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L’Ajuntament 

PROPÒSIT 

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 3r de primària, ja que es 
treballen continguts curriculars corresponents a aquest nivell: 
 

• L’organització política: L’Ajuntament 
• Funcions de l’alcalde, regidors i membres del govern del municipi. 
• Principals serveis públics del municipi i quecolm de la seva gestió. 

 
Es pretén també acostar la institució  i la figura de l’alcalde als nens i nenes.   
 
 
 

 
 
 
 
1. OBJECTIUS:  

 
 

• Iniciar-se en el coneixement  del funcionament bàsic d’un ajuntament. 

• Saber diferenciar entre  ajuntament i consistori. 

• Conèixer las característiques bàsiques del Govern municipal: elecció, 

funcions i responsabilitats. Els plens. 

• Observar les característiques de l’edifici de l’Ajuntament  de Cerdanyola. 

• Elaborar preguntes i propostes per fer a l’alcalde. 

• Conèixer i valorar els principals problemes amb què es pot trobar 

l’ajuntament per solucionar els problemes de la ciutat. 

• Conèixer i valorar alguns drets i deures dels ciutadans.  

• Complir les normes relacionades amb el respecte a si mateix i als altres 

durant la visita a la masia. 

 
 
 
 

1. Objectius  
2. Descripció de l’activitat  
3. Material  
4. Informació  complementària  
5. Recomanacions .  
6. Bibliografia i altres recursos  
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2. L’ACTIVITAT 
 
Abans de la visita 

Per tal que la visita sigui el màxim de profitosa possible, proposem treballar 
prèviament  a l’aula alguns conceptes: 

• Concepte de democràcia. 
• Mecànica bàsica d’un procés electoral. 

I tots els continguts del quadern de treball de l’alumne: 

• L’Ajuntament i el consistori. 
• Composició actual del Ple Municipal. 
• L’edifici de l’Ajuntament 
• Els símbols de la ciutat. 
• Els serveis municipals (informació complementària a la web de 

l’Ajuntament). 
• L’OAC. 

Tanmateix us demanem que prepareu les preguntes, propostes i suggeriments, 
i que les envieu si és possible per c.e. a dinàmica educativa. 

 

Durant la visita 
 
Està concebuda per fer-la amb un sol grup classe. 
La durada aproximada és d’1,30h. 
La dinàmica i l’ordre de la visita està sempre supeditat a l’agenda de l’alcalde. 
 
 

• L’entrevista amb l’alcalde: preguntes , propostes i suggeriments. 
• La Sala de plens: treball amb l’educador sobre el sistema d’elecció del 

govern municipal i la composició de l’actual govern. 
• Exemple d’un servei municipal : L’OAC 
• Observació i comentari de la façana principal de l’edifici: any de 

construcció i reformes, característiques arquitectòniques destacables. 
Ubicació del primer ajuntament (Opcional). 

• Visita al vestíbul. Espai museïtzat. Observació del faixí, la vara i la banda 
(Opcional). 

 

3. MATERIALS 

• Quadern de l’alumne. 
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4. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Una mica d’història 

L’ajuntament, com a corporació pública que administra i representa els 
interessos d’un municipi és una institució originària de Castella que, amb el 
decret de Nova Planta (1714), substitueix els consells i les universitats 
catalanes i estableix la uniformitat del règim local a tot l’Estat. 

Amb la creació de l’Ajuntament, Cerdanyola deixava de ser  un “lloc del 
corregiment de Mataró, sota la jurisdicció del marquès de Cerdanyola”  per 
passar a disposar d’un organisme de poder local, administrat pels propietaris 
rics.1 

L’Ajuntament de Cerdanyola, com a organització municipal, està documentat 
des del 1841. Però només es conserven les actes oficials de les sessions 
municipals des del  1882.   

El primer edifici de l’Ajuntament conegut és de 1860 i estava situat en el primer 
pis de la casa núm. 161 del carrer de Sant Ramon, al barri de dalt.. Aquest barri 
va ser el primer nucli urbà de Cerdanyola i es va formar cap al 1828 al llarg del 
camí vell de Sant Cugat (avui, Sant Ramon). Cap al 1845, neix al carrer de 
Sant Josep (Avui, N-150) el barri de baix.  

