DINERS ENTERRATS
El mes de novembre de 2008 es va presentar als responsables polítics de
l’Ajuntament el projecte de l’edifici judicial de Mollet del Vallès inicialment previst al
costat del nou hospital. L’edifici tenia previst situar-se entre la ronda dels Pinetons
i la prolongació de la carretera a Santa Perpètua i la seva superfície havia de ser de
7.372 m2.
La redacció i execució del projecte de construcció de l’edifici judicial de Mollet havia
sigut adjudicat l’anterior mes de juliol, per un import de 903.388,20 €. Es preveia
que l’obra s’iniciés el primer semestre de 2010 i s’acabés el segon semestre de 2011,
amb un pressupost de 11.050.102 €.
Segons la darrera visita a la ciutat del conseller de Justícia, l’Honorable Carles
Mundó, tot indica que l’edifici de justícia projectat a l’any 2008 no es farà realitat.
Davant la decisió presa de no acabar l’edifici i amb la intenció de solucionar el
funcionament en precari des de ja fa molts anys dels jutjats de Mollet del Vallès, el
Departament de Justícia ha decidit traslladar els jutjats a un dels edificis de Can
Fàbregas Nou amb l’adjudicació d’un contracte d’arrendament per als propers 20
anys.
El resultat de tot això són gairebé 1.900.000 € enterrats en un solar en una obra
que mai veurà la llum. Aquests 1.900.000 € es van gastar en la redacció del projecte
i en el moviment de terres i fonamentació de l’edifici.
Aquesta és la mostra d’un projecte fet des del malbaratament dels diners públics.
Un projecte que cap dels governs que han vingut després del tripartit amb
responsables del Departament de Justícia de diferents colors polítics han volgut
acabar pel seu alt cost.
Des del Partit Demòcrata creiem que hem de trobar una solució i que aquest solar
no pot quedar amb uns fonaments que no s’aprofitaran mai. Per això considerem
que s’ha d’estudiar la viabilitat de continuar fent l’edifici buscant altres usos o que,
en el cas que això no sigui possible, que el Departament de Justícia posi els recursos
necessaris per enderrocar-los i deixar el solar en el seu estat original.

