APUNTS//Valoració

dels objectius de la Comissió d’impuls. Renovar i
qualificar els espais urbans i rurals amb criteris de sostenibilitat. Dimecres 21 juny 2017.

APORTACIONS//---------------------------------------------------------------------- A BCN els nous blocs d’habitatges només amb 1 parquing. FA 8 anys que el
gran urbanisme parat arreu, a Mollet també, tot i que constantment petites
actuacions als barris.
 Valorar que conductors de bus, com molts municipis, tenen un
comandament que canvien semàfors -especialment pensat per Bus express.
 Educació vial molt important entre escolars, si es vol promocionar la bicicleta
a la ciutat i entre ciutats.
 Bus: doble volta i circulació en dos sentits.
 Edificis municipals han de ser de consum energètic 0, han de produir
l’energia que gasten, també instal·lacions esportives: futbol, básquet,
atletismo, piscines, … cal invertir per no gastar en energía. El present-futur
serán edificis de consum 0. Ex. Escola bressol en Vilanova i la Geltrú amb
consum 0 i amortització de les inversions en 8-10 anys. En grans superficies
és possible.
 Al 2020 obligades les cobertes vegetals, d’acord amb les disposicions
europees.
 Control de rates: parc plaça Andalucia i PArc Lluis Companys.

 Els propietaris de gossos guanyen espais i el civisme passa per acondicionar
més espais per a gossos, per ajudar al seu civisme.
 Valorar la matriculació de bicicletes, com gossos amb un petit impost inicial
o/i anual. Un vehicle més, si té uns serveis i un tracte cal identificar-les i que
col·laborin.
 Manteniment de parcs important, no només fer´los. Ca l’Estrada i Parc Colors
calen molts mes arbres i ombra i espais per a Activitats. PARc Colors té un
paviment i esglaons constant poc útils.
 Poum: avançar-nos al canvi de metereologia amb molt més arbres, amb el
pas de clima mediterrani sec a mediterrani àrid.. condiciona el tipus de
vegetació i la necessitat de posar molts arbres per fixar terrenys i guanyar
molts i necessàries ombres, i aprofitament d’aigües.

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚMERO 2

Renovar i qualificar els espais urbans i rurals amb
criteris de sostenibilitat (espais rurals i urbans)

OBJECTIU NÚMERO 1

OBJECTIU NÚMERO 2

OBJECTIU NÚMERO 3

Desenvolupar la
infraestructura
d’urbanització i edificació
necessària per fixar més la
població a la ciutat,

Millorar la mobilitat de les
persones a la ciutat i amb
l’entorn territorial, a través
d’infraestructures i
connexions àgils, amb
l’objectiu de fer que Mollet
del Vallès sigui atractiu
peals visitants.

Impulsar un urbanisme
atractiu, estètic i
convivencial amb capacitat
per construir la centralitat
intercomarcal i impulsar
nous eixos dinamitzadors a
la ciutat.

OBJECTIU NÚMERO 4

Fer de Mollet del Vallès
una ciutat model per la
seva sostenibilitat i
eficàcia energètica.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2016. URBANISME 1/3
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Desenvolupar la infraestructura
d’urbanització i edificació necessària per fixar més la població a la ciutat .” –marca amb una X-

25%Avança adequadament

50% S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Any de transició amb tendència favorable a la nova obra, amb moviment immobiliari, més crèdit,
menys atur i oportunitats laborals.../ Cal més interès per unir i treballar amb els conjunt d’agents

econòmics/Calen més incentius i avantatges econòmiques per a empreses/ Apostar més per
sector salut i ensenyament/Desenvolupar i atraure empreses de serveis
complementaris/L’actual model econòmic no aborda el problema de l’atur juvenil, i cal major
lligam escoles-empresaris des d’òptica emprenedora./Avançar-nos a la incipient robotització a
tots els sectors./Poca inversió pública i privada/Anul·lació del POUM deixa Mollet sense un
model de desenvolupament.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Cal mantenir Mollet, una ciutat atractiva i viva, començant per les zones i edificacions de la xarxa
urbana existent, impulsant obres de millora/reforma/acondicionament/rehabilitació.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2016. MOBILITAT 2/3
Durant l’any 2016, com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Millorar la mobilitat de les persones
a la ciutat i amb l’entorn territorial, a través d’infraestructures i connexions àgils, amb l’objectiu de fer
que Mollet del Vallès sigui atractiu ” –marca amb una X-

