
 
MOCIÓ PER A SOL·LICITAR A L’INCASOL I A L’AJUNTAMEN T DE MOLLET QUE 
ELS TERRENYS ON ANAVEN ELS JUTJATS ES RESERVIN PER A 
EQUIPAMENTS PÚBLICS 

Atès que els terrenys pròxims a l'Hospital de Mollet es van destinar inicialment per a 
construir els nous jutjats de Mollet, arribant a fer-se el projecte i la primera fase de 
construcció, i que passat el temps aquesta obra va ser  desestimada per part de la 
Generalitat de Catalunya, per a situar-los en un altre lloc llogant uns locals privats. 

Atès que la ciutat de Mollet necessita equipaments públics per a donar servei a 
diferents col·lectius de la vellesa com són una residència pública i un centre 
d'urgències d'atenció primària (CUAP). 

Atès que en cas de canviar la tipologia d'aquests terrenys de públics a privats, hauria 
d'iniciar-se una modificació en el POUM. 

Atès que diferents col·lectius de la nostra ciutat s'han manifestat a favor que aquests 
terrenys es dediquin a equipaments públics, com és el cas de la Plataforma en 
defensa de la sanitat pública del Baix Vallès/Marea Blanca de Catalunya, forces 
polítiques, així com molts ciutadans i ciutadanes a títol individual de la nostra ciutat. 

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Mollet ha aprovat mocions en data 8 d’abril de 2019 
i en data 27 de gener 2020, on es demanaven més places de residència pública per a 
la gent gran, i mesos anteriors també es va aprovar la petició d'un CUAP a la nostra 
ciutat per a pal·liar els dèficits sanitaris en atenció urgent que patim. 

Per totes aquestes raons proposem al Ple municipal de Mollet del Vallès que adopti els 
següents  

ACORDS: 
 

1er.-  Sol·licitar a l’INCASOL, propietari dels terrenys on estaven projectats els jutjats 
de Mollet, que procedeixi a cedir-los a altres departaments de la Generalitat de 
Catalunya per tal que hi situïn equipaments públics de caràcter social i sanitari.  

2on.- Assolir el compromís de l'Ajuntament de Mollet en la defensa d’aquests terrenys, 
per a la implantació d’equipaments públics, duent a terme, si cal, els canvis pertinents 
en el POUM.  

3er.- Enviar aquests acords a l’INCASOL, als departaments de Territori, de Salut, i 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, així com als grups 
parlamentaris del Parlament  de Catalunya, a la Plataforma en defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès/Marea Blanca i a la Comissió de jubilats i pensionistes de 
Mollet. 

 
 Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès/Marea Blanca 
 
 
Mollet del Vallès, a 14 de febrer de 2020 


