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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES
AL PLE DE 25 DE MAIG DE MAIG DE 2017

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

1.- Atès que, el passat 25 de febrer vam demanar per registre la resolució del PAU de la
rua de Carnaval, l’expedient de la rua de Carnaval, l’informe tècnic en el que s’assessora
a la regidora Contxi Haro Haro de no fer arribar el PAU de Carnaval als regidors per
motius de protecció de dades, tal i com afirma ella mateixa per escrit al grup de
whatsapp dels portaveus municipals, i en el que també demanen que s’elabori un
informe jurídic aclarint la fonamentació legal que permet o restringeix l’accés a dades
personals als regidors.
Atès que, se’ns fa arribar un correu en el que se’ns diu que podem consultar la
documentació a alcaldia i que quan ho fem només hi ha el PAU de Carnaval del 2016.
Atès que, encara no se’ns ha fet arribar la documentació malgrat l’hem solicitat en
diverses ocasions.
Atès que, segons l’article 14 del ROF (Rd 2568/1986) diu que “1. Todos los miembros de
las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la
Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de
los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 2.
La petició de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio
administrativo en caso de que el Presidente de la Comisió de Gobierno no dicte
resolució o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de
la solicitud”.
Atès l’article 164 de la Llei 8/1987. Atesa la resposta per part del govern a la pregunta
formulada al passat mes de març en la que se’ns diu “...Un cop feta la consulta
verbalment a la Cap de Serveis Jurídics i al Cap de Secció de protecció civil, cap dels
dos aconsella compartir-lo”.
Tornem a demanar se’ns faci arribar la documentació solicitada: la resolució del PAU de
la rua de Carnaval, l’expedient de la rua de Carnaval, l’informe tècnic en el que
s’assessora a la regidora Contxi Haro de no fer arribar el PAU de Carnaval als regidors
per motius de protecció de dades. A la vegada que sol·licitem que s’elabori un informe
jurídic aclarint la fonamentació legal que permet o restringueix l’accés a dades
personals als regidors.
Resposta:
Tal com es va respondre el mes passat, en data 6 d’abril de 2017, la Sra. Helena Solà va
poder consultar el PAU als despatxos d’Alcaldia. Va mostrar el seu dubte respecte l’any de
l’expedient que se li va facilitar, donat que portava data de 2016. L’Annex de 2017 estava al
final del document. Així se li va explicar posteriorment, per part del personal d’alcaldia. Des
d’aleshores no ha tornat a consultar l’expedient, que en data 24 d’abril va estar retornat al
Servei de Protecció civil. Si la regidora el vol tornar a consultar està a la seva disposició.

Pel que fa a les preguntes sobre la protecció de dades, en data 25 de maig de 2017 la
Regidora Contxi Haro ha enviat el següent correu electrònic a la Sra. Aurora Corral, secretària
d’aquest ajuntament:

«Hola Aurora,
Como ya hablamos hace semanas, necesitaría que redactaras un pequeño informe o un
protocolo que pueda compartirse con todo el ayuntamiento, relativo al envío de informes a
regidores, que contengan datos de carácter personal de personas que sean o no
trabajadoras del ayuntamiento, o empresas que presten servicio.
Sobre todo se planteó por el pau o por los protocolos de emergencias de actos como la
cabalgata o la rua de carnaval.
Supongo que no lo has empezado, cuándo crees que podría estar?
Contxi Haro
Tinenta d'Alcaldia
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès»

2.- Ja que durant el mes de març no s’han dut a terme accions legals en relació als
compliments dels convenis amb la societat Vila Universitària. S’han dut a terme accions
legals en relació als incompliments dels convenis amb la societat Vila Universitària
durant l’abril o el maig?.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
No s’ha iniciat cap acció.

3.- Atès que el Pla d’Igualtat és imprescindible per poder optar a subvencions. Atès que
el nostre Ajuntament no disposa de Pla d’Igualtat malgrat ser subvencions sol·licitades
així com a subvencions a les que vulguem optar. Atès que hi ha el compromís des de la
regidoria fa mig any que l’elaboració del Pla d’Igualtat seria una feina prioritària.
Demanem al govern municipal en quin punt està el Pla d’Igualtati en quina data
preveuen que disposarem del Pla d’Igualtat.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
En data 12 de maig de 2017, la Diputació de Barcelona, cocretament des de la seccio de
polítiques municipals, ens van comunicar via correu elecrònic l'aprovació del recurs
sol.licitat per part d'aquest Ajuntament per a la realitzacio del Pla d'Igualtat intern de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
La Diputació ha encarregat a la consultora Moon consultoria l'el.laboració d'aquest pla. La
Diputació de Barcelona ens ha comunicat que cap al mes de juny o juliol es posarien en
contacte amb nosaltres per començar el procés i proposar una primera reunió d'inici.
La documentació oficial d'aprovació del recurs encara no ha arribat. Un cop arribi, caldrà,
si s'escau, fer el tràmit administratiu d'acceptació.

