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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 CIUTADANS SOBRE LA
TRANSPARÈNCIA I L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES
PEL PLE
Atès que quan presentem una moció en qualitat de representants dels ciutadans, només estem
fent arribar a les institucions públiques, les inquietuts i les necessitats dels nostres veïns,
essent, per tant, un nexe d’unió entre la societat civil i les administracions.
Atès que des del grup municipal de Ciutadans, així com des de la resta de formacions
polítiques, s’han presentat al llarg d’aquest any, com és habitual, diferents mocions que
busquen la millora de la qualitat de vida dels veïns del municipi.
Atès que moltes d’aquestes mocions han estat aprovades en el Ple de la corporació, per
majoria inclús per unanimitat, però algunes vegades hem comprovat que el desenvolupament
de la mateixa no ha estat tan ràpid com s’esperava o ni tan se val s’ha posat en pràctica
encara.
Atès que la realitat actual ens mostra com en algunes ocasions, les mocions aprovades es
queden en bones intencions, però no són portades a terme per qüestions econòmiques o d’una
altra naturalesa, el qual sempre suposa una veritable frustració per a molts dels nostres veïns i
per la feina dels grups municipals.
Atès que sota aquesta realitat, a Ciutadans entenem les mocions aprovades com una obligació
real, la qual ha de ser portada a terme en un termini prudencial, acord a la urgència i
necessitat de les mateixes, conscients de les prioritats, però sense oblidar l’objectiu final que
és la seva posada en marxa.
Atès que hem de ser responsables i aconseguir materialitzar el seu compliment, el contrari
suposa un greu mal envers la confiança de qui representem.
Atès que, si pel contrari, aquest incompliement està justificat per la impossibilitat material de
la seva execució o simplement existeix un endarreriment sobrevingut, els ciutadans, al menys,
han de tenir tot el dret a ser informats de les causes de la seva no execució.
Atès que amb aquesta moció, el grup municipal de Ciutadans vol posar en marxa un mitjà de
seguiment i informació contínua sobre els acords plenaris aprovats i el grau d’execució dels
mateixos.
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El Ple ACORDA
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Primer.- CREAR un enllaç clar, visible i directe en la pàgina principal del web de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, denominat “Mocions”.
Segon.- OBLIGAR a què les mocions de competència municipal i plenària, aprovades pel
Ple de la corporació, siguin incloses en un termini màxim d’un mes des de la seva aprovació,
en l’apartat creat a tal efecte a la web de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Tercer.- PUBLICAR les mocions de competència municipal i plenària aprovades amb el text
íntegre, sense alteracions, assenyalant el grup o grups municipals proposants, el resultat de la
votació i el seu estat d’execució (executada – no executada).
Quart.- DONAR DIFUSIÓ dels acords al butlletí municipal i als mitjans de comunicació
local. "
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.

