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Cerdanyola del Vallès,
15 de desembre del 2010

Recull de dades sobre la veritable situació del
Consorci del Centre Direccional.
Informacions extretes dels comptes anuals del Consorci urbanístic del centre
direccional de Cerdanyola del Vallés. De 6 de juliol de 2010.
En resposta a l’acusació del candidat d’ICV de haver realitzat afirmacions “falses i
perilloses” el Compromís per Cerdanyola vol presentar públicament les següents
dades:
•

L’article 13 dels estatuts del Consorci disposa que els ens consorciats
aportaran cadascun el 50% de les despeses.

Partint del fet que el nostre ajuntament és, amb l’INCASOL, un d’aquests ens,
denunciem que ens fan responsables del 50% del deute.
•

Segons el punt 14 de la memòria “en data 10 de juliol de 2006 el
Consorci va formalitzar un contracte de préstec sindicat a llarg termini
per import de 90.000.000 €.”

•

D’acord al mateix punt a 31 de desembre de 2009 l’import disposat és de
87.000.000 € i els interessos pagats durant l’exercici són de 1.562.072,64
€.

És a partir d’aquestes dades que des de el Compromís per Cerdanyola afirmem
que al Consorci se li han acabat els diners. En tres anys i mig s’han acabat els
diners, i han demanat un nou crèdit, aquest de 37.000.000. I que hi ha fet?
•

A data del 31 de desembre el Consorci presenta un saldo deutor
d’Hisenda pública per IVA de 5.336.998,98 € (memòria punt 16).

•

Al pressupost d'ingressos (memòria 20.1.B.1) es recullen 1.084.018,03€
per l’Abocador Elena a l’exercici de 2009.

Aquesta dada ens mostra que els ingressos per l’abocador, per cert anomenat
així mateix al document oficial i no amb l’eufemisme de “dipòsit controlat”, no
estan revertint a la ciutat sinó al Consorci. Això demostra que l’ex-alcalde Morral
ha mentit greument quan va afirmar el contrari i tornar a mentir deliberadament al
proposar l'apertura d’un nou abocador com a remei per la caiguda dels ingressos
municipals.
•

Al punt 22 i darrer de la memòria es recull que: “en sessió celebrada el
12 de març de 2010, el consell general del consorci (...) que l’Institut
Catala del Sòl i Cerdanyola promocions municipals, SLU, pagaran un
import monetari de les liquidacions per quotes d’urbanització en funció
de les necessitats de tresoreria del Consorci, avaluades per la Comissió
Delegada, de forma que el Consorci disposi en tot moment d’un saldo
mínim d’un milió d’euros.”

Aquest acord suspèn un d’anterior pel que les quotes corresponents quedaven
pendents de pagament. En haver-se acabat els diners no només hem acumulat
un deute com a Ajuntament amb el Consorci sinó que ara, en plena reducció de
despeses, hem de començar a posar diners.

