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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
29/10/2018 14:30

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788760 Z585Y-DAYXK-SLWGY D48DE73BEB2DA9640A6BBABF25D00AAEB630220A) 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 25 d'octubre de 2018, 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, 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 CANDIDATURA DE PROGRÉS,
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CIUTADANS, PARTIT POPULAR,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT PER AGILITZAR L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGONA
ACTIVITAT DE LA POLICIA LOCAL
Atès que al plenari de data 29 de desembre de 2016 va quedar aprovat per unanimitat inicialment el
reglament de segona activitat de la Policia Local.
Atès que a data d’avui i havent passat gairebé dos anys des de la seva aprovació inicial no s’ha
sotmès a valoració del Ple per a l’aprovació definitiva.
Atès que en data 5 d’abril de 2018 es va aprovar per unanimitat una moció en la que es requeria que
amb un termini inferior a tres mesos es portés a Ple l’aprovació definitiva.
Atès que havent complert aquest termini amb escreix no s’ha donat compliment a la moció abans
esmentada.
El Ple ACORDA
Primer.- SOL·LICITAR a la Secretària Municipal l’emissió de l’informe preceptiu respecte de les
al·legacions presentades al reglament de segona activitat aprovat inicialment en el termini de deu dies
hàbils des de l’aprovació d’aquesta moció.
Segon.- SOL·LICITAR a l’alcalde que posi a disposició dels regidors i regidores del plenari tota la
documentació relativa a l’expedient del reglament de segona activitat de la Policia Local així com
l’informe de secretaria sol·licitat al primer acord."
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