4.- Atès que en breu finalitza el termini de diversos contractes i que alguns d'ells ja són
caducats (PEM Guiera, escoles bressol, neteja d'edificis municipals, zona blava,...).
Quines són les accions que s'han dut en relació a cada un dels contractes?
Resposta:
Escoles Bressol:
-La Junta de Govern Local en sessió de data 28 d’abril de 2017 va aprovar l’expedient
de contractació de la gestió del servei públic d’Escola Bressol Municipal.
-En data 3 de maig de 2017 es va publicar el corresponent anunci oficial en el BOP de
la província de Barcelona.
-El 22 de maig es va obrir el sobre núm. 1 i 2 de les ofertes presentades. Ara estem
esperant l'informe tècnic de valoració del sobre núm. 2.
PEM Guiera:
A data d'avui encara s’esta treballant en la comissió tècnica per detallar les
contractacions a realitzar. Aquestes contractacions estaran en funció dels acords
del Ple del mes de maig respecte el PEM Guiera.
Zona blava:
S’estan fent els estudis pertinents per tal que la zona blava passi a gestió
municipal.
Neteja d'edificis:
El servei de contractació està revisant la documentació tramitada des del servei
d'espais públics per tal d'incoar l'expedient de contractació.

5.- En relació a la societat Cerdanyola Aparca. Quines accions ha dut a terme el
govern en aquests darrers mesos?
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
El Govern ha estat treballant conjuntament amb el soci privat i els bancs, per trobar una
solució a la situació financera de l'empresa mixta, i s'han estat mantenint reunions de
manera periòdica des del passat mes de gener. Per un principi de prudència i en favor
d'assolir la millor solució per als interessos de l'Ajuntament, preferim reservarnos els detalls fins tenir les propostes més treballades.
6.- En data 29/12/2016 el ple de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès va aprovar per
unanimitat, entre d’altres acords, la declaració de la pròrroga indefinida de
diferents contractes laborals temporals per obra i servei determinat formalitzats
amb diferents treballadors del servei d’ocupació, tot acordant que des del servei
d’organització havia de procedir a elaborar abans del 30/3/2017 un estudi
organitzatiu que identifiqui els següents extrems: Justificació tecnica de la creació
de nous llocs de treball i dotació de noves places al servei municipal de treball (...)
Determinació, classificació i descripció dels nous llocs de treball del servei
municipal de treball (...) Proposta de modificació de la relació de llocs de treball per
a la creació dels corresponents llocs de treball, amb la corresponent valoració
objectiva dels mateixos en els termes que disposa la normativa vigent en matèria

de la funció pública. Proposta de modificació de la plantilla per a la dotació
pressupostària de les corresponents places, amb la previsió del corresponent
finançament. Hores d’ara, passat aquell termini, només se’ns ha presentat un
estudi organitzatiu que en cap cas respon a les exigències que el ple havia
determinat, tal és així que el propi estudi afirma que “la proposta de modificació de
rlt i plantilla haurà d’estar sustentada amb la justificació jurídica oportuna, la
suficiència de crèdit pressupostari adient (...) En conseqüència, aquesta part del
treball es desenvoluparà en una fase posterior (...) es tracta, doncs, d’un document
que nomes correspon estictament al model d’informe o memòria que s’usaria en
una proposta de modificació de plantilla o rlt” Sent, doncs, l’estudi presentat
insuficient a les necessitats i determinacions exigides, demanem se’ns assenyali
quan es farà l’estudi adient que inclogui tots els extrems continguts en l’esmentat
acord de ple. I s’assenyali el calendari i planificació per a dur a terme la modificació
de la rlt i de la plantilla.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
Un cop realitzat l’estudi per part del Servei d’Organització s’ha encarregat un informe al
Servei d’Ocupació. Amb aquesta documentació es podrà elaborar una proposta definitiva
de modificació de la RLT. La previsió és tancar la proposta a mitjans del mes de juny i
iniciar les negociacions amb els diferents actors aleshores.

