RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES
AL PLE DEL 23 DE FEBRER DE 2017

Grup Municipal de Ciutadans
1.- Que servicios sociales competencia de la Generalitat esta llevando a cabo el
Ayuntamiento? Que coste anual tienen y cual es el diferencial acumulado a favor de las
arcas municipales, es decir el dinero que lleva gastado en este concepto el
ayuntamiento? Y si el gobierno municipal ha reclamado o tiene pensado reclamar este
importe a la Generalitat? Asimismo queríamos saber sobre que ayudas sociales y de
mobilidad tiene comptencia el ayuntamiento (especialmente en lo relattivo a tarjetas de
transporte para personas con mobilidad reducida) y cuales se pueden otorgar desde
los servicios sociales y cuales desde la Generalitat u otras administraciones.
Respuesta:
L'Ajuntament de Cerdanyola, no pot portar a terme cap competencia que sigui estrictament de
la Generalitat de Catalunya. Ens regim per la Llei de Serveis Socials que estableix les
competències que ha de portar a terme el municipi. Tot i així, el que sí que es rep és una
aportació de la Generalitat, concretament el Contracte Programa que constitueix una
aportació económica per al desenvolupament de les competències municipals. Aquí tenim el
SAD (vinculat amb la dependencia) i el SAD Social, el transport adaptat, o el centre obert
entre d'altres.
Pel que fa al SAD dependència, la Generalitat estableix els paràmetres de les hores màximes
de prestació del servei a domicili i es deixa a criteri tècnic, depenenent de la vulnerabilitat del
cas la prestació del servei d'atenció a domicili anomenada SAD SOCIAL. En aquest punt, la
consignació de l'Ajuntament a la partida del SAD és d'1.000.000 € i l'aportació és de:
478.340'00 € pel SAD Dependencia
86.786'70 € pel SAD Social
Transport adaptat:
La Llei de Serveis socials, estableix l'obligació de facilitar transport adaptat a aquelles
persones amb discapacitat o dependencia que hagin d'anar a un centre adscrit o homologat
pel Departament. L'Ajuntament de Cerdanyola ofereix aquest transport pel qual rep una
aportació per part del Contracte programa de 44.621'62 €. Tot just ara, s'inicia un nou
contracte que té un cost màxim anual de 291.394 €.
L'ajuntament té un conveni amb una entitat que ofereix el Centre Obert, amb un màxim de 35
places, sense llista d'espera. El conveni és d'un import de 35.000 € i l'aportació és de
18.616'00 €.

Centre Obert:
L'ajuntament té un conveni amb una entitat que ofereix el Centre Obert, amb un màxim de 35
places, sense llista d'espera. El conveni és d'un import de 35.000 € i l'aportació és de
18.616'00 €.
Ajuts econòmics:
Competencia de l'Ajuntament. Aportacio del Contracte Programa 40.943'00 €, dotació de
l'Ajuntament 980.000 € (beques escolars + ajuts econòmics)
A part d'això, no hi ha cap competencia de la Generalitat que hagi d'assumir l'Ajuntament.
TARGETES DE TRANSPORT:
l'Ajuntament no atorga cap tarjeta de transport, és a dir l'administració local no té
competències.
La tarjeta Metropolitana del transport (anomenada tarjeta Rosa), és competencia de l'AMB
(Área Metropolitana de Barcelona), des de l'Ajuntament es recull tota la documentació i
s'envia a l'Àrea Metropolitana un cop revisada. És l'Àrea qui atorga o denega les targetes.
Pel que fa al personal més vulnerable, des de serveis socials es lliuren targetes de transport
T-10 de dues zones, sota criteri tècnic qual la situació económica impedeixi el trasllat a
entrevistes de feina o bé a centres sanitaris.
Així mateix per paliar la deficiencia de trasport públic adaptat, existeix el programa de BONO
TAXI, que permet un descompte en les carreres, quan es tracta de persoens amb mobilitat
reduïda.
CONSELL SECTORIAL:
En aquests moments l'equip de govern està revisat tots els reglaments que introdueixen les
figures de consells i comissions per tal d'adaptar-les a la realitat. Un cop determinat es
treballarà el nou reglament que és competencia de Ple. Tot i així s'està treballant intensament
en els taules de treball creades a l'efecte la participació a les quals és totalment oberta.
CONVOCATÒRIES:
Documents adjunts. Convocatoria d'Ajuts a les famílies 2016 i beques curs 2017-2018.

