INFORME 2018 dels objectius de la línia estratègica Renovar i qualificar
els espais urbans i rurals amb criteris de sostenibilitat.
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Mollet aprova un pressupost de prop de 63,2 milions per a 2019
18/12/2018
Acció Institucional
El pressupost 2019 s’ha elaborat tenint en compte el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) del govern
municipal i les propostes rebudes per alguns grups municipals. Són uns pressupostos socialment
responsables que aposten per la millora dels serveis públics i el foment de les polítiques socials
d’accés a l’habitatge; les polítiques d’igualtat; les polítiques de joventut i la millora de l’espai públic
i la qualitat de vida dels molletans i molletanes.
Per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, es tracta d’un pressuposto que, un any més, “posen el focus en
la despesa social, en l’ajut per l’habitatge, en seguir amb els plans d’ocupació, en la reactivació
econòmica i la dinamització comercial, i en el pla de joventut”. Monràs també ha volgut
destacar “l’aportació d’altres partits polítics a l’hora d’elaborar aquests comptes, ja que la meva
voluntat sempre ha estat sumar esforços en benefici dels nostres ciutadans i ciutadanes”.
Polítiques
socials
i
d’habitatge
En aquest pressupost 2019 s’incorpora el compromís per desenvolupar un pla plurianual que permeti
disposar d’habitatge de lloguer social, nous ajuts al pagament de lloguer adreçats al col·lectiu jove, o el
foment de l’Oficina local d’Habitatge, entre d’altres qüestions.
A més, és un pressupost que consolida el sistema de tarifació social a les escoles bressols i reforça els
ajuts i les bonificacions per a les persones més vulnerables. En aquest sentit, també s’incrementen els
recursos a les partides dels serveis socials municipals per tal de fer el desplegament del Pla local d’inclusió
social.
Polítiques

de

joventut

i

foment

de

l’ocupació

i

la

reactivació

econòmica

Una de les principals prioritats del pressupost municipal 2019 és, sens dubte, el jovent de la ciutat i per
aquest motiu s’incrementa la partida en un 13,5 % per tal de poder desenvolupar el nou Pla Local de
Joventut
aprovat
recentment.
Pel que fa a la generació d’ocupació i de l’emprenedoria, aquest pressupost contempla partides destinades
a la posada en marxa de Mollet Hub, el nou espai municipal d’innovació i ocupació per a joves i
emprenedors, així com també incorpora recursos per a la creació, conjuntament amb els sindicats CCOO i
UGT, del Consell Econòmic i Social, un consell que vol elaborar programes per a la creació d’ocupació de
qualitat
lluitant
contra
la
precarietat
laboral.
Cal destacar també en aquest àmbit el manteniment dels programes municipals de plans d’ocupació,
formació ocupacionals i inserció laboral amb l’objectiu d’ajudar a consolidar la dinàmica positiva de
generació
de
llocs
de
treball
i
reducció
de
la
taxa
d’atur.
Espais
públics
de
qualitat
La millora de l’espai públic i la qualitat de vida dels molletans i molletanes ha estat, és i serà prioritats del
govern municipal i per això al pressupost municipal per a 2019 contempla inversions per valor d’1,6 milions
d’euros per millorar els espais públics, els equipaments municipals, el desenvolupament del pla de mobilitat,
l’adaptació
de
voreres
o
l’arranjament
d’espais
de
jocs
infantils
entre
d’altres.
Els pressupostos s’han aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, PP, 3 regidors de
Canviem Mollet i 2 regidors de Ciutadans; l’abstenció d’un regidor de Ciutadans i els vots en contra d’Ara
Mollet
–
EsquerraMES,
el
PdCAT
i
4
regidors
de
Canviem
Mollet.
Pressupost municipal 2019
Ajuntament
IME
FMJA
IMSD
Mercamollet
EMFO
Mollet
Impulsa
Mollet Comunicació 407.773,11
Pressupost
63.280.332,39

57.771.182,14
2.227.453,50
390.261,00
6.608.710,79
487.067,67
2.530.941,11
775.993,36
consolidat

