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NO ÉS PRIORITARI?
El SOM t’escolta!
Obrim un nou canal a elSOM on tots i totes podreu 
dir la vostra. Envieu-nos a tots@somfontpineda.cat 
idees, queixes o consells. La teva opinió ens importa.



EQUIPAMENTS i SERVEIS

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

CENTRE CÍVIC FONTPINEDA i CENTRE MÈDIC Fontpineda (Mutues) 
(Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF))

ZONA COMERCIAL

Us facilitem informació rellevant dels serveis que tenim a la nostra disposició.
Vivim envoltats de natura, a una zona residencial privilegiada. Cuidem el nostre entorn i 
respectem les normes que ens hem posat, garantint així una excel·lent convivència i un 
manteniment adequat de Fontpineda. Fer un ús adient i responsable dels serveis de 
deixalleria, del Centre Cívic, dels equipaments esportius,... és responsablitat de tothom.

CENTRE MÈDIC FONTPINEDA: MUTUES ASSEGURADORES: ASC, MEDIFIATC I AGM.
ELS ANÀLISIS DE SANG AMB TOTES LES MUTUES. 

Via Internacional 2, 08753 Pallejà  93 650 19 54 enurse1203@gmail.com  

MEDICINA GENERAL: DR. JOSEP DIÉGUEZ 
dilluns i dijous: 18:00 a 20:00h 
dimarts i dimecres: 9:30 a 11:00h  

ANÀLISIS DE SANG Dilluns – divendres: 07:00 – 10:00 
PODOLOGIA:  CONCEPCIÓN GARCÍA NAVAS Dilluns: 16:00h a 20:00h 
LOGOPEDA:  REBECA AMY ABADES Horari a convenir.  

Emergències 24h. 
Ambulàncies   112  
Bombers   112  
Centre d'Urgències d'Atenció 
Primària Sant Andreu de la 
Barca-Pallejà (CUAP) 

Consultori Local La Solana. C. 
Sant Felip Neri, 18 (Local 2)  

 93 635 66 51  

Mossos d'Esquadra   112  
Policia Local de Pallejà C/ del Sol, 1  93 663 01 02 
Urgències Sanitàries   061 

Equipaments 
Centre Cívic Fontpineda Via Internacional, 2 93 650 00 01 
Ajuntament de Pallejà C/ del Sol, 1  93 663 00 00 
CAP Pallejà Pl. Jacint Verdaguer, 5  93 663 06 67 
Deixalleria Municipal C/Comerç, s/n 93 663 26 62 

Equipaments Municipals www.palleja.cat/el-municipi/equipaments.htm 

Recollida selectiva Disposem de diferents punts de recollida selectiva 
per Fontpineda. 

Recollida de trastos vells a 
domicili: 

Cal trucar abans al Centre Cívic 936500001 i concertar dia de 
recollida, que són els dimarts. Cal deixar els objectes a la 
vorera la nit anterior.  

Deixalleria mòbil Cada primer dissabte de mes de 10 a 11.50 a l’entrada per 
La Palma, costat del Centre Cívic de Fontpineda 

FARMÀCIA FONTPINEDA Gran Via de Fontpineda 2, 
08753 Fontpineda (Pallejà) 

936 88 07 48 

Molts veïns i veïnes han fet 
instàncies a l'Ajuntament i no han 
obtingut cap resposta.

En aquestes situacions, si no respon 
l’Ajuntament en un mes a partir de la 
instància, hi ha un òrgan que intervé 
per garantir el dret a la informació i el 
compliment de la llei de transparèn-
cia, que és la GAIP (Comissió de 
Garantia del Dret d'Accés a la 
Informació Pública).

Encoratgem als veïns que no reben 
resposta de l'Ajuntament a 
demanar la mediació de la GAIP. El 
tràmit és molt senzill i és pot fer 
telemàticament a: www.gaip.cat

Fem-ho Bé! No deixem restes 
al costat dels contenidors!

Disposem d’un servei de deixalleria, 
amb tres opcions:

1. Portar-ho a la deixalleria de Pallejà.
2. Esperar el dia que la Deixalleria 

Mòbil sigui al costat de la Caseta de 
Fusta de Fontpineda.

3. Trucar al 93 650 00 01 i concertar 
dia de recollida davant de casa teva, 

actualment els dimarts (treus els 
trastos la nit anterior).



