
 

PROPOSTES PRESSUPOST 2022 – MOLLET EN COMÚ 

 

 

 

MOLLET NECESSITA UN PLA DE MILLORA INTEGRAL 

Per a dignificar l’espai públic i atendre les comunitats veïnals  
Per aconseguir una ciutat més cívica i amb bona convivència 
 

Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia ha posat a prova la nostra societat, 
els nostres serveis públics i la nostra ciutat. Si al 2020, enmig de la pandèmia, enteníem 
que per la situació d’urgència l’imprescindible era l’escut social i la protecció d’una 
economia seriosament afectada, ara, que comencem a sortir de la situació 
d’excepcionalitat, hem de fer balanç i donar-li una nova empenta a Mollet. 

Si mirem al nostre voltant són molts els veïns i veïnes que ens assenyalen que Mollet té 
moltes mancances. Anys de problemes econòmics i de manca d’inversions han fet que 
la ciutat - en especial el seu espai públic- sigui percebuda negativament. Els molletans 
i molletanes es queixen de falta de neteja, de males olors, de  manteniment insuficient, 
d’espais públics insuficients o degradats, de manca d’equipaments, i també de seriosos 
problemes de contaminació o de mobilitat. Es detecta també un problema de fons de 
civisme que en alguns casos es transforma fins i tot en problemes de convivència. En 
definitiva, sense voler ser catastrofistes, Mollet necessita una empenta per sortir 
d’aquesta situació, per recuperar l’orgull de ciutat i l’orgull de comunitat. 

En una situació de resposta contracíclica a la crisi, aprofitant els previsibles fons de 
recuperació, cal que l’ajuntament lideri un projecte de transformació que arribi a tots els 
barris i a tots els racons de la ciutat, que a la vegada millori la ciutat i que ajudi a la 
reactivació econòmica. És el que Mollet en Comú anomena: un Pla de Millora Integral 
de la Ciutat. 

ELS BARRIS - LES COMUNITATS 

Els barris són el nucli de la nostra proposta, als barris, els serveis comunitaris i de 
proximitat apropen l’ajuntament a la ciutadania  i la convivència i la proximitat fan 
comunitat. És allà on s'expressen de primera mà la qualitat de vida i els drets de 
ciutadania. 

Per reivindicar-los i per dignificar-los. I perquè si els barris funcionen, tota la ciutat 
funciona.  

Cal posar atenció a la personalitat i a les necessitats específiques de cada barri, atenent 
al seu desenvolupament i intentant eliminar les possibles diferències, l’equilibri entre 
totes les zones de la ciutat també ha de ser un objectiu. És per això que enumerarem 
propostes específiques de cada barri, però començarem per aquelles que considerem 
que afecten a tota la ciutat, que poden ser aplicades a tots els barris com a criteris o 
objectius generals. 

 



PROPOSTES COMUNES A TOTS ELS BARRIS    

- Millorar la neteja i el manteniment de la via pública a tots els barris. 
- Analitzar la il·luminació dels barris per tal de determinar necessitats: més 

fanals, substitució de llums, reorganització dels punts de llum.  
- Garantir una millora en la seguretat dins el barri, mitjançant la figura de la 

policia de barri, que ha de ser una policia de proximitat, que conegui el barri i 
que generi confiança i pugui treballar col·laborativament amb els veïns i veïnes.  

- Apostar per una veritable xarxa d’agents cívics 
- Iniciar un pla de treball amb tots els barris per l’elaboració d’un pacte local pel 

civisme 
- Posar en marxa un programa específic per promoure i mantenir el comerç de 

proximitat, que dóna vida als barris i que crea llocs de treball.  
- Promoure plans de desenvolupament comunitaris; que són processos de 

transformació i millora de la realitat d’un barri través del treball conjunt de la 
ciutadania, els recursos tècnics i les administracions. 

- Reivindicar i treballar per les diverses funcions de l’espai públic i la bona 
convivència. Funcions de comunicació, social, de recuperar la història, de 
cohesió social. Fer que siguin compatibles aquests diferents usos i funcions i la 
convivència per part de persones de generacions i col·lectius diferents. Un 
urbanisme que cerqui solucions i propostes en aquest sentit. 

- Fomentar que les noves inversions i manteniments d’instal·lacions públiques es 
facin amb criteris d’estalvi energètic, de consum d’energies renovables i 
fomentant equipaments públics sostenibles.  

