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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 vots a favor 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 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CANDIDATURA DE
PROGRÉS, CIUTADANS I EL PARTIT POPULAR CONTRA ACTITUDS I
COMENTARIS DIVISIUS, EXCLOENTS I DE CAIRE XENÒFOBS
Atès que Catalunya s’ha configurat al llarg de la seva història des de la suma de persones
d’origen divers, cultures, creences i identitats múltiples.
Atès que aquesta configuració d’una societat plural fa de Catalunya un país divers.
Atès que Catalunya s’ha mostrat sempre com una societat oberta, acollidora, plural i
integradora, que fa de la diversitat un valor cabdal en la seva forma de ser.
Atès que el Parlament de Catalunya, va escollir en sessió plenària del dia 14 de maig de 2018
a Joaquim Torra Pla com a President del Govern de Catalunya.
El Ple ACORDA
Primer.- CONDEMNAR i reprovar tot tipus d’actituds i comentaris divisius, excloents i de
caire xenòfobs; contraris a la dignitat i respecte de les persones i que posen en risc els valors
d’una societat plural i diversa, així com suposen una ofensa vers molts ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.
Segon.- REFERMAR el compromís del Plenari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
amb un país obert, divers, plural i integrador.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al President del Parlament de Catalunya així com al
nou president de la Generalitat de Catalunya."
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.
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La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez
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