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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES
AL PLE DEL 26 D’ABRIL DE 2018 I DIES POSTERIORS
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU (PDeCAT)
Per què fa pudor el Riu Sec?
Tot i no ser habitual, darrerament s'han donat alguns episodis de pudors al riu que
poden haver estat provocats per varies raons:
- No s'ha detectat cap problema de funcionament a l'EDAR de Sant Pau de riu
Sec que és la que aporta la major part de l'aigua al riu pel que aquesta no
seria, a priori, la causa.
- El més probable està relacionat amb els importants aiguats que s'han produït
en els darrers mesos. Les xarxes de clavegueram dels municipis que es troben
aigües amunt són unitàries. Això vol dir que quan plou, l'aigua de pluja es
barreja amb la del sanejament i quan superen la capacitat del col·lector,
s'activen els sobreixidors que aboquen directament al riu.
- Finalment, una altre causa pot ser degut a olors derivades de la xarxa de
sanejament que circula per ambdós marges del riu. Quan hi ha pluges
importants es mobilitzen sòlids dipositats en els col·lectors i això provoca
pudors que poden sentir-se al costat del riu. Aquest fet s’ha pogut comprovar
en el sobreixidor del col·lector que hi ha al marge dret del riu, just al costat del
pont de Francesc Layret, que en els darrers dies feia molta pudor.
Al marge d’aquest informació, ha començat el desbrossat del riu Sec que aquest any
s'ha endarrerit una mica per no interferir en la nidificació dels ànecs coll verd que
degut als aiguats també han criat més tard del que és habitual.
Situació de la controvèrsia amb la Funerària Truyols sobre la construcció del
tanatori-crematori.
Tal com es va explicar a la darrera Junta de Portaveus en aquests moments s'està
duent a terme una negociació entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària de la
concessió, Funerària Montserrat-Truyols, per tal de resoldre el conflicte entre ambdues
parts.
En el marc d'aquesta negociació, s'està explorant una resolució acordada del contracte
que uneix a les parts, i una reubicació del servei de tanatori sense la construcció del
crematori.
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EMD Bellaterra: en quin estat està l’elaboració del nou conveni. Quantes
vegades s’han reunit els representants de l’Ajuntament i l’EMD durant tot el
mandat?
Després de l’aprovació unilateral d’una proposta de conveni per part de la Junta de
veïns de l’EMD de Bellaterra, que incloïa qüestions no acordades en la taula de
negociació (bàsicament la modificació de límits territorials), el Govern municipal de
Cerdanyola ha fet arribar, com a resposta, la proposta de conveni a l’EMD en els
termes que s’havien negociat fins la data. El govern resta a l’espera de la resposta de
l’EMD Bellaterra.
Mentrestant la proposta ha estat enviada a la Secretaria d’Administracions locals de la
Generalitat de Catalunya. La setmana passada l’Alcalde i la Regidora delegada van
mantenir una reunió amb el Secretari, el Sr. Joaquim Ferrer, per valorar la situació.
Per la negociació del nou conveni l’EMD i el govern s’han reunit de forma regular, en
ocasions de forma setmanal, en alguns altres períodes de forma menys intensiva. En
tot cas, i a part de l’estat del nou marc de relació, el govern i l’EMD tenen un canal de
comunicació permanent i unes reunions periòdiques per tal de tractar els temes que
van sorgint. La setmana passada, per exemple, hi va haver una trobada per abordar la
pacificació del trànsit dels carrers de Bellaterra.

ZEM Riu Sec: quin és el cos de posar les instal·lacions en condicions d’ús.
Informació sobre qui s’encarregarà de l’explotació de les instal·lacions i en
quines condicions.
Actualment és una prioritat de la Regidoria d’Esports. S’està fent una valoració tècnica
amb el Servei per tal de valorar el cost de posar en marxa l’equipament. Paral·lelament
s’estan preparant els nous plecs de licitació en base a una revisió dels plecs anteriors.
La voluntat del govern és que la licitació garanteixi les inversions mínimes sense
afectar la viabilitat de la concessió.
