
El nostre Ajuntament





El consistori està format per l'alcalde o alcaldessa i els regidors i les regidores. 
Aquestes persones han estat escollides en les darreres elecccions 
democràtiques, mitjançant votació popular, per tots els ciutadans i 
ciutadanes majors de 18 anys que viuen al municipi. Aquestes persones 
representen els diferents partits polítics que s'han presentat a les eleccions. 
Aquest partits poden tenir opinions diferents sobre les coses que s'han de fer i 
com s'han de fer a Cerdanyola.

Quan van ser les darreres eleccions municipals?

Averigua la composició actual del consistori i escriu el nombre dels regidors  i 
regidores de cada partit.

Sigles Partit polític

regidors/res

regidors/res
regidors/res

regidors/res

regidors/res

regidors/res

regidors/res

Quants regidors i regidores hi ha a l'Ajuntament de Cerdanyola?

Qui tria les persones que governen a l'Ajuntament?

Nombre de regidors o
regidores



L'alcalde o alcaldessa té la màxima representació del municipi. Els regidors i 
les regidores participen en la gestió municipal per mitjà dels plens. Els plens 
són reunions que presideix l'alcalde o l'alcaldessa i es fan un cop al mes per 
tal de prendre decisions per votació. Si l'alcalde o l'alcaldessa no hi pot 
assisitir, delega les seves funcions en un dels regidors o regidores, que 
s'anomena tinent o tinenta d'alcaldia.

Al Ple també hi assisteixen dues persones que no ténen càrrec de regidor o 
regidora: el secretari o secretària, que pren nota de tot el que es decideix, i 
l'interventor o interventora, que és qui controla l'economia de l'Ajuntament.
Els ciutadans i ciutadanes que s'interessen pels temes que es debaten també 
poden assistir-hi, però només poden escoltar, perquè no tenen no veu ni vot.

Com es diu el lloc on es reuneix el consistori?

Qui pot assistir als plens?

Escriu alguna proposta que podries fer arribar a algun regidor o regidora.

Cerca i escriu:

El nom de l'alcalde o alcaldessa de Cerdanyola.

El nom d'algun regidor o regidora.

El nom del regidor o regidora responsable d'Educació.



La seu principal de l'Ajuntament de Cerdanyola és un edifici construït a 
començament del segle XX (l'any 1920). És obra de l'arquitecte Eduard 
Balcells. L'aspecte actual és fruit de les remodelacions fetes en funció de les 
necessitats de cada moment.

Si mireu amb atenció la façana principal veureu que té un porxo format per 
sis pilars que sostenen cinc arcs frontals i un de lateral a cada costat. Les 
arcades aguanten una balconada aguantada amb una balustrada. El 
frontó és curvilini, i està decorat amb pinacles i motius vegetals fets l'any 1947.

Uneix els punts amb el color indicat. Escriu al lloc corresponent del dibuix els 
noms corresponents: pinacle, frontó, arc, porxo, balustrada.



L'any 1986 es va crear a Cerdanyola una comissió ciutadana per fer un 
treball de recerca i decidir quins serien l'escut i la bandera que ens 
identifiquession com a poble i van decidir que fossin la suma d'elements que 
tenen relació amb la nostra història.
- L'espasa és un dels símbols que representa Sant Martí, patró de la ciutat des 
de fa gairebé mil anys.
- Les quatre barres representen els monarques catalans, que tenien un palau 
a Valldaura (Collserola).
- El lleó és el símbol de la família Marimon, que van ser els senyors de 
Cerdanyola. Vivien al castell de Sant Marçal.
- La corona marquesal representa el marquesat de Cerdanyola.
- El lema "Facta non verba" forma part de l'escut de la família Trenor, 
marquesos de Cerdanyola

Pinta l'escut de Cerdanyola amb els colors corresponents.

Escriu els noms dels elements que formen part de l'escut.

* Què vol dir el lema "Facta non verba"? Pregunta-ho al teu mestre o a la 
teva mestra i escriu-ne el significat.



Trobar una bandera que representés Cerdanyola va ser una tasca difícil ja 
que no hi havia cap precedent. 
Les persones que se'n van encarregar van fer una tasca més de creació que 
no pas d'investigació, i van triar els dos elements que apareixen: les quatre 
barres (en forma de rombes sobe un fons groc al cenrte i blanc als contorns) i 
el color verd.

Ara que ja saps els colors de la bandera, ets capaç de pintar-la? Fes-ho.

Per quin motiu creus que es va triar el color verd de la bandera?



L'Ajuntament ofereix una sèrie de serveis als ciutadans i les ciutadanes.
L'alcalde o l'alcaldessa delega en els regidors o les regidores la responsabilitat 
d'alguns serveis com poden ser: cultura, joventut, educació, promoció social, 
esports, espais públics, drets civils...

Marca  quins serveis ens ofereix l'Ajuntament de Cerdanyola:

Igualtat i els drets de les persones.
Cura del medi ambient.
Transport públic urbà.
Investigació espacial.
Vigilància i seguretat ciutadana
Promoció d'activitats culturals (festes, teatre, concerts)
Biblioteques públiques, arxius i museus
Xarxa telefònica
Promoció de l'esport
Manteniment d'edificis escolars.
Vetlla pel benestar social,
Control i cens dels animals domèstics.
Construcció d'autopistes.
Vetlla pels drets civils.
Manteniment dels carrers 
(il·luminació, clavegueram, pavimentació, arbres...)