Fontpineda pateix una manca de qualitat en el serveis. Aquest 
diagnòstic és unànime. Tots els residents de Fontpineda pateixen 
d’una manera o altra les conseqüències d’aquestes deficiències, 
talls de subministraments, cables penjant, pals a punt de caure... 
L'equip  de govern (Entesa i PDF) no dona senyals de que es 
consideri prioritària la millora estructural dels serveis de Fontpineda. 
Es van fent actuacions molt puntuals però sense cap planificació ni 
cap estratègia consensuada ni compartida amb els veïns. És en 
aquest punt on les PRIORITATS marquen la diferència. SOM 
FONTPINEDA considera prioritari un projecte integral, una 
planificació a mig i llarg termini per revertir aquesta tendència que 
any rere any es fa més insuportable.  SOM FONTPINEDA lluitarà per 
tal de fer allò que realment necessitem tots els veïns i veïnes de la 
urbanització. Cal ser realistes i sincers. No serà fàcil, no serà ràpid, 

però amb perseverança, objectivitat 
i transparència ho aconseguirem.

VIA ALEGRIA
És un dels carrers de Fontpineda amb 
més problemàtiques. Als anys 70 era 
un carrer estret i es va anar ampliant 
afegint terres. Amb els anys s’ha 
aconseguit una amplada raonable, 
però l’estabilitat és precària. S’hi han 
anat fent actuacions puntuals que 
no han resolt el problema de les 
aigües subterrànies. S’hi van talar 
arbres, que eren perillosos, i el 
resultat ha estat un augment de les 
esllavissades. No s’hi va posar 
vegetació alternativa que subjectés 
les terres. L’any 2015 (just abans de 
les eleccions), s’hi va fer una 
actuació entre els números 22 i 28 
que teòricament resoldria un del 
problemes. L’obra no es va executar 
com s’esperava i no va servir de res. 
“Capa i pintura”. L’any 2019 (just 
abans de les eleccions) s’hi va fer 

una inversió de 280.000€ per arranjar el carrer i soterrar els 
serveis. Tots creiem que s’hauria tingut en compte la problemàtica 
coneguda, però no va ser així. El resultat és que el carrer torna a 
caure i cal fer-hi una nova inversió de 170.000€ per construir-hi 
murs de contenció i micro-pilotatges. S’acaba de tancar el període 
de licitació. El següent pas és l’adjudicació, i posteriorment l’execució 
del mateix. La nova licitació del 2020 es una NOVA actuació perquè 
el carrer s'està enfonsant. D'aqui que no es permeti circular, en cap 
cas és tracta d'una planificació de les fases del 2016.

Se’ns informa que a partir del 24 d’abril començarien les obres, 
motiu pel qual tallaven el carrer (una artèria principal per sortir de 
la part alta de Fontpineda). Som al mes de juliol i les obres encara 
no han començat, el carrer segueix tallat (està caient i és perillós) 

i les voltes que els veïns han de fer son exagerades. Ens cal una 
informació clara i veraç, volem entendre i saber la realitat dels fets. 
Volem JA una Via Alegria operativa i arreglada. SOM FONTPINEDA 
presentarà una proposta demanant una petita modificació 
provisional de direccions per facilitar la sortida dels veïns mentre 
durin els talls. Seguirem pas a pas el 
tema i us mantindrem informats.

VIA BELLAVISTA
Les darreres eleccions van ser sorpre-
nents. Sorgien cartells com a bolets pocs 
mesos abans. Uns d’ells feien referència 
al soterrament de Via Bellavista. 
Ambigus, com sempre, ja que semblava 
que havia de ser mig carrer i resulta que 
era 1/6 part. El fet és que ja fa més d’un 
any de les eleccions i tot segueix igual. L’agost del 2019 va quedar 
deserta la licitació i des d’aleshores no s’ha avançat. Promeses i 
més promeses,... Bellavista està en un estat lamentable i impropi, 
és sorprenent que encara estiguem així, sense avançar un any 
després. SOM FONTPINEDA seguirà insistint i preguntant l’estat en 
què es troben els procediments, reclamant que comenci l’obra.

VIA POBLET/RONDA MONTMANY
Estaven avisats. Feia molts anys que s’estava 
avisant especialment d’aquest punt crític, 
abans i tot que posessin la fibra òptica. S’ha 
arreglat la caseta de fusta, s’han fet 4 arranja-
ments de parcs,... però res en aquest punt fins 
que... trencadissa, carrers i xarxes de comuni-
cació tallades just en mig de la pandèmia, 
amb la majoria de veïns fent teletreball. Una 
imatge val més que mil paraules, vegeu la foto.

