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1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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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 31 de maig de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER POSAR EL NOM A UNA PLAÇA DE LA CIUTAT DE “MARIA
CARMEN ESCUDÉ BALASCH – COFUNDADORA ASSOCIACIÓ LA TORTUGA”
Atès que el passat 10 de novembre de 2017 va morir Maria del Carmen Escudé Balasch.
Maria del Carmen Escudé, juntament amb altres veïns de Cerdanyola, van unir esforços i van
lluitar per una ciutat sense barreres arquitectòniques en l'espai públic, que permetés
convertir-la en una ciutat accessible.
Atès que l'any 2003, Maria del Carmen Escudé i altres persones veïnes de Cerdanyola, van
fundar la "Associació Tortuga", l'objectiu principal de la qual era suprimir les barreres de tot
tipus, permetent una adequada mobilitat per a totes les les persones.
Atès que fruit del seu constant esforç i lluita permanent, han aconseguit que molts
comerciants, comunitats de propietaris, així com transports públics eliminessin les barreres
arquitectòniques que existien en els seus edificis, establiments o vehicles respectivament.
El Ple ACORDA
Primer.- DONAR un nom a un espai públic, preferentment una plaça de la ciutat, amb el nom
"Maria Carmen Escudé Balasch -Cofundadora Associació La Tortuga".
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Comissió del Nomenclàtor perquè ho faci
efectiu el més aviat possible."
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

