Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola Candidatures Alternatives del Vallès
C. Pintor Togores 42, baixos
contacte@compromispercerdanyola.cat
http://www.compromispercerdanyola.cat

PURIFICACIÓN PALOMAR GIMENO, amb DNI núm. XXXXXXXXX i domicili, a efectes de
notificacions, al CARRER DEL PINTOR TOGORES 42, en representació del Grup
Municipal COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL
VALLÈS.

EXPOSA
Que la Comissió Especial de Comptes, en data 29 de maig de 2014, va informar el
Compte General de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Que el citat expedient se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies des de la
publicació de l'acord al Butlletí Oficial de la Província, el dia 10 de juny del 2014, durant
els quals i vuit més s’hi podran formular reclamacions, objeccions o observacions.
Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents

AL·LEGACIONS
SOBRE LA NECESSITAT DE CONTROLAR I FISCALITZAR LA GESTIÓ DE LES
CONCESSIONS DE SERVEIS MUNICIPALS A EMPRESES PRIVADES
La transparència en la gestió dels recursos públics ha de ser un principi vertebrador de
qualsevol actuació en una administració pública, perquè la ciutadania té el dret de saber
com es gestionen els recursos que són propietat de totes i tots, i així poder exercir el
necessari control democràtic. Per poder assolir aquest principi cal dotar-se de
mecanismes de control i fiscalització que permetin saber amb exactitud quins són els
ingressos i, molt important, com es gasten aquests i si la despesa s'ha fet amb total
eficiència i amb garanties legals.
Tot i que els mecanismes de control i fiscalització han de regir el dia a dia de
l'administració pública, l'expedient del Compte General de l'Ajuntament, conjuntament
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amb la liquidació del Pressupost municipal, és sense cap mena de dubte el moment on
recopilar tota aquesta informació, posar-la a disposició de la ciutadania i rendir comptes.
Malauradament, el pressupost municipal és, any rere any, gestionat en major proporció a
través d'empreses privades concessionàries de serveis municipals. Tot i que el propi
expedient del Compte General dóna compte de les obligacions pressupostades,
reconegudes i abonades per part de l'Ajuntament a dits privats, no existeix un control
exhaustiu de com es gasten aquests recursos públics en el marc d'aquestes concessions.
L'expedient no contempla informació en relació a les plantilles dels serveis i la massa
salarial, balanç de situació econòmica i financera, compte de resultat, informes d'auditoria,
i detall d'ingressos i despeses.
En aquest sentit, és un imperatiu democràtic inajornable donar compte de totes aquestes
qüestions, doncs de la negativa a fer-ho es pot inferir una voluntat política manifesta
d'ocultar aspectes cabdals que afecten la gestió dels serveis que l'Ajuntament ofereix a la
ciutadania de Cerdanyola. Que determinats serveis estiguin en mans privades no pot
servir com excusa per no fer-ne un control i fiscalització exhaustiu, i no es pot al·legar una
possible intromissió en qüestions internes d'empreses privades, doncs això implicaria que
la concessió de serveis a privats s'utilitza com a instrument per gestionar els recursos
públics d'esquenes a la ciutadania. No podem oblidar que són les institucions públiques
les que tenen la responsabilitat última, tant de com es gestionen els diners públics (que
provenen dels impostos de la població) com de la prestació adequada dels serveis.
Aquesta responsabilitat no es pot ni delegar ni eludir. Són elles i no una empresa qui ha
de respondre davant de la ciutadania. Altrament, seria negligència.
Atès que al ple del 25 d'abril del 2013 es va aprovar per unanimitat una moció per
promoure el control de les concessions municipals de serveis públics, els acords de la
qual són:
1.- Que, d’ara endavant, en tota nova licitació d’un servei públic municipal a una
empresa concessionària, hi apareixerà obligatòriament el requisit de realitzar una
auditoria econòmica anual exhaustiva a càrrec d’una tercera empresa externa. Els
costos s’inclouran, dins dels plecs de clàusules administratives, com a
responsabilitat de l’empresa concessionària.
Aquesta comptarà, com a mínim, amb la següent informació i documentació:
a) Inventari i les factures de les inversions realitzades.
b) Declaració jurada dels ingressos bruts.
La presentació de la documentació no podrà excedir el període dels 6 mesos
posteriors a l’any auditat.
2.- Instar a l’ajuntament a que exerceixi el control financer per aprofundir en la
comprovació dels aspectes econòmics que més l’interessin tal i com queda recollit
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en l’article 248 del Decret 179/1995 de 13 de juny i l’article 220 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
3.- Instem a l’equip de govern a revisar tots els contractes de gestió de serveis
públics municipals vigents amb empreses concessionàries per tal d’incloure les
modificacions establertes als punts anteriors dins del plec de clàusules dels
contractes ja signats.
4.- Els informes emesos per l’auditoria restaran a disposició de la ciutadania de
Cerdanyola i hauran de ser lliurats a tots els regidors i totes les regidores d’aquest
consistori després d’un període no superior als dos mesos del seu lliurament a
l’Ajuntament.
5.- Dotar el departament d’intervenció municipal dels recursos necessaris per tal
que pugui exercir la seva tasca de funció interventora, funció de control financer i
funció de control d’eficàcia, que actualment, a causa de la mancança de recursos
no pot dur a terme.
Atès que a l'informe de Intervenció sobre el Compte General de l'any 2013, a l'epígraf d)
de l'apartat “1) AJUNTAMENT”, s'indica que “Per la manca dels recursos suficients no ha
estat possible realitzar el control financer de les concessions durant l'exercici 2013, si bé
en el marc de la programació del departament està previst que es dugui a terme durant
l'exercici 2014, sempre que es doti de la suficiència de recursos.”.
Atès que l'apartat b) de l'article 248 del Decret 179/1995 de 13 de juny atorga a l'ens
concedent la potestat de “Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l'ens
local pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació
relacionada amb l'objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o restablir la
prestació corresponent.”.