Durant la propera setmana el Servei d’Urbanisme aportarà les seves valoracions
tècniques de les inversions necessàries. S’han tingut trobades amb empreses del
sector per valorar la viabilitat de la posada en marxa del servei en règim de concessió.
La previsió del govern és portar informació més detallada a la propera Comissió
informativa de l’Àrea de polítiques socials.
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En quina fase està la contractació del nou Cap d’Organització de personal i
quina previsió hi ha per presentar una nova organització de la RLT.
Aquest setmana el Tribunal del procés de selecció haurà elevat l’acta amb les seves
conclusions. Més enllà d ela valoració dels candidats que s’hi ha presentat, el Tribunal
assenyala que hi ha una incongruència en la fitxa del Lloc de treball, segons la qual
està oberta a tècnics/ques A2 i la previsió d’un nivell 28: un/a tècnic/a A2 pot tenir un
nivell màxim 26. Per tal de fer una provisió definitiva caldrà, doncs, modificar el lloc de
treball.
En aquests moments la Junta de govern local ha de prendre decisions respecte la
provisió del lloc de forma provisional.

Quina és la participació o col·laboració de l’Ajuntament en els actes de
celebració del 50E aniversari de la UAB.
L’alcalde de Cerdanyola ha estat convidat per la UAB als següents actes al llarg del
curs 2017-2018:
- Investidura com a doctor honoris causa del Sr. Jagat Narula. 1 de setembre de
2017
- Inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) al Claustre del Monestir de Sant Cugat. 21 de setembre de
2017
- Celebració dels 25 anys de la inauguració de la Vila Universitària. 28 de
setembre de 2017.
- Festa major UAB. 9 de novembre de 2017
- Presentació del projecte: XEC3: Xarxa d’Expertesa, Construcció de
Coneixement Compartit. 21 de novembre de 2017
- Presentació jornada tècnica perfil de ciutat UAB. "El paper dels observatoris de
ciutat. Cercant des dels municipis el paper de vigia i de far". 24 de novembre de
2017
- Cursa UAB amb la Marató. 13 de desembre de 2017
- Concert commemoració del 50è i el 25è aniversaris respectius de les Facultats
de Filosofia i Lletres i de Traducció i Interpretació de la UAB, i dins les activitats
del 50è aniversari de la creació de la universitat. 19 de desembre de 2017
- Investidura com a doctora honoris causa de la Sra. Margarita Salas. 18 d’abril
de 2018
- Creació de Hub b30 per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc
de Recerca de la UAB, Eurecat i l'Associació Àmbit B3 amb l’objectiu de
fomentar la innovació de les petites i mitjanes empreses del territori. 20 d’abril
de 2018
- Concert 50 anys UAB al Teatre la Faràndula de Sabadell. 3 de maig de 2018
- Lliurament Premis Literaris que atorguen conjuntament Ajuntament de
Cerdanyola i UAB. 10 de maig de 2018
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SIGNATURA CONVENI Ajuntament + ICD + UAB amb l’objectiu d’establir el
marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català de les Dones per tal de donar
resposta a les necessitats d’atenció i ajuda que pugin tenir les víctimes de
violència masclista que formen part de la comunitat universitària de la UAB. 11
de juny de 2018

L’alcalde ha assitit a diverses activitats en funció de la seva agenda.
Polizur: Quan es convocarà la taula de debat sobre l’oci nocturn?
S’han fet uns primers contactes amb qui fins ara és el responsable de l'oci nocturn dins
del Gremi d'hostalers, s’ha estat parlant d’una virtual modificació de planejament i tot el
que això comporta, així com la situació de les llicències que ja estaven donades.
Actualment el Servei d’Urbanisme té sobre la taula la tasca de fer una proposta de
modificació. També s’ha acordat implicar el Servei de promoció econòmica en el
procés, la qual cosa és molt positiva per definir l'estratègia de ciutat. D'una banda, cal
fer aportacions al planejament en clau de necessitats que tenen els polígons, i d'altra
banda és important encarregar un estudi de necessitats en matèria d'oci nocturn que
tingui en compte els criteris clau: diversitat, proximitat, accés, integració urbana i que
minimitzi les molèsties als veïns.