- Promoure les inversions fetes directament pel sector públic: amb plans 
d’ocupació, serveis d’obres propis, i promovent mà d’obra aturada de la 
ciutat. 

- Implicació de l’Ajuntament en la difusió de les Associacions de veïns i la seva 
funció.  

- Posar serveis de caràcter públic a l’abast de les comunitats i associacions de 
veïns per a facilitar i millorar la seva gestió. 
 

BARRI A BARRI 

 
⮚  CAN BORRELL 

 
- Solucionar la qüestió dels desaigües per evitar acumulació d’aigua quan plou, al 

costat de la Masia Can Borrell 
- Reparar façana de la masia Can Borrell. 
- Implantar Policia de barri 
- Millorar manteniment i cura dels patis/places interiors d’edificis (neteja, 

convivència, pintades..) 
- Analitzar solució ronda Pinetons/escoles/pas vianants 
- Poda dels arbres de la riera  
- Potenciació del comerç (molts locals tancats) 
- Manteniment i neteja dels espais públics del barri 



- Arranjament c/Ferrer i Guàrdia/Arcadi Vinyes, quan plou es converteix en un 
fangar. 

- Revisió semàfors Av. Rivoli/C Gallecs/c/Francesc Layret i també els que estan a 
l’alçada IES Gallecs/Escola Joan Abelló 

- Revisar voreres 
- Control de plagues/rates a diverses zones com: C/Caldes  i C/ Francesc Layret, 

Riera, etc. 
- Buscar solucions al problema d’aparcament, en base a pàrquings existents.   
- Més control sobre l’ocupació de la via pública de terrasses. 
- Analitzar situació mercat de Sant Pancraç per a la seva recuperació pels barris 

de Can Borrell i Plana Lledó, i en general per tota la ciutat. 
- Instal·lació d’un correcan o similar 
- Instal·lació d’una pista poliesportiva on poder practicar esport a l’aire lliure 

 
 

⮚  CAN PANTIQUET-LA CASILLA 
 

- Obrir la Masia Can Flaquer com a espai pel barri i comú de la ciutat: una proposta 
seria instal·lant-hi la Casa de la Natura, un espai de recursos diversos sobre 
natura i Medi Ambient.  

- Millorar la il·luminació dels passos de vianants en general, i en particular de 
l’avinguda Gaudí 

- Remodelació del parc de Lluís Companys- millora de l’accessibilitat, usos 
compartits, participació ciutadania.  

- Ordenar l’aparcament de camions 
- Millorar - adecentrar l’entrada a la ciutat per aquest barri 
- Arranjar camí de Lourdes, millorar il·luminació i solventar el tema de l’acumulació 

d’aigua estancada, on estan els tubs de la riera 
- Limitació velocitat vehicles Enric Morera i altres zones 
- Millorar la mobilitat a la rotonda Decathlon 
- Obrir la ciutat al riu. Fer un enllaç entre el pont de la Casilla i el riu Besòs 
- Manteniment periòdic dels bancs a la via pública 
- Acabar de col·locar barreres antisoroll dels vehicles de l’AP7 
- Treballar globalment en problemes d’habitatge.  
 

 
 

⮚  PLANA LLEDÓ 
 

- Implantar Policia de barri 
- Pla d’intervenció comunitària per millorar convivència. 
- Remodelar i millorar el Parc de Plana Lledó  
- Analitzar la situació de propietat/situació urbanística/estat del mercat de sant 

Pancraç, per poder-li donar un ús, prèvia rehabilitació.  
- Millora de la seguretat i de la sensació d’inseguretat, manteniment i neteja 
- Adequació de les voreres en mal estat  
- Manteniment i neteja (Adif/Ajuntament) de la via del tren i els seus accessos. 



- Anàlisi  i adequació, si s’escau, del Parc dels Colors, per tal que sigui funcional i 
d’ús per al barri—amb la idea d’integrar dins el POUM una possible remodelació 
parcial (tot salvant possibles drets d’autor)  
 
 

⮚  RIERA SECA 
 

- Neteja i manteniment en general. Manteniment de zones enjardinades. 
- Anàlisi i replanificació del trànsit a la rotonda del Decathlon, per fer disminuir 

embussos. 
- Estudi i planificació del carril bici al barri (i en general a la ciutat), per poder fer 

una convivència tranquil·la entre vehicles personals com bicicletes i patinets, i 
les persones. (per exemple a la Rambla Pompeu Fabra) 

- Major manteniment dels parcs: brutícia, jardineria sense cuidar, pintades, 
mobiliari.  

