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PROPOSTA D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS 

GENERALS, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TERRITORI 

 

X2022018905/MOCI2022000045 

SERVEI: SECRETARIA 
 

Moció per lluitar per un Mollet i un Baix Vallès lliure de contaminació i respirable. 
 

Atès que Mollet i el Baix Vallés pateixen un alt índex de contaminació, i unes males 
olors insuportables, doncs així ho corroboren els últims mesuraments i estudis d'entitats 
solvents que, fins i tot, plantegen que som la tercera ciutat de l'Estat espanyol, la segona 

de Catalunya i d’entre les primeres d'Europa al costat de Barcelona en nivells alts de 
contaminació. 

 
Atès que fa uns mesos s'ha constituït la nostra plataforma per a lluitar per un Mollet i un 
Baix Vallès lliure de contaminació i respirable. 

 
Atès que a part de la contaminació atmosfèrica, també lluitem per l’eliminació de 

l’amiant en canonades d’aigua i edificis públics i privats. Recordem que l’amiant és un 
material molt tòxic i que provoca milers de morts cada any. 
 

Atès que és necessari que l'Ajuntament de Mollet prengui mesures eficaces per a baixar 
dràsticament els nivells de contaminació a la nostra ciutat.  

 
Atès que proposem diverses mesures per reduir la contaminació, com ara continuar 
convertint en zona de vianants carrers i fer superilles (com per exemple a l'estació del 

Nord i l’estació de França), també crear un veritable carril bici segur potenciant la 
bicicleta, i crear un sistema de bicicletes compartides, ampliar el transport públic, entre 

d’altres. 
 

Es proposa que la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament 
econòmic i Territori 

 
ACORDI 

 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a limitar la velocitat als vehicles a 80km/h en 
autovies, autopistes i carreteres del nostre entorn al seu pas per Mollet. 

 
2. Limitar el creixement urbanístic a les necessitats de creixement vegetatiu. 
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3.  Fer un conveni amb la Generalitat i altres administracions per fer un Pla plurianual 

per a l'eliminació de l'amiant a la nostra ciutat. 
 
4. Fer un estudi juntament amb altres ajuntaments del Baix Vallès, sobre la 

contaminació i les males olores, per poder treballar per la seva eliminació. 
 

5. Exigir a la Generalitat que compleixi amb rigor i transparència amb les seves 
competències en matèria de control de les emissions industrials. 

 

6. Traslladar aquest acord a la Federació i Associació de Municipis, grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural de la Generalitat de Catalunya, Ecologistes en Acció de Catalunya, Plataforma 
en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i Mollet i Baix Vallès Respira. 

 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] 
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