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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 ( 4 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 abstencions 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
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, CANDIDATURA DE PROGRÉS I EL PARTIT
POPULAR PER LA TRANSPARÈNCIA I LA BONA PRAXI DELS MEMBRES DEL
PLENARI
Atès que la transparència, el rigor, la bona praxi i l’honestedat són qualitats elementals que es
pressuposen en un càrrec públic i que són, a més, criteris indicatius de la qualitat democràtica
de qualsevol institució.
Atès que davant de la preocupació creixent per part de la ciutadania en front dels casos de
corrupció política, mala gestió econòmica i fins i tot falsificació dels currículums per part
d’alguns càrrecs públics, cal que actuem amb la màxima transparència i rigor, de manera que
qualsevol persona pugui tenir una informació veraç.
Atès que per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC de Cerdanyola
del Vallès va realitzar un prec al passat plenari del mes d’abril en el que sol·licitava als
regidors i regidores del plenari que acreditessin la formació que havien fet constar a la web
municipal. En el mateix prec, s’informava que si aquesta formació no havia estat acreditada
abans del darrer dia hàbil per registrar mocions, el grup municipal d’ERC registraria una
moció en aquest sentit per tal de sotmetre-la a debat i votació al ple ordinari de maig.
El Ple ACORDA
Primer.- INDICAR als regidors i regidores que han fet constar la seva formació a la web
municipal que hauran d’acreditar-la en un termini no superior de 20 dies naturals des de
l’aprovació d’aquesta moció.
Segon.- INCLOURE un punt a l’ordre del dia del ple següent a l’aprovació d’aquesta moció
en el que s’informarà dels regidors i regidores que han acreditat els seus estudis, així com
dels regidors i regidores que, fent constar la seva formació a la web municipal, no han
acreditat els estudis.
Tercer.- INDICAR que, a partir del moment de l’aprovació de la moció, no es publicaran a la

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 31/05
/2018 PUNT 15
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: CI2U3-WB4NG-BMXGT
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
04/06/2018 09:11

web municipal els estudis dels regidors i regidores fins que aquests no hagin estat acreditats."
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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