- Fumigació i/o tractament dels arbres malalts  ( per ex. moreres de l’entrada del 
Pavelló de la Riera Seca,  a l’estiu les formigues i bitxos (plagues) es passegen 
per les baranes i esglaons del pavelló, a la canalla i les esportistes els resulta 
difícil conviure amb aquestes plagues. 

- Desratització, prioritàriament de l’entorn del parc d’Andalusia i del Pavelló de la 
Riera Seca. 

- Asfaltat de l'Avinguda de les Teixidores, està plena d’esvorancs  a les entrades i 
sortides dels toms alçats per reduir la velocitat de circulació dels cotxes.  

- Millores al pavelló de la Riera Seca:  
o Cobertura del passadís i escales d'accés del pavelló a la pista exterior . 
o Elements de millora de la cobertura de la pista exterior, per rebutjar 

l’aigua i la humitat , quan plou o quan hi ha humitat es mulla, i  s’han de 
suspendre tots els entrenaments. 

o Millores de la ventilació.      
o Fer el pavelló accessible 

 

- Major vigilància i recerca de solucions a les situacions dels caps de setmana a 
les zones de servei i oci del barri,  zona  Burger King & Viena i Bars musicals de 
la Ronda Can Fabregat a la nit,  els veïns han de suportar comportaments 
incívics, soroll i brutícia. També es necessita major vigilància dels  pars de 
Vallehermoso a la nit. 
 

- En la  Planificació del mapa escolar de Mollet, definir i concertar  amb la 
comunitat educativa l’ infraestructura i els espais definitius de l’ Institut Aiguaviva.  
 
 
 
 
 

⮚  ESTACIÓ DE FRANÇA 

- Seguiment i informació del projecte i futures obres d’adequació de l’Estació de 
Mollet- Sant Fost perquè sigui totalment accessible (ascensors i passos per 



persones amb mobilitat reduïda i altres, etc.) així com projecte de transició fins 
que finalitzin les obres. 

- Adequació de l’entorn de l’Estació. Execució del projecte aprovat per ser tirat 
endavant, amb el Procés Participa 100.000 

- Millora del manteniment i neteja en general. 
- Pati antic Nicolás Longarón- INS Aiguaviva: arranjar-lo, i fer-lo “pati obert” 

- En la  Planificació del mapa escolar de Mollet, definir i concertar  amb la 
comunitat educativa l’ infraestructura i els espais definitius de l’ Institut Aiguaviva.  

- Promoure la inversió a locals de la zona de l'Illa 
- Gestionar bé l’ús dels espais; entrades/sortides els dies de mercat setmanal, 

amb els aparcaments de la zona.  
- Avançar en el procés de rehabilitar antics pisos dels mestres de l’escola 

Longarón, perquè siguin vivenda social.  
- A l’espai del Tabaran, projectar-hi un espai multicultural, de trobada, difusió i 

creació artística i cultural.  
 
 

⮚  ESTACIÓ DEL NORD-CALDERÍ 
 

- Integrar en el POUM l’elaboració d’un Pla Integral de Barri, que s’està treballant 
i demanant per part dels veïns i veïnes. 

- Proveïment d’un equipament de barri – “Casal de barri” 
- Fer el de l’escola Sant Jordi, un “pati obert” 
- Replantejar globalment la plaça de l’Estatut, per fer-lo més funcional i resoldre 

problemes 
- Millora dels camins escolars 
- Solucions a la velocitat de vehicles en diversos punts, com per exemple: carrer 

Sant Isidre, posar pas elevat a l’encreuament amb carrer Sant Valentí 
- Estudi de mobilitat al barri, tot cercant solucions per l’aparcament de vehicles 
- Promoure programa de mediació social i resolució de conflictes per temes 

d’exclusió, segregació o conflictes de convivència veïnal 
- Remodelar i urbanitzar c/ Diputació com a via de connexió entre les dues 

estacions de Renfe i com a entrada a la ciutat 
- Arranjar i asfaltar c/ Poeta Maragall, entre c/ R. Casanova i c/ Diputació, el c/11 

de setembre, entre d’altres. 
- Incrementar zones enjardinades i dignificar-les 
- Arranjament i modernització dels dos petits parcs entre C/Joan Maragall i Via del 

tren de Santa Rosa. 
- Pla d’arranjament de les voreres i eliminació de pivots en voreres inferiors a 1,5 

metres. 
- Millora de la plaça “sense nom”, fent procés participatiu per dotar de nom i per 

pensar els usos possibles pel barri. 
 

