
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 5 d'octubre de 2017, per unanimitat dels regidors i 
regidores presents, l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE 
SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A  CATALUNYA

Atès que actualment el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació́  i la 
Comunicació́ , amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la 
capacitació́  de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar 
l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les 
empreses i, en general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 

Atès que l’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació́  i al coneixement 
haurà̀ de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració́  més 
intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió́  intel·ligent de la informació́ , interoperabilitat o seguretat, que impacten 
transversalment en l’accés, la prestació́  i la millora dels serveis públics.

Atès que evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació́  es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques 
que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, 
possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les 
tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses. 

Atès que com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada 
pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital. 

Atès que amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les entitats municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada amb totes les institucions públiques i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació́ :
 
- El desplegament i la gestió́  coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions 
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les 
empreses de Catalunya.

 - L’impuls d’una nova administració́  digital, que més enllà̀ de l’extensió́ de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï ̈ el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una 



administració́ més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català̀ (smartCAT), tot 
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer 
de Catalunya una Smart Region de referència internacional. 

- L’adopció́ de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de 
la protecció́ dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

 - El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància 
de la disrupció́  que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà̀ per donar resposta a la 
demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries. 

El Ple ACORDA

Primer.- DONAR SUPORT al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat entre la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació́  de Barcelona, la Diputació́  de Tarragona, la Diputació́  
de Lleida, la Diputació́  de Girona, l’Associació́  Catalana de Municipis, la Federació́  de 
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a 
col·laborar en la implementació́  dels objectius d'aquest Pacte.

Segon.-  COMUNICAR  aquest Acord a l’Associació́  Catalana de Municipis, la Federació́  de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya."

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.


