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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 abstencions 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, 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’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, CANDIDATURA DE PROGRÉS-PSC, PARTIT
POPULAR I PEL REGIDOR NO ADSCRIT PER ESTABLIR CANALS DE
PARTICIPACIÓ POLÍTICA I DEBAT CIUTADÀ
Atès que la majoria de partits presents a aquest consistori aposten als seus programes per una
major i millor participació i transparència en l’obra de govern municipal.
Atès que actualment existeix un ampli consens en la necessitat de vertebrar un model de
participació a Cerdanyola, que reguli i actualitzi els òrgans de participació existents i en creï
els que siguin necessaris per a assegurar una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania,
així com per vetllar per a que aquests òrgans, que poden ser des d’associacions de veïns fins a
consells municipals o de barri, siguin participatius, representatius, adequats i útils, per a que
les seves decisions tinguin impacte a la ciutat.
Atès que està pendent l’elaboració del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que ha de
recollir i regular bona part de les fórmules de participació política ciutadana.
El Ple ACORDA
Primer.- CREAR una comissió per adaptar els reglaments i funcions dels consells municipals
amb la voluntat de fer-los més representatius i eficaços.
Segon.- ENCOMANAR a aquesta comissió l’estudi de les fórmules jurídiques per dotar els
consells municipals de capacitat propositiva als plens municipals, per tal que emetin informes
preceptius previs a les grans decisions de govern que els afectin directament i per tal de veure
de quina forma poden participar en l’elaboració dels pressupostos municipals en els seus
àmbits d’interés.
Tercer.- ENCOMANAR a aquesta comissió l’estudi i proposta de desenvolupament d’altres
eines de participació democràtica a la política municipal com l’accés lliure, senzill i gratuït a
la informació municipal (portal de transparència), les audiències públiques periòdiques o
temàtiques, el dret a la petició, la participació als plens, els processos participatius, les
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consultes ciutadanes, etc.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1077080 0WQFR-HPQHS-LSD9Y 94F1F2760A330F7EFD4B38EA12A1075CF0875697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. 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.

Quart.- Que la comissió estigui integrada per representants de tots els partits amb
representació local, una delegació de cada consell local constituït i que s’informi i s’obri a la
partipació a totes les entitats locals que ho vulguin. "
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.

