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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 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 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A
L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS ACORDS DE LES MOCIONS APROVADES
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Atès que les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual els regidors i
regidores dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament fem servir per a elevar
propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat, aconseguir l’aprovació en el Ple i
la seva execució.
Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d’opinions i idees que
existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important. És fonamental
que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en una mera declaració
política sense trascendència ni eficàcia per manca total de voluntat de l’Equip de govern. No
poden quedar-se de cap de les maneres en una declaració d’intencions davant de la
ciutadania. Moltes de les mocions, preguntes i precs realitzats són producte de demandes
d’organitzacions, plataformes, entitats o associacions, com també de la pròpia gestió interna
de la institució o de peticions dels ens locals. La part dedicada al seguiment i control de la
gestió corporativa i als precs i preguntes es configura com un espai de fiscalització
constructiva d’impuls i orientació política necessaris per a la qualitat democràtica de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i alhora esdevé un àmbit d’utilitat que possibilita
l’aproximació de la ciutadania en l’acció política d’aquesta institució.
Atès que quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels acords adoptats i
dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions aprovades en el Ple.
Lamentablement tenim un munt d’exemples al nostre Ajuntament que algunes mesures que
s’executen (poques...) no són fidels a l’esperit de la moció o als objectius que es perseguia en
presentar-la.
Atès que existeixen acords que no s’han dut a terme o que la seva aplicació s’ha perllongat
excessivament en el temps. Especialment aquells acords de mocions dels Grups Municipals
de l’oposició que resulten incòmodes a l’equip de govern però que són de directa
competència municipal i afavoreixen el conjunt de veïns i veïnes de la ciutat.
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Atès que per garantir l’execució dels acords de les mocions s’han d’incorporar no només el
compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó també mesures
concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius.
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Atès que en el Ple de 30 de novembre es va aprovar la “Moció per millorar la transparència
dels òrgans de govern de Cerdanyola i l’execució de les mocions aprovades al Ple” i en que
entre els 5 acords només un fa referència al tema de les mocions, els altres tracten d’elaborar
informes sobre l’agenda d’alcalde i regidors, la publicació d’aquesta agenda, la redacció
mensual d’un informe dels viatges per part de l’alcalde i regidors.
Atès que un cop les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el compliment
dels quals cal garantir per la credibilitat institucional i per a la legitimat política. En aquest
sentit, els grups polítics de l’Ajuntament hem de rebre la informació del desenvolupament
dels acords i la seva execució o se’ls ha de comunicar de manera justificada la impossibilitat
material de dur-los a terme. No podem acceptar i diem prou a com gran part de les propostes
que treballem i han estat aprovades cauen en l’oblit, deixant sense efecte la feina, el debat i
els acords aconseguits. En el que portem d’aquest mandat, han passat per aquest plenari la
xifra de més de 150 mocions. Desconeixem totalment el seu estat d’execució. Uns exemples:
com tenim l’inventari i retirada progressiva de l’amiant, el pla de les instal·lacions esportives,
l’estudi sobre l’impost dels valors dels terrenys, pla d’inversions 2017/2019, el control dels
sorolls a la via pública, zona 30 mobilitat sostenible, transport públic a l’àrea metropolitana,
la retirada de la simbologia franquista, i podríem seguir...
El Ple ACORDA
Primer.- DOTAR a les mocions aprovades pel Ple d’un compromís de caràcter polític del
govern municipal.
Segon.- INSTAR al Govern municipal a que faci partícip i generar diàleg permanent amb les
grups proposants de les diferents mocions aprovades per a la correcta execució dels acords
aprovats i la correcta adequació a l’esperit de les mocions.
Tercer.- INCLOURE a l’ordre del dia del Ple un punt sobre la informació de l’estat
d’execució dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en les
mocions aprovades tres sessions plenàries abans.
Quart.- Quan les mocions aprovades pel Ple municipal comportin l’inici d’un expedient o
tràmit d’actuació municipal, PASSAR les mocions a la regidoria que en tingui delegades les
competències i es seguirà el tràmit que correspongui en raó de la matèria.
Cinquè.- APROFITAR el portal de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament per
incorporar-hi els textos de les mocions, el calendari i el grau d’execució dels acords adoptats,
així com també les preguntes i respostes presentades al Ple. "
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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