7.- En dates recents s'ha publicat en les xarxes socials ofertes de feina pel servei
municipal de treball, en concret d'un orientador insertor laboral, un tècnic insertor
laboral gestor d'ofertes, i un tutor orientador insertor laboral. Demanem se'ns
informi el com i el perquè d'aquestes ofertes per a treballar a l'ajuntament quan
s'està elaborant un estudi organitzatiu del servei de treball tenint present que la
regularització de treballadors que es va fer el mes de desembre de l'any passat va
venir motivada per la contractació irregular durant els anys de treballadors
mitjançant el sistema que ara, de nou, es torna a utilitzar, quan aquestes funcions
poden ser realitzades per algunes de les persones regularitzades i que han estat
fent aquestes feines durant aquests anys.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
Informe del Servei de Treball en relació a les ofertes de treball de:
o 1 Orientador/a Insertor/a Laboral. Titulat/da superior en psicologia o ciències
socials per el desenvolupament de l’Espai de recerca de feina en l’àmbit de
l’orientació per l’ocupació. Expedient: 136-2017-2-22.
o 1 Tècnic/a Orientador/a Insertor/a laboral, gestor/a d’ofertes. Titulat/da superior en
psicologia, pedagogia o sociologia per les accions d’Intermediació laboral per a la
Inserció en el mercat de treball de persones aturades en el marc de l’Agencia de
Col·locació. Expedient: 136-2017-3-23
o 1 Tutor/a orientador/a Insertor laboral. Titulat superior en psicologia, pedagogia o
sociologia per el Programa Fem Ocupació per joves. Expedient 136-2017-1-21
En el Servei d’Ocupació entre les seves activitats fa, a més de les feines estructurals ,
projectes d’intervenció, subvencionats per altres administracions. Els projectes
subvencionats tenen els seus propis objectius i indicadors de la mateixa manera que

defineix el nombre de persones i les dedicacions en hores dels tècnic que duen a terme.

El Servei de Treball, a part del personal anomenat actualment “Indefinit no fix”, ha tingut
sempre persones contractades per el projectes subvencionats, donat que la dedicació
d’hores és molt superior a les disponibles dels tècnics estables que estaven al servei. En
molts casos les cofinanciacions dels projectes es fan amb les despeses de contractacions
del personal al que abans hem referit els que fins l’any passat eren els que tenien la
condició d’estables. Actualment, malgrat que algunes persones de les contractades per
projectes tenen ara la condició de indefinits no fixos, no són suficients per dur a terme tots
els projectes i s’han de contractar persones externes.
A tall d’exemple, l’any passat, a més d’aquest personal, ara anomenat Indefinit no fix, van
estar contractats altres tècnics (5 persones més) que feien els projectes o una part de
l’activitat requerida en els projectes, la resta la feia un tècnic estable del Servei.
Alguns exemples d’anys anteriors:
o Agencia de Col·locació (dues persones) : 1 tècnic del programa, més una tècnica
contractada pel projecte.
o Espais de Recerca 1 tècnic del programa , més una tècnica contractada
o Fem Ocupació per Joves: 1 tècnica contractada pel projecte.
o Joves per l’ocupació: 1 tècnica del programa més una persona contractada per
projecte.
o OTL 1 tècnica del programa, més un tècnic de projecte.
o Club de la Feina 1 persona de Programa més una persona de projecte.
Així dons, el personal que es contractarà amb aquestes ofertes no són per fer les feines
de les persones anomenades indefinits no fixos, sinó que són per complimentar les
dedicacions en nombre d’hores tècniques requerides per la normativa i el volum de
tasques dels diferents projectes subvencionats. Convé recordar que els tècnics estables
fan les feines estructurals necessàries per tota l’activitat que fem des de el Servei de
Treball i Empresa.