No és únicament 
prioritari, és 
també necessari i 
imprescindible, 
Fontpineda vol i es 
mereix uns serveis 
dignes del segle 

XXI. Diem PROU a 
aquesta precarietat, a 
aquesta manera de fer 
sense previsió, sense 
objectiu, SENSE UN 
PROJECTE INTEGRAL, el 
nostre gran reclam. El temporal GLÒRIA 
va fer estralls que encara arrosseguem. 
No podem entendre perquè es prioritza 
fer nous parcs i jardins. Necessitem unes 
comunicacions de xarxa i 4G estables i 
fiables. Ens hi va, també, la feina.

Prioritat SERVEIS: Fontpineda ho necessita!

És un malson quan plou a Fontpi-
neda. Inundacions, esllavissades, 
baixants d’aigua destrossats, 
bassals que no desaigüen, reixes 
obturades, aigües que entren als 
habitatges provocant inundacions, 
dificultats alhora de sortir de les 

cases... Ja n’estem farts 
d’esperar solucions a 
problemes bàsics. Ni fan
ni deixen fer, i sempre hi ha excuses 
que de cap manera justifiquen 
l’estat actual de la Urbanització. 
VOLEM UNA SOLUCIÓ JA!!!

Gestió de l’aigua pluvial

ABANS

DESPRÉS



SOM FONTPINEDA va néixer del clamor veïnal per una manera 
diferent de fer les coses, per resoldre aquelles mancances de 
Fontpineda, que aposti per la transparència, per la seguretat, 
per la qualitat de vida i del nostre entorn, i especialment per dur 
a terme un projecte integral de serveis de Fontpineda. 

SOM FONTPINEDA no va néixer per buscar la queixa, ni la 
crítica ni l’enfrontament permanent. Que ningú ens mal 
interpreti: no critiquem per criticar, tenim i exercim esperit 
crític en la recerca del millor per al nostre veïnat.

Però és evident que per millorar cal primer senyalar les 
mancances, demanar explicacions per actuacions que ens 
semblen poc raonades i fer un bon diagnòstic de la situació 
actual a Fontpineda com exercici de transparència. 

SOM FONTPINEDA ha presentat propostes (podeu veure el 
programa electoral al nostre web) per solucionar els principals 
problemes de Fontpineda. Però qui té la capacitat de gestionar i 
decidir és l’Equip de Govern, que MAI ens ha convocat. Quedem a 
l’espera d’una trucada per treballar tots plegats per Fontpineda.

SOM FONTPINEDA és conscient que no es pot fer tot de manera 
ràpida, ni tampoc podem fer tot allò que és necessari. Ens falten 
recursos econòmics a nivell municipal i a nivell institucional 
(Diputació, Generalitat, Àrea Metropolitana i altres). Però sí 
sabem que amb els recursos disponibles es podrien engegar, per 
començar, projectes vitals per Fontpineda, com la seguretat, la 
participació ciutadana,... amb una bona estratègia de futur.

En propers números de elSOM anirem explicant totes les 
propostes, comencem amb els següents temes:

� Seguretat perimetral. La zona boscosa concentra, segons 
tenim entès, la major part dels robatoris. Considerem neces-
sari posar en marxa mitjans dissuasius com detectors de 
moviment i il·luminació que redueixin el risc en les llars 
properes a zona boscosa. Aquesta mesura s’ha provat 
exitosa en d’altres municipis.

� Visió i estratègia a llarg termini. Des de SOM FONTPINE-
DA, creiem que sense una planificació d’activitats, és inviable 
resoldre els problemes de deteriorament de les infraestructu-
res de la Urbanització. Sabem que requerirà temps i esforç, 
però el primer és assignar un pressupost i fer un pla el més 
aviat possible, que defineixi a llarg termini el camí per a 
resoldre-ho. SOM FONTPINEDA va presentar al·legacions 
als pressupostos de 2020 per incloure inversions a Fontpi-
neda, i van ser rebutjades per l’Equip de Govern (EP-PDF) 
deixant clar que no era prioritari.