2.-Si se tiene previsto repintar la zona azul y en caso que sea competencia de la
empresa concesionaria, cuando tiene previsto hacerlo o si se le va a requerir.
Resposta:
En quant al tema de zona blava aquest mes s'ha començat a repintar les places en mal estat.
El manteniment de la senyalització de les places regulades no està dintre del contracte de
prestació del servei de control de l'estacionament de vehicles a la via pública.

3.- Piensa el Gobierno municipal presionar a nivel institucional para la construcción del
Hospital Ernest Lluch o por el contrario se amolda a la idea del Conseller de Salut de
comprar el Hospital General?

Resposta:
Com ja hem demostrat en diferents ocasions, l’ajuntament ha continuat reclamant la
construcció d’un nou hospital per donar responsta a les necessitats del territori. En converses
amb el Conseller ja hem reclamatn millores en els CAP per descongestionar els hospitals de
referència com pot ser el Taulí, a l’espera de la solució definitiva.

4.- Respecto al cable sin soterrar que en el Paseo Cordellas va desde la calle Roserar
hasta el padel de Cerdanyola, cual es el motivo de que continue en ese estado y si se
piensa realizar alguna cosa al respecto?
Resposta:
Aquest cable està en el mateix estat que moltes de les instal.lacions de BT aèries que tenim a
altres carrers del municipi.
No està previst soterrar-lo, en principi no li toca a l'Ajuntament realizar aquesta despesa,
algunes vegades s'inclou en els projectes d'urbanització o reforma de carrers.
D'altra banda Endesa no té obligació de soterrar-los si la instal.lació compleix normativa, el
reglament de Baixa Tensió permet les instal.lacions de distribució en baixa aèries i en suports
de fusta.
És veritat que a mida que es van fent obres (particulars), es va demanant el soterrament de
les línies dins de les sol.licituds de subminstrament elèctric que van fent, quan les fan.

5.- Si el gobierno piensa habilitar alguna zona de juego para los niños en el entorno de
los edificios Cerdanyola 2000 i Pl. Andorra. Relativo a este mismo barrio, que
actuaciones se estan llevando o piensan llevar a cabo para remediar las filtraciones en
los parquings subterràneos de la zona y si se hará cargo econòmicamente de ellas el
ayuntamiento y en que medida? Asimismo, que actuaciones se piensan llevar a cabo en
la calle Sevilla?
Resposta:
Respecte a Cerdanyola 2000, es va manternir una reunió amb representants dels veïns i els
vam explicar la dificultat de fer inversions sobre finques privades, encara que sigui per
utilització pública de l'espai. Cal signar algun protocol o conveni prèviament. Es tracte d'uns
aparcaments soterrats privats, els sostre dels quals s'utilitza com espai públic.
Hi han treballs previs elaborats per l'AMB, però sense els protocols no seran d’utilitat.
Estem treballant a nivell de planejament per veure si així facilitem les coses per poder-hi
actuar.
En tot cas, i tal com ja vàrem avançar als veïns, sempre hi haurà unes intervencions privades
a l'interior de l'aparcament que hauran de pagar els propietaris i unes intervencions en l'espai
exterior considerat d'ús públic.
Respecte al carrer Sevilla, tal i com se'ls va informar en la última Comissió Informativa, estem
en fase d'adjudicar la redacció del projecte, que contemplarà la reurbanització total.

6.- En lo referente a la propuesta que se llevó a pleno a inicios del mandato relativa a la
adhesión de nuestro municipio a la zona 1, y aprobada por el pleno, cual es la posición
actual del gobierno al respecto, si se està llevando a cabo alguna gestión y cuales
serian los costes de nuestra incorporación a la misma.?
Resposta:
Aquest qüestió ha restat aparcada donat que s’està abordant de forma integral des de l’AMB.
En breu tindrem respostes més concretes.
7.- Cuando se tiene pensado convocar el Consell de Mobilitat? y así mismo cuando se
tiene previsto crear y convocar el Consell sectorial de la Inclusió social que fué
aprobado por la gran mayoria de los regidores en el pleno de julio de 2016.?
Resta pendent de respondre

8.- A que convenio o normativa responde el actual uso del espacio público por parte de
las casetas de la ONCE, y en qué régimen se abonan los suministros de las mismas, en
caso que corras a cargo del ayuntamiento.?Y que convenios o relaciones formales o
informales existen en general entre la ONCE y el consistorio?
Resposta:
Es tenen notícies d’un conveni signat fa molts anys amb l’ONCE al respecte, però encara no
s’ha pogut localitzar. És una qüestió que està pendent de resoldre.

