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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 30 de novembre de 2017, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 4 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del
grup municipal CP, 3 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 i 3 vots en contra del grup municipal
CIU) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER MILLORAR
LA TRANSPARÈNCIA DELS ÒRGANS DE GOVERN DE CERDANYOLA I
L’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES AL PLE
Atès que les normatives actuals referents a la transparència i l’accés a la informació apel·len
com a elements bàsics i necessaris per a l’articulació de la nostra societat democràtica i
consolidada, establint d’aquesta manera una relació de proximitat entre els Ciutadans i els
seus representants polítics.
Atès que la ciutadania ha de tenir l’oportunitat de conèixer i jutjar l’actuació dels seus càrrecs
electes, d’acord amb les lleis que assenyalen que: “només quan l’acció dels responsables
públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions
que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen, podrem
respondre a una societat que és crítica i exigent”.
Atès que la nostra societat exigeix una regeneració democràtica que té entre els seus pilars
fonamentals el principi de responsabilitat i la rendició de comptes dels seus càrrecs públics,
promovent la cultura i la pràctica de l’avaluació dels seus representants polítics i el seu
govern dintre del marc d’unes institucions democràtiques, de manera que els permeti
recuperar la confiança ciutadana.
Atès que a tenor de l’anterior té especial rellevància l’activitat de l’equip de govern, de la
qual cal donar completa i concreta informatió a la ciutadania, part de la qual la constitueix
l’accés públic dels ciutadans/es a les agendes dels càrrecs municipals que componen l’equip
de govern, i que aquestes són reflex de l’activitat que duen a terme els càrrecs de l’equip de
govern en la seva vida pública i institucional, fonamentals per a que la població pugui tenir
una idea clara de qui participen en el procés de presa de decisions, quin treball realitzen
membres del govern i càrrecs de confiança.
Atès que el nostre grup ha presentat diverses mocions destinades a incrementar la
transparència i reivindicar un espai significant a la web per trobar fàcilment tant l’activitat de
l’alcalde, agenda, càrrecs de confiança..., junt amb la resta d’ítems obligatoris per llei que
estan pendents de complir encara una gran part d’ells, i per tal com es va comprometre
l’equip de govern en els primers mesos de mandat de donar un plus de transparència a la seva
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gestió i que encara aquestes alçades no tenim.
Atès el nivell de mocions presentades i aprovades en el ple sense encara execució per part de
l’equip de govern, reiterem la necessitat de donar visibilitat a aquestes mocions i el seu grau
de compliment, ja que la majoria han tingut un gran resò i una gran aprovació pel total de
membres del consistori.
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El Ple ACORDA
Primer.- ELABORAR un informe de l’agenda diària del nostre alcalde i regidors si no és
possible des de l’inici de mandat, que sigui a partir d’aquest any 2017, i que es faciliti la
informació a tots els grups detallant els llocs, actes, despeses amb la fi de fiscalitzar els diners
públics que es destinen a viatges, allotjament, manutenció, i objectiu dels mateixos realitzats
per aquestes persones junt amb el seu cost desglossat.
Segon.- PUBLICAR l’agenda de l’alcalde i de tots els regidors i regidores de govern i
càrrecs de confiança amb menció de les trobades i reunions mantingudes amb associacions,
empreses, sindicats, institucions públiques o privades i organitzacions de tota mena, així com
amb els representants de la societat civil. Aquesta informació es publicarà a la web a l’espai
de transparència –govern obert amb un format de fàcil consulta i amb la informació
actualitzada cada dia.
Tercer.- REDACTAR un informe mensual dels viatges per part de l’alcalde i de la resta de
membres del govern amb el cotxe oficial o qualsevol medi de transport propietat de
l’ajuntament, inclosos aquells que de forma auxiliar intervinguin funcionaris o empleats
públics, i que en el mateix informe consti el lloc, òrgan i acte amb la seva finalitat, junt amb
el cost de gasolina, peatge, kilometratge i qualsevol ítem derivat del trajecte.
Quart.- Reiteració de la necessitat urgent d’INSERTAR a la pàgina web de transparència de
l’ajuntament un apartat diferenciat, per poder consultar les mocions aprovades pel ple, i el seu
grau d’execució.
Cinquè.- En el temps que resta de mandat, ACTUALITZAR la web de transparència amb
tota la informació referent al compliment dels 80 indicadors que conformen el compliment de
la normativa en transparència, vetllant per la seva implementació des del nostre ajuntament
amb l’objectiu de donar la màxima informació als seus ciutadans i ciutadanes. "
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.