AL·LEGACIÓ ÚNICA:
Sol·licitem que s'incorpori a l'expedient del Compte General de l’exercici 2012 de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, abans de la seva aprovació definitiva pel Ple, la
següent documentació relativa a les concessions administratives:
1. Relació de llocs de treball i massa salarial detallada
2. Balanç de situació de la concessió
3. Compte de resultat
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4. Informe d'auditoria
5. Informe de control financer
6. Informació detallada dels ingressos de la concessió:
• Detall dels imports abonats per part de l'Ajuntament
• Detall dels imports recaptats en concepte de cobrament de taxes, preus públics
i preus privats
• Nous préstecs contrets i situació
• Altres ingressos
7. Informació detallada de les despeses de la concessió:
• Despeses de personal (sous i indemnitzacions, obligacions amb la Seguretat
Social...)
• Imports abonats a l'Ajuntament en concepte de cànons
• Impostos i altres obligacions fiscals
• Inversions realitzades
• Despeses financeres (capital amortitzat i interessos abonats)
• Altres despeses
La informació sol·licitada és en relació a les següents concessions administratives:
Concessió

Concessionari

Gestió i explotació bar i piscina Montflorit Sonia Pérez del Amor
Recollida de la fracció orgànica del
residu municipal (FORM)

CESPA Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares SA

Servei de neteja de l'Espai Públic i
recollida de residus municipals

CESPA Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares SA

Transport col·lectiu urbà

Marfina Bus SA

Gestió i explotació piscines Turonet

Federació Catalana d'Handbol

Gestió i explotació PEM Guiera

Federació Catalana d'Handbol

Escola bressol Turonet

PROGESS Projectes i Gestió de
Serveis Socials SL

Gestió de servei públic d'Escola Bressol
Municipal - Cordelles

PROGESS Projectes i Gestió de
Serveis Socials SL

Gestió de servei públic d'Escola Bressol
Municipal - Montflorit

Serveis Educatius Cavall de Cartró SL
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Concessió

Concessionari

Pompes fúnebres

Funerària Montserrat Truyols SA

Transport adaptat Centre de Dia per a la Creu Roja Cerdanyola-Ripolletgent gran de l'ICASS
Montcada
Servei atenció domiciliària

IMPROSS Assistència a Domicili SL //
CLECE SA

Manteniment del servei públic de gestió
de les instal·lacions semafòriques

Aeronal de Construcciones e
Instalaciones SA (ACISA)

Casals d'Estiu 2012 i Casal Joves 20

Collage Accions Culturals i de Lleure SL

Servei públic de Menjadors escolars dels SALCALMSER SL
centres educatius
Gestió del servei públic de la zona
esportiva municipal Bosc Tancat

Sport Natura Rural SL

Gestió i explotació concessió servei
control d'estacionament de vehicles a la
via pública

Cerdanyola Aparca SL

Servei de neteja de dependències
municipals

CLECE SA

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA
PRIMER. Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en
termini.
SEGON. Que s'estimin les al·legacions exposades i s'incorpori la documentació indicada a
l'expedient del Compte General de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, abans de la seva aprovació definitiva pel Ple.

Cerdanyola, juliol de 2014
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