9.- Detallar que actuaciones piensa realizar el gobierno en las instalaciones deportivas
de Can Xarau y cual será su importe econòmico.
Resposta:
Respecte a les instal.lacions de Xarau, estem iniciant la licitació de les obres de substitució de
la coberta del pavelló (aprox. 1.430.000,- €) i una reforma interior del mateix per habilitar un
bar, oficines, i una sala polivalent (aprox. 190.000,- €) Esta prevista l'execució de l'obra per
aquest estiu (termini 6 mesos)
També s'ha demanat a l'AMB la coberta de dues pistes exteriors i reformes en l'edifici de la
piscina

10.- Que modelo piensa implantar el gobierno local en als guarderias municipales una
vez acabe la prórroga de gestión con las actuales empresas concesionarias.
Resposta:
Finalitzada la darrera pròrroga per a la gestió de les escoles bressol municipals de la nostra
ciutat, el model de gestió continuarà essent el mateix que l'actual, tal i com estableix el
Projecte d'Establiment del Servei d'Escola Bressol Municipal, el qual indica, en el seu apartat
5: "Justificació organitzativa. ... en forma de gestió indirecta, mitjançant concessió

administrativa..."

11.- Solicitamos que se nos responda por escrito a la solicitud referente al momento
procesal del concurso de acreedores respecto al solar ubicado en el barrio de la
Farigola que linda con la carretera de Barcelona y que en una de las anteriores
comisiones se comentó que ya pertenecia a la inmmobiliaria Solvia. Si es el caso
solicitamos nos informes de las posibles negociaciones para el acondicionamiento y la
limpieza de dicho solar.
Resta pendent de respondre.
12.- Preguntamos también a la regidora de sanidad sobre la autorización que
solicitaban el AMPA y los alumnos del Ceip Serraparera para poder vender meriendas a
la salida del colegio, a dia de hoy no tenemos ninguna informació que se haya
solucionado por parte del ayuntamiento, solicitamos respuesta por escrito.
Resposta:
L’Ordenança de Via Pública, Medi Ambient i Convivència Ciutadana, en l’art. 61.2,
prohibeix expressament la venda ambulant en el municipi.
Per un altra banda, al tractar-se d’aliments, l’aplicació ha de ser més restrictiva, per raons
obvies, a l’estar en joc la salut de les persones.

13.- Preguntamos a la regidora de sanidad por la problemática que existe y preocupa a
los vecinos de la Av. España por la continua situación de mal aparcamiento que se
permite en la zona peatonal, y sobre la necesidad de limpiar y multar a los propiearios
de animales que no recogen sus necesidades, perjudicando seriamente la imagen y la
salud de los vecinos, esperamos respuesta urgente de las medidas que van a llevar a
cabo.
Resta pendent de respondre

14.- Cuando se tiene planeado realizar las franjas de seguridad forestales en los
entornos de Can Cerdà y Montflorit?
Resposta:
S'està tramitant la contractació de l'empresa que ha de fer els treballs de les franges de
Montflorit i Can Cerdà. Tan aviat com estigui completat l'expedient s'iniciaran els treballs. La
intenció és fer-ho abans de l'estiu.

15.- También preguntamos que tipo de medidas (si se està llevando alguna) se estan
tomando para controlar la población de jabalíes en el Parc Natural de Collserola,
especialmente en lo que afecta a nuestro término municipal.
Resposta:

El control de la població de senglars per la seva alta mobilitat no es pot tractar a nivell de
municipi. Per aquest motiu es treballa en el control del senglars a tota la serra de Collserola.
Per facilitar aquesta tasca l'any 2014 l'Ajuntament de Cerdanyola mitjançant acord de Ple de
27/3/2014 va cedir la gestió de la zona de seguretat al Consorci de Collserola per a un
periode de 5 anys, ja que la major part del nostre terme municipal és zona de seguretat. Això
permet que el Consorci i la Generalitat de Catalunya puguin fer els estudis necessaris per
avaluar la població i definir les estratègies de gestió de la caça.

De les dades que tenim disponibles la població de senglar a la serra de Collserola està
minvant, havent passat dels 9,3 individuus per Ha de l'any 2006 als 6,2 exemplars per Ha de
l'any 2016. Pel que fa a Cerdanyola del Vallès el control s'efectua mitjançant batudes de caça
i aguaits nocturns (quan es produeixen danys) tot i que aquest últim sistema es demostra poc
efectiu (segons dades de 2015 en 27 jornades només es van caçar 3 exemplars).
Encara no disposem de les dades de captures de la temporada 2016/17 però la temporada
2015/16 es van capturar a Cerdanyola 33 senglars d'un total de 117 senglars caçats a tota la
Zona de Caça controlada.

