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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 25 d'octubre de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra 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 i 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
CANDIDATURA DE PROGRÉS, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,
CIUTADANS, PARTIT POPULAR, INICIATIVA CATALUNYA VERDS I EL
REGIDOR NO ADSCRIT PER RESOLDRE LA SITUACIÓ D’ESTANCAMENT EN
QUÈ ES TROBA L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA NÚM. 43 I 46
Atès que en el plenari de 27 de setembre 2018, la proposta de acord en aprovació inicial,
presentada pel govern sobre modificació de les ordenances 43 i 46 de preu públics per
serveis prestats dels serveis de Educació, Esports , Cultura i Joventut i també de les
Instal·lacions del Parc Esportiu Guiera, va quedar sobre la taula per votació majoritària del
membres del ple.
Atès que el motiu que varen argumentar la majoria de regidors en aquell plenari era que
l’expedient estava incomplet per la manca d'informes preceptius.
Atès que el criteri de secretària pel que fa als informes requerits està contraposat al del
departament instructor de la proposta d’acord i això ha generat un bloqueig per poder
completar l’expedient.
Atès que les conclusions de la diligència de secretària del mes de setembre núm. 55/2018
sobre l’exped. 20/2018/4 d’aquesta proposta d’acord, era la següent:
La inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia de la sessió del Ple del mes de setembre de
2018, sense incorporar a l’expedient els informes preceptius (de Tresoreria, Secretaria o
Intervenció), sense perjudici d’altres conseqüències jurídiques, comportaria la nul·litat de la
modificació de les ordenances citades, de conformitat amb el que preveu l’article 47.1.e) de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , de procediment administratiu comú de les administracions
publiques.
Atès que en comissió informativa de Alcaldia de 18 de octubre 2018 la proposta de acord es
torna a presentar amb l’expedient incomplet de nou i amb nova diligència de secretaria
64/2018 , on dictamina el mateix que en la anterior ja esmentada.
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Atès que havent sol·licitat per majoria dels regidors en junta de portaveus al Alcalde que
sol·liciti els informes requerits per secretaria i així completar l’expedient per poder sotmetre a
votació amb normalitat en el plenari.
Atès que la resposta de l’Alcalde ha estat de negativa a sol·licitar els informes corresponents.
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El Ple ACORDA
Primer.- SOL·LICITAR a la secretària Municipal l’emissió de l’informe preceptiu que
requereix aquest expedient referit a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança 43 i
46 reguladores de preu públic per prestació de serveis.
Segon.- SOL·LICITAR a la Tresorera Municipal l’emissió de l’informe preceptiu i nota de
conformitat a l’informe de la cap de serveis econòmics de 24/9/2018."
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

