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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 26 de gener de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions 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, 2 vots a
favor 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 PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS – PARTIT DE LA
CIUTADANIA PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE MITJANÇANT LA
DOTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A INCENTIVAR
L’ÚS DE VEHICLES PURAMENT ELÈCTRICS I HÍBRIDS
Atès que el repte de l’escalfament global exigeix prendre mesures per a reduir les emissions
de carboni, tant pel que fa referència a la producció d’electricitat, com a l’ús dels motors de
combustió en el transport. Els poders públics i l’administració han de fomentar i millorar el
transport públic col·lectiu, però també incentivar el canvi de vehicles de combustió per altres
de menys contaminants. Normalitzar l’ús de vehicles elèctrics i híbrids no només contribueix
a reduir les emissions que causen l’escalfament global i els seus efectes, és també una
necessitat que permet reduir una contaminació que perjudica de forma notable la salut de les
persones, produeix complicacions respiratòries i altres malalties, i causa prop de 7.000 morts
prematures cada any al nostre país.
Atès que un dels elements que desincentiven la compra i l’ús d’aquest tipus de vehicles és la
manca d’implantació dinfraestructures de recàrrega tant en aparcaments comunitaris com a la
via pública. Per a facilitar aquesta transició és imprescindible que l’administració planifiqui i
bonifiqui la creació i adequació d’aquesta mena d’infraestructures en les places d’aparcament
residencials, en els llocs habilitats a la mateixa via pública o en centres de treball. D’aquesta
manera s’obriran les portes a una mobilitat eficient, ecològica i sense contaminació
atmosfèrica en els desplaçaments quotidians dels ciutadans, evitant el soroll dels motors de
combustió i fent les ciutats més silencioses i saludables.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR l’equip de govern municipal a incorporar una bonificació de les Taxes
administratives i l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres corresponents a les obres
d’adequació dels aparcaments comunitaris per a la recàrrega de les bateries dels vehicles
híbrids o elèctrics.
Segon.- MODIFICAR les ordenances corresponents per a que l’aparcament a la zona blava
del municipi sigui gratuït per aquells vehicles catalogats com “Zero Emissions” per la DGT
(aquells totalment elèctrics) i que els catalogats com a “Eco” (vehicles híbrids, de gas natural,
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gas liquat i biogas) tinguin una bonificació del 50%.
Tercer.- INSTAR l’equip de Govern municipal a estudiar i planificar la ubicació de diferents
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diferents àrees del nostre municipi, en els espais
de la zona blava.
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Quart.- INSTAR l’equip de Govern municipal a estudiar i planificar la substitució paulatina
de les flotes de vehicles d’ús municipal amb motors de combustió per vehicles elèctrics, així
com l’habilitació dels aparcaments on es guarden per permetre’n la recàrrega. "
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.