1/4 URBANISME
Desenvolupar la infraestructura d’urbanització i edificació necessària per fixar més la
població a la ciutat
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Projecte de Lourdes
En aquest cas, els treballs, fruit del que van decidir els veïns del barri a través del procés participatiu
Lourdes decideix, estan centrats en la millora de la qualitat lumínica amb la substitució dels fanals per
d’altres més moderns amb llums LED que proporcionen una lluminositat més nítida i neta. Alhora, aquests
models són més eficients energèticament i més sostenibles.
Pel que fa l’altre projecte que els veïns de Lourdes també van escollir arran del mateix procés participatiu,
referent a l’arranjament de la riera del carrer Juan Ramon Jiménez, s’està ultimant el projecte tècnic en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Publicat 10febrer2019
07/02/2019Participació Ciutadana
Els veïns i veïnes de Mollet han escollit el projecte de condicionament de la ronda d’Orient davant
l’estació de França d’entre les 8 propostes del darrer procés participatiu Decideix 100.000 € .
A través d’aquest procés de participació els ciutadans i ciutadanes de Mollet poden decidir de manera
directa sobre quina inversió de millora de l’espai públic volen que es faci a la ciutat
05/02/2019Obres
Arran de la iniciativa de l’Ajuntament de Mollet del Vallès de posar en marxa el procés de decisió
ciutadana Decideix 100.000 €, d’entre els projectes proposats, els ciutadans i ciutadanes de Mollet
van escollir per votació adequar la Plaça de Sant Jordi. Ara, s’inicien les obres que comportaran la
millora d’aquest espai.
El projecte posa especial èmfasi en l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques amb l’objectiu
de seguir treballant en la millora de l’espai públic.
19/09/2018Actualitat

Josep Monràs aposta perquè el 80% de la urbanització del Calderí aculli espais d’àmbit
públic prioritzant pisos de protecció oficial i equipaments públics
L’alcalde Josep Monràs, s’ha reunit avui a Mollet amb el delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca,
Pere Navarro, a qui ha demanat que, com defensa l’Ajuntament, el desenvolupament urbanístic de la zona

del Calderí, de la qual el Consorci n’és el màxim propietari, prioritzi la construcció de pisos de protecció
oficial, quasi el doble de la ràtio que marca la llei, i equipaments socials. La previsió és que dels 300.000
metres quadrats de sòl que hi ha en aquesta àrea, prop del 80% es dediquin a espais destinats a l’àmbit
públic.
02/07/2018Benestar Social

L’Ajuntament aposta per augmentar el parc públic de lloguer social
L’Ajuntament de Mollet del Vallès inicia els tràmits per transformar en habitatge destinat a lloguer social
l’edifici d’habitatges de l’antiga escola Nicolás Longarón i l’edifici del carrer Batlle Tura, conegut com l’antiga
casa dels mestres
29/05/2018Via Pública

L’espai públic, al teu mòbil
La nova aplicació mòbil de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ofereix a la ciutadania una eina senzilla, segura,
gratuïta i útil per comunicar les incidències a la via pública
22/03/2018Promoció econòmica

Mollet disposarà de 80 pisos nous de protecció oficial
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’empresa municipal Mollet Impulsa, ha adjudicat les dues
parcel·les que tenia a la Vinyota amb la previsió de construir-hi 80 pisos de protecció oficial. En el seu
moment l’Ajuntament farà públic el sistema que s’aplicarà per adjudicar aquests habitatges

2/4 MOBILITAT
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
19/11/2018Mobilitat

L’equip de govern presentarà una moció al proper Ple per demanar a la Generalitat que
activi la T-Mobilitat
En la moció que es presentarà a la sessió plenària del mes de desembre s’exigirà a la Generalitat un
calendari per posar en marxa la T-Mobilitat. El govern municipal considera que aquest sistema tarifari serà
més just i equitatiu que l’actual.
16/11/2018Actualitat

Les millores a la rotonda de la Vinyota, l’ampliació de la xarxa de carrils bici i la posada
en marxa de la T-Mobilitat, prioritats per la ciutat
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, en una trobada amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat de
la Generalitat, Xavier Flores, han estat abordant diverses qüestions vinculades amb la mobilitat a la ciutat
com per exemple la situació de la rotonda de la Vinyota, la posada en marxa de la T-Mobilitat o l’ampliació
dels carrils bici a la ciutat
06/11/2018Mobilitat

El govern proposa l’ampliació de carrers amb zona 30 i la prohibició dels patinets per
circular per les voreres
Aquest migdia s’ha celebrat la Taula de Mobilitat en la qual s’han abordat diversos temes vinculats amb la
millora de la mobilitat urbana com són l’ampliació del nombre de carrers amb zona 30, el mapa dels carrils
bici o els criteris per crear una ordenança municipal que incorpori la prohibició dels vehicles de mobilitat
personal (VMP) als espais reservats per a vianants
15/10/2018Obres