8.- Que hem tingut coneixement que, com a mínim una ex treballadora del servei
municipal de treball, ha interposat demanda contra l'ajuntament de Cerdanyola del
Vallès en reclamació de la seva condició d'indefinida fixa, a l'igual que els
treballadors regularitzats el mes de desembre. Demanem se'ns notifiqui quina és la
postura de l'ajuntament davant d'aquesta demanda i quina serà la defensa jurídica
que es farà de la resolució del contracte laboral.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
La Sra. Sarrate va presentar reclamació administrativa prèvia i no es va resoldre per part
del servei gestor. Des del Servei d'ocupació es va demanar als Servei jurídics que es fes
l'informe jurídic corresponent per a la resolució de la reclamació, però encara no s’ha
tancat. El judici està assenyalat per al dia 9 de novembre de 2017, la demanada serà
analitzada amb vistes al judici. Esperarem conèixer l’opinió dels Serveis jurídics abans de
pronunciar-nos.

9.- Que atès que el passat mes de març no es va aprovar la rlt que acompanyava els

pressupostos presentats, voldríem saber la intenció del govern en relació a la
mateixa, si la manté o pensa pactar una de nova amb oposició i sindicats.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.

Resposta:
El govern pretén anar aprovant les modificacions de la RLT que considera necessàries de
forma tan consensuada com sigui possible. Hi ha una proposta sobre la taula pactada
amb els i les representants del personal. Donat que hi ha modificacions que són més
urgents que d’altres, la proposta es dividirà en fases, que seran negociades amb els
grups municipals per intentar tirar-les endavant. La primera fase, que bàsicament conté
subsanació d’errors, es provarà de portar al ple del mes de juny.
En cas que fos necessari fer modificacions a la proposta actual per trobar els suports al
Ple, les propostes es portarien de nou a les taules de negociació. Es preveu un procés
llarg i lent, però necessari.

10.- Sol.licitem tota la documentació en relació a les al.legacions i la resposta a les
mateixes realitzades per Puigfel respecte l’abocador Elena.
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
En data 16 de maig la Cap de servei d’Urbanisme, Sra. Carme Tobella, va fer arribar tota
la documentació al respecte a través d’un correu electrònic enviat al regidor Sr. Íñigo
Garcia de Enterria i la regidora Sra. Elisabeth Pasamonte. Amb aquesta informació
remesa donem per resposta la pregunta.

11.- Al plenari de març s’aprovava la moció sobre l’ús del glifosat i es preguntava al
govern quines accions s’havien dut a terme pel compliment de la mateixa. A la qual
cosa el govern va contestar: “El glifossat no s'utilitza habitualment en les tasques
de jardineria de l'Ajuntament de Cerdanyola, en tot cas, des de l'aprovació de la
moció s'esta fent una comprovació exhaustiva del productes utilitzats i es
traslladarà al departament de Compres”. Demanem els resultats de la comprovació
exhaustiva dels productes utilitzats Aixa com la comunicació al departament de
compres.
Resposta:
Per la part de l'empresa de manteniments, Cespa, des de la notificació de la resolució,
s'ha deixat d'utilitzar totalment el glifosat. En aquests moments estem fent proves de
diferents mètodes per a controlar les males herbes en voreres i escocells, però encara no
s'ha pres cap determinació, ja que tot implica un cost i una ma d'obra de la qual no es
disposa actualment.
Per a la resta de productes fitosanitaris, podem dir que apliquem la lluita integral de
plagues, evitant al màxim productes químics. Els tractament més habituals són els
productes ecològics sense cap tipus de toxicitat, i l'alliberament d'insectes útils. I en cas
que a últim recurs calgui fer un tractament puntual. Sempre es complirà amb la llei sobre

tractaments i no s'utilitza cap producte que no estigui permès per al comunitat Europea, i
alhora autoritzat per a ús propi de jardineria i aprovat per a ser utilitzat en espai públic.

12.- Al plenari dels mes de març s’aprovava la moció sobre la redacció del nou
Reglament Orgànic Municipal, quines accions s’han dut a terme pel compliment de
la mateixa?
Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.
Resposta:
El govern ha estat analitzant la situació. Hi ha uns treballs anteriors respecte la
modificació del ROM que caldrà reprendre. En breu es crearà la comissió tècnica per
començar a tancar una proposta que es posarà a consideració dels grups municipals.
Per part dels tècincs de participació s’aconsella no confondre el ROM amb un reglament
de participació, donat que el primer ve molt marcat per la legislació i l’altre pot tenir més
flexibilitat. El govern es compromet a treballar, igualment, un reglaments de participació
ciutadana al llarg del mandat a través d’un procés participatiu obert a la ciutadania.

