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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
21/12/2018 13:25

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1850727 K3ECO-2RIHW-RBZWI CCEEAA171C1018997868CC8CB0DD4661C5F5CE53) 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 20 de desembre de 2018, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal
C's, 2 vots en contra 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 DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, COMPROMÍS PER CERDANYOLA, ICV-EUIA I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER A DEMANAR UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA
ESPANYOLA

Atès que es va posar fi a la República espanyola per un cop d’estat feixista.
Atès que la monarquia espanyola és hereva de la dictadura del general Franco.
Atès que al poble espanyol mai li ha estat permès pronunciar-se al respecte.
El Ple ACORDA
Primer. SOL·LICITAR al govern i al Parlament espanyols que iniciïn els tràmits necessaris
per a posar a votació, mitjançant un referèndum, el manteniment o l’abolició de la
Monarquia.
Segon. ENVIAR aquests acords al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i als Grups parlamentaris del
JxCat, ERC, PSC, CatECP, CUP, PP i Ciudadanos."
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