Ampliació de voreres i millora de la mobilitat i accessibilitat al carrer Antònia Canet
Aquesta setmana s’inicien un seguit d’obres al carrer d’Antònia Canet, entre Rambla Nova i el carrer
Francesc Cambó, amb l’objectiu de millorar el subministrament d’aigua d’aquesta zona i l’accessibilitat dels
vianants
26/09/2018Obres

Ampliació de voreres i millora de la mobilitat i accessibilitat al carrer Castelao
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha dut a terme un seguit d’actuacions de millora al carrer Castelao que
han comportat el canvi de les canonades d’aigua, ampliació de voreres i enjardinament. Els treballs
s’emmarquen dins del Pla de Mobilitat Urbana de Mollet que té com a objectiu principal millorar la mobilitat
a peu per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica
14/09/2018Mobilitat

Més busos per enllaçar el barri de Lourdes amb l’Hospital de Mollet i el centre de la ciutat

Des del passat 12 de setembre, la línia de bus Parets dels Vallès – barri de Lourdes- Hospital Comarcal de
Mollet del Vallès – Santa Perpetua de Mogoda, s’ha incrementat amb dos viatges més d’anada i tornada i
s’han ampliat fins al vespre els horaris de pas. Aquest increment de prestació del servei es produeix després
que la Direcció General de Transports i Mobilitat hagi accedit a les reclamacions dels municipis als que
dona servei aquesta línia
06/06/2018Mobilitat

Els usuaris i usuàries d’urgències de l’Hospital de Mollet disposaran de 3 hores gratuïtes
de zona blava
A partir del dilluns 18 de juny, els usuaris i usuàries del servei d’urgències de l’Hospital de Mollet podran
gaudir de 3 hores gratuïtes de zona blava. Amb aquesta proposta, presentada aquest vespre a la Taula de
Mobilitat, l’Ajuntament incrementa les bonificacions que ja duia a terme en aquest àmbit.
16/05/2018Mobilitat

Segueixen disminuint els accidents de trànsit a Mollet
En el que portem d’any, entre gener i abril, els accidents de trànsit a Mollet s’han reduït respecte al mateix
període dels dos anys anteriors. Així, al 2016, durant els quatre primers mesos, hi van haver 118 accidents,
al 2017 115 i aquest any 112 la gran majoria, 86, sense ferits. Pel que fa els accidents mortals, des de 2007,
no hi ha hagut cap mort en accident de trànsit al casc urbà de Mollet.
28/02/2018Mobilitat

L'Àrea Única del Taxi del Vallès es converteix en la primera al marge de l'Àrea
metropolitana
L'àrea única de transport del servei de taxi del Vallès, de la qual forma part Mollet, s'ampliarà de 13 a 18
municipis.

3/4 DINAMITZADOR
Impulsar un urbanisme atractiu, estètic i convivencial amb capacitat per construir la
centralitat intercomarcal i impulsar nous eixos dinamitzadors a la ciutat”Un pla per dissenyar el futur comercial de Mollet
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, en col·laboració amb els sectors comercials i de serveis i amb la
participació de la ciutadania en general, ha presentat el seu Pla Estratègic per dinamitzar el comerç i els
serveis a curt i llarg termini. L’objectiu és convertir la ciutat en un referent al territori amb una oferta comercial
i diversificada i adaptada a les tendències actuals. Publicat 10febrer2019
26/11/2018Cultura

L’Ajuntament porta a Mollet cinema comercial i familiar
L’Ajuntament de Mollet posarà en marxa un cicle de projeccions de cinema comercial, popular i familiar.
Amb l’objectiu de perpetuar en el temps aquesta iniciativa, hores d’ara s’està treballant en la programació
dels propers sis mesos i les dues projeccions inicials que seran el 22 i el 23 de desembre
19/10/2018Salut

Mollet, present en l’acte de col·locació de la primera pedra del que serà un dels centres
d’oncologia pediàtrica més grans d’Europa
Una delegació de la Policia Municipal de Mollet del Vallès ha estat present en l’acte de col·locació de la
primera pedra del Pedriatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu després que
l’Ajuntament hagi estat convidat per la seva participació activa en la campanya Escuts solidaris
#PelsValents. Una campanya a la que Mollet es va adherir per implicar-se en la recaptació de fons destinats
a la lluita contra el càncer infantil. La Policia Municipal de Mollet ha estat una de les quatre policies locals
convidades en representació de les més de 100 d’arreu de Catalunya que han participat en aquesta
campanya
25/06/2018Actualitat

Mollet tindrà nous jutjats d’aquí un any
La consellera de Justícia, Ester Capella, ha anunciat des de Mollet del Vallès que d’aquí un any la ciutat
tindrà unes noves dependències judicials. La consellera, acompanyada de l’alcalde Josep Monràs, han
visitat aquest nou espai d’uns 2.500 metres quadrats situat a Can Fàbregas. L’anunci arriba després d’anys
de reclamacions de l’Ajuntament, dels professionals, que fa temps que denuncien la precarietat en la que
han de treballar, i de la ciutadania en general.