13.- Al passat plenari vam manifestar al govern errors en l’embustiada de la revista
municipal Riu Sec i demanavem els barris o carrers no s’havia repartit, així com el
motiu. El govern va respondre: “Riu Sec fa actualment una tirada de 20.000
exemplars, insuficients per a cobrir la totalitat del parc d'habitatges de la ciutat.
Des de ja fa 6 anys no es fa repartiment als barris de Bellaterra i Montflorit per la
seva particular morfologia i la dispersió dels habitatges, la qual cosa
encariria notablement el preu i retardaria el repartiment. S'opta en aquests casos
per deixar exemplars de la revista a les seus del centre cívic de Montflorit i de
Bellaterra
Resposta:
Segons comunica l'empresa encarregada del repartiment, en alguns casos les comunitats
de veïns on es vol fer l'embustiada o no volen obrir per que el confonen amb publicitat o
directament no hi ha resposta i no obren la porta”. Als habitatges dels quals tenim
coneixement que no ha arribat, no pertanyen als barris ni de Montflorit ni de Bellaterra.
Tampoc està prohibida l’embustiada per la comunitat i les bústies són de fàcil accés. Així
doncs, insistim en els errors en la distribució i demanem al govern quines accions ha
emprès.
Efectivament, des d'aquest mes de maig hi ha una nova empresa contractada per a la
distribució de la Revista Riu Sec que ha estat la guanyadora del concurs obert iniciat a
l'efecte. Precisament el repartiment del número de maig està sent repartit per l'esmentada
imprempta BBdigital Comunicació SL i ens trobem a l'espera del raport d'inicidències.
14.- Atès que s’ha demanat en nombroses ocasions l’expedient de substitució del
dinamitzador cultural i que encara no se’ns ha donat resposta. Sol.licitem tenir
accés a l’expedient, els CV amb data d’entrada i que se’ns faciliti els dies i les hores
de les entrevistes que es van realitzar, així com qui hi havia present en el moment
de fer-les.

Aquesta és una pregunta pendent de resposta des del passat plenari.

Resposta:
Aquest és el quadre que resumeix les entrevistes als candidats que es van presentar.
Observacions Cognoms i
nom
Cap de servei
d'educació
parla amb ella
per telèfon el Calderon,
dia 28 de
Andrea
desembre

Titulació
rellevant
Educadora
social,
directora i
monitora
lleure

Òscar Sala
parla amb ell
el dia 22 de
desembre per
sol.licitar-li
Navarro
curículum
Lara, Àlex
(veure doc
annex amb
correu) i
realitzar
entrevista

Pedagog,
mestre
especialitat
primària,
monitor lleure

Ma José Pérez
parla amb ell
el 22 de
Módenes,
desembre per Quim
citar a
entrevista

Grau Història
de l'Art,
Màster en
Formació del
Professorat
per a l'ESO i
el Batxillerat

Ell es posa en
contacte amb
Rosa Maria
Pallarès el 29
de desembre
per tal de fer-li
Llobet, Sergi
arribar el CV.
Ha tingut
notícia de què
es busca algú
per l'Andrea
Calderon

Experiència
Data i hora
rellevant
entrevista
Joves10 (Servei
d'intervenció
No accepta
socioeducativa) i
entrevista
Espais familiars
perquè
(Acompanyament
actualment
Familiar);
treballa
directora i
monitora esplais.

Pràctiques grau
pedagogia al
servei d'educació
amb Òscar Sala.

Monitor-guia i
assessor
pedagògic a
Museu d'Art de
Cerdanyola

Valoració

NP

No accepta
entrevista per
incompatibilitat
horària amb
estudis de
grau

NP

No accepta
entrevista per
incompatibilitat
amb tasca
professional
actual

NP

Es proposa
contractació
de 6 mesos
Tècnic
per
d’Activitats
Monitor i
Divendres 30 acumulació de
Fisicoesportiv dinamitzador en de desembre
tasques
es en medi
diversos
de 2016 a les
(veure
natural.
contextos.
9,30h
informe de
petició
d'efectius)

Totes aquestes persones són de Cerdanyola, coneixen la ciutat i han treballat o treballen
en l'àmbit de la dinamització. També han estat usuàries del servei que es pretén cobrir,
com a alumnes de centres educatius de la ciutat. L'entrevista va ser realitzada per la

regidora d'educació, la cap de servei i una de les tècniques coresponsable del programa
Cerdanyola Educa.
A la pàgina següent podeu veure el CV de la persona escollida: Sergi Llobet.

