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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES 
AL PLE DEL 28 DE GENER 2016

Respostes a les preguntes entrades per escrit per p art del President de l’EMB Bellaterra, Sr.
Ramon Andreu: 

Veure arxiu PDF adjunt. 

Respostes a les preguntes realitzades pel Regidor n o adscrit, Sr. Jordi Miró:

• Respecte l’incendi esdevingut al barri de Montflorit: que es faci arribar la informació als veïns i
veïnes sobre el pla d'emergències.

Durant les darreres setmanes la Regidora d’Espai Públic, Sra. Contxi de Haro, ha estat en 
contacte amb els veïns i veïnes de Montflorit. El veïnat ha rebut tota la informació de què disposa 
aquest govern. 

A més, s’ha creat una comissió de seguiment i s’està elaborant un calendari de trobades per 
tractar en profunditat els temes que han sorgit arran de l’incendi, amb la col·laboració dels tècnics 
municipals que hagin d’implementar les actuacions concretes.  

Estem a l'espera de l'informe de bombers. Pel que fa al cos dels Mossso d’Esquadra, van fer un
atestat que van presentar al Jutjat. La Policia Local no redacta informe per aquest motiu.

Respostes a les preguntes realitzades pel Grup ICV- EUiA-MES, Sra. Maria Reina:

• Que es  faci  un reconeixement  al  Sr.  Leopoldo  Gil,  que fins la  seva defunció  ha  estat  el
propietari de la masia i el bosc de Can Catà (Collserola). Garantir que el conveni existent entre
la propietat del bosc Gran de can Catà i l'ajuntament, perquè el bosc s'obri al públic, seguirà
vigent.

Durant les darreres setmanes l’ajuntament ha intentat posar-se en contacte amb els hereus del Sr.
Leopoldo Gil. La intenció és convidar-los al Ple ordinari del mes de març per tal de fer l’acte de
reconeixement. Val a dir que no és una tasca senzilla donat el nombre i la diversotat de llocs de
residència de tots ells. 

Pel que fa a la garantia de continuitat del conveni, aquest està vigent fins l’any 2018 i es renova
automàticament  cada quatre anys.  Per  part  del  govern hi  ha el  compromís  ferm de mantenir
l’obertura del bosc Gran de can Catà en els termes actualment previstos. 

Respostes a les preguntes realitzades pel Grup de C iU, Sr. Josep Grau:

• Que s'instal·lin més aparcaments de bicicletes, dels de ferro on el quadre queda ben lligat.

S’està estudiant.



Respostes a les preguntes realitzades pel Grup del Paritit Popular , Sr. Manuel Buenaño:

• Concurs de creditors Federació Catalana d'Handbol: Ha sortit ja la sentència? Ha demanat la
FCH la recuperació de la gestió del PEM Guiera? Que es convoqui la comissió i  es facin
arribar als grups els números sobre la gestió intervinguda.

La darrera sentència de la qual tenim constància és la sentència de l’Audiència Provincial  de
Barcelona núm. 268/1015 de data 16 de novembre per la que es desestima el recurs d’apel·lació
interposat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra la sentència del Jutjat Mercantil núm.
6 de Barcelona de data 15 d’octubre de 2015 i que manifesta el següent: 

• La quantia del deute que tenia l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra la Federació
Catalana d’Handbol era d’uns 500 € i ja està pagat.

• Dins del concurs es troben els creditors hipotecaris pel valor dels seus drets d’hipoteca
sobre la concessió de la gestió del PEM Guiera. 

• Hi havia dubtes sobre la resolució del contracte de concessió de la gestió del PEM Guiera i
l’Audiència Provincial indica que la resolució del contracte no està inclosa dins el conveni
dels creditors sinó dins el pla de viabilitat. 

• S’ha plantejat també un incident judicial referit a la resolució del contracte en els termes
que va quedar definida en la sentència del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona de data 15
d’octubre de 2015 que està pendent de resolució. 

• Des de Serveis Jurídics es considera que no ha de ser el  jutge mercantil  qui decideixi
sobre la resolució del contracte.

• L’Ajuntament  no  ha  perdut  la  seva  competència  per  resoldre  el  contracte  i  per  tant
s’haurien d’analitzar les diferents possibilitats que atorga l’ordenament jurídic vigent.

• No és una bona opció jurídica esperar a que resolgui el Jutjat Mercantil que està portant el
concurs de creditors. 

• Aquesta  sentencia  va  ser  valorada  pels  serveis  jurídics  els  quals  van  recomanar  no
interposar-hi recurs.

No tenim constancia que la FCH hagi demanat la recuperació de la gestió del PEM Guiera

En la darrera comissió informativa especial es va decidir que l’activitat de la comissió s’aturaria
fins que es resolgués la situació de la concessió del PEM Guiera. Malgrat tot, i en benefici de la
transparència, vàrem convocar una reunió informativa amb tots els grups pel dia 11 de Febrer. 

Respecte  els  números  de  la  gestió  del  PEM  Guiera,  a  data  d’avui  encara  no  en  tenim  el
tancament. Quan estigui a la nostra disposició els farem arribar als grups municipals.

