
Proposició del Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’Entesa per 
Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i 
Unió, al Ple Municipal del 28 de gener de 2008, a favor d’impulsar el Parc de Salut 

 

Magí Rovira i Font , portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Isidre Soler Clarena, portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 

Carme Garcia Suárez, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa. 

Carles Rossinyol i Vidal, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
 
EXPOSEN QUE: 

 
1. Tots el grups municipals sotasignats hem donat suport al projecte del Parc de Salut des del 

primer moment i en repetides ocasions ens hem manifestat favorables a què aquest 
projecte sigui una realitat al més aviat possible. 

 
2. Consideren el Parc de Salut com un projecte molt important per a la ciutat, en ser concebut 

com un projecte destinat a donar un impuls a la recerca i la innovació en l’àmbit de la 
medicina i la salut, en el qual la docència i els serveis també tindran un paper fonamental. 

 
3. El Parc de Salut està previst, ja en el conveni de 1998 signat entre l‘aleshores alcalde de la 

ciutat i el Director General de la Guàrdia Civil, que s’ubiqui en l’immoble de l’antiga 
Caserna de la Guàrdia Civil, de propietat municipal, segons consta en la corresponent 
inscripció en el Registre de la Propietat nº2 de Sabadell. 

 
 
 

Per tot això PROPOSEM: 
 
Que l’Ajuntament de Sabadell, en tant que propietari de l’immoble de l’antiga Caserna de la 
Guàrdia Civil, realitzi els tràmits necessaris per tal de posar-lo a disposició de la Fundació 
Parc de Salut amb la finalitat de fer efectiva la construcció de l’equipament Parc de Salut. 

 
 
No obstant això el Ple resoldrà 
 
 
 
 
 
Magí Rovira i Font  Isidre Soler Clarena  
   
 
 
 
Carme Garcia Suarez 
  Carles Rossinyol i Vidal 
 
 
Sabadell, 28 de gener de 2008 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 