Estem en un estadi molt incipient i encara no s’ha definit l'encàrrec de forma detallada.
Un cop els serveis tècnics facin les aportacions demanades caldrà reunir-se amb el
gremi un altre cop i obrir el debat amb els grups municipals per definir les línies del
debat.
El local que va obrir sense llicència: s’ha clausurat? Tenim constància que hagi
obert algun altre local sense llicència?
El proper dia 1 de juny es farà una inspecció per concretar si donat la superfície que
ocupa l'activitat es tracte d'una activitat que requereixi llicència, o be, un règim de
comunicació. Si es tracte d'aquest últim supòsit, està sol·licitada i per tant autoritzada
(o correctament comunicada). No tenim constància de cap local obert sense llicència.
S’han fet gestions de compra de la finca contigua al MAC que fa mesos que està
a la venda.
No. Cap Servei municipal ha considerat interessant la compra d’aquest edifici.
Demanem còpia del Pla d’Habitatge i l’informe d’habitatges desocupats.
Actualment no hi ha cap Pla d’habitatge vigent. Per la seva elaboració s’està treballant
en una contractació externa que ja està en marxa. El govern anirà informant del seu
desenvolupament de forma regular.
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Pel que fa a l’informe d’habitatges desocupats, en ANNEX 1 s’inclou el document amb
el que es treballa des de l’Oficina. És un document viu al qual es van introduint i
modificant les dades a mesura que es van aconseguint.

Demanem informe anual de les activitats de tots els serveis de l’Ajuntament
(memòria anual elaborada pels Caps de Servei).
Des del Servei d’Organització i la Secció de Planificació estratègica s’està fent una
tasca per operativitzar tots els serveis que es donen des de l’Ajuntament. És a dir, cal
un quadre de comandament que avaluï la feina que es fa des de cada servei.
Aquesta és una feina molt laboriosa. Fins ara alguns serveis (no tots i no sempre)
presentaven una memòria de difícil avaluació, doncs no s’havien establert objectius
previs ni es comptava amb indicadors específics. Aquest govern està impulsant un
model d’avaluació més objectiu, que permeti establir càrregues de feina i estat dels
serveis en base a un catàleg que treballi amb indicadors objectius.
Dins d’aquest mandat es pretén elaborar aquesta eina. Mentrestant les memòries dels
serveis, en base a la seva utilitat real, s’han deixat d’exigir als serveis fins que estigui
establert quin ha de ser el

Data prevista de reunió de la Comissió del Nomenclàtor.
La previsió és convocar-la durant la primera quinzena de juny.
Hem detectat un nou error en la web de l’Ajuntament, no surt publicada la Moció
de la Memòria històrica aprovada per Junta de Portaveus al Ple de juny.
Demanem la revisió de les mocions incorporades a la web.
Durant aquestes últimes setmanes s’ha fet una revisió exhaustiva de les mocions
aprovades i no publicades al web. En aquests moments estan totes les mocions
publicades. Si algun grup municipal en troba a faltar alguna, preguem ens ho
comuniquin tan aviat com sigui possible per subsanar l’error.
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PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
El dia 8 de març es va convocar una Vaga de dones a la qual es va adherir el
govern. S'han descomptat les hores de la nòmina?
Sí, s’han descomptat les hores de la nòmina de les regidores que van fer oficialment
vaga. Tal com estava convocada la Vaga de dones, i d’acord amb els termes de la
convocatòria, només van fer vaga oficialment les dones que integren el govern.
Els homes que integren govern hi van donar suport de forma explícita i amb actuacions
diverses.

Informació sobre el Consell general del Consorci urbanístic del Centre
direccional.
Després de la jornada de clausura del procés participatiu del Centre direccional, on les
entitats i persones assistents van mostrar la seva preocupació per la manca d'una
alternativa en l'avanç de pla que incorporés la seva visió de com ha de ser el Centre
Direccional, el govern de Cerdanyola, en acord amb el Departament de Territori, va
decidir aturar la tramitació del Pla amb la intenció d'incorporar aquestes visions i
sensibilitats.
