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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 27 d'octubre de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal
C's, 3 vots en contra del grup municipal PP, 2 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 SOBRE TRANSPARÈNCIA
I PARTICIPACIÓ

Atès que l’actual govern es va estructurar en base a un debat sobre un Pla d’Acció Municipal
(PAM), que ha quedat inconclús.
Atès que les governances d’alta qualitat democràtiva estableixen que cal cercar fórmules de
participació de la ciutadania en el govern municipal.
Atès que l’establiment d’un PAM participat s’ha demostrat com una bona pràctica
democràtiva i així es pot comprovar en les pràctiques municipals més innovadores.
Atès que, donat que un PAM així entès es converteix en un autèntic contracte amb la
ciutadania, on es pot fer una avaluació clara de l’assoliment dels objectius allà expressats i
això permet un millor control democràtic del govern per part de la ciutadania.
El Ple ACORDA
Primer.- IMPULSAR, per part del govern municipal, l’aprovació d’un Pla d’Acció
Municipal (PAM) inicial, amb objectius concrets, mesurables, quantificats i periodificats. Les
mesures del PAM hauran de ser complementàries a les activitats ordinàries que la gestió
municipal ha de realitzar segons les competències obligatòries establertes per llei.
Segon.- PRIORITZAR d’acord aquest PAM i no a la discrecionalitat de grups municipals o
regidories les propostes de taxes i preus públics, pressupostos i inversions.
Tercer.- DONAR a conèixer aquest PAM inicial a la ciutadania i oferir un termini de 30 dies
per recollir propostes i suggeriments. Que el Govern valori totes les propostes i determini
quines són susceptibles d’incorporar-se al PAM, fent un retorn i devolució del sentit de la
seva proposta (acceptació o no i per què). Establir una proposta de Pla d’Acció Municipal
definitiu.
Quart.- APROVAR per Ple aquest PAM definitiu.
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Cinquè.- ESTABLIR el portal municipal, web o seu electrònica com a canal destacat i molt
accessible d’informació, a partir del qual es faci seguiment del seu grau d’acompliment.
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Sisè.- CONVERTIR el PAM aprovat en l’eix que guiï el debat dels nous pressupostos i
inversions d’aquest mandat."
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.

