IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/10
/2018 PUNT 17
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: LBJHY-1ZLRN-HB0SO
Pàgina 1 de 3

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788813 LBJHY-1ZLRN-HB0SO E3A22A44EA7A5C9C0D741F40A20995AA6EF17C1A) 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.

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 25 d'octubre de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 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, 2
abstencions 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 PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A
LA CREACIÓ DELS CONSELLS DE BARRI

Atès que la participació ciutadana és dret fonamental de les persones, així reconegut per
l’Estatut de Catalunya en el seu article 29; “ Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar
en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de
representants, en els supòsits i en els temes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.
L’Estatut estableix així mateix el compromís dels poders públics amb el foment de la
participació; “Els poders públics han de promoure la participació social e l’elaboració, la
prestació i la l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i
associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte al
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia”.
Atès que per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social del
territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació
ciutadana, atès que als municipis es pot establir una relació més propera entre els ciutadans i
ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics. La implicació de la ciutadania a la
vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants a
l’Ajuntament, sinó que cal avançar realment cap a una democràcia participativa que accepti i
reconegui un major protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i
en les decisions que l’afecten. Aquesta implicació de la ciutadania en els afers públics
comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la comunitat.
Atès que en l’àmbit local s’ha construït en els darrers anys un marc per assajar i posar en
pràctica noves fórmules participatives, que permeten als ciutadans i ciutadanes implicar-se
més directament en els afers dels seus pobles i ciutats. Així, el món local ha anat acumulant
múltiples experiències i instruments que ordenen els processos i formes de participació. En
són un bon exemple els reglaments de participació ciutadana, les agendes 21, els plans
d’actuació municipal, els consells de ciutat i els plans participatius que s’han endegat a molts
municipis.
Atès que, per altra banda, a la Carta Europea de la Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
reconeix el dret de tothom “a la ciutat”, entesa com espai de participació democràtica i lloc de
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convivència i de realització humana; i en particular, afirma el dret a la participació política, el
dret d’associació, de reunió i de manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de
cap tipus. La Carta configura igualment l’eficàcia dels serveis públics municipals i el principi
de transparència com a drets ciutadans que cal respectar i garantir.
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Atès que el nostre compromís municipal, el concebem de manera dinàmica, orientat a la
voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de
proximitat.
Atès que la nostra proposta va dirigida a la creació dels “consells de Barri”, uns òrgans de
participació més propers als ciutadans i ciutadanes. L’objectiu principal d’aquests consells és
implicar al veïnat, associacions i entitats en la millora del funcionament del barri i de la seva
gestió. Ho entenem com la “participació més propera al vostre barri”.
Aquests consells han d’estar oberts a la participació de tot tipus d’entitats del barri
corresponent, ja siguin associacions de veïns, culturals, socials, esportives, juvenils, gent
gran, etc.
Atès que per tal de que siguin representatius, que siguin la veu del barri i un interlocutor vàlid
davant la administració municipal, l’Ajuntament haurà de exigir el compliment dels protocols
participatius i estatutaris interns que han de regular tots el consells, amb tota la transparència
democràtica.
Atès que la periodicitat de les reunions i de les seves reunions plenàries dependrà del que
acordem, aquestes reunions han d’estar obertes al públic. Han de disposar de grups de treball
per fer el seguiment d’assumptes concrets del barri relacionats amb les obres, el funcionament
dels serveis, la seguretat, la mobilitat i els plans de barri.
Atès que els grans debats locals i les conclusions respecte els temes de més calat de
Cerdanyola puguin gaudir d’un ampli consens ciutadà.
El Ple ACORDA
Primer.- PROMOURE la creació d’una taula de treball amb els agents implicats, per tal de
avançar en la creació dels Consells de Barri, definir el seu funcionament bàsic i els requisits
que han de complir per ésser representatius dels veïns de un barri , uns òrgans territorials de
participació de caràcter consultiu, , que fan arribar propostes a l’Ajuntament sobre el
funcionament dels barris i de la ciutat, així com la creació del consell municipals de Barris.
Segon.- GARANTIR, mitjançant la seva regidoria de participació ciutadana, la qualitat
representativa dels consells amb l’exigència del compliment dels protocols estatutaris bàsics
de funcionament democràtic.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a totes les entitats i plataformes veïnals, associacions i
col·lectius registrats de gent gran, entitats culturals, esportives i socials registrades a
Cerdanyola."
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,
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