No només son propostes, també son maneres de fer

� Creiem en la Participació ciutadana. El pressupost de la 
CMGF i les actuacions que s’hi estableixen tenen una part de 
discrecionalitat que ha de passar a ser consensuat amb els 
veïns. Existeixen mecanismes formals prou avançats per fer-ho, 
amb la màxima implicació del veïnat. En aquella part del pressu-
post que sigui possible, volem que entre tots decidim tot allò 
que considerem prioritari, i evitem així les decisions preses a 
criteri del governant de torn. 

Per tot això obrim aquest apartat on expressarem propostes i 
recollirem inquietuds. Tant de bò les facin seves i les duguin a 
terme, en pro a millorar la qualitat de vida de tothom.Ed
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Una bona planificació és important

Cal que caigui
per arreglar-ho? A

qu
es

t 
pa

l a
gu

an
ta

 e
ls

 c
ab

le
s 

de
 la

 ll
um

!

Una crònica
anunciada Algú s'hi entén?

Perquè no arbres
autòctons?

Talen pins no perillosos...

... i en planten a 5
metres més enllà?



Primer de tot volem traslladar el condol i suport a les persones 
que han perdut un ésser estimat, el nostre homenatge a totes 
les víctimes, també el nostre escalf i acompanyament als que 
han patit d’una manera o altra els efectes d’aquesta pandèmia. 
Donar reconeixement a l’exemplar comportament cívic de tots 
els veïns i veïnes, el seguiment que estan fent de les recoma-
nacions sanitàries, la solidaritat, disponibilitat i cooperació 
veïnal, la responsabilitat amb que estan vivint aquests mesos.

Volem recordar els veïns i veïnes que es van dedicar a fer i 
repartir mascaretes a tot aquell que en necessités. Els veïns i 
veïnes que es posaven en contacte amb d’altres que pogues-
sin necessitar ajut per diversos motius, que s’adonessin que 
no estaven sols. Hem vist com tothom va posar el seu gra de 
sorra per sentir-nos acompanyats en uns moments dolorosos 
i traumàtics per a tantíssima gent i que han sacsejat la nostra 
manera de viure. Hem demostrat que vivim en una comunitat 
generosa, i ens en podem sentir molt orgullosos.

Des d’aquí també volem agrair al món sanitari que han estat 
treballant sense descans, així com totes aquelles persones 
que des d’altres àmbits també han estat al peu del canó en 
moments tan difícils.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ens 
deixa aquestes dades a dia 5 de juliol de 2020 al terme de Pallejà.

Diumenge 21 de juny es va posar punt final a més de tres 
mesos d’Estat d’Alarma a tot el territori espanyol. Ha estat 
una etapa de normes, incerteses i algunes restriccions i 
dades contradictòries.

Iniciem una nova etapa LA REPRESA, lliure mobilitat interna a 
tot el territori de Catalunya, com també poder realitzar totes les 
activitats sense prohibicions, però amb condicions bàsiques:  
Distància, mascaretes sempre que sigui impossible mantenir-la, 
higiene de mans i dels espais. Preferència llocs a l’aire lliure per a 
la realització d’activitats. És la nostra responsabilitat EVITAR 
SITUACIONS DE RISC, AIXÍ COM DEFUGIR L’EXPOSICIÓ ALS 
MATEIXOS. Paciència i prudència, no podem fer passos enrere.

Ens hem adonat de la nostra vulnerabi-
litat i ens preguntem cóm serà el futur i 
això ens angoixa. Hem vist com la 
Covid-19 ha posat límit a l’experiència 
presencial i fomenta el risc que quedem 
replegats en la nostra pròpia bombolla 
digital. Ens preguntem si anem 
inevitablement cap a un món que es 
tanca. S’ha obert un temps d’incògni-
tes, de repensar el que fèiem, un temps de canvis que també 
ens poden dur coses bones, treballem-hi perquè així sigui i que 
ho sigui per a tothom. Desitgem que tan Europa, Estat, Generali-
tat, Organitzacions, etc, estiguin a l’alçada per tot allò que pugui 
venir, una crisi social com aquesta requerirà esforç, treball 
conjunt, idees i coratge, és a dir política en majúscules, 
esperem no decebre per la part que ens toca. 

Posem el millor de nosaltres per crear més valor a la societat.

Nom municipi Pallejà
Casos positius 118
Casos sospitosos 685
Taxa crua de positius per 10.000 habitants 102,54
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants 111,48
Habitants 11.508

MALEÏT COVID

La Masía de Can Montmany de Sobrerro-
ca, datada del siglo XIV y catalogada 
como de interés histórico, se ubica en un 
entorno natural privilegiado.