15.- Atès que hi ha moltes inversions pressupostàriament aprovades.
Sol·licitem l’estat del projecte de cada una d’elles.
Resposta:
Aquesta informació es farà arribar en breu a tots els grups municipals. S’està
elaborant un informe complert.

16.- Atès que en el termini inferior a un mes s’inicien els casals d’estiu al
PEM Guiera, volem saber qui coordinarà els casals, i sol·licitem també
informació sobre el servei de menjador: quina és l’empresa encarregada
dels dinars, en quin espai dinaran els nens i nenes i com s’atendran les
diferents necessitats pel que fa a l’alimentació.
Resposta:
L'empresa Ebone es l'encarregada de posar el monitoratge sota la coordinació
de tècnica Susanna Vega, que disposa de la titulació exigida per la normativa
vigent, i sota el control del coordinador tècnic i el director de l'equipament.
Pel que fa al servei de menjador, s’estan demanat pressupostos per fer un
contracte menor i un dels requisits que demanem és que contemplin les
diferents necessitat pel que fa a l'alimentació. Els usuaris dinaran en el mateix
espai de sempre, el bar restaurant.
Resposta:
No s’ha rebut cap requeriment.

18.- Atès que ja fa gairebé un any que es va trobar amiant al pati del CEIP
Carles Buigas, voldriem saber quines gestions s’han fet des de la
regidoria d’educació.
Resposta:
A finals del curs 2015-2016 es van detectar, per part de pares i mares de
l’escola, restes d’un tub de fibrociment d’una xarxa d’evacuació en desús que
havia quedat al descobert al pati de primària de l’escola Carles Buïgas. La
Brigada Municipal d’Obres va procedir a la retirada parcial del tub trencat, d’uns
50 cm., cimentant els extrems del tub i restaurant també la cota de terreny.
Arran de les queixes de les famílies manifestant l’existència de restes de
fibrociment al pati, s’hi va realitzar una visita per part de la regidora d’Educació,
el cap d’Urbanisme i el cap de la Brigada Municipal d’Obres. Al dia següent es
va fer una acció de retirada de material que suposadament podia contenir
fibrociment.

El dia 9 de setembre la regidora d’Educació, en visita al centre educatiu, explicà
a la directora i a membres de l’AMPA el procés des què s’han detectat peces
amb fibrociment. Informa que la zona més afectada és la que envolta el
gimnàs. S’acorda, amb la direcció del centre, que la Brigada Municipal d’Obres
farà batudes posteriors en situacions que puguin comportar moviment de terra,
com ara pluges o desgast per l’ús. S’acorda que la directora avisarà
l’Ajuntament si es donen aquestes circumstàncies per tal de fer prevenció.
L’Ajuntament també es compromet a fer un paviment de formigó a la zona
d’accés a l’edifici del gimnàs pel carrer Turó, al voltant d’aquest edifici i fins a
l’inici de la pista, zona de terra del pati de primària on s’havien detectat els
fragments de fibrociment, com a solució més immediata davant la problemàtica
concreta de l’aparició d’aquestes restes, i mentre no es pren una solució
definitiva a la presència d’elements de fibrociment a diversos centres educatius
del municipi.
A mitjans de setembre tècnics municipals del Servei d’Urbanisme i tècnics dels
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental van valorar
conjuntament la situació referida, i van recollir mostres de les restes, tot
confirmant posteriorment que algunes eren de fibrociment.
En data 19 de setembre la regidora d’Educació envia una carta a la consellera
d’Ensenyament demanant, amb caràcter d’urgència, l’eliminació immediata
d’elements de fibrociment de diversos centres educatius del municipi, entre ells
l’escola Carles Buïgas.
En data 29 de setembre el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental realitzà una presa de
mostres de l’aire de diversos espais del centre per determinar si hi ha fibres a
l’ambient.
A partir del dia 10 d’octubre la Brigada realitza les obres de pavimentació amb
formigó, referides anteriorment. D’acord amb l’informe del cap de la Brigada
Municipal d’Obres la intervenció ha consistit en:
- Aïllament del terra existent de “fetge de vaca” i “nicorella”, procedint a
l’aportació i anivellament amb materials de “todou granític de cantera”
entre 15 i 30 cm, per al drenatge.
- Es col·loca canalització d’aigües pluvials i a continuació s’aïlla amb
formigó.
- Es delimita amb llambordes tota la zona al voltant del gimnàs i del talús
de jardineres, donant sortida a les aigües pluvials i accessos de la zona.
- S’instal·la una barana de seguretat que delimita el paviment nou amb la
pista ja existent, per diferència de cotes
També informa que en aquest procés no s’ha fet cap rebaix de terreny. En tot
moment s’han contemplat les mesures de seguretat previstes i necessàries.
Pel que fa a la informació facilitada a les famílíes sobre aquesta intervenció
municipal, en data 11 d’octubre es va enviar una carta conjunta de la direcció
del centre i la regidora d’Educació adreçada a les famílies informant de l’inici de