Respostes  a  les  preguntes  realitzades  pel  Grup  Muni cipal  Socialista  –  Candidatura  de
Progrés, Sr. Victor Francos:

• Accés a l'expedient d'un funcionari interí nomenat el novembre i que, segons el GMS, no va
seguir els mecanismes de lliure concurrència.

Aquest expedient va ser entregat al GMS durant la passada Junta de Portaveus

• Què fa Compromís per Cerdanyola amb la diferència entre el sou que perceben els Regidors
del govern per part de l’Ajuntament i el que efectivament es queden aquests regidors?



No correspon al govern donar resposta a aquesta qüestió. Per part dels regidors i regidores de
Compromís per Cerdanyola s’està complint amb absoluta escrupolositat el compromís que es va
prendre amb la ciutadania respecte la percepció de les seves retribucions, malgrat les dificultats
que el Ple municipal va posar per portar-lo a terme. 

Compromís per Cedanyola, per la seva part, donarà explicacions respecte el destí d’aquests fons
quan ho consideri oportú. En tot cas, de moment podem informar que no està decidit.

• Per què han trigat 8 mesos a convocar el Consell de Dones?

El  Consell  de  Dones  és  un  instrument  de  participació  que  en  legislatures  anteriors  s’estava
convocant al voltant de tres cops a l’any.  En aquesta legislatura s’ha iniciat un procés per definir la
participació  en  general  i  el  paper  dels  Consells  municipals  en  concret,  més enllà  de la  seva
dimensió consultiva, per tal de dotar-los de major espai per a la reflexió i la decisió compartida.

També, i particularment en el Consell de Dones, era necessari revisar els supòsits conceptuals del
mateix, ja que no es tracta exclusivament d’un “Consell de Dones”, sinó d’un Consell de Polítiques
d’Igualtat de Gènere.Això implica anar més enllà d’una qüestió essencialista, no es tracta d’una
qüestió que afecti a les dones exclusivament sinó que implica una nova forma de fer política i
participació que incorpori la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions.

Per  aquest  motiu  hem treballat  en  aquesta  redefinició  del  Consell  i,  un  cop  realitzada,  hem
convocat aquest mes de  gener el Consell per tal de consesuar qüestions com el nom, la filosofia i
les línies d’actuació.

No obstant, durant aquest mesos previs a la convocatòria, hem treballat colze a colze amb les
entitats de dones i feministes de la ciutat i amb altres associacions de caire social i cultural per
dissenyar, consensuar i coordinar la Campanya del 25 de Novembre de 2015.

• Durant el nadal es va fer una campanya a les escoles bressol per part de l'entitat La Figa
Rebel. Per què no es va fer de forma unitària?

Evidentment la Regidoria d’Igualtat ha desplegat la seva actuació des del mateix moment de la
seva constitució i ha impulsat diverses línies estratègiques d’actuació. Una d’elles és la prevenció
de  les  violències  masclistes  i  la  defensa  de  la  coeducació  com  una  de  les  millors  eines
preventives. Per aquest motiu, davant d’una iniciativa protagonitzada per les entitats de dones i
feministes de la ciutat d’elaborar un díptic al voltant de la campanya de Nadal sobre joguines no
sexistes ni violentes, es va valorar l’oportunitat de donar suport a la iniciativa. 

En aquell  moment encara no estava constituït  el  Consell  d’Igualtat  i  a més és evident  que la
regidoria té el deure ètic i polític d’impulsar accions adreçades a millorar la qualitat de vida de la
ciutadania i a donar suport a les entitats de la ciutat en aquelles iniciatives que fomentin la igualtat
d’oportunitats i la prevenció de les violències masclistes.

• Convocatòria a tots els portaveus per explicar quina és la situació de RRHH

Aquesta convocatòria es farà en breu. 

• Tenim constància que la Diputació ha donat 90.000€ a l'EMD per a la instal·lació de càmeres?

No en teníem constància i hem activat els mecanismes que tenim a l’abast per aclarir aquesta
qüestió. Estem a l’espera de les respostes que, tan bon punt en disposem, compartirem amb la
resta de grups. 



• Què passa amb el pla especial de l'escola Ramon Fuster? Sembla ser que per inacció de
l'ajuntament el pla ha quedat aprovat.

La  Fundació  Privada  Pro  Persones amb Discapacitat  Intel·lectual  Catalònia  va  demanar  a  la
Generalitat la subrogació de la tramitació del Pla Especial. Davant de la inacció de l'Ajuntament
(l'anterior equip de Govern va considerar no adequat passar aquest tema pel Ple en els darrers
mesos del seu mandat), la Generalitat ha acceptat aquesta subrogació, demanant a l'Ajuntament
que aporti tota la documentació de l'expedient, la qual cosa ja ha fet.

Ara, la Generalitat està estudiant el document i procedir com estimi pertinent, be sigui notificant
deficiències,  be  sigui  aprovant  definitivament  el  document,  be  sigui  denengant-lo,  cosa  poc
probable donat que ja ha estat aprovat inicialment.


