Balanç 2015-2016 de les Comissions d’impuls, integrades per
agents i experts de la ciutat, del Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025
Les Comissions d’impuls del Pla Estratègic de la Ciutat Mollet2025 van trobar-se el 14 de
desembre de 2015 i el 14, 21 i 28 (demà darrera reunió de la comissió d’impuls de serveis
a les persones) de juny de 2016 per valorar els resultats de l’avaluació que han fet com
a experts de diferents àrees i àmbits de la ciutat, sobre el desenvolupament del Pla
Estratègic durant l’any 2015. La trobada de treballa va estar dirigida pels regidors
coordinadors i el regidor de participació ciutadana, Josep Ramon Bertolin.
Abans de la reunió, els conjunt de membres de les tres comissions d’impuls –persones,
urbanisme i economia-ocupació, van puntuar cadascú dels objectius de les tres línies
estratègiques del pla, a partir dels seus coneixement i de l’informe2015 i de l’informe
2016, integrat per una bateria d’indicadors i el
conjunt d’activitats i projectes que es van
desenvolupar a Mollet durant aquell any. La
valoració d’aquestes dos anys de la implementació
del pla estratègic:




Pel que fa a la primera línia estratègica –
avançar en la ciutat cívica i educadora, cívica i social- estan avançant
adequadament els objectius del pla relacionat amb la participació, la projecció
de la ciutat, i la protecció social; i a un ritme menor del desitjat els objectius de
convivència i formació; tot i el major esforç per la convivència que al 2016 s’ha
fet a la ciutat i el creixement d’espais i mitjans per a la formació ocupacional.
La segona línia estratègica –renovar i
qualificar els espais urbans i rurals amb
criteris de sostenibilitat (espais rurals i
urbans)- presenta un balanç satisfactori
dels objectius vinculats amb la mobilitat i la
sostenibilitat, i una valoració menor de
l’objectiu de desenvolupament urbanístic,
tot i que estan projectades diferents
actuacions urbanístiques per millorar parts dels barris de la ciutat.



Finalment, la tercer línia estratègica –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- ha estat avaluada positivament l’objectiu de
projectes i protecció de Gallecs, i correctament els objectius de projectes
territorials, comerç i sectors productius-ocupació.

A més, el conjunt de membres de les comissions d’impuls van rebre una
còpia de l’informe d’indicadors Xarxa Perfil de la Ciutat (http://www.perfilciutat.net/) –
que l’Ajuntament de Mollet del Vallès integra amb 14 ciutats mitjanes de Catalunya- i
seguidament es va obrir un primer debat, que continuarà a inicis de l’any 2017, sobre
diferents propostes i alguns projectes estratègics que la ciutat hauria d’impulsar com el
nou Pla General amb la participació de tots els agents, aprofundir en la cultura
emprenedora i cooperativisme entre els i les joves estudiants, posar en valor l’excel·lent
ubicació de la ciutat per a grans projectes tecnològics que han d’aterrar a Catalunya,
aprofitar més l’expansió formativa i docent que està impulsant la xarxa de serveis de
l’Hospital, i la projecció de la ciutat amb les activitats de Ciutat Europea de l’Esport2017;
entre d’altres, apostar pels edificis públics de cost energètic 0, avançar-nos al canvi de
clima de mediterrani sec a mediterrani àrid als camps de cultiu i vegetació de parcs i
places; que la robòtica formi part de qualsevol branca formativa, ...

