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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 31 de març de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup
municipal CP, 3 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municpal
C's, 2 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a
favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LIMITAR
L’ACUMULACIÓ DE CÀRRECS POLÍTICS
Atès que l’acumulació de càrrecs públics representatius no ha de produir-se, en vistes d’un
bon funcionament de les institucions, i si bé a nivell local no es tenen competències per
regular un règim d’incompatibilitats, el què sí volem amb aquesta moció és elevar la petició
del ple a les administracions competents per a modificar el marc legal vigent, així com a
obtenir el compromís polític dels grups del ple municipal contra l’acumulació de càrrecs
polítics. Tot això en base als següents arguments.
Atès el fet que els representant spolítics han de servir de la millor manera possible a la
ciutadania en la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa pública que són
de la seva competència.
Atès que la vocació del representant polític ha de ser la d’oferir un servei públic, i treballar
des de les institucions pel bé comú.
Atès el fet que l’acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els deures que
aquesta comporten i suposa una reducció de la dedicació pel correcte exercici de les
responsabilitats adquirides.
El Ple ACORDA:
Primer.- INSTAR el govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor, amb una dedicació superior al 50%, i
diputat.
Segon.- INSTAR a les Corts Generals a la modificació legislativa que estableixi la dedicació
exclusiva dels alcaldes en aquells en aquells municipis on percebin una retribució superior a
tres vegades el SMI.
Tercer.- INSTAR el compromís dels grups polítics del consistori per a que, mentre no es
pocedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els seus
càrrecs actuin segons els principis que es persegueixen en aquesta moció i renunciïn a aquesta
acumulació en el moment en el què hagin de començar a exercir plenament les seves
funcions.
Quart.- DONAR trasllat d’aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
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resta de membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris."
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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.

