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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES
AL PLE DEL 22 DE FEBRER DE 2018

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU (PDeCAT)
Quin és l’estat de les següents mocions aprovades a Ple?
Foment de l'esport
Des del servei d'esports ja existeixen diverses comissions de treball creades al si del
Consell Municipal de l'esport.
a) Ja s'ha treballat en el nou reglament d'ús d'instal·lacions esportives que es
presentarà properament al Ple municipal.
b) S'està treballant conjuntament amb el Servei d’Educació el projecte d'esport
escolar al municipi.
c) Properament es reunirà la Comissió de subvencions per establir unes noves bases
per a l'atorgament de subvencions i convenis.
d) Un cop sentades aquestes bases es preveu debatre del model esportiu de
Cerdanyola.
En qualsevol cas cal admetre que algunes de les coses que inclou la moció són inassumibles actualment.
Modernització de polígons
Pel què fa a la modernització de polígons, s’està treballant conjuntament des de
Promoció econòmica amb el Servei d’Urbanisme per mirar de presentar una proposta
global. Ara mateix, la proposta s’està centrant en Polizur principalment, aprofitant que
s'estan replantejant els usos del sól en aquestes parcel·les.
Foment mobilitat sostenible
Pendent de respondre.
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
Quines intervencions es preveuen pels esvorancs que hi ha als parcs municipals?
Som conscients de la realitat dels parcs de Cerdanyola. Aviat realitzarem una actuació per solucionar algunes de les problemàtiques més greus en determinats parcs
(com el parc que està situat al carrer Frederica Montseny), alhora que fem una auditoria de tots els parcs de Cerdanyola per fer un seguiment més exhaustiu del seu estat. El contracte de manteniment dels parcs acaba al mes de maig i tenim previst prorrogar-lo durant un any per preparar un millor plec fent servir la informació que es derivi de l'auditoria.
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Projecte urbanísitc pel carrer Campoamor
En aquests moments no hi ha un projecte per reurbanitzar aquest carrer. De fet
l’espai sobre el que es pregunta no té condició de solar, per la qual cosa no pot
haver-hi projecte. Si al grup municipal de Ciutadans li sembla que cal alguna actuació
d'urgència, el govern té plena disponibilitat per enviar a la brigada municipal a
resoldre el problema.

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
La licitació del contracte de neteja de les dependències municipal, compleix
amb el redactat de l'acord de juliol de 2018 pel model de gestió del complex esportiu de Guiera?
A la nova licitació no està inclosa la neteja del complex esportiu de Guiera perquè per
facilitar la licitació era recomanable no presentar-la amb dos llistats de subrogació de
personal que atenen a dos convenis diferents. D’aquesta manera es pot garantir millor la continuïtat de tot el personal de neteja. De tota manera, la licitació permet una
modificació de contracte posterior per a incloure Guiera si fos necessari. Això s’ha informat als grups municipals en les reunions en les quals s’ha parlat de Guiera, tot i
que en la ronda de converses falta parlar amb les grups municpals d’ERC i del PP,
amb els quals ens reunirem properament.
Perquè els treballadors i treballadores del Servei d’Ocupació no tenen accés al
Firmadoc?
Durant els primers mesos de l’any 2018 s’ha estat implementant una xarxa
informàtica pròpia al Servei d’Ocupació. La planificació preveu que durant aquest
tercer trimestre s’instal·li el Firmadoc als ordinadors dels professionals del Servei
d’Ocupació i es facin les formacions pertinents pel seu bon ús.
En qualsevol cas, l’eina del Firmadoc no és imprescindible als professionals del
Servei d’Ocupació, que compten amb totes les eines informàtiques necessàries per
fer la seva feina. La seva implementació serà un recurs afegit, però no indispensable.
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