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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 en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 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 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT POPULAR, CANDIDATURA DE
PROGRÉS I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA
DE SEGURETAT LOCAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que hi ha un deteriorament de la sensació de seguretat ciutadana a Cerdanyola.
Atès que d’acord amb la llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya és l’alcalde que presideix aquest òrgan encarregat d’establir les polítiques de
seguretat local, fixar els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels diversos
cossos de policia que actuen al municipi, amb la participació dels diversos sectors socials que
es poden veure afectats.
Atès que Bellaterra té unes característiques geogràfiques i físiques pròpies, netament
diferenciades de la resta de barris de Cerdanyola.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR l’alcalde de Cerdanyola, com a president d’aquest òrgan, a convocar la
Junta Local de Seguretat de Cerdanyola.
Segon.- INSTAR l’alcalde de Cerdanyola a convidar el president de l’EMD Bellaterra a la
Junta Local de Seguretat i fer-lo partícep de les deliberacions i informacions allà exposades
fins on siguin legalment possible.
Tercer.- INSTAR l’alcalde de Cerdanyola a demanar específicament a Mossos d’Esquadra i
Policia Local que presentin un informe balanç sobre la seguretat general de Cerdanyola i un
d’específic sobre Bellaterra, així com que, en base a aquests informes, actualitzin el pla de
seguretat per a Cerdanyola i elaborin un pla de seguretat específic per a Bellaterra."
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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