Desde hace años ha venido siendo 
habitual pasear por el bosque que rodea 
la urbanización y acceder, por los 
caminos que rodean o pasan junto a la 
Masía, en rutas a pie o en bicicleta que se 
extienden por la zona e incluso comunican 
con otros municipios como San Andreu, 
Corbera o el casco urbano de Pallejà.

Desde el inicio del actuaciones derivadas 
del COVID-19, esto ya no es así, se han 
producido algunos incidentes verbales con 
las personas que viven en la Masía y 
paseantes de la zona, y se han puesto 
vallas, señales de prohibido el paso, y 
otros medios para limitar al acceso a una 
zona que había sido habitual.

A fecha de hoy, tanto algunos vecinos 
directamente con el Ayuntamiento, como 
desde SOM, hemos realizado gestiones para 
conocer las razones de fondo de estas 
restricciones, y a la vez clarificar la titularidad 
de las fincas de este polígono en general, 
cuya aclaración podría afectar a los derechos 
de paso en esta parte del municipio.

Si bien están pendientes aspectos 
administrativos con el Ayuntamiento para 
la total regularización administrativa de la 
zona afectada, el resultado es que 
efectivamente la mayor parte de los 
terrenos y caminos que rodean la Masía 
no son de su titularidad, no procediendo 
restringir el paso. 

Desde SOM lamentamos estos incidentes 
entre vecinos y alguna persona de la 
Masía, y si fuera el caso, los problemas 
concretos acaecidos que hayan llevado a 

estas actuaciones restrictivas por parte de 
los residentes en la Masía.

Y es así, porque conocemos la predisposi-
ción histórica a facilitar el paso para 
diferentes actividades culturales, 
deportivas y de ocio, de los propietarios 
de esta Masía, por lo que esperamos 
recuperar en breve los hábitos de paseo 
en la zona de forma respetuosa y 
pacífica, pudiendo disfrutar de nuevo de 
un entorno privilegiado en armonía.

Caminos y entorno MASIA Can Montmany

L’Ajuntament de Pallejà, el passat 10/3/2020, va dictar la 
resolució següent: Establiment del Gabinet d’Alcaldia de 
seguiment del Coronavirus. Dels membres asignats pel 
Gabinet no hi havia cap representant de Fontpineda (ni tan 
sols el Partit pel Desenvolupament de F., tot i formar part de 
l’Equip de Govern). El mateix va succeir quan es va constituïr 

el Gabinet d’Alcaldia de seguiment del Glòria.



• SOM FONTPINEDA vol fer arribar tot 
el nostre agraïment i felicitacions als 
Mossos d’Esquadra, Policia Local i tot 
el personal sanitari del nostre Municipi 
per la gran professionalitat i treball 
constant realitzat durant el confina-
ment, en aquests temps tan difícils i 
complicats que vivim. Així mateix, per 

totes les ocupa-
cions avortades i 
robatoris que hem 
patit els darrers 
dies. GRÀCIES.

Incivisme a Via Primavera
•  Ens preocupa les trobades nocturnes 
que tenen lloc a Via Primavera. La 
barreja d'ampolles de vidres, gots, 
soroll i alcohol al carrer estan provocant 
un gran malestar als veïns. Les 
actuacions per part de l'ajuntament 
són insuficients. Més llum i un cartell 
de prohibit aparcar no han aconseguit 
que és deixin de produir aquestes 
molestes reunions. El descans dels 
veïns és urgent i prioritari. Volem 
accions reals. Necessitem més 
presència policial.

•  S’han demanat explicacions sobre 
tot el treball realitzat en el Parc dels 
Bufadors (zona Escola Oreig), el cost 
del mateix i en quins criteris es 
basen. INSTÀNCIA 2020-E-RE-1002 
presentada el 04/06/2020.

•  S’ha informat a l'Equip de Govern 
de l'Ajuntament de la falta de 
cobertura mòbil i poca eficiència de 
les comunicacions a moltes zones de
Fontpineda, tant necessàries a 
l’actualitat, ja que molts veïns teletre-
ballen des de les seves residències. 
SOM FONTPINEDA ha demanat les 
accions realitzades per l’Equip de 
Govern en els últims 5 anys davant de 
les operadores de telefonia mòbil, per 
millorar el servei a Fontpineda i d’altres 
barris de Pallejà. INSTÀNCIA presenta-
da el 7 de juny 2020-E-RE-1015.

