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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 31 de gener de 2019, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra 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 abstencions del grup municipal CIU i 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA ) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC I CIUTADANS
SOBRE LA DEMOCRÀCIA I ELS DRETS DELS CÀRRECS ELECTES DE
L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que la base del sistema democràtic i de representació dels càrrecs electes escollits
lliurement en sufragi universal, inclou tan la fiscalització i control polític del govern per part
de l'oposició, com el dret dels electes a participar en els assumptes públics.
Atès que els representants polítics escollits pels ciutadans són els que donen efectivitat al dret
d’aquests últims de participar en els assumptes públics, de tal forma que el desenvolupament
de les funcions de regidor resulta fonamental tenir la informació que resulti necessària per un
exercici responsable del control polític i el debat públic i democràtic, perquè només sent
correctament informats podran dur a terme amb total eficàcia el compliment dels seus
respectius càrrecs i satisfer així la confiança legítimament atorgada pels ciutadans. Com a
corol·lari de tot això resultarà que la indeguda limitació o la impossibilitat del
desenvolupament de les funcions pròpies dels càrrecs electes esdevindrà una vulneració dels
drets fonaments d’aquests reconeguts en el marc legal actual.
Atès que la sol·licitud de documentació municipal pels membres de la Corporació ve
regulada bàsicament, i amb caràcter general, pels articles 98 i 164, ss i cc del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya ; articles 46 i 77 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de
bases de règim local i els articles 14, 15 i 16 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, així com en l’article 82 del reglament orgànic municipal de
l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament
el dia 26 de setembre de 1986 i va ser publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província
núm. 309 de data 26 de desembre de 1986.
Atès que en aquest mandat el govern municipal de Compromís de Cerdanyola ha dificultat
l’exercici de la tasca dels regidors de l’oposició duent a l’aprovació pel ple de propostes
d’urgència que no han estat prèviament informades a les comissions informatives o, si ho han
estat, aquelles propostes han patit canvis amb la que finalment es porta a ple, així com
incorporant documentació imprescindible als punts de l’ordre del dia hores abans de que
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tingui lloc aquest.
El Ple ACORDA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1889660 W6AW5-D9PZF-IN2JH 2BE07FF54844411D6067F5FADEB2994D2FBC8020) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. 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.

Primer. DENUNCIAR el comportament altament antidemocràtic i limitatiu dels drets dels
regidors del govern municipal, que mostra un alt grau de manca de respecte a les tasques dels
càrrecs electes, als ciutadans als quals representen, i als treballadors municipals.
Segon. EXIGIR que el govern municipal incorpori, sempre i en tot cas, tota la documentació
necessària per a l’adopció dels acords en els òrgans col·legiats (comissions informatives i
plens) dins els terminis legalment previstos.
Tercer. RECONÈIXER el treball ingent que fa el conjunt dels treballadors municipals tant
en la tramitació com en el compliment de la normativa administrativa reguladora referent a la
preparació dels expedients per a la seva aprovació final, així com el reconeixement a la
defensa dels drets laborals del conjunt de funcionaris locals i habilitats.
Quart. COMUNICAR aquest acord a tots els treballadors municipals, a l’Oficina de
Transparència i a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública."
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.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

