
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ EN RELACIÓ A LA 

INSTAL·LACIÓ D’UNA SALA DE JOCS RECREATIUS - BINGO A LA NOSTRA CIUTAT 

Atès que es coneix la voluntat i la tramitació feta per part d’una societat mercantil d’instal·lar 

una activitat de Jocs de Bingo a Mollet a l’antic local de la discoteca Teatre. La veracitat sobre 

l’establiment d’aquesta activitat ha estat reconeguda pel govern municipal de Mollet en el Ple 

del 22 de febrer de 2021, a interpel·lació del Grup Municipal Mollet en Comú. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat, per unanimitat, dues mocions on 

s’adquiria el compromís d’evitar la proliferació de les sales de jocs d’apostes, una de Mollet en 

Comú de febrer de 2020, i l’altra de Podem Mollet, el novembre de 2020. 

Les dues mocions que es van aprovar per unanimitat al Ple instaven o recomanaven que el 

govern municipal introduís canvis en la normativa urbanística municipal per limitar aquest 

tipus d’activitats per la seva nocivitat, i a hores d’ara, no es coneix que s’hagi iniciat cap acció 

en aquest sentit, tot i haver-se posat en marxa el procediment de redacció d’un nou POUM. 

Atès que aquest tipus d’activitats promouen hàbits nocius amb efectes perversos per a la salut 

de les persones. Existeix en aquest sentit, una oposició veïnal i de més de 20 associacions i 

col·lectius de la ciutat, que han mostrat el seu rebuig a la instal·lació de l’activitat, entre 

d’altres raons pels riscos a la salut i la proximitat a un centre escolar.  

Atès que hi ha possibilitats i mesures que es poden prendre a partir de la normativa existent,  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Instar a una modificació puntual del POUM, per a restringir els usos previstos 

actualment o els paràmetres per a l’obtenció de la llicència. 

Segon.- Instar l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic d'ordenació de les activitats de pública   

concurrència  amb  l’objectiu de regular aquestes activitats adaptant-se a l’especificitat de la 

zona. 

Tercer.- Instar a la revisió del “Pla municipal de prevenció de consums problemàtics i 

addiccions (substàncies i pantalles)” de Mollet, vigent pel període 2018 – 2021, per incorporar 

les addiccions al joc i les apostes al conjunt d’accions de sensibilització, amb programes dirigits 

especialment per les persones joves. 

 

Mollet del Vallès, 17 de març de 2021 

 

 

 

 

 


