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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 abstencions 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 abstenció 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 I EL PARTIT POPULAR PER A LA
CONVOCATÒRIA DE 4 NOVES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL
Atès que hi ha una preocupació creixent a Cerdanyola relacionada amb les robatoris a interior
de l’habitatge i la seguretat ciutadana en general.
Atès que la plantilla de la Policia Local està sota mínim ja que té un total de 16 vacants, un
20% de la plantilla teòrica.
Atès que la mitjana d’edat dels agents de la Policia Local és de 47 anys, motiu pel qual cal
preveure la renovació de part d’aquest en els propers anys per jubilacions i segona activitat.
Atès que no s’han convocat places d’agents de Policia Local des de l’any 2015.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR el govern municipal que faic els tràmits pertinents per convocar de manera
urgent 4 noves places per a la Policia Local per tal que es puguin incorporar al curs de
Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya previst al proper setembre i
ja estiguin operatius com agents en pràctiques l’estiu vinent.
Segon.- INSTAR el govern municipal que presenti abans d’acabar l’any 2018 un pla de
provisió i renovació de la plantilla de la Policia Local per tal de cobrir les vacans actuals més
les previstes a curt i mig termini, acompanyat de la dotació econòmica corresponent. "
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,
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