13/06/2018Actualitat

Mollet debat entorn l’urbanisme
Mollet del Vallès ha acollit una jornada tècnica sobre responsabilitats en el procés urbanístic i immobiliari.
La jornada ha estat organitzada per la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, l’Escola de Postgraus i Formació Contínua de la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Hospital de Molle
28/02/2018Mobilitat

L'Àrea Única del Taxi del Vallès es converteix en la primera al marge de l'Àrea
metropolitana
L'àrea única de transport del servei de taxi del Vallès, de la qual forma part Mollet, s'ampliarà de 13 a 18
municipis

4/4 SOSTENIBILITAT
“Fer de Mollet del Vallès una ciutat model per la seva sostenibilitat i eficàcia energètica

12/02/2019
Medi Ambient
L’Ajuntament de Mollet del Vallès va participar en una conferència sobre sostenibilitat urbana a
Cornellà de Llobregat. L’any 2015, Mollet va rebre el premi European Green Leaf pel seu
compromís amb el medi ambient.
El cap del Servei de Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi Ambient de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, Josep Maria Mompín, va representar el consistori a la conferència Greening for change que va
organitzar l’Ajuntament de Cornella de Llobregat els dies 7 i 8 de febrer.
L’acte, coorganitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en col·laboració amb la Comissió Europea
i la Diputació de Barcelona, tenia l’objectiu de donar a conèixer les pràctiques de sostenibilitat urbana
que realitzen les ciutats que han estat guardonades amb els premis EuropeanGreen Leaf i Green
capital.
Mollet del Vallès va rebre el premi Europea Green Leaf 2015-2016 pel seu compromís amb el medi
ambient. La ciutat és un referent a Europa per les seves actuacions sobre el canvi climàtic, energia,
mobilitat, biodiversitat, residus i economia verda. Tot plegat amb l’objectiu de millorar Mollet i, sobretot,
la qualitat de vida de la seva ciutadania.

L’Ajuntament de Mollet reconegut a nivell estatal per les seves polítiques de
reciclatge de paper i cartró08/02/2019Medi Ambient
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha estat reconegut amb dues Pajaritas Azules per la excel·lència
de la seva gestió en la recollida selectiva de paper i cartró que atorga l’Associació Espanyola de
Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (ASPAPEL). El guardó l’ha recollit aquest dijous el regidor de
Medi Ambient Josep Mª Garzón de la mà de la ministra de Transició Energètica i Medi Ambient Teresa
Ribera
16/10/2018Salut

L’Ajuntament promou la producció i l’alimentació ecològica a les escoles de Mollet
L’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha adherit un any més a la Setmana Bio, una iniciativa que té l’objectiu
comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològica entre la població,
especialment entre els membres de la comunitat educativa.
10/10/2018Medi Ambient

A Mollet no es llença res !
Un any més, Mollet participa activament a la campanya del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental anomenada Aquí no llencem res... Aquí ho reciclem tot ! adreçada a fomentar el reciclatge entre la
ciutadania. Amb aquest objectiu, dos equips de quatre informadors estan a peu de contenidors a diferents
indrets de la ciutat per tal d’informar als ciutadans i ciutadanes dels avantatges que suposa pel medi ambient
separar els residus a casa i contribuir, d’aquesta manera, a augmentar l’índex de reciclatge

08/10/2018Medi Ambient

Mollet segueix encapçalant el rànquing del moviment Viles Florides
Mollet del Vallès segueix encapçalant el rànquing de Viles Florides amb 4 Flors d’Honor en reconeixement
a la transformació del seu espai públic a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. La gala
Flors d'Honor 2018 s’ha celebrat a Vila-seca on s’ha reconegut la feina que porten a terme els 130 municipis
que han format part del moviment en aquesta edició
14/06/2018Benestar Social

