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.

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. URBANISME 1/3
Durant l’any 2015, 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-

⃝ Avança adequadament

Ф S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari. S’està completant petita obra
i actuacions de millora i reforma, atès que no hi ha possibilitats de fer grans projectes. Les
capacitats de la ciutat estan ajustades a les necessitats actuals de la població, però en un curt
període de temps el manteniment serà insuficient i caldran grans reformes.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
El barri de El Calderí será una gran oportunitat i la connexió Rambla amb Polígon Can Prat sobre la via.
LA C17 està molt utilitzada i amb la superació de la crisi tindrà saturació-colapse.

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. MOBILITAT 2/3
Durant l’any 2015, 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-

Ф Avança adequadament

⃝ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari_________________
Moltes millores en circulació interna, mobilitat, connectivitat en transport públic i aparcament al
centre de la ciutat, amb múltiples opcions.

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

_

__Les millores de les estacions tren, no només amb ascensors, és el gran projecte. La connectivitat
Rambla amb polígon Can Prat. Portar primeres marques a l’Illa per fer atractiu el centre com espai
comercial

Valoreu amb i motiveu, si cal, la vostra decisió sobre el grau d’assoliment
general d’aquest objectiu durant l’any 2015. SOSTENIBILITAT 3/3
Durant l’any 2015, 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-

Ф Avança adequadament

⃝ S’impulsa lentament

⃝ Està aturat.

Aporteu raonaments, si ho considereu necessari:
_ Reconeixement amb el GreenLeaf, que a una zona metropolitana tan densa és difícil avançar molt.
Tot i les vies de comunicació que ens envolten, la ciutat mira de ser sostenible. Il·luminació dels barris
i temes d’aigua s’han fet bons passos.

U o dos dels projectes que penses que són essencials per aquest objectiu:
La
contaminació atmosfèrica és un gran repte, però cal reduir velocitats de vies ràpides. No estancar-nos
en recollida selectiva, cal tornar a incentivar el reciclatge.

