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PREGUNTES I PRECS AL PLE ORDINARI DE JUNY DEL 2014

En el ple ordinari de gener del 2012 es va aprovar, a instàncies de la Plataforma de veïns i
veïnes de Cerdanyola 2000 i vehiculada a través del grup municipal del Compromís per
Cerdanyola-Candidatures Alternatives del Vallès, una moció per impulsar un pla de
manteniment i millora de l'espai públic al barri de Cerdanyola 2000.
En el pressupost per a l'exercici 2012, aprovat definitivament al ple ordinari del 28 de març
del 2012, es va incorporar al pla de inversions les següents partides relatives a les
millores de l'espai públic al barri de Cerdanyola 2000:
Projecte

Pressupost

Execució

Carrer Penedès

200.000,00 €

2012

Plaça Empordà 1

350.000,00 €

2013

Plaça Empordà 2

500.000,00 €

2013

Plaça Andorra 1

350.000,00 €

2014

Plaça Andorra 2

500.000,00 €

2014

Durant els anys 2012 i 2013 no s'ha realitzat cap dels projectes previstos en el pla de
inversions citat anteriorment. En aquest sentit, en el pressupost per a l'exercici 2014,
aprovat definitivament al ple ordinari del 21 de desembre del 2013, s'incorporava al pla de
inversions les següents partides relatives a les millores de l'espai públic al barri de
Cerdanyola 2000:
Projecte

Pressupost

Execució

Intervencions diverses en
l'espai urbà del barri
Cerdanyola 2000

106.540,48 €

2013

1.150.000,00 €

2014

93.459,52 €

2015

Per tot això exposat, el grup municipal Compromís per Cerdanyola formules les següents
preguntes:
1. Quines actuacions s'han realitzat durant l'any 2013? En quina data es van iniciar?

Quina és la data prevista de finalització? Quina és l'empresa (o empreses)
adjudicatària?
2. Quines actuacions està previst iniciar durant l'any 2014? En quina data s'iniciaran

les obres en cada cas? S'ha iniciat ja l'expedient de licitació d'aquests projectes?
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En cas afirmatiu, quina és l'empresa (o empreses) adjudicatària?
3. Quines actuacions està previst iniciar durant l'any 2015? En quina data s'iniciaran

les obres en cada cas?
4. Per què no s'ha complert el pla de inversions aprovat el 2012, en la seva part

relativa a les actuacions a l'espai públic del barri Cerdanyola 2000?

