
RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES 
AL PLE DEL 25 DE FEBRER DE 2016

Grup Municipal d'ICV-EUiA-MES

En quin estat es troba la instal·lació esportiva Ri u Sec.

Resposta:

Encara s’estan fent les últimes proves de les instal·lacions electriques, tan bon punt això
estigui resolt es podrà adjudicar l’obra. El retard en l’obra és degut a un problema amb
l’escomesa elèctrica amb l’empresa Endesa, que va fer canvis d’última hora. Per no entrar
en conflicte i accelerar el procés, l’ajuntament va asumir el les reclamacions d’Endesa
sense renunciar a fer les reclamacions pertinents a posteriori.

Grup Municipal de CiU

En quin estat es troba el reglament de segona activ itat de la Policia Local.

Resposta:

El servei de RRHH està treballant en la proposta de Reglament de segona activitat en
coordinació  amb els  representants  dels  treballadors,  però degut  a necessitats  urgents
derivades de la manca de borses de treball, s’ha hagut de posposar l’elaboració de la
proposta per poder convocar els  processos selectius amb la màxima celeritat.
Aquest  reglament tindrà en compte com a exemple el  reglament que s’adjuntava a la
moció  aprovada  per  unanimitat  al  ple  de  gener,  sempre  i  quan  no  comporti  greuges
comparatius  amb la  resta  de  la  plantilla  i  es  pugui  assumir  dintre  de  les  restriccions
pressupostàries. 
En qualsevol cas, en aquests moments el servei de RRHH no té sobre la taula cap petició
de segona activitat urgent pendent de resoldre. 

Grup Municipal del Partit Popular

Com estan els temes pendents que es consideren impo rtants: 

� Cerdanyola Aparca.

Resposta:

En aquests moments estem treballant en l’escenari  d’una liquidació de l’empresa, que
passaria per distribuir actius i passius de l’empresa. Tanmateix a curt termini s’haurà de
fer front a despeses ordinàries i l’empresa no disposarà de liquidesa per fer-hi front. Per
aquest motiu caldrà decidir si es cobreixen aquests deutes fent una aportació dels diners
justos i necessaris, o bé si optem per sol·licitar el pre-concurs de creditors. La segona
opció tindria sentit si preveiem que la liquidació no sigui posible, però aquest ara mateix



tampoc és un escenari que es pugui descartar ara per ara. 

� Contracte de neteja dels equipaments municipals.

Resposta:

L’expedient de remunicipalització del servei de neteja està gairebé tancat, només pendent 
d’alguns serrells que caldrà resoldre en les properes setmanes. 

Prec: que l’alcalde es someti a una qüestió de conf iança per no portar el pressupost
de 2016 a consideració del Ple municipal.

Resposta:

L’alcalde i el seu govern estan treballant intensament en el funcionament de l’ajuntament i
de la ciutat,  amb la perspectiva de donar serveis i  garantir  els drets de la ciutadania.
Aquest  govern  té  projectes  de  repercusió  estratègica  sobre  la  taula  que,  amb  les
limitacions i les potencialitats que té, portarà a terme d’acord amb els tempos possibles. 

Per  altra  banda s’està  treballant  amb fermesa  i  bones perspectives  un nou acord de
govern que permeti la seva ampliació.

En  aquestes  circumstàncies,  si  el  Grup  del  Partit  Popular  considera  que  té  prou
arguments per proposar una nova candidatura a l’alcaldia de l’ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, té una eina al seu abast que és la moció de censura. 

Prec: Que es convoqui la comissió de seguiment d'ad judicacions a la FCH.

Resposta:

En el marc de la mateixa Comissió de seguiment es va acordar no tonar-la a convocar fins
que no es tingués una proposta formal damunt la taula.

Grup Municipal de Ciutadans

Perquè el govern ha caigut en la inactivitat i poca  operativitat?

Resposta:

L’alcalde i el seu govern estan treballant intensament en el funcionament de l’ajuntament i
de la ciutat,  amb la perspectiva de donar serveis i  garantir  els drets de la ciutadania.
Aquest  govern  té  projectes  de  repercusió  estratègica  sobre  la  taula  que,  amb  les
limitacions i les potencialitats que té, portarà a terme d’acord amb els tempos possibles. 

Per  altra  banda s’està  treballant  amb fermesa  i  bones perspectives  un nou acord de
govern que permeti la seva ampliació. 

Prec: Que es constitueixi la comissió de transparèn cia i la corresponent taula de 
treball, com es va acordar per moció proposada pel seu grup i que d'aquesta taula 



de treball es redacti el codi ètic i de bon govern

Resposta:

Aquesta és una qüestió pendent que el govern té a la seva llista de tasques. Hi ha el 
compromís de fer efectiu aquest acord de Ple i es farà en el moment que es consideri 
oportú. 

