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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 PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER L’EXECUCIÓ DEL PLA D’INVERSIONS 2017-2019 A
CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que Cerdanyola del Vallès pateix un dèficit molt important pel que fa a la planificació ,
projecció i execució d’inversions essencials per a la ciutat i la seva gent. En tots els àmbits de
l’actuació municipal patim un endarreriment en noves infraestructures o manteniment de les
existents, algunes d’elles en situació crítica, com per exemple les esportives.
Atès que en l’àmbit urbanístic, eixos socials, comercials, espais públics i mobilitat no s’ha
executat cap actuació des de fa anys. Cerdanyola del Vallès està en un entorn geogràfic clau,
privilegiat podríem dir; tenim una universitat de les més importants de l’Estat, un Parc
Tecnològic de primer nivell i un projecte de Parc de la Ciència, Recerca i Desenvolupament
molt important.
Atès que per aquesta raó sobren arguments per afirmar que és fonamental un pla d’inversions
creïble, executable i que doni resposta a les necessitats que té la ciutat i que demana la seva
ciutadania; un pla d’inversions que situï Cerdanyola del Vallès al nivell de les seves
expectatives i doni resposta també a les seves potencialitats.
Atès que tenint en compte que el passat 30 de març de 2017 es va portar al ple municipal l’
aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Cerdanyola per a l’exercici 2017, on s’
annexionava un Pla d’inversions 2017-2019 amb un pressupost en torn als 26M€ fins el 2019
amb actuacions en diferents àmbits.
Atès que tenint en compte que aquesta proposta del govern no va comptar amb els suports
necessaris per a la seva aprovació i, per tant, va ser rebutjada.
Atès que tenint en compte que la situació creada va fer decidir a l’Alcalde formular una
Qüestió de confiança vinculada als pressupostos presentats pel seu govern, en un ple
extraordinari.
Atès que tenint en compte que aquesta qüestió de confiança sols va rebre el suport de 6
regidors dels 25 que formen el consistori i, per tant, no va prosperar.
Atès que tenint en compte que un cop no superada la qüestió de confiança, la llei preveu que
s’obri un període d’un mes per instrumentar una possible moció de censura i proposar un nou
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candidat a l’alcaldia.
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Atès que tenint en compte que un cop transcorregut aquest període d’un mes i no haver-se
produït cap proposta en ferm d’un nou candidat per governar la ciutat, l’Alcalde actual ha
quedat automàticament ratificat juntament amb la seva proposta econòmica (pressupost i Pla
d’inversions 2017-2019).
Atès que tenint en compte que el compromís de l’Alcalde amb el Pla d’inversions i el govern
de canvi per Cerdanyola del Vallès és ferm, com així ho ha manifestat i reafirmat
públicament un cop confirmada la seva continuïtat.
Per tot això exposat i davant la importància de la gran necessitat que té Cerdanyola del Vallès
de dotar-se d’un Pla d’inversions real i executable.
El Ple ACORDA
Primer.- EXIGIR al govern l’execució del Pla d’inversions proposat i pressupostat.
Segon.- FACILITAR, en un termini màxim de 2 mesos, als regidors d’aquest plenari un Pla
d’execució amb un calendari de les diferents prioritats i fases d’execució necessàries per
poder complir amb la proposta presentada i ara aprovada.
Tercer.- INSTAR al Govern a donar compte a la Comissió informativa de Territori, amb
caràcter consultiu i informatiu, de l’estat d’execució del pressupost municipal i del Pla d’
inversions pel que resta de mandat. "
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.