50% Avança adequadament

25%S’impulsa lentament

25% Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari
S’ha avançat molt en mobilitat sostenible a Mollet, prioritzant vianants i transport públic. Contribuint
també al control i disminució de nivells de contaminació/ Poca inversió pública i privada/Anul·lació

del POUM deixa Mollet sense un model de desenvolupament. /No s’han millorar encara les
comunicacions amb poblacions veïnes i accessos treballadors a polígons./Millores en
telecomunicacions, encara no es fa suficient./Continuar treballant mancomunadament en la
reclamació d’infraestructures, única via per aconseguir-les./ Encertada millora de Ronda
Pinetons i entorn Renfe-SantaRosa.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Afegir senyalitzacions “rotonda Decathlon”/Seguint la línia dels vianants i del transport públic,
intentar prioritzar també la bicicleta. Combinat amb educació vial implantada desde l’escola.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2016. SOSTENIBILITAT 3/3
Durant l’any 2016 com valoreu el desenvolupament a la ciutat “Fer de Mollet del Vallès una ciutat
model per la seva sostenibilitat i eficàcia energètica.” –marca amb una X-

75% Avança adequadament

25%S’impulsa lentament

.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
Es molt important continuar contribuint a mantenir compromís i vetllar per una millor qualitat
ambiental i sostenible a Mollet./ Valorar la promoció de Gallecs, tot i que encara no prou

conegut/ Gallecs cal que impulsi accions més vinculades als interessos de la ciutadania actual.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
Mesures per incrementar el verd a la ciutat, per un Mollet més saludable./Mollet té molts espais
potencials que podrien tenir aquest verd./Impulsar la construcció amb cobertes verdes principalment
a les que tinguin un impacte paisatgístic fort, per exemple en edificacions de grans
superficies./Prendre conciència cívica amb educació implantada desde l’escola./ Potenciar as Gallecas
hacer promocion en los colegios/Projectes de rehabilitació d’alguna masia /potenciar esport ½
maratò nocturna amb Muntanyenc impulsor i Fundació Sanitària Mollet col·laborant-hi

LA trobada de la comissió serà el 21 juny de 20h a 21h a Ajuntament de Mollet

SOSTENIBILITAT:
Energia elèctica:
Reducció del consum elèctric. Consumim ara el mateix de fa 15 anys, però
paguem el mateix.
Pujada de l’IVA, augment del preu de l’energia. Estalvi en el consum,
bombetes led, menys potencia contractada.
3 punts càrrega de vehicles elèctrics: 1 AvBurgos, 1 supermercat Consum i 2
supermercatAldi

Recollida escombreries
Creix la brossa-resta (estem a 1kg/persona dia, quan pe SCugat està en 1.9)
–condicionat per la renda de la població
REciclatge estancat fa uns anys en 35%. Vidre i paper menys recollida i
plàstic creix.
Major recollida de mobles I trastos a la via pública –major renda per
increment de l’ocupació.

Aigua.
Descens en el consum industrial per menys empreses (Martini).
MAnteniment consum domèstic, des de darrera sequera.
Aprofitament aigua freàtic i pous per rec de parcs i jardins.

Mobilitat.
Transport públic augment (targetes integrades amb Renfe i Metro; i T16) I
augment de l’ocupació
Tardor: bus express Mollet-BCN
Estacions de Tren.. Estiu: millores 2Milions€ a cada estació. Ascensors per
comunicar vies i barri Estació França amb Polígon Can Prat

