
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 30 de març de 2017, per unanimitat dels regidors i 
regidores presents, l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS – 
PSC I PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA MILL ORA DE L’ESPAI 
PÚBLIC DE CERDANYOLA 2000

Atès que amb la voluntat de garantir i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes 
és necessari dur a terme aquelles actuacions i inversions que dignifiquen els nostres carrers, 
les nostres places i els nostres barris. En definitiva, l’espai públic que tots i totes compartim.

Atès que el barri de Cerdanyola 2000 va patir durant molts anys una manca d’inversions que 
va portar a un deteriorament important de l’espai públic del barri, i a l’aparició de problemes 
importants com ara les inundacions que es produïen en algunes zones.

Atès que els veïns del barri de Cerdanyola 2000 fa anys que venen reivindicant millores al 
seu barri i solucions als problemes reals que els afecten.

Atès que en el període 2011-2015 es va iniciar una reforma del barri que va començar 
resolent els problemes d’inundabilitat i va continuar amb la millora de les places. Sempre 
comptant amb la participació dels veïns.

Atès que el Ple de gener de 2012 va aprovar, per unanimitat, una moció per impulsar un pla 
de manteniment i millora de l’espai públic al barri de Cerdanyola 2000. A data d’avui, i 
malgrat que el grup de Compromís per Cerdanyola va ser un dels proposants d’aquella moció, 
després de gairebé dos anys amb la responsabiltiat de governar la ciutat, no han fet res, ni pel 
barri, ni pels veïns.

Atès que tot i les inversions fetes al barri de Cerdanyola 2000 durant el període 2011-2015, 
encara queden actuacions urgents a fer.

Atès que cal intervenir de forma urgent al carrer Sevilla, a les places Andorra i Empordà on hi 
ha aparcaments a sota i, finalment, al carrer Irlanda.

El Ple ACORDA

Primer.- INSTAR  al Govern municipal a recuperar l’anàlisi i la diagnosi de les patologies per 
filtracions d’aigua i valoració de les possibles solucions en aquelles zones de les places 
Andorra i Empordà on hi ha aparcaments a sota que es va elaborar durant l’anterior mandat. 

Segon.-  INSTAR  al Govern municipal a elaborar els projectes necessaris per culminar la 



darrera fase de la reforma integral del barri Cerdanyola 2000 i executar les obres de reforma 
de les places Andorra i Empordà, concretament en les zones on hi ha aparcament a sorta i 
també del carrer Irlanda així com actuar de forma immediata i urgent al carrer Sevilla. 

Tercer.- INSTAR  al Govern municipal a iniciar les obres durant aquest any.

Quart.- INSTAR  al Govern municipal a que compti amb la participació de l’associació de 
veïns, l’associació Plataforma Cerdanyola 2000 i els veïns i veïnes del barri en tot el procés. 

Cinquè.- INSTAR  al Govern municipal que prengui les mesures necessàries per garantir el 
correcte manteniment de l’espai públic de Cerdanyola 2000, especialment pel que fa al reg de 
la jardineria de les places ja reformades."

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.