Per pagar tots aquest serveis, l'Ajuntament es proveeix, juntament 
amb altres ingressos, dels impostos que paguem totes les 
persones del municipi.



L'OAC és l'Oficina d'Atenció Ciutadana i s'encarrega de respondre les 
preguntes i rebre les respostes dels ciutadans i les ciutadanes, així com 
d'informar i ajudar a resoldre els tràmits i documents que cal presentar a 
l'Ajuntament.

L'atenció que es rep de l'OAC és personalitzada. També es pot obtenir 
informació de l'Ajuntament per internet o telefònicament.

Aquest és un model d'instancia de l'Ajuntament de Cerdanyola.



L'alcalde o l'alcaldessa ens ha convidat a visitar l'Ajuntament.

Entre tota la classe, feu una llista de propostes que considereu importants per 
millorar la nostra ciutat i feu-la arribar a l'Ajuntament.



Posa una creu a la resposta correcta.

L'Ajuntament de Cerdanyola té la seu...

a la teva escola.

a  l'ambulatori

a la casa de la vila

El representant més important de l'Ajuntament és...

L'Ajuntament és responsable de...

L'Ajuntament és responsable de...

el personal de l'ambulatori.

la policia

les persones de més de 18 anys de Cerdanyola

Per governar, l'alcalde o l'alcaldessa crea un equip format per...

l'associació de mares i pares de l'escola

els regidors i les regidores.

la gent del poble.

el rector de la parròquia.

l'alcalde o alcaldessa

el director o directora de l'escola

quan plou o fa sol.

decidir les coses importants del poble.

l'hora del pati

l'associació de mares i pares de l'escola.

els regidors i les regidores.

la gent del poble.



L'equip de govern és responsable de...

controlar la contaminació de l'aire i de les aigües.

recollir les deixalles.

decidir l'horari de la classe de plàstica.

decidir els programes de televisió que heu de veure.

comprovar el funcionament del telèfon.

vigilar que els carrers tinguin llum.

Si No

Busca set paraules relacionades amb l'Ajuntament.



Les persones que governen un Ajuntament són

l'Ajuntament ofereix serveis

Urbanisme Educació Espais públics



Aquest poema d'en Miquel Martí i Pol parla de la gent del seu poble. Creus que 
podria dir el mateix de la gent de Cerdanyola? Per què? Comenteu-ho entre 
tota la classe.

La gent del nostre poble
no som pas diferents
dels de les altres viles,
almenys pel que sabem.

Si plou, porten paraigua,
s'abriguen quan fa fred,
si tenen gana, mengen,
i beuen per la set.

La majoria es casen,
alguns resten solters,
quan tenen pressa, corren,
quan no van a pleret.

N'hi ha d'alts i alguns de baixos
de grassos i de secs,
de macos i de lletjos,
de rics i de pobrets,
n'hi ha, doncs, de tota mena,
com passa a tot arreu.

La gent del nostre poble
treballa, estima, creix,
somia meravelles
i a voltes defalleix:
a estones és molt dòcil
i d'altres no ho és gens.

La gent del nostre poble,
per dir-ho clarament,
són gent com jo i vosaltres,
són gent com l'altra gent,
que passa per la vida
com l'aigua i com la neu
assaonant la terra
pels que vindran després.

Quan morin -si es moren-
que vagin tots al cel.



Escriu un poema que parli de la gent de Cerdanyola

La gent de Cerdanyola...



Pots fer les activitats interactives que hi ha a la pàgina web del Cerdanyola 
educa.

•Cerdanyola educa 2.0: L'ajuntament

Pots trobar més informació a:

•L'OAC, Oficina d'Atenció Ciutadana
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ptge. Ajuntament, s/n  Telèfon: 93 580 88 88
08290 Cerdanyola del Vallès

•La pàgina web de l'Ajuntament
www.cerdanyola.cat

•El diari digital Cerdanyola info
•www.cerdanyola.info

•L'emissora municipal Cerdanyola Ràdio (105,3 FM)

•Aquests llibres, que pots consultar a la Biblioteca Municipal 
  Ca n'Altimira, Av. de la Primavera, 2-10, Telèfon 93 692 33 22

Cerdanyola del Vallès, 2007
Última Revisió: Dinàmica Educativa, 2014

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: Guia del patrimoni de 
Cerdanyola, Butlletí Municipal Riu Sec, Cerdanyola 1993-1998

- José M. Romero i Orlando Barrial: Guia de la Cerdanyola Modernista 
i Noucentista. Cerdanyola 2001.

- AADD: Breu història de Cerdanyola, Cerdanyola 1999

- Jaume Mimó: Coses de Cerdanyola, Cerdanyola 1950 

- Miquel Sànchez: La Cerdanyola contemporània, Cerdanyola 1985

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_educacio/Cerdanyola_educa/Educa_2_0/Ajuntament/Ajuntament/Ajuntament.html
www.cerdanyola.cat
www.cerdanyola.info