la intervenció municipal de pavimentació, explicant que s’ampliava la
intervenció per millorar canalitzacions d’aigua, i de la clausura íntegra del pati
de primària fins a l’acabament de les obres, amb una durada estimada de 4
setmanes.
El dia 24 d’octubre la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès
Occidental, en reunió amb l’equip directiu del centre, inspectors, regidora
d’Educació i personal municipal on s'analitza l’estat de la problemàtica
generada, va lliurar informe sobre el mostreig d’amiant realitzat, el resultat del
qual és negatiu atès que no s’han trobat fibres d’amiant per sobre del límit de
detecció. La directora dels Serveis Territorials manifesta que aquest document
no és públic.
En data 27 d’octubre el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord següent:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què, en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments, elabori un cens
d’equipaments educatius públics amb risc d’amiant del Vallès Occidental.
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a planificar i calendaritzar el
tractament i/o la retirada de l’amiant dels equipaments educatius públics
del Vallès Occidental, prioritzant aquells centres on l’amiant sigui a
l’abast dels nens i de les nenes.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla de millora
dels equipaments educatius públics del Vallès Occidental.
Quart.- Traslladar els presents acords a la Conselleria d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Ajuntaments del
Vallès Occidental i a CCOO del Vallès Occidental.
Mitjançant instància del dia 14 de novembre la senyora Montse Esteban i
Quintana, mare de l’escola, ha sol·licitat una còpia de l’informe de les mostres
ambientals de data 21/10/2016 del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
Departament d’Ensenyament, cosa que s’ha facilitat a la sol·licitant.
El dia 10 de febrer la directora informa que s’ha trobat una canonada trencada
al pati de baix. Es va perimetrar la zona i la Brigada Municipal d’obres va
procedir al seu tancament amb ciment. Paral·lelament es va instar a la direcció
del centre a comunicar la situació als Serveis Territorials al Vallès Occidental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Durant el mes de març es van trobar petites restes que podien ser de
fibrociment a un talús del pati que està tancat, i no és accessible pels infants.
La Brigada va procedir a la seva retirada.
La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental es va
comprometre amb la regidora d’Educació a concretar les actuacions que faria el
Departament d’Ensenyament en finalitzar les obres de pavimentació amb
formigó que ha realitzat l’ajuntament. La regidora d’Educació, ha demanat la
intervenció, per part del Departament, a tot el pati de l’escola per resoldre
definitivament la problemàtica de les restes d’amiant, pel que fa al pati.