Grup Municipal Socialista – Candidatura de Progrés

1.- Contractació de l'empresa Porta Cabot per la re dacció del projecte presentat a  la
convocatòira Estrategia DUSI de la UE. 

Resposta:

En data 13 de novembre de 2015 es publica al BOE la convocatòria d'estartègies DUSI
amb fons FEDER de la Unió Europea. L'Ajuntament de Cerdanyola, després de consultes
amb  els  seus  serveis  tècnics,  decideix  presentar-se  amb  l'acord  de  contractar  una
empresa externa que en redacti el projecte. 

En  data  11  de  desembre  de  2015  arriben  al  Servei  d'Urbanisme  tres  (3)  ofertes
d'empreses disposades a redactar el projecte. 
En data 14 de desembre, a proposta de l'informe tècnic realitzat pel Coordinador de l'Àrea
d'Urbanisme, es decideix que la millor oferta és la de l'empresa Porta Cabot SL. 

L'encàrrec es fa per un valor de 17.900 euros més IVA, que és una contractació menor per
la qual no es requeririen tres pressupostos, però tot i així s'inclouen dues propostes més a
l'expedient  ("J3B3 Economics  SL"  i  "Estudi  66")  amb honoraris  similars  a  la  proposta
triada. 

El cost de la feina es valora per unes 350 hores de treball de tècnics molt especialitzats
més 150 hores de treballs de direcció i coordinació. L'import presentat per Porta Cabot SL
és considerat, per part del Coordinador de l'àrea d'Urbanisme, com a "adequat". 

Donat que, a data 14 de desembre, finals d'any, el Servei d'Urbanisme ja no disposava de
crèdit suficient a les seves partides de Capítol 2 per fer front a aquesta despesa, no es va
tramitar contracte. Un cop prorrogat el pressupost per l'any 2016, el Servei ja disposa de
fons a les seves partides, però cal aleshores procedir a un reconeixement d'obligacions
(procediment estrictament legal en un contracte menor com el que ens ocupa). 

En data 13 de gener de 2016, amb la col·aboració dels serveis tècnics de l'ajuntament i
dels professionals de Porta Cabot SL, es presenta la sol·licitud al Ministerio d'acord amb
els requisits de la convocatòria. 
En data 15 de gener de 2016 l'empresa Porta Cabot presenta dues còpies en paper del
projecte per l'arxiu de l'Ajuntament.

En data 18 de gener de 2016 Porta Cabot presenta la factura per registre d'entrada.
En data 20 de gener de 2016 s'inicia el tràmit de reconeixement de deute, d'acord amb la
legislació vigent per un contracte menor.
En  data  10  de  febrer  de  2016  la  Junta  de  Govern  Local  aprova,  entre  d'altres,  el



reconeixement de l'obligació contreta amb Porta Cabot SL.
En  data  10  de  febrer  de  2016,  davant  les  preguntes  d'algun  grup  municipal,  el
Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme emet un informe intern explicant tots els detalls del
procediment. 

En resum, 
1. El procediment s'ha fet d'acord amb la legislació vigent. 
2. El cost del servei es consdiera adequat a les tasques realitzades segons els tècnics

municipals. 
3. Es podria  haver  estat  encara  més escropulós  del  que  la  llei  exigeix  (i  així  ho

preveuen  les  bases  d'execució  per  l'any  2016),  però  ni  la  urgència  ni  la
disponibilitat de crèdit l'última quinzena de l'any no ho van permetre. 

4. Les  acusacions  públiques  fetes  pel  Grup  Municipal  Socialista  ABANS  d'haver
consultat l'expedient estan mancades de base argumental d'acord amb l'expedient. 

5. Com no podria ser d'altra manera, tota la documentació que demostra la certesa
dels fets exposats està a disposició per ser consultada.

2.-  Davant  el  nomenament  d’un  funcionarí  interí  que  es  va  informar
desfavorablement. Quines condicions té el nomenamen t i com es justifica la seva
urgència?

Resposta:

Tal  i  com ja s’ha explicat  diverses vegades,  aquest  nomenament  és urgent  davant  la
inexistència de borsa i la necessitat d’atendre el servei d’esports. La persona a la qual
substitueix  i  que  és  titular  d’aquest  lloc  de  treball,  està  adscrita  provisionalment  a
Secretaria des que es van produïr dues jubilacions alhora i es va haver de dotar el servei.
Properament es farà una provisió del lloc de treball d’auxiliar administratiu de Secretaria
oberta  a  tota  la  plantilla,  i  en cas que la  persona que actualment l’ocupa de manera
provisional l’assoleixi,  es farà una provisió oberta a la plantilla del lloc d’auxiliar tècnic
d’esports  que  quedarà  vacant.  En  cas  de  que  aquesta  provisió  la  guanyi  una  altra
persona, aquest treballador tornaria al seu lloc de treball al Servei d’Esports.


