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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 23 de febrer de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor 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 abstenció del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT
DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT

I

CIU

PEL

Atès que al llarg d’aquest mandat, per les vicissituds pròpies de l’establiment d’un govern de
més ampli espectre que l’actual, els temes abordats de ciutat més importants han estat
aspectes que ja venien d’anteriors mandats.
Atès els elements més significatius d’actuacions sobre la ciutat han estat els acords de govern
que es varen plasmar a resultes de les converses per definir un Pla d’Acció Municipal, que es
va deixar inconclús i que, a hores d’ara, un PAM com a tal, encara es inexistent.
Atès que en dels aspectes on hi va haver acord és sobre la necessitat de que Cerdanyola
disposi d’un Pla Estratègic de Ciutat, on es defineixi quin ha de ser el futur a mig termini de
la ciutat, amb el concurs de tots els agents polítics i ciutadans. Acord, però, que ha estat
mancat fins ara dels recursos necessaris per tirar-ho endavant.
Atès que per avançar en aquesta situació i per a establir un marc de debat i negociació, que ja
no pot esperar, pensem que cal aprofitar les oportunitats existents, com per exemple la
proposta que la entitat ciutadana, el col·lectiu REEFEM EL DIRECCIONAL, ha presentat a
les diverses formacions polítiques, com és el document REFEM EL PARC D’ALBA.
Atès que, si bé la proposta de REFEM EL PARC D’ALBA no abasta el conjunt del que ha de
ser un PLA ESTRÀTEGIC DE CIUTAT, sí que permetria el debat sobre un dels aspectes
més importants que té per definir aquest municipi, què és un planejament urbà (un dels més
importants de Catalunya) on hi són presents aspectes de caire econòmic, ecològic, territorial,
habitatge, de mobilitat, de relacions institucionals i de les formes participatives a emprar.
El Ple ACORDA
Primer.- APROVAR la creació a efectes immediats d’una Comissió, segons l’article 74 del
ROM, oberta a totes les forces polítiques, i a totes les institucions i entitats interessades, per
encetar l’abordatge del PLA ESTRATÈGIC DE CERDANYOLA.
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Segon.- LIDERAR, a través de l’Alcaldia, el procés de constitució i garantir el procés del seu
debat, en el termini d’un mes, tal i com és de la seva competència.
Tercer.- DEFINIR el marc dels continguts del debat, la metodologia i l’estructura
organitzativa d’aquest treball.
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Quart.- GARANTIR, via pressupostària, els recursos suficients per a que aquesta Comissió
pugui dur a terme aquesta activitat.
Cinquè.- PERMETRE que en les sessions d’aquest procés, el resultat de cadascuna d’elles
sigui públic, garantint un aspecte central de transparència informativa cap a la ciutadania.
Sisè.- ESPERAR que tots els regidors i grups municipals aprovin aquesta moció, per l’
interès que té per a la ciutat, i que en el seu defecte pugui ser instaurat aquest procés si hi ha
una majoria suficient."
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.

