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APROVAT
01/10/2018 09:21

Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1757231 Z4CWR-0ELZC-GMQWN 4E39898F65693D816A264AD8FE0ECE63A8B28309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

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 setembre de 2018, per majoria absoluta dels regidors
i regidores presents ( 5 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 en contra del grup municipal
C's, 2 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a
favor 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 DE COMPROMÍS PER
CERDANYOLA,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ICV-EUiA, CANDIDATURA DE PROGRÉS I PEL
REGIDOR NO ADSCRIT PER LA PLENA NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA
CATALANA I LA PROMOCIÓ DEL CORRELLENGUA

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua 2018,
símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que caracteritza aquest municipi.
El Ple ACORDA
Primer.- DONAR SUPORT al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- DONAR SUPORT a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de
les activitats programades.
Tercer.- FER PÚBLICA aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
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d’aquesta corporació.
Quart.- DONAR SUPORT a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català entre persones i col·lectius, especialment
entre la població nouvinguda.
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Cinquè.- FER ARRIBAR aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana i als organitzadors locals del Correllengua."
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