⮚  LOURDES 
 

- Arranjament i condicionament del passeig de Can Pantiquet a Lourdes, millorant 
la il·luminació, neteja, acumulació d’aigua, etc.  



 
- Millores del bus urbà al seu pas per Lourdes, proposant una prova pilot del servei 

de bus a demanda. 
 

⮚  SANTA ROSA 
 

- Manteniment de places, jardins i zones verdes del barri (Federico García Lorca, 
Plaça Josep Solà, parc de la Farinera ) 

- Fer la poda corresponent als arbres (per exemple plataners zona Sant 
Francesc) 

- Remodelació de la zona infantil al Parc de la Farinera. 
- Arranjament de voreres. Supressió d’obstacles. En inferiors a 1,5 metres, 

eliminació de pivots. 
- Posar ombres espai d’esbarjo dels gossos (pàrquing C/ Sant Agustí) 
- Condicionar l’aparcament de la Farinera  
- Estudiar l’increment de places de pàrquing a les zones ja existents o altres 

possibles (Ex. Pàrquing C/ Sant Agustí.)  
- Eliminació zona blava hospital, per passar a ser zona d’aparcament amb 

estacionament limitat senyalitzat a 1,5 hores. 
- Mediació amb veïns pisos ocupats C/Sant Agustí 
- Control estacionament zona C/Sabadell i voltants hores d’entrada i sortida 

d’escola. 
- Manteniment (Adif/Ajuntament) via de tren i els seus accessos. 
- Control de la contaminació acústica produïda per empreses/fàbriques 
- Control pols química emesa per empreses/fàbriques 
- Manteniment i adaptacions, si s’escau, al Parc dels Colors. 

 
 

⮚  CENTRE 
 

- Eliminar obstacles de les voreres, com per exemple al c/Dos de Maig 
- Treure pivots a les voreres inferiors a 1,5 metres. 
- Reorganitzar l’aparcament i espai per vianants al voltant de l’església 
- Control dels contenidors d’escombraries (conscienciació sobre reciclatge, 

millora del servei i manteniment i neteja, millora horari recollida,etc.) 
- Estudiar accessibilitat entre Jaume I i Plaça Prat de la Riba(escala mecànica 

/ascensor)  
- Millorar la connexió del bus urbà, entre centre i col·legis nous i les estacions, 

CAPs, Hospital i sociosanitari.  
- Antic edifici de l’ajuntament: aprofitar l’oportunitat de millora urbana donant-li un 

ús més adequat al lloc que ocupa. 
- Gestió equipaments de La Marineta, Mercat vell i antic ajuntament, com un eix 

que es complementa. 
- A l’espai del Tabaran, projectar-hi un espai multicultural, de trobada, difusió i 

creació artística i cultural.  
 

⮚  COL·LEGIS NOUS 
 



- Impulsar la millora de les voreres, sobretot les més estretes i velles 
- Millora de l’enllumenat i la neteja, així com del manteniment dels bancs de la 

Rambla Nova 
- Dinamització del comerç de barri 
- Recerca, millora i optimització dels equipaments públics 
- Millora de la connexió del bus urbà entre equipaments sanitaris i Col·legis Nous 
- Estudiar possibilitat d’ubicar un espai per a la gent gran a la Masia Can Lledó 

 
⮚  GALLECS 

 
- Seguiment de l’inventari de masies de Gallecs. 
- Fer efectiu el projecte de fer arribar l’aigua potable. 
- Revisió de criteris i situació del padró a Gallecs  
- Potenciació del Consorci de Gallecs. 
- Manteniment dels camins i dels marges entre camps i camins 
- Dotar de material necessari als agents cívics que pugui desplaçar-se a Gallecs.   
- Garantir la cobertura del teleassistència.  

 

PROPOSTES PRIORITÀRIES DE CIUTAT 

 
⮚  Parc d’habitatge públic de lloguer 

Anar dotant la ciutat d’habitatge públic, a preus assequibles. 
Incrementar el doble la partida del pressupost, i establir un compromís 
d’execució 
 

⮚  Residència pública per a la gent gran 
Treballar per poder cedir un terreny municipal per a construir una 
residència pública, per part de la Generalitat. Un espai possible seria al 
costat de l’Hospital. 
 
 

⮚  Nou model de gestió de residus 
Per assolir: major reciclatge i de més bona qualitat; i incentius per a fer 
un millor reciclatge i generació de residus per part de particulars i 
empreses.  

