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Les comissions de seguiment del Pla Estratègic
constaten el bon ritme de compliment dels objectius
per a la ciutat del 2025
Les comissions d’impuls del Pla Estratègic Mollet2025 han presentat el
document de balanç del treball realitzat durant l’any 2012, en el qual
constaten el bon ritme de compliment dels objectius.
El Pla Estratègic és l’eina que, en l’època de crisi que estem vivint, orienta la
ciutat cap a l’assoliment dels dos objectius més importants: promocionar
l’activitat econòmica per generar ocupació i reforçar els serveis a les persones.
Aquest balanç anual s’ha realitzat a partir del treball i el seguiment que fan
periòdicament les diferents comissions d’impuls del Pla, una per a cada línia
estratègica. La participació dels experts, agents socials i agents econòmics que
formen part de les quatre comissions estratègiques és clau per dinamitzar el
Pla Estratègic, afavorir la implementació dels objectiu que recull i fer-ne un
balanç anual. De fet, durant aquest 2013, es pretén ampliar el nombre de
persones que participen en l’avaluació del procés d’implementació del Pla.
Les quatre comissions d’impuls constaten en el document de balanç anual el
bon ritme de compliment dels objectius del Pla, especialment en la línia
estratègica de cooperació territorial, en la qual Mollet ha fet apostes decidides
per liderar el projecte de la B30, amb la recent presidència de l’alcalde Josep
Monràs a l’Associació que agrupa aquests municipis, i per impulsar el territori
del Baix Vallès com a zona d’atracció econòmica per mitjà de la cooperació
amb els municipis de l’eix de la C17.
A tall de conclusió, el balanç constata que la ciutat de Mollet està fent un gran
esforç per millorar les seves potencialitats, especialment en l’àmbit de les
infraestructures, per estar més connectada amb les vies ràpides i el transport
públic; i en el de l’administració, ja que s’estan impulsant espais de
modernització i simplificació, a través de les noves tecnologies, amb l’objectiu
d’atraure d’operadors i noves activitats als espais industrials i als eixos
comercials i de serveis de la mà de l’activitat privada amb més capacitat
emprenedora.
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