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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 27 d'abril de 2017, 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 abstencions del grup municipal C's, 3
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 PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA i COMPROMÍS
PER CERDANYOLA PEL SUPORT A LA VIA ASTURIANA
Ens dirigim a aquest Ajuntament i al conjunt de partits polítics que el representen per a
demanar el suport i posicionament sobre la Via Asturiana.
La Via Asturiana proposa una iniciativa del 15M d’Astúries presentada per Dret Col·lectiu de
Petició i aprovada pel Parlament Asturià, acceptada en el congrés a tràmit i llesta per passar a
la seva aprovació, modificació o descarti.
La Via Asturiana és una reforma constitucional que habilita les llibertats polítiques que l’
esborrany constitucional del 78 incloia (ILP sense restriccions, referèndum vinculant i
iniciativa popular a la reforma constitucional).
Què pretén la Via Asturiana? La Via Asturiana pretén reformar la constitució en diversos
articles: Article 87, Article 92 i Article 166, per a dotar la ciutadania de més mecanismes de
participació ciutadana en les decisions polítiques mitjançant els referèndum vinculants, per
una Democràcia directa. Com diu l’Article 1 de la Constitució, la sobirania nacional resideix
en el poble, que exerceix directament i mitjançnat representants (Art. 23.1) només hem
conegut la democràcia mitjançant representants i la Via Asturiana pretén que sigui de forma
directa.
Així mateix, la ciutadania podria proposar lleis, la seva derogació o reforma. Fiscalitzar la
mala gestió dels partits polítics en les seves polítiques, etc.
Tota iniciativa ciutadana seria sotmesa a un referèndum vinculant, sempre i quan l’esmentada
iniciativa no vulneri els drets fonamentals i DDHH.
La Democràcia que coneixem a dia d’avui no ens representa! La ciutadania no pot seguir
delegant la presa de decisions polítiques que ens afecten. La sobirania nacional resideix en el
poble i per al poble.
Per tant la Via Asturiana que ja està en el Congrés dels Diputats pretén que la Iniciativa
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Popular esdevingui un instrument que potenciï la participació com un dels pilars sobre el que
s’assenti la idea de la democràcia i un dels criteris fonamentals de control del poder polític,
en els termes que considerem indispensables en un sistema democràtic:
- que potenciï la deliberació popular i el compromís ciutadà;
- que permeti desenvolupar noves formes d’organització de les persones i de les institucions;
- que enforteixi la participació activa i responsable de les persones en els assumptes públics;
- que el poble pugui influir de forma directa en el procés legislatiu com a societat civil
dinàmica i organitzada;
- que sigui un instrument de canalització de demandes que comptin amb el suport social i no
trobin eco en les formacions polítiques amb representació parlamentària;
- que l’opinió de les persones, no només la dels partits polítics, pugui definir i discutir el que
ha de ser sotmès al debat i votació pública i finalment decidir-ho;
- que serveixi per a responsabilitzar-nos en la gestió de la cosa pública i impulsi la
conscienciació de ciutadans compromesos amb el bé col·lectiu;
- que tingui un revers de pedagogia cívica i sigui una experiència útil per a crear ciutadans
majors d’edat des del punt de vista polític;
- que sigui una escola de ciutadania democràtica;
- que generi un capital social fort sobre el què s’assenta la democràcia i el rendiment clar i
responsable dels governs;
- que serveixi per augmentar la transparència en l’administració pública, fiscalitci la feina
legislativa dels parlamentaris i controli els excessos de poder executiu;
- que serveixi per a millorar la gestió pública i influeixi per a què els recursos de tots siguin
administrats de forma molt més eficient.
El Ple ACORDA
DONAR suport a la Via Asturiana."
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.

