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PREGUNTES I PRECS AL PLE ORDINARI DE MAIG DEL 2014

El grup municipal Compromís per Cerdanyola formules les següents preguntes en relació
als comptes anuals de l'empresa Cerdanyola Promocions S.L.U. per a l'exercici 2013:
1. Al Balanç de Situació Abreujat s'observa que l'apartat “Efectiu i altres actius líquids

equivalents” ha experimentat una reducció de 916.029,59 € respecte l'any 2012. A
què es deu aquesta disminució en el saldo de tresoreria?
2. El saldo de Passius Financers ascendeix a un total de 1.430.669,98 €, tots a curt

termini ja que, segons s'indica a la memòria, la Societat “no disposa de passius
financers a llarg termini” . A la memòria es desglossen aquests passius en
Proveïdors (855.631,42 €), Creditors varis (571.248,52 €) i Personal (3.790,04 €).
Quin és el detall de cada un d'aquests apartats? (indicar nom del proveïdor o
creditor, concepte, data de formalització del deute i quantitat)
3. Al Compte de Pèrdues i Guanys s'observa que el “Import íntegre de la xifra de

negoci”, comptabilitzat en 150.322,43 €, coincideix amb els actius financers a curt
termini. Tal com s'indica a la memòria, corresponen a “la repercussió a la societat
participada Cerdanyola Aparca S.L. de despeses de personal corresponents a les
hores dedicades pel personal de la Societat a realitzar activitats de la societat
participada indicada durant els exercicis 2012 i 2013” . Quins són els serveis
prestats? Quantes hores ha dedicat el personal de Cerdanyola Promocions S.L.U.
a la societat participada Cerdanyola Aparca S.L.? Quan està previst liquidar
aquests cobraments?
4. Al Compte de Pèrdues i Guanys s'observa que els “Ingressos financers” han passat

de 31.108,79 € el 2012, a 9.184,37 € el 2013, experimentant un descens del 70%.
A la memòria s'indica, a l'apartat 11.4, es diu en relació a aquests ingressos que
“provenen, principalment, dels dipòsits constituïts per la Societat en entitats
bancàries”. Quins són aquests dipòsits constituïts en entitats bancàries? A què es
deu la disminució d'aquests ingressos en relació al 2012?
En relació a la planificació de l'activitat futura de la societat Cerdanyola Promocions
S.L.U., formulem les següents preguntes:
5. La Societat ha rebut per part de l'Ajuntament de Cerdanyola, en data 1 de maig del

2014, l'encàrrec de la gestió del servei de recollida, trasllat i dipòsit dels vehicles
retirats de la via pública, eliminació dels declarats abandonats i d'alienació de la
ferralla. Quina és la previsió detallada de despeses, ingressos i resultats per
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aquesta activitat?
6. La Societat Cerdanyola Promocions ha fet durant el 2013 una nova aportació de

capital a la societat participada Cerdanyola Aparca S.L. per valor de 650.000 €, que
venen a sumar-se a les aportacions realitzades en els anys anteriors. Aquestes
aportacions han anat destinades a cobrir pèrdues i no a noves inversions. Per al
2014 es va preveure una nova aportació per import de 250.000 €. Es confirma
aquesta nova aportació per al 2014? Es preveuen noves aportacions durant el
2014? I durant el 2015? Existeix un pla de viabilitat i un full de ruta per a donar
solució a les continuades pèrdues de Cerdanyola Aparca S.L.? En cas afirmatiu,
sol·licitem còpia.
7. Les pèrdues acumulades de la Societat Cerdanyola Promocions ascendeixen a

592.629,80 € a 31/12/2013. Tot i que durant l'exercici 2013 les pèrdues s'han reduït
respecte del 2012, pel resultat positiu de 30.567,90 €, a aquest ritme (suposant que
es mantingui en el futur aquest resultat positiu, cosa que no es preveu complir per
al 2014, doncs el pressupost mostra un superàvit de només 2.390 €) es
necessitarien més 19 anys per arribar a un equilibri. En aquest sentit, adjunt amb el
pressupost del 2014 es va presentar un pla de viabilitat per reequilibrar la Societat
en 5 anys, però ja a data d'avui es fa difícil creure en el seu compliment, donat que
de moment només ha rebut per part de l'Ajuntament l'encàrrec de la gestió del
servei de grua. Per tot això, quin és el full del ruta previst per a la Societat
Cerdanyola Promocions S.L.U. Durant els propers 5 anys? Quines noves
encomanes es preveuen per part de l'Ajuntament de Cerdanyola i quin és el
calendari previst?

