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  AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
          Sr. JOSEP MONRÀS i GALINDO 

  Alcalde 
 

                                  Mollet del Vallès, 3 de maig de 2017     
 
 
Senyor Alcalde, 
 
En compliment de l’acord adoptat a l’última reunió del Consell Rector li 
envio aquesta carta per exposar-li la preocupació de varis industrials de 
Mollet pels errors detectats a la recent aprovació de la normativa 
urbanística del municipi. 
 
Són errors numèrics, no de contingut, però que si no es resolen poden 
causar molts problemes a les empreses del municipi. 
 
Concretament, s’ha detectat un error de numeració a la clau 6a Can Prat 
Sud, que són les naus compreses entre el carrer Bilbao, Can Pere Gil i la 
Llagosta, clau 6a-t. La normativa aprovada estableix que s’aplicarà l’article 
99 quan ha de dir que s’aplicaran les condicions de l’article 100, que són 
les que regulen el PMU de Can Prat Sud. 
 
I més greu encara és que existeix un error de numeració en totes les claus 
6b.t, que afecta a: 
 
Industrias Químicas de Vallès 6b-T1 
Merck 6b-T2 
Storopack i Miralles: clau 6b-T3 
Kao, naus recinte Mas Baga: 6b-T4 
Damm / Disbet clau 6b-T5 
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És una qüestió d’usos. La normativa estableix que s’aplicaran els usos de 
l’article 95.3 fins que es desenvolupi el Pla de Millora Urbana, quan hauria 
de dir que s’aplicarà l’article 96.3. L’article 95.3 regula els usos de la clau 
6b-2 “en regle”, en lloc de referir-se als usos generals de la clau 6b-t, que 
estan contemplats a l’article 96.3. i que són més amplis. Els de la clau 6b-t 
permeten no únicament la industria de 1ª, 2ª i 3ª categoria, si no també la 
de 4ª i 5ª categoria. 
 
És per això que li demanem que es corregeixin els error detectats, 
esmenant-los, per a tranquil·litat dels industrials i correcte 
desenvolupament de les activitats que es desenvolupen. 
 

Aprofito l’avinentesa per transmetre-li la meva personal salutació, així 

com la del nostre Consell Directiu.   
 
  

Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Moretó i Reventós 
President 
 

 