Entenem que aquesta aturada ha de ser breu i ja s'està treballant, en l'àmbit tècnic,
amb les entitats i persones interessades per tal d'incorporar, en el menor temps
possible, aquesta nova documentació.

Perquè els canvis de destí de la subvenció de les meses de concertació
Diputació.
Es va sol·licitar el canvi de 250.000 euros de la partida "substitució enllumenat mercuri.
adaptació normativa" per concentrar-los a la partida "Millores enllumenat públic" el
motiu és tenir una sola partida donat que els projectes en que s'està treballant
contenen els dos objectius: el d'eliminar l'enllumenat de mercuri, i el de
realitzar millores generals de l'enllumenat.
El primer projecte serà al barri de Canaletes, posteriorment es realitzarà el de
Bellaterra, ambdues són les zones de la ciutat amb més concentració d'il·luminàries de
mercuri.
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Els contractes menors de les resolucions següents; perquè no es fan amb
recursos interns?
Pla estratègic
La Secció de Planificació estratègica compta en aquests moments amb un sol lloc de
treball d’un tècnic superior. Les tasques encomanades a aquesta persona actualment
són, entre d’altres, les següents:
- Manteniment i millora de l’Observatori de ciutat https://www.cerdanyola.cat/laciutat/que-es-lobservatori i un Newsletter periòdic.
- Avaluació de l’execució del PAM i posada en marxa de l’eina de divulgació dels
resultats.
- Coordinació amb els municipis del Perfil de la Ciutat (observatoris de ciutats
mitjanes de Catalunya).
- Elaboració d’un sistema d’indicadors de gestió municipal.
- Projecte de delimitació urbana municipal.
És evident que tota la feina a realitzar per l’elaboració del Pla estratègic no es pot
assumir des de la Secció, per la qual cosa es requereix d’un suport extern.
Servei jardineria
Des del servei de jardineria es justifica l'oportunitat del contracte que es proposa, en
què el darrer contracte finalitzat recentment no ha estat de plena satisfacció tècnica
per a l'interès municipal. El plec que va servir de base en la seva licitació es va
realitzar amb moltes mancances i dificultats, ja que es va prendre com a referència el
model de plec que va servir a la contractació del any 1995, la qual cosa ha fet que
durant aquests temps ha patit moltes modificacions en cada contractació. En els
quatre darrers anys de servei de jardineria s'han patit les conseqüències de l’error
esmentat, fent-se molt complexa i dificultosa la gestió del citat contracte. Ha calgut,
també, verificar que hi havia coses que en el transcurs del temps havien quedat
obsoletes i que no s'ajustaven realment a les necessitats reals de la jardineria al
municipi. A més, durant l'any 2015/1016, l'Ajuntament de Cerdanyola va realitzar noves
actuacions i remodelacions urbanístiques a la població, així com la recepció de la
jardineria del Centre Direccional que no es van preveure al contracte, però
que comportaven un cert augment de zones de manteniment que van suplir-se amb
els mateixos mitjans disponibles, cosa que minvava la qualitat del servei.
Per tal de no repetir errors del passat i que el contracte de jardineria proper respongui
a les necessitats reals, de contingut i disseny d'una jardineria municipal adaptada als
temps actuals i amb els mitjans moderns idonis, sostenibles econòmica i
ambientalment es creu necessari i convenient en el Servei d'Espai Públic, contractar el
suport d'una empresa d'enginyeria especialitzada, amb capacitat i experiència en
aquest àmbit de jardineria pública local, per tal de dissenyar el plantejament estratègic
i elaboració del plec tècnic i el posterior suport en la valoració de les ofertes
presentades pels licitadors interessats.
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El Servei de jardineria municipal, a través del propi tècnic, treballarà conjuntament amb
l'empresa que resulti adjudicatària per tal que el resultat que es pretén resulti idoni per
la necessitat municipal en aquesta matèria.
Pla d'equipaments
El Pla d’equipaments és una de les actuacions preferents del PAM i un dels documents
estratègics que han de donar dades bàsiques de planificació de la ciutat. Es tracta
d’una tasca que involucra diferents serveis municipals en els seus diferents àmbits, de
fet involucra gairebé tots els serveis en funció dels diferents punts de vista que cal
entendre els equipaments de ciutat.