A mesura que Cerdanyola creixia, l’edifici va resultar insuficient. El 1920 
Domingo Fatjó i Joan Casajuna, alcalde  i regidor síndic respectivament, en 
representació de la casa consistorial, van comprar a la família Ribet, per 7.000 
ptes, el terreny on es troba ara l’Ajuntament. 

A començaments dels anys 20 es va 
construir l’actual Ajuntament, prop de 
l’església de Sant Martí, que s’havia 
edificat al 1906. Quedava així 
configurat el centre polític i religiós de 
Cerdanyola. 

 

 

 

Foto: Cerdanyola Info 

. 

No sabem del cert qui fou el primer alcalde de Cerdanyola, segons el 
NOMENCLATOR d’en Luis de Arquer Garriga que fou secretari de l’Ajuntament 

                                                 
1 SÁNCHEZ MIQUEL, La Cerdanyola Contemporània (1814-1975) Sabadell, 1983. 
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entre 1964 i 1970,  el primer alcalde  va ser  Juan Coll (1799-1821), encara que 
no coneixem la font d’on va treure aquesta informació. 

En Miquel Sánchez comença la seva llista d’alcaldes de Cerdanyola amb en 
Domènec Fatjó (1851.1879)2 

Les primeres eleccions democràtiques, després del final del franquisme, es 
feren al 1979. Les va guanyar el PSC que va formar govern... ...... 

El sistema electoral local 

Els regidors i regidores són els nostres representants en el govern del municipi. 

Segons la Constitució, els regidors i les regidores seran elegits pels veïns del 
municipi mitjançant sufragi universal, igual, directe i secret, en la forma en què 
la llei ho estableixi. 

Aquesta llei fixa uns requisits: tenir la majoria d’edat(18 anys), estar inclós en el 
cens electoral (que es confecciona a partir del padró municipal) i tenir la 
nacionalitat espanyola. 

El tracta de Maastrich reconeix el dret de vot a les eleccions municipals de les 
persones immigrades procedents dels països de la Unió Europea. En queden 
excloses per tant les persones immigrades d’altres països. 

El sufragi no sempre ha estat universal, en altres èpoques de la història el 
sufragi ha estat censatari (només podien votar les persones que assolien un 
cert nivell d’impostos) o sufragi universal masculí (les dones no van poder votar 
fins el 1933). 

Cada partit, coalició o grup d’electors que vol participar ha de presentar una 
llista amb tants candidats com llocs s’hagin de cobrir. Són llistes tancades i 
ordenades, l’elector no pot variar  l’ordre ni afegir a treure-hi cap nom. 

Els partits que compareixen a les eleccions han de presentar un programa 
electoral on expressen els problemes més greus del seu municipi i la manera 
de resoldre’ls. 

Les eleccions municipals es realitzen cada quatre anys. 

A cada municipi li correspon un nombre proporcional de regidors i regidores 
segons el nombre d’habitants de la població. En el cas de Cerdanyola el 
nombre  de regidors i regidores és de 25. 

L’article 179 de la Llei Electoral estableix una escala que proporciona el nombre 
de residents amb el nombre de regidories, amb un mínim de cinc i un màxim de 
25 a partir de 50.000 i fins a 100.00 habitants. Quan se supera aquest nombre 

                                                 
2 Op. Cit., ANNEX Núm 7. 
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hi ha una regidoria més per cada 100.000 residents o fracció, afegint-se en tot 
cas una més quan el resultat hagués de ser parell. 

 

Les últimes eleccions municipals  

En les darreres eleccions, els resultats van ser aquests: 
 

Partit Vots % Regidors 
  Cap de 
llista/portaveu 

 PSC-CP 4.634 18,67 5 Carme 
Carmona 

 COMPROMISxC-
CAV-PA 

4.606 18,55 5 Carles Escolà 

 ERC-AM 3.772 15,19 4 Helena Solà 

 C's 3.102 12,5 3 Maria Valle 

 P.P. 2.492 10,04 3 Manuel 
Buenaño 

 CiU 2.337 9,41 3 Josep Grau 

 ICV-EUiA-ME-E 2.212 8,91 2 Jordi Miró 

 
 
 
 
 

Cens total:     43.420 

Vots comptabilitzats: 25.019 57,62% 

Abstencions: 18.401 42,38% 

Vots nuls: 195 0,78% 

Vots en blanc: 440 1,77% 
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Partit polític Integrants 

 

