
RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES PEL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS  (Instància 2017/24390)

1. Que se nos facilite el informe relativo al número y características de las viviendas
vacias de Cerdanyola, o en su caso la informació que se disponga en este momento
respecto a este tema.
2. Saber si se ha realizado alguna actuació referente al programa de mediació de la
oficina local de vivienda.
3.  Si  se  han  iniciado  negociaciones  con  las  entidades  bancàrias  propietàrias  de
viviendas vacías para su cesión con fines sociales.

Les preguntes 1, 2 i 3 queden respostes a l'enllaç  al document següent

4. Que se nos facilite el expediente de contratación relativo a la nueva tècnica de la
regidoria de igualdad.

L’expedient el podeu trobar per a les carpetes FTP de consulta de regidors, següent
enllaç:

U:\230-Secretaria\FTP\ALCALDIA\REGIDORS CONSISTORI

5. Hemos tenido conocimiento de que ha habido cambios en la gerencia del PEM
Guiera, queremos saber quien será el sustituto del anterior gerente del centro.

El subtitut de la Gerència és el Sr. Roman Verdú Rodríguez que, en qualitat de Director
del PEM Guiera, va certificar que hi ha hagut traspàs tant de poders com d'informació
rellevant del centre per part de l'antic Director, Iñaki Sorarrain Ferrer. Aquest traspàs es
va dur a terme des del 29 de Setembre fins el 2 de Novembre, dia en el qual va iniciar
la seva tasca. 

6. Queremos saber si el traslado de la sede social de la empresa APPlus a la villa de
Madrid  ha  supuesto  o  supondrà  para  las  arcas  municipales  algún  menoscabo  o
aminoramiento en su recaudación tributaria.

Pel que fa als ingressos municipals, el trasllat únicament de seu social no implica cap
canvi  perquè  la  tributació  a  impostos  municipals  depenen  de  la  ubicació  física  de
l'activitat i, donat que es mantenen físicament a Cerdanyola, continuaran tributant.

http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/preguntes_ciutadans_novembre_2017.pdf


7. También queremos saber si el Gobierno o los servicios tienen constància de si ha
habido otras empresas que hayan cambiado su sede social en los últimos tres meses
en  nuestra  ciudad  y  las  repercusiones  econòmicas  que  ello  pueda  tener  en  caso
afirmativo.

Al tractar-se de personalitats jurídiques, la normativa vigent obliga que la comunicació
amb l'administració sigui telemàtica. Aquest fet provoca que ja no sigui necessari la
comunicació del canvi de seu social al municipi perquè el tracte amb aquest no es veu
alterat i  al  no haver tampoc cap canvi  en la tributació no té sentit comunicar-ho a
l'Ajuntament.

8.  Que  nos  faciliten  los  informes  trimestrales  de  ejecución  presupuestaria
correspondientes a los primeros 9 meses del año.

La Intervenció municipal informa que, d’acord amb el que estableix l’article 20 de les
Bases d'execució del Pressupost 2017, sobre la informació de l'execució pressupostària
i en compliment de l'article 207 del TRLRHL i les Regles 52 i 53 de la ICAL, la Intervenció
General  Municipal  remetrà  al  Ple  de  l'entitat,  per  conducte  de  la  Presidència, per
semestres vençuts, la informació sobre l’execució del pressupost de l’Ajuntament.
 
Per  tant,  atès  l'anteriorment  exposat  aquesta  Intervenció  no  ha  emès  informes
trimestrals d'execució pressupostària corresponents als 9 primers  mesos de l'any 2017,
sinó exclusivament en relació al primer semestre de 2017, que és el que es troba a
disposició en la convocatòria del Ple del mes de novembre de 2017.
 
Alternativament, els hi indiquem l'enllaç de l'apartat de la web municipal corresponen
a la transparència on consta la informació lliurada Ministeri d'Economia i Hisenda en
compliment  de  les  obligacions  trimestrals  de  l'exercici  2017 de  subministrament
 d'informació establertes a l'article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

http://www.seu-e.cat/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-
economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral

http://www.seu-e.cat/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral
http://www.seu-e.cat/web/cerdanyoladelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral


9. Que se nos facilite la cifra actualizada correspondiente a la deuda de la Generalitat
con nuestro Ayuntamiento, desglosada por concepto y el tiempo estimado del cobro
de la misma.

La Intervenció municipal informa que, revisada la situació de la comptabilitat existeixen
moviments  amb  molta  antiguitat  on  la  Generalitat  figura  com  a  deutor,  pel  que
considerem que per tal de donar una resposta adequada, cal una depuració comptable
prèvia, que intentarem efectuar en el termini més breu possible. La Interventora i el
servei  de  comptabilitat  resta  a  la  vostra  disposició  per  a  qualsevol  explicació  al
respecte.