En aquests moments no hi ha personal a la cas que pugui abordar la ingent tasca que
significa l’elaboració d’aquest Pla, per volum i, de fet, per la formació transversal que
requereix el seu abordatge. El contracte menor té una duració prevista de quatre
mesos. A la tardor preveiem tenir el primer document.
Assistència recollida de residus
(PENDENT DE RESPONDRE)
Resolució del contracte de l’empresa que presta el servei de correu. Qui ha estat
fent el servei fins ara?
L’empresa guanyadora del concurs pel servei de correu de l’Ajuntament UNIPOST
porta mesos en situació concursal i procés de liquidació. L’administrador concursal va
comunicar, d’urgència, que deixava de prestar el servei a l’Ajuntament. Es va activar
una solució d’urgència amb Correos i durant dues setmanes es van gestionar via caixa
fixa. Actualment ja està establert un nou contracte amb Correos.
Discoteca al bosc tancat. Com i quan s'ha donat una llicència d’activitats i quina
llicència s'ha donat?
No hi ha cap tipus de llicència per discoteca concedida al recinte del Bosc Tancat. El
concessionari pot sol·licitar puntualment (i així ho ha fet en certes ocasions), permís
per fer activitats extraordinàries (llicència per activitat recreativa, o espectacle
públic) amb caràcter eventual.
S'estan externalitzant tasques estructurals del servei d'ocupació ?
No. La signatura d’un conveni en el marc de col·laboració amb Serveis socials per
qüestions d’ocupació només normalitza un treball que ja s’està fent des de Serveis
socials des de fa temps. No hi ha cap tasca que faci el Servei d’ocupació que s’estigui
externalitzant.
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Quina és la situació de la Contractació del tècnic/a salut pública
La gestió de la contractació d’un/a tècnic/a de Salut pública està seguint els
mecanismes habituals de gestió de Recursos humans en casos d’urgència. Donada la
manca de borses de personal especialitzat, hem procedit a contractar per tres mesos
la persona que havia estat ocupant un lloc de treball semblant, en règim de substitució,
al mateix Ajuntament.
Durant aquests mesos s’està procedint al procés de selecció reglat. Ja s’ha aprovat
per Junta de govern local del mes de maig la convocatòria i avui s’ha publicat a la web
municipal l’oferta pública https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/oferta-publica.
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PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
CAP de les Fontetes. No es dona hora per telèfon?
El mes de desembre es va fer un requeriment al CAP de les Fontetes via correu
electrònic respecte l’atenció telefònica i van comentar que hi havia hagut una avaria
tècnica a la centraleta que es va resoldre. Tanmateix, és cert que s’ha constats cert
dèficit en l’atenció telefònica del CAP per la qual cosa el govern municipal manté
contactes amb el CAP, amb l’ICS i amb el mateix Departament. Més enllà dels dèficits
estructurals del servei de salut degut a les retallades impulsades pels darrers governs.
Una de les respostes que ens donen des del Departament és que hi ha diferents
canals per demanar visita, per la qual cosa l’ús del telèfon del CAP no és
completament necessari. Hi ha altres vies tant telefòniques com via internet que es
poden utilitzar.
Alzina al barri de can Cerdà que cal tallar i que afecta cables del telèfon.
S’ha fet una recerca d’alguna alzina que afecti cables de telèfon i no se’n té notícia.
Caldria que la Regidora especifiqués millor la situació de l’alzina.
Bosses de brossa fora dels contenidors
La gestió dels residus requereix d’una gestió eficient a nivell municipal però també del
compromís de la ciutadania. Com sempre s’ha fet evident, es requereix de campanyes
regulars de civisme en la gestió dels residus. Durant els propers mesos està previst
realitzar una d’aquestes campanyes en coordinació amb l’empresa contractada per la
recollida i gestió dels residus.
Neteja del solar abandonat
S’han fet els requeriments necessaris per la seva neteja que acabarà, si és necessari,
amb una execució subsidiària.

Cerdanyola del Vallès, 31 de maig de 2018.

