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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 29 de desembre de 2016, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del
grup municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup
municipal C's, 3 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU
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 I COMPROMÍS PER CERDANYOLA PER
DECLARAR CERDANYOLA DEL VALLÈS MUNICIPI DE CULTURA DE PAU I
LLIURE DE PRÀCTIQUES MILITARS I DE REBUIG A LES PRÀCTIQUES
MILITARS AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA
Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona realitza maniobres
militars al Parc de Collserola regularment, concretament al Parc de l’Oreneta, al Peu del
Funicular, a Font del Bacallà, a Vallvidrera i a les Planes.
Atès que al Parc de Collserola hi ha fins a tretze centres educatius i és un espai de lleure per a
moltes persones i, per tant, conviu amb les maniobres militars amb el risc de normalització
del militarisme que comporta.
Atès que el Consorci del Parc Natural de Collserola va aprovar el 20 de juny de 2016 una
resolució de rebuig i supressió de les activitats militars al Parc Natural de Collserola.
Atès que malgrat el compromís del Consorci del Parc Natural de Collserola, el passat dijous,
1 de setembre, tal com va informar el Ministeri d’Interior, efectius del Regimiento de
Cazadores de Montaña Arapiles 62 van tornar a realitzar pràctiques militars al Parc Natural
de Collserola.
Atès que Cerdanyola del Vallès no compta amb cap conveni de col·laboració amb el
Ministeri de Defensa.
Atès que el 13 de març de 2012 la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats va rebutjar
realitzar les modificacions legals oportunes per tal que les maniobres militars hagin de
comptar amb l’autorització de la població on es desenvolupen.
Atès que l’article 19.2 del text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola estableix la
preceptiva autorització per la realització d’activitats col·lectives:
“El desenvolupament d’aquestes activitats se sotmetrà a una autorització expressa atorgada
per l’ens gestor del Parc de Collserola, sens perjudici de la que pogués correspondre a
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altres administracions públiques o a particulars afectats. En aquesta autorització es fixaran
les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l’activitat en qüestió. Així mateix, es
podrà establir l’obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que l’activitat es
desenvoluparà amb respecte als valors del Parc”.
Atès que l’exèrcit espanyol no ha tingut la preceptiva autorització per la realització de les
maniobres militars.
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 953676 8IBMJ-JSXV3-M55KH 8E9EAB7713912B7D195D6D2E572868302D952F4C) 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.

El Ple ACORDA
Primer.- DECLARAR Cerdanyola municipi de Cultura de Pau i lliure de pràctiques militars.
Segon.- FOMENTAR la cultura de pau, difondre i donar suport a totes les iniciatives en
suport al foment de la pau, el desarmament i la fi dels conflictes armats, la convivència
pacífica i la no violència.
Tercer.- REBUTJAR les pràctiques militars al Parc Natural de Collserola i donar suport al
Consorci del Parc Natural de Collserola en totes les actuacions que emprengui per no
permetre més pràctiques militars al Parc Natural de Collserola.
Quart.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat, mentre el Parlament de Catalunya no
ostentin les competències en matèria de defensa, que realitzin les modificacions legals
oportunes per tal que les maniobres militars hagin de comptar amb l’autorització de la
població on es desenvolupen.
Cinquè.- INSTAR al Consorci del Parc Natural de Collserola la incoació del corresponent
expedient sancionador a l’Exércit de Terra Espanyol per l’incompliment de les ordenances
del Parc Natural de Collserola i la legislació medi ambiental vigent.
Sisè.- COMUNICAR el contingut d’aquesta moció i dels seus acords al Consorci del Parc
Natural de Collserola, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Ministeri de
Defensa espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat."
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.