Ple Ordinari 30 de gener 2020

• Moció conjunta dels Grups Municipals 
SOM, PSC-CP i ERC-AM en relació a l’estat de 
decadència dels serveis de llum i comunica-
cions aèries a Fontpineda i La Magina. 

Els esmentats grups municipals van 
interposar moció per millorar els serveis a 
Fontpineda i la Magina. Per decisió de 
l’Alcaldia la moció va passar a prec i no es 
va poder votar. L’alcaldia simplement es va 
donar per assabentada.

Ple Extraordinari 20 de febrer 2020

• Aprovació inicial, si escau, del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Pallejà per a 
l’exercici 2020, presentat per EP-ECG + 
Partit pel Desenvolupament de F. 

SOM FONTPINEDA havia presentat 
esmenes al Pressupost donat que no 
incloïa inversions a Fontpineda. El 
Pressupost va ser aprovat però SOM 
FONTPINEDA va votar en contra al no 
incloure cap esmena de les presentades.

Donat que la pandèmia del COVID-19 no 
permet fer Plens presencials, els següents 
Plens van ser telemàtics i retransmesos 
per YouTube. Es poden consultar al canal 
de l’Ajuntament.

Ple extraordinari 30 d’abril 2020

• Aprovació definitiva del Pressupost General 
de l’Ajuntament de Pallejà per a l’exercici 
2020. SOM FONTPINEDA es va mantenir en 
la seva posició inicial i va votar en contra.

Ple Extraordinari 18 de maig 2020

Durant la època més complexa de la 
pandèmia del COVID-19, l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de Pallejà no va convocar 
mai als Grups Municipals ni per donar 
informació ni per consensuar propostes 
d’actuacions pel municipi. En aquest 
context, els Grups Municipals SOM, PSC-CP 
i ERC-AM van demanar un Ple Extraordinari 
per tractar aquesta problemàtica.

En aquest Ple, l’equip de Govern va donar 
explicacions sobre:

• Serveis de neteja i desinfecció.
• Seguretat i compliment de les restric-
cions de mobilitat.
• Suspensió de terminis i aplaçaments en 

el pagament de tributs municipals.
• Actuacions de caire econòmic i social.
• Ajuts directes autònoms i petits empre-
saris, amb especial atenció a hostaleria i 
petit comerç.
• Ajuts pel manteniment de l’ocupació.
• Polítiques de foment i estímul del 
consum.
• Atenció a persones vulnerables i 
especialment, si fos el cas, a les de 
violència de gènere.
• Recomanacions transmeses a les 
ciutadanes i ciutadans

Agraïm les explicacions donades, però 
considerem que van arribar amb molt de 
retard. Analitzades, veiem que s’han fet 
coses puntuals, però creiem que insufi-
cients. Estem segurs que s'hagués pogut 
fer més i millor amb un consell format per 
tots els actors representatius del municipi. 
Esperem que amb l'impuls d'aquest Ple 
Extraordinari, proposat per SOM FONTPI-
NEDA, ERC i PSC, l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Pallejà passi a tenir una 
actitud de cooperació amb tots els partits 
polítics i institucions de Pallejà.

Les següents resolucions es van aprovar 
per unanimitat:

• MODIFICAR la dinàmica actual de l’Equip de 
Govern que fins ara no ha estat ni tant sols 
informativa, per passar a ser col·laborativa.

• REALITZAR reunions setmanals 
telemàtiques entre els portaveus dels
diferents grups que integrem el Ple del 
nostre Ajuntament.

Ple Ordinari 28 de maig 2020

• Moció conjunta dels Grups Municipals 
EP-ECG, PDF, ERC-AM, C's, PSC-CP i SOM 
FONTPINEDA hi va votar a favor. per a 
l'extensió del tramvia des de Sant Feliu de 
Llobregat al Polígon el Pla; Molins de Rei, 
fins l'intercanviador FGC a Sant Vicenç 
dels Horts i Pallejà.

• Moció dels Grups Municipals ERC-AM, 
PSC-CP i SOM per una Taula de Ciutat per 
gestionar conjuntament la crisi post 
COVID-19. SOM FONTPINEDA va votar a 
favor i es va aprovar per unanimitat.

En el moment d’imprimir aquesta publicació, 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament NO havia 
convocat l’esmentada Taula de Ciutat.
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