En aquests moments no ha arribat cap comunicació oficial dels Serveis
Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, sobre la intervenció que tenen prevista realitzar al
pati de l’escola Carles Buïgas per solucionar la problemàtica de l’existència de
restes de fibrociment. Tanmateix durant la visita al centre el passat 29 de març
d’enguany, el tècnic dels Serveis Territorials, va avançar que s’estava
contemplant realitzar durant aquest estiu una primera fase d’intervenció al pati
que abastava des del gimnàs fins al porxo de dalt. En conversa telefònica el dia
d’avui amb els serveis tècnics dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament, reiteren aquesta previsió d’intervenció i informen que la
setmana vinent presentaran sol·licitud de llicència d’obres a l’ajuntament, amb
la corresponent documentació, on es detalla la intervenció.
19.- Atès que les següents preguntes es van fer de forma oral al passat
plenari i encara no hem obtingut resposta, sol·licitem:
Resolució 1818: Atès que la cap de secció de Cultura s’ha destinat al servei
d’esports, si es té pensat substituir i nomenar un cap de secció per al servei de
cultura i el termini aproximat per aquest nomenament.
Resposta:
S’està estudiant alternativa per cobrir aquest lloc de treball. Cal tenir en compte
que es tracta d’una comissió de serveis per cobrir un lloc de treball ocupat per
una persona que a data d’avui està en situació de baixa per IT i que tot
dependrà de la reincorporació de la mateixa.
Resolució 1921: En relació a la contractació directa d’una socorrista per la
piscina de Can Xarau, si es té previst fer borses de treball i si el fet cert que per
a la contractació del personal de monitoratge esportiu de les piscines de Can
Xarau s’ha de recórrer a contractacions directes, els fa repensar a l’equip de
govern sobre el sistema de gestió que s’ha de fer en el parc esportiu municipal
de Guiera.
Resposta:
Per resolució d’Alcaldia núm. 2017/1037, de data 6 de març 2017, es va
resoldre la convocatòria NP-01/2016 (Socorrista-Tecnic/a esportiu/va-Annex
IX), de selecció de personal funcionari interí i personal laboral no permanent i
es van aprovar les llistes de les persones que integren la corresponent borsa
de treball.
En relació a la contractació directa esmentada es tracta d’un lloc de treball amb
horari exclusiu de caps de setmana. Cap de les persones que integraven la
llista de substitucions estaven disponibles per cobrir aquest lloc. Atès que la
persona que ocupava el lloc va renunciar i la piscina no es pot quedar sense
socorrista els caps de setmana la única opció ha estat fer una contractació
directa en tant es cobreixi el lloc mitjançant convocatòria pública.

Resolució 1923: En relació a la comissió de serveis del tècnics en serveis
informàtics, si es té prevista la seva substitució i en quin termini.

Resposta:
Per resolució d’Alcaldia número 2017/2155, de data 3 de maig de 2017, es va
aprovar la convocatòria NP01/2017 de Tècnic/a Mitjà d’Informàtic/a. El 23 de
maig es va publicar en el DOGC i per tant, s’ha obert el termini de presentació
de sol·licituds que finalitza el dia el 12 de juny de 2017.
Resolució 1951: En relació a la contractació directa de treballadores socials en
el servei d’acció social, si per part del govern té previst procedir a la modificació
de l’RLT en el sentit ja apuntat per aquest grup municipal en les propostes
presentades al pressupost, i crear els llocs de treball necessaris de
treballadores socials d’acord amb les necessitats i les exigències mínimes per
a l’atorgament de subvencions públiques.
Resposta:
El govern té previst fer les modificacions de la RLT que siguin necessàries i
comptin amb l’acord dels reprensentants dels treballdors i suficient suport al
Ple. Aquesta voluntat inclou el mecanisme per abordar el personal dels serveis
socials de l’ajuntament.
Resolució 1962: En relació a l’atribució de funcions del regent de mercats, per
a què s’estudiï l’oportunitat de fer els oportuns canvis de l’RLT per a crear
aquest lloc de treball o establir les seves funcions, amb el corresponent
complement retributiu, al lloc de treball creat adient, que s’atorga de forma
directa i que en cap cas permet consolidar les retribucions.
Resposta:
Des del Servei de RRHH s’està preparant l’expedient per aprovar les bases i la
convocatòria pública per torn lliure d’aquesta plaça.

Cerdanyola del Vallès, 25 de maig de 2017

Grup Municipal de Ciutadans

Respecte la pregunta número 1:
Estem treballant per poder iniciar, en breu, la licitació del projecte que anomenem
Martinica fase 2 i 3. Aquest projecte, que ja tenim redactat des del 2011, l'estem
actualitzant ja que hi ha normativa d'accessibilitat que ha canviat.
La fase 1, ja executada, abastava un tram del carrer Santiago, des de l'avinguda
Primavera fins a carrer Martinica, i un tram del carrer Martinica des de Torres i Bages
fins a Santiago.
Les fases 2 i 3, previstes per executar, abasten la resta del carrer Martinica des de la
plaça Marconi fins al carrer Torres i Bages i des de Santiago fins el carrer de Mare de
Déu de les Feixes.
El carrer Jardí és paral.lel al carrer Santiago i de moment, per aquest any, no està
prevista la seva reurbanització. Consta en el programa d'inversions que per l'any 2018,
en aquesta zona hi tornarem a intervenir.
Respecte la pregunta número 2:
Estem pendents que els tècnics ens enviïn la resposta.
Respecte la pregunta número 3:
Tenim previst convocar en breu aquesta comissió, atenent la moció aprovada al Ple.