⮚  Mesures contra emergència climàtica 
Concretar en una Mesa de treball, les mesures concretes i objectius clars 
i avaluables, per lluitar contra el canvi climàtic des de la nostra ciutat. 

⮚  Recuperació de la llera del riu Besòs 
Netejar la llera de flora invasiva, recuperar-la i naturalitzar-la, per una 
millora de l’entorn i per poder-ne gaudir, tot connectant amb la llera que 
pertany a d’altres poblacions. .  

⮚  Millora de l’accessibilitat i l’aparcament a les estacions  
Treballar en la creació i arranjament i aprofitament de tots els grans 
espais que poden servir d’aparcaments dissuasoris a la ciutat. 

⮚  Alternatives públiques per oci juvenil i promoció iniciativa privada 



Hi ha una manca d’oferta i opcions per a jovent al municipi. Treballar des 
de la institució, Pla Local de Joventut i iniciativa privada, en lleure i oci 
alternatiu, a la ciutat. 

⮚  Pacte local pel civisme 
Donar un impuls al Pacte Local pel civisme, establir un calendari públic, i  
que sigui un treball fet amb molta participació per part de la ciutadania, 
grups polítics, entitats, etc. Ha de ser un consens de ciutat.  

I cal afegir-hi: 

⮚  Inversió en barris: Fer una partida nova i específica per a inversions i 
millores en els barris, de 250.000 euros.  

⮚  Inversió continuada en escoles: incrementar la partida +100.000 euros. 
⮚  Realització d’un estudi de recursos necessaris per implementar la policia 

de barri 
⮚  Inversió concreta en alguns equipaments esportius: Pavelló de Riera 

Seca, Pistes d’atletisme, i pistes exteriors de Can Pantiquet 
 

 

50 PROPOSTES 2018   

Són les propostes que falten per fer-se realitat, fruit de l’acord que va 
haver-hi entre Canviem Mollet i PSC, pel pressupost 2018 
 

- Escola de Pares i Mares: suport a la tasca educativa i formació 
- Fer un Pacte Local pel Civisme que millori l'estat i manteniment de la nostra ciutat 
- Foment activitats extraescolars municipals i de les AMPAs 
- Foment de la formació en arts escèniques a les escoles i al conjunt de la 

comunitat educativa (no hi ha elements formatius, només programació) 
- Enfortiment de les AMPAs: més suport i increment partida de subvencions  
- Recuperar partida destinada a Pla Educatiu d'Entorn 
- Enfortiment comissió de cultura i ampliar objectius: formació; suport a entitats 

culturals...  
- Instal·lació d'una pista poliesportiva municipal al barri de Can Borrell-Plana Lledó  
- Implementar partides per al compliment del Pla de Mobilitat 
- Desenvolupar Pla de la Bicicleta per l'ampliació del Carril-Bici 
- Bo Social, ajuts en l'àmbit esportiu, cultural i de lleure, especialment a 

l'estiu/vacances 
- Implementar un pacte industrial i d'ocupació de qualitat  
- Redacció d'un Pla Plurianual pel Dret a l'Habitatge de Mollet del Vallès 
- Potenciació de l'Oficina Local d'Habitatge  
- Creació d'un parc d'habitatge de titularitat municipal de lloguer protegit 
- Web informativa de la borsa municipal de pisos de lloguer i per compartir 
- Creació d'habitatges per a persones amb problemes de mobilitat aprofitant 

plantes baixes sense activitat comercial 
- Creació nova bonificació per a altres pràctiques de reciclatge i reducció de 

residus  
- Servei de segon ús dels objectes de la Deixalleria, per part dels usuaris 
- Creació d'una partida econòmica específica per a la dinamització del comerç  



- Reforçar el servei de neteja: als barris; els dies festius; als punt negres de brutícia 
- Ampliar la partida pressupostària per poder fer més accions concretes de 

sensibilització i suport en polítiques d'igualtat i solidaritat. 
- Agenda compartida i pública per veure disponibilitat dels equipaments 

municipals 
- Incloure jornades d'informació i formació al procés "Decideix 100.000€" 
- Crear un observatori local per a la formació i la participació 
- Taula de Cooperació entre diferents ajuntaments i agents socials per treball 

conjunt, entre d’altres per la recuperació de la llera del riu Besòs 

 

 

Mollet del Vallès, 24 de novembre de 2021 