L’Ajuntament assessora a famílies de Mollet per reduir la despesa energètica a la llar
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat tallers d’estratègies per a l’estalvi energètic a la llar dirigit a
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquest taller ha comptat amb la participació de 13
famílies de Mollet usuàries dels Serveis Socials de l’Ajuntament. A partir d’aquí, donat l’èxit d’aquesta prova
pilot, el consistori molletà ampliarà el nombre de famílies per assessorar-les sobre estalvi energètic a través
de nous tallers que es posaran en marxa a partir del setembre

07/06/2018Medi Ambient

Mollet, un exemple per a Europa
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha inaugurat aquest matí una jornada que pretén compartir
les experiències de la ciutat en l’àmbit de les relacions europees. Hi participen delegacions de la Universitat
de Bolonya, a Itàlia, i dels ajuntaments de Vitòria, Madrid i de quinze municipis de la comarca de Barcelona
05/06/2018

L’Ajuntament amplia els projectes d’educació ambiental adreçats a les escoles
Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha fet entrega als alumnes, en aquest cas de les escoles
Montseny, del Bosc i Col·legis Nous, dels xecs amb l’import corresponent a l’estalvi energètic que durant el
curs passat han dut a terme fruit del projecte 50/50. Tenint en compte que el cicle d’aquest projecte està a
punt de finalitzar, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha anunciat que l’Ajuntament ja treballa en d’altres
iniciatives d’educació mediambiental adreçades a les escoles de cara al curs vinent.
03/05/2018Medi Ambient

L’Ajuntament augmenta la seva aposta per l’energia neta, renovable i econòmica
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona, Valentí Junyent, han inaugurat aquest dijous la nova caldera de biomassa situada al Pavelló
Municipal d’Esports Plana Lledó. Aquesta nova caldera, que permet escalfar les instal·lacions i l’aigua
corrent per als vestidors del pavelló i que també dona servei a l’Escola Joan Salvat Papasseit reduint
notablement les emissions de CO2, l’Ajuntament de Mollet es converteix en un dels municipis que en els
darrers anys ha apostat més fort per un canvi de model de subministrament energètic en equipaments
municipals i serveis públics

10/04/2018Medi Ambient

Mollet i 17 municipis més presenten un projecte a Europa per millorar la qualitat de l’aire
al Vallès Oriental
La Taula Intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental, formada per l’Ajuntament
de Mollet i 17 municipis més de la comarca, ha presentat el projecte AIRe NET a la tercera convocatòria del
programa europeu Urban Innovative Actions (UIA). Enguany, aquest programa finança projectes que aportin
solucions innovadores en l’àmbit de la qualitat de l’aire
23/03/2018Medi Ambient

La Festa Verda de Can Borrell se celebrarà el 8 d’abril
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat la Festa Verda per al diumenge 8 d’abril, de 10 a 14 h, al
parc de Can Borrell. Les activitats seran per a tots els gustos i edats amb l’objectiu de mostrar la cara més
verda i sostenible del municip
21/03/2018

Estudiants de Mollet i de la ciutat finlandesa de Seinäjoki units pel medi ambient
El regidor d’Educació i Projectes Europeus, Raúl Broto, ha rebut aquest dimecres un grup d’estudiants de
la ciutat finlandesa de Seinäjoki que aquesta dies estan de visita a Mollet del Vallès. Una visita que
s’emmarca dins l’intercanvi que aquests estudiants mantenen amb alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Agrupació
Escolar Anselm Clavé
12/03/2018Medi Ambient

L’Ajuntament incrementa la flota de vehicles elèctrics
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha incorporat dos vehicles elèctrics nous a la flota de vehicles dels serveis
municipals. Aquests tipus de vehicles són especialment adequats per treballs a parcs i jardins, ja que no
emeten gasos a l’atmosfera i són molt silenciosos

18/06/2018Medi Ambient

Es reforça el servei de neteja amb quatre vehicles més
Són dues escombradores i dos vehicles elèctrics, que reforcen la neteja dels espais públics de Mollet del
Vallès, ara que arriba el bon temps i s’intensifica la vida al carrer.
19/01/2018Medi Ambient

Sant Boi, Mollet i Esplugues de Llobregat reconegudes a nivell estatal per la seva aposta
per la sostenibilitat
La Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del govern espanyol a través del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, ha reconegut avui a Sant Boi, Mollet del Vallès i Esplugues de Llobregat com
tres de les ciutats espanyoles que més actuacions estan duent a terme a favor de la sostenibilitat i el medi
ambient. Sant Boi ha estat reconeguda com la ciutat més sostenible, Mollet com la millor ciutat espanyola
en eficiència energètica, i Esplugues per la seva tasca en educació ambiental.

