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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 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 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, 2 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 PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA INSTAURACIÓ D’UN PLE EXTRAORDINARI ANUAL SOBRE
L’ESTAT DE LA CIUTAT
Atès que seguint en els nostres objectius de cercar la major transparència i participació i
donat que el Ple és el màxim òrgan de participació democràtica i el marc on les forces
polítiques representades han de poder posar i defensar el seu projecte per la ciutat,
considerem que en caràcter anual i d’una manera regulada i consensuada, creiem necessari i
convenient la instauració de la celebració d’un Ple Extraordinari a l’any sobre l’estat de la
ciutat.
Atès que aquest debat enriquirà la qualitat democràtica d’aquest ajuntament, a més permetrà
incidir d’una manera positiva en el dia a dia dels ciutadans i en la millora dels serveis.
Atès que aquest debat que proposem sobre l’estat de la ciutat ha de ser en positiu, que
serveixi per confrontar idees i projectes a favor de cerdanyolenques i cerdanyolencs, un debat
en què tots puguem presentar les nostres propostes de resolució.
Atès que aquestes propostes han d’estar encaminades a què es prenguin mesures i es
desenvolupin accions a favor de la millora de la ciutat i que permetin donar solucions viables
i reals a les necessitats de la ciutadania, que millorin l’acció que ha de dur a terme el govern
municipal, ja que finalment és ell qui té la responsabilitat de complir i de fer efectius els
acords que es prenguin.
Atès que aquest debat també ha de permetre a totes les forces polítiques exposar i fer arribar a
la ciutadania la visió que cada una de nosaltres tenim del que passa a Cerdanyola, així com
també la valoració que fem de la gestió del govern, les explicacions que plantegem per
millorar i pal·liar les mancances i els problemes que tenim en el dia a dia i com ho faríem.
Atès que aquest debat de caràcter extraordinari i sempre abans de l’aprovació anual del
Pressupost, com una forma d’enfortir el diàleg, l’entesa i el consens entre els grups polítics de
la oposició i d’aquests amb el govern municipal, això ens hauria de permetre arribar a grans i
amplis acords pel bé de la ciutat.
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Atès això, de tota manera, també volem fer-ne la consideració que la instauració d’aquest
debat a la ciutat repercutirà d’una manera molt positiva en ella mateixa i també en el present i
el nostre futur més immediat.
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El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR el govern a instaurar a partir del mandat vinent i durant el primer trimestre
de l'any, un Ple Extraordinari a celebrar abans de l’aprovació del ple municipal del Pressupost
municipal, sobre l’estat de la ciutat de Cerdanyola i en el que es permeti la presentació i
posterior votació de propostes de resolució sobre el mateix per part de totes les formacions
polítiques que formin part del Ple.
Segon.- REFORMAR el nostre ROM i si cal de forma urgent, i si s’escau, d’aquells
reglaments interns que es vegin afectats per aquesta proposta per tal d’adaptar-ho i que en ell
quedi recollit aquest Ple Extraordinari sobre l’Estat de la nostra ciutat, i també regulat el seu
funcionament. "
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

