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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 5 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 3 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 abstenció del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, PARTIT POPULAR, CANDIDATURA DE PROGRÉS I CIUTADANS PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL A
CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que Cerdanyola és una ciutat amb un gran volum d’activitat sociocultural i esportiva, i
malgrat que les entitats utilitzen les xarxes i els mitjans de comunicació existents a la ciutat,
manquen espais físics, especialment en llocs de concurrència, per poder anunciar les seves
activitats, i on la ciutadania pugui penjar aquella informació que consideri d’interès. Hi ha
zones de la nostra ciutat on no hi ha cap espai físic per poder fer difusió d’allò que passa a
Cerdanyola.
Atès que a Cerdanyola comptem amb molts pocs informatius, coneguts com a “pirulís”, cal
tenir en compte que a la majoria de barris no n’hi ha cap, provoca que empreses i ciutadans
enganxin cartells a qualsevol espai de la ciutat, provocant sensació de deixadesa i de brutícia,
com a exemple tenim l’entrada del parquing de la plaça Francesc Layret.
Per tant, a banda d’incrementar aquests punts d’informació, des del PdCat creiem que hi ha la
necessitat de crear espais d’informació al carrer que els complementi. Actualment,
Cerdanyola compta amb dues pantalles d’informació digital sense utilitzar i obsoletes,
situades a la plaça Francesc Layret i al Pla de les Alzines, al barri de Les Fontetes, és per això
que proposem instal·lar nous panells informatius digitals que ajudin a fer visible l’activitat
sociocultural, esportiva i aquella que pugui ser d’interès per als veïns de Cerdanyola, i
començar a caminar cap a la “Smart City”.
Atès que l’article 22 de l’Ordenança municipal de via pública, medi ambient i convivència
ciutadana diu que “es prohibeix la col·locació i enganxada de cartells i adhesius fora dels
llocs determinats per l’Ajuntament”.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR a l’equip de govern a instal·lar diversos panells informatius tipus pirulí a
cada barri de Cerdanyola en un termini no superior a sis mesos.
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Segon.- INSTAR a l’equip de govern a instal·lar a la ciutat pantalles d’informació digital als
diferents equipaments públics o al seu entorn, com són: centres cívics, mercats municipals,
centres d’atenció primària, escoles, instituts i zones esportives municipals en un termini no
superior a sis mesos.
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Tercer.- CONVOCAR el Consell de Comunicació per acordar i establir els protocols i
mecanismes de funcionament del servei així com el codi ètic del mateix.
Quart.- INSTAR a l’equip de govern a que tota la informació institucional que es consideri
d’interès públic (activitats socioculturals i esportives, realització d’obres al barri, agenda
setmanal, etc) es faci pública en aquests panells informatius.
Cinquè.- TRANSMETRE aquests acords a les associacions de veïns, entitats culturals,
esportives, socials i a la ciutadania de Cerdanyola en general, publicant-los als mitjans de
comunicació locals."
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

