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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 unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER
IMPLANTAR UN PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS
Donat que, si bé segons l'article 31 quinquies del Codi Penal les administracions
institucionals i territorials no tenen responsabilitat penal, sí que la tenen totes aquelles
societats mercantils públiques, encara que estiguin participades el 100% per l'Ajuntament.
Atès que darrerament i en relació a la societat Cerdanyola Aparca s'han posat de manifest una
sèrie d'irregularitats que segons informe de secretaria podrien ser constitutives de delicte, no
podem restar passius i hem d'instar la implementació de controls i mesures preventives que
donin cobertura a funcionaris, càrrecs públics i tothom que intervingui en la tramitació i presa
de decisions de l'Ajuntament a fi i efecte d'evitar irregularitats que esdevinguin il·lícits
penals.
Considerant que l'Ajuntament ha d'adoptar decisions addicionals que garanteixin la correcta
utilització dels recursos públics, en un entorn de plena transparència, acreditació del
compliment de la legalitat i absència de frau en el sector públic local empresarial, fundacional
i en els Ens amb presència o capital municipal.
Considerant que l'actuació dels Ens i membres dels diferents consells d'administració, òrgans
rectors o personal directiu, amb presència o capital municipal s'ha de realitzar d'acord amb els
principis i objectius indicats en el punt anterior, la qual cosa comporta implementar models
d'organització i gestió que ho facin possible, en especial pel que fa al control intern dels
propis ens.
Atesa l'obligatorietat de demanar les mesures tècniques, organitzatives i de personal (pla de
prevenció de riscos penals) per evitar nous incompliments penals a les empreses licitadores
que s'hagin trobat en les situacions taxades a l'art. 57 de la Directiva 2014/24/UE.
Atenent que les modificacions normatives relatives a la responsabilitat de les societats de
capital, i quan sigui d'aplicació, la responsabilitat punible de les persones jurídiques, fa que
per voluntat del Ple es pugui establir un model d'organització i gestió que implementi un
control intern addicional necessari en un marc normatiu de major exigència de
responsabilitat.
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El Ple ACORDA
Primer.- RECONÈIXER la necessitat de disposar d'una eina d'autoregulació i prevenció de
futures irregularitats que poguessin esdevenir delictes en el si de l'Ajuntament.
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Segon.- IMPLANTAR un pla de prevenció de riscos penals conforme al contingut de la Llei
Orgànica 1/2015 que modifica la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal.
Tercer.- EXPRESSAR als plecs de condicions, com un dels criteris de preferència per
contractar a empreses que tinguin implementat un programa de "Compliance" o Prevenció de
Riscos Penals."
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.

