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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 de maig de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS ACORDS DE LES
MOCIONS PRESENTADES I APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual els regidors i
regidores dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament fem servir per a elevar
propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat i aconseguir, l’aprovació el Ple i la
seva execució.
Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d’opcions i idees que
existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important, és fonamental,
que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en una mera declaració
política sense transcendència ni eficàcia per falta de voluntat de l’Equip de Govern. No poden
quedar-se en una declaració d’intencions davant de la ciutadania.
Atès que quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels acords adoptats i
dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions aprovades en el Ple.
Lamentablement pot donar-se el cas que les mesures adoptades finalment no siguin totalment
fidels a l’esperit de la moció o als objectius que es perseguia en presentar-les.
Atès que existeixen acords que no s’han dut a terme o la seva aplicació s’ha perllongat en el
temps fora dels acords aprovats. Especialment acords de mocions dels Grups Municipals de l’
oposició que resulten incòmodes a l’equip de Govern però que són de directa competència
municipal i afavoreixen al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat.
Atès que per garantir l’execució dels acords de les mocions s’han d’incorporar no només el
compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó també mesures
concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a l’equip de
govern a que es pronuncií expressament sobre la voluntat d’executar les propostes d’
actuacions derivades de les mocions aprovades i de les que es puguin aprovar, als diferents
plens municipals.
Segon.- INSTAR a l’equip de govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg permanent amb
els grups proposants per la correcta execució dels acords aprovats i la correcta adequació a
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l’esperit de la moció.
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Tercer.- INSTAR a l’òrgan competent del govern per a que, des de l’aplicació de rendició de
comptes de les mocions aprovades, habiliti un sistema de comunicació immediat als Grups
Municipals proponents, de les actualitzacions incloses en el seguiment de les esmentades
mocions. "
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.

