
Moció per reclamar una nova residència pública per la 
gent gran o la concertació de més places públiques 

 

Les polítiques municipals adreçades a fomentar l’envelliment actiu i a treballar 
perquè Mollet del Vallès disposi d’una amplia oferta de serveis públics 
adreçada a la gent gran són una prioritat per a la ciutat.  

Actualment, Mollet disposa de 3 residències per a la gent gran que, en conjunt, 
ofereixen una oferta de 80 places públiques, 11 places públiques –concertades 
i 175 places acreditades (les persones reben un ajut econòmic per pagar la 
seva estada a la residència).  

Tot i així, l’oferta és insuficient donada la xifra de població major de 65 anys i 
les llistes d’espera existents que mostren un dèficit de places residencials per 
atendre les necessitats de la gent gran de la ciutat.   

Fa un any que es va traslladar al secretari d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat, la necessitat que la ciutat disposi de més places públiques perquè 
les famílies molletanes amb menys recursos puguin accedir a aquestes 
prestacions socials.  

Atès que des d’aleshores, malgrat el compromís del Departament d’estudiar la 
proposta, no s’ha concertat cap nova plaça ni s’ha donat més informació al 
respecte.  

Atès que Mollet, amb més de 51.000 habitants, és la segona ciutat en nombre 
d’habitants del Vallès Oriental  i pateix, des de fa molts anys, un flagrant dèficit 
de places residencials i de recursos assistencials per atendre les necessitats de 
la gent gran del municipi.  

Es proposa que el Ple 

 ACORDI 

  

1.      Reclamar a la Generalitat la construcció d’una residència per a la gent gran a 
la ciutat, en alguns dels terrenys de la seva titularitat i que ja  estan qualificats 
d’equipaments, o bé analitzar la possibilitat que sigui en un terreny de titularitat 
municipal. 

  

2.     Reclamar a la Generalitat de Catalunya,  la concertació de  més places 
públiques a les residències existents a la ciutat, mentre no es construeixi una 
nova residència pública. 

  

3.      Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família. 


