
 

Què ha fet l’Ajuntament?

L’adjudicació del 
contracte està al jutjat

La peça 28 del Cas 
Mercuri investiga 
corrupció en 
l’adjudicació del 
contracte el 2012

El servei està sense 
control

Smatsa impedeix 
la comