos, bicis, ...) Posar en valor al
zona del pont la Casilla, un gran aparador a la C17 i tota la banda de Can Prat Central en desús. Zona
per hotels prop Barcelona i increment d’oferta restauració ràpida amb una zona de lleure, ben aprop
de l’Estació de tren i parades bus.

