
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 27 de juliol de 2017, 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 i 1 vot a favor del regidor 
no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT EN SUPORT D E L’ESPORT 
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Atès que l’Associació de l’Esport de Cerdanyola, que actualment aplega el 90% dels clubs i 
entitats esportives actives a la ciutat, i que representa més de 10.000 esportistes integrats en 
aquestes, i que vetlla pels interessos de tot l’esport de la ciutat, tal i com recull el manifest de 
l’esport “L’esport UnEix” amb 10 demandes o punts a treballar, fruit del debat, reflexió i 
aprovació per una àmplia majoria dels seus associats el maig del 2015. Els membres de l’
AEC cansats de veure que no podem seguir així, es van reunir amb data 10 de juny de 2017, 
per decidir unànimement dir prou a la situació que està patint l’esport des de fa molts anys, 
especialment en el terreny de les inversions en instal·lacions esportives, tant en el 
manteniment i actualització de les existents, com en la construcció de les noves que tanta 
falta fan a la ciutat i que estaven incloses en el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 
(MIEM) aprovat pel ple del 26 de juliol de 2007. Però també per la inexistència d’un pla 
estratègic per l’esport de Cerdanyola que afavoreixi l’activitat esportiva de projecció de 
Cerdanyola dins i forna de la ciutat. Tampoc no volem oblidar-nos del funcionament i gestió 
de la Regidoria d’Esports i el Consell Municipal els últims 10 anys, que en molts casos no ha 
estat a l’altura de les necessitats. Moltes de les seves decisions s’han pres en la majoria dels 
casos sense comptar amb les entitats i especialment els darrers anys en què s’ha agreujat fruit 
de la deixadesa i canvis per part del govern actual de la ciutat. 

Atès que és per això que fem palès el malestar dels clubs als quals representem i volem 
transmetre la situació deficitària que està patint l’esport de la ciutat. Tanmateix, reiterem la 
nosta voluntat i compromís de seguir treballant per garantir que tothom pugui fer esport en les 
millors condicions possibles a Cerdanyola.

Ates la situació límit i precària que està vivint l’esport de Cerdanyola, fruit de tants anys d’
oblit per part dels representants públics i dels partits polítics representats en el consistori i 
governs de la ciutat durant els últims 10 anys. 

Ates la decisió de l’ajuntament de tirar endavant les obres del ZEM Xarau i un calendari d’
obres molt perjudicial pels interessos de les entitats, clubs i esportistes usuaris d’aquesta 
instal·lació, i que no s’han tingut en compte les seves demandes en quant al perjudici que 
tindran en la pràcitva esportiva i de competició durant el tancament de l’accés a l’equipament 



per un mínim de 6 mesos. 

Atès que el pla d’inversions 2017-19 presentat pel govern no s’ajusta en cap cas a les 
necessitats reals de l’esport, i menys al que consta en el Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals (MIEM) que es va aprovar en el ple de 26 de juliol de 2007, i que es tenia que 
desenvolupar en els últims 10 anys. 

Atès el funcionament actual de la Regidoria d’Esports i del Consell Municipal de l’Esport, 
que no s’ajusta a la realitat que viu l’esport de la ciutat, i encara menys de les necessitats que 
tenen les entitats i clubs esportius de Cerdanyola. 

El Ple ACORDA

Primer.- DEMANAR  l’adhesió a les 10 demandes que l’esport de la ciutat va definir en el 
seu manifest “L’esport UnEix” de maig del 2015.

Segon.- DEMANAR  la paralització de l’inici de les obres, fins que no es defineixi clarament 
els procediments i el calendari de l’execució de les obres per evitar que afectin o agreugin el 
funcionament i ús de les instal·lacions esportives per part de les entitats, clubs i esportistes, 
afectant el mínim possible als calendaris esportius. Si cal posposar les obres al juny de 2018, 
un fet que donaria que els mesos de juny, juliol i agost, de poca activitat esportiva, fossin els 
més ideals per fer la part més gran de l’obra. 

Tercer.- DEMANAR  que es modifiqui el Pla d’inversions o s’inclogui una partida 
pressupostària per definir i redactar els projectes executius de les tres instal·lacions esportives 
necessàries a dia d’avui a Cerdanyola incloses en el manifest de l’esport i que ja establia el 
MIEM de 2007, és a dir: un pavelló de tres pistes, uns piscina de 25 metres amb grades pel 
públic, i una pista d’atletisme per poder organitzar competicions oficials. 

Quart.- DEMANAR  una reorganització i canvi del seu funcionament, entenent que és una 
àrea municipal al servei de l’esport i que la seva funció és facilitar la feina que fan les entitats 
i clubs de la cituat en bé de l’esport. 

Cinquè.- DEMANAR  modificar el reglament del Consell Municipal de l’Esport, vigent de 19 
d’octubre de 1995, per actualitzar-lo, fent d’ell una veritable eina de treball i participació que 
serveixi per prendre decisions dels temes que afecten l’esport de Cerdanyola en tots els seus 
àmbits: competitiu, formatiu, social, escolar, salut, gent gran o de lleure. Volem que sigui 
més participatiu i que tothom pugui dir la seva (regidoria, entitats, clubs, AMPAS, escoles, 
tècnics, esportistes, directius, regidors i polítics), ja que considerem que tot el que no passi 
pel Consell Municipal de l’Esport no pot tenir cabuda a l’esport de la nostra ciutat. "

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.


