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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 abstenció 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, 2 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 ICV-EUIA, ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT POPULAR, CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
CANDIDATURA DE PROGRÉS I CIUTADANS PER REALITZAR LA REPARACIÓ
INTEGRAL DELS LAVABOS DE L’EDIFICI DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA
BELLATERRA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que els lavabos de l'edifici de primària no compleixen amb la normativa vigent de salut
pública, a més de no ser dignes d’una escola del segle XXI.
Atès que es troben en un estat lamentable de conservació i manteniment:
-Finestres trencades, que no es poden tancar per por de no poder-se obrir mai més.
-Marcs de les finestres de fusta podrits per les pluges.
- Rajoles trencades.
- Saboneres, tapes de wc i cisternes trencades.
Atès que tenen fuites d’aigua i s’embossen continuadament, per lo que s’han de clausurar i no
es poden fer servir.
Atès que la mateixa regidora d'Educació Elvi Vila va reconèixer públicament al passat ple
municipal de setembre que era necessari el canvi integral dels lavabos.
El Ple ACORDA
Únic.- EXECUTAR abans del març del 2019, donada la urgència, les obres de reparació
integral del lavabos de l'Escola Bellaterra de l'edifici de primària, reconeguda públicament la
necessitat per part de la mateixa regidora d'Educació, la Sra. Elvi Vila, el passat ple del mes
de setembre."
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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

