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Les Assemblees municipals obertes (AMO) estan pensades com una trobada de la ciutadania 

per tractar diferents temes d’abast municipal i no personalistes. L’objectiu final d’aquestes 

assemblees és el d’ampliar la participació i ampliar el nivell de democràcia a la nostra 

població, fent-la més participativa i oberta 

Si esteu interessats a participar-hi us podeu inscriure presencialment a l’Ajuntament de 

Sallent o bé a través de la web municipal  fins el dia 29 de juny.  

La segona Assemblea Municipal Oberta tindrà  lloc el proper dia 30 de juny 

de 2016 a les 20 hores a la Sala Joan Vilà i Valentí de Sallent. 

Abans de començar pròpiament l’Assemblea, els membre de la comissió presentaran: 

• Modificacions al reglament de les Assemblees municipals obertes que consisteix en: 

o Ampliació del termini d’inscripció fins el moment de realitzar l’assemblea.  

o Redistribució dels membres de la comissió en funció de les candidatures 

presentades per formar-ne part. 

o Canvi del dia establert al reglament per a la realització de les assemblees 

municipals.  

• Seguiment de les propostes presentades a la primera assemblea.  

Un cop tractades aquestes qüestions es procedirà a iniciar pròpiament l’Assemblea Municipal 

oberta que tindrà el següent:  

ORDRE DEL DIA 

Proposta 1:  

Creació de noves zones d’esbarjo per a infants a la zona del Poble Nou, retirada de les 

prohibicions relacionades amb el joc a les places del municipi i manteniment del 

passeig del riu i zona de sota del Pont vell.  

Proposta 2: 

Restauració de la vora del riu Llobregat des de la reclosa de cal Sala fins el Guix.  

Proposta 3: 

Aprofitament de l’edifici de l’antic escorxador de Sallent com a base patrimonial per a la 

creació de projectes d’empreses cooperatives locals.  

Proposta 4: 

Promoció d’un mercat mensual els dissabtes de productes ecològics i de proximitat 

únic a la comarca.  

Proposta 5 

Adquisició de material logístic per a realitzar diferents actes de petit i gran format per 

tal d’equipar el municipi de diferents materials que podrien utilitzar les entitats 

sallentines. 
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