
 
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ DE L’AJU NTAMENT DE 
MOLLET DEL VALLÈS PER A PROMOCIONAR I ENFORTIR LES ACTIVITATS DE 
LES ENTITATS DE LA CIUTAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

ATÈS QUE Mollet té una forta vida associa�va amb una gran xarxa d’en�tats de tots els 

àmbits que enriqueixen la ciutat amb les seves ac�vitats 

ATÈS QUE  la par�cipació ciutadana és un element central  de la qualitat de vida a la 

ciutat i l’Ajuntament de Mollet sempre ha fet palès el seu total compromís amb la 

mateixa 

ATÈS QUE les en�tats i associacions de la ciutat juguen un paper primordial en aquesta 

par�cipació ciutadana i que l’associacionisme millora la convivència, el civisme i el sen�t 

de comunitat a tota la ciutat. 

ATÈS QUE la comunicació i difusió de les accions de les en�tats és un aspecte primordial 

per tal d’enfor�r el seu coneixement, la seva ac�vitat i la par�cipació dels molletans a 

les diferents associacions. 

Per aquests mo�us, el grup de Mollet en Comú proposa al ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

Primer.- Realitzar una campanya de difusió des�nada a promocionar el teixit associa�u 

de la ciutat i a incen�var específicament  a la ciutadania a que par�cipi ac�vament a les 

diferents en�tats de la ciutat 

Segon.- Augmentar el número d’espais i elements de mobiliari urbà adient  (plafons, 

marquesines, pirulis,...) per tal de facilitar la col·locació i distribució dels materials de 

difusió de les ac�vitats de les en�tats de Mollet 

Tercer.- Dedicar espais als mitjans de comunicació de l’Ajuntament (web municipal, 

panells electrònics situats als equipaments de la ciutat i possibles de nous, publicacions 

en paper i digitals, xarxes socials i canals digitals municipals. etc) a la reproducció directa 

dels materials que per difondre les seves ac�vitats edi�n les en�tats de Mollet. 

Quart.- Difondre àmpliament aquests acords a la ciutadania en general i a les en�tats 

de la ciutat 

 

Mollet del Vallès,  16 d’Abril de 2022 