Grup Municipal Socialista  
(PSC)  Sra. Carme Carmona Pascual 

 Sr. Víctor Francos Díaz 

 Sr. Francisco Ortiz Herrera 

 Sr. Carlos Cordón Núñez 

 Sra. Maria Eulàlia Mimó Viader 

 

Grup Municipal 
Compromis per 
Cerdanyola 
(CompromisxC)  

 Il·lm. Sr. Carles Escolà Sánchez 

 Sra. Elvira Vila Caelles 

 Sr. Maurici Jaumandreu i Font 

 Sra. Concepción Haro Pardo 

 Sr. Iván González Galdeano 

 

Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya  
(ERC) 

 Sra. Helena Solà i Tàrraga 

 Sr. Daniel Mallén i Ruiz 

 Sr. Iñigo García de Enterría Adán 

 Sra. Elisabeth Pasamonte Rodríguez 

 

Grup Municipal Ciutadans   Sra. María Francisca Valle Fuentes 

 Sr. Pau Ortolà Cobos 

 Sra. Sonia Rodríguez Ruiz 

 

Grup Municipal Popular  
(PP)  Sr. Manuel Buenaño García 

 Sr. Rosendo Calet Romero 

 Sr. Fulgencio Yeste Secaduras 

 

Grup Municipal de 
Convergència i Unió  
(CiU) 

 Sr. Josep Grau Garsaball 

 Sr. Marc Costa i Valls 

 Sra. Encarna Linares Jiménez 

 

Grup Municipal Iniciativa 
per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i 
Alternativa  
(ICV-EUiA)  

 Sra. María Reina Serna 

  

 No adscrit  Sr. Jordi Miró i Guix 

 
 
 
L’alcalde forma l’equip de govern. Actualment el govern el formen els regidors i 
les regidores de Compromís per Cerdanyola. Quan es van fer les votacions per 
decidir qui seria alcalde o alcaldessa, van votar a favor de la candidatura 
presentada per Compromís (Carles Escolà) Compromís, ERC, CiU i ICV (14 
vots)  i en contra PSC, PP, C’s (11 vots).  
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Els símbols de la ciutat:  
 
L’ESCUT DE CERDANYOLA 

 
 
Descripció: 
 
«Escudo terciado en palo. 
Primero de plata, un león de 
azur coronado de oro y 
armado y lampasado de 
gules. Bordura dentada de 
azur. Segundo de sinople, 
una espada de plata 
adornada de sinople puesta 
en palo con la punta hacia el 
jefe. Tercero de oro, cuatro 
palos de gules. Por timbre, 
corona de marqués.» 

 
És l'emblema oficial de la ciutat vigent des de l'any 1986 
 
L'espasa  és la representació heràldica de Sant Martí de Tours, patró de 
Cerdanyola des de l'edat mitjana. 

El lleó rampant  prové de l'escut de la família Marimon, senyors feudals i 
propietaris del castell de Sant Marçal, 

Les quatre barres vermelles  evoquen la residència que els reis de la Corona 
d'Aragó tenien a Valldaura (Collserola). 
 
La corona marquesa  fa referència al títol nobiliari de marquesos de 
Cerdanyola que es concedí l'any 1690 als Marimon. 
 
La inscripció facta non verba  ('fets i no paraules') va adoptar-se del lema 
familiar dels nous senyors del castell de Sant Marçal des de 1893, els Trénor. 
 
Logos promocionals: 

 
 
 

Logo Serveis municipals 
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LA BANDERA DE CERDANYOLA 

 
 
 
Va ser creada l'any 1986, però el disseny de la tela 
s'inspira en elements de l'escut de la ciutat. 
 
 
 
 

La doble banda de color verd representa el ric patrimoni natural de Cerdanyola, 
evoca els boscos de Collserola i la serra de Galliners i recorda el passat 
agrícola de la ciutat. 
 
Les quatre barres vermelles, formades per rombes, fan referència al palau de 
Valldaura (Propietat dels reis de la Corona d’Aragó) 
 
 
 
EL DOMÀS DE CERDANYOLA 
 
El domàs és una peça de vellut vermell amb la 
reproducció de l'escut de Cerdanyola que es 
troba a la sala de plens. 
 
En dies de festa senyalada es penja al balcó 
de l’Ajuntament (Sant Jordi, la Diada Nacional, 
Roser de Maig,...) 
 
Segons un antic costum català, les cases 
exposaven en balconades i finestres les seves 
teles més preuades com a ornament en les 
festes senyalades. 

 

 


