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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN DEFENSA DE L’OBERTURA
DURANT ELS MESOS D’ESTIU DEL CAP FONTETES
Atès que la defensa de la salut pública i de les polítiques que garanteixen la mateixa haurien
de ser un desig transversal del conjunt de forces polítiques de la ciutat.
Atès que per a que una salut pública sigui de qualitat un dels principals elements amb els que
ha de comptar és la proximitat.
Atès que el principi de proximitat és encara més important, si cap, en aquells barris més
envellits de les ciutats.
Atès que les polítiques d’austeritat –que mai s’haurien d’haver produït en l’àmbit sanitarihaurien de relaxar-se quan els índex macroeconòmics apunten indicis de recuperació
econòmica.
Atès que durant els darrers anys els veïns i veïnes del barri de les Fontetes hem patit el
tancament durant els mesos d’estiu del CAP de proximitat.
Atès que aquests tancaments han suposat greus trastorns a la gent, sobretot, amb dificultats de
mobilitat i de desplaçament.
El Ple ACORDA
Primer.- PORTAR A TERME quantes accions siguin necessàries per garantir el no
tancament del CAP Fontetes durant l’estiu de 2018.
Segon.- ACTUAR de forma coordinada institucional i veïnalment per tal de transmetre un
missatge clar, contundent i d’unitat davant dels responsables polítics del Departament de la
Generalitat.
Tercer.- FER ARRIBAR aquesta moció al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri de Sanitat, a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i al Parlament de
Catalunya."
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

