L’ESBORRANY
El 29 de juny s’aprovà el que un cop presentat als ciutadans i les
entitats, rebudes al·legacions i debatudes, serà la normativa
urbanística de Mollet.
Aquest grup va fer un vot positiu provisional, a l’espera de com serà el
POUM definitiu i si en ell es recolliran els suggeriments i al·legacions
presentats pels ciutadans, entitats i també per aquest grup municipal,
que considerem apropiades i enriquidores.
Com esborrany ens sembla bé, tant pel creixement de població que
s’hi estableix, com la intenció de donar més protagonisme als
ciutadans per a gaudir encara més de l’espai públic, passant la
mobilitat rodada a un segons terme.
La seva viabilitat dependrà de la seva sostenibilitat econòmica,
ambiental, demogràfica, etc. Les incerteses creades amb la COVID19
ens obra interrogants que esperem tinguin resposta. Amb el POUM i
la seva viabilitat econòmica no ens podem fer trampes al solitari, per
això un tribunal va anul·lar l’anterior. Cal ser ambiciosos amb el nou
planejament comptant amb les nostres possibilitats i a l’hora,
intentant que sigui senzill d’entre i fàcil d’aplicar.
Entre d’altres coses, vetllarem el següent: 1.- per tal que hi hagi un
diàleg immediat, obert i fluït entre l’Ajuntament i els “afectats” . No
es poden repetir maneres de fer del passat. 2.- vetllarem per que
Mollet pugui comptar amb habitatges socials, adreçats en primer lloc
per a qui viu a Mollet. 3.- Que es doni una sortida residencial social a
locals en planta baixa, locals que mai més tindran una sortida
comercial. 4.- Buscar una sortida als edificis que tenen un volum
disconforme. 5.- Procurarem que es defineixi la xarxa comercial més
adequada per a una ciutat com Mollet. 6.- Protegir una sèrie d’edificis
i d’indrets molletans que són punts de referència des de fa molts anys,
com el Tabaran amb els valors arquitectònics del seu interior. 7.- Per
a la protecció dels vestigis arquitectònics que queden de la
industrialització de principis del segle XX i dels anys 60 del mateix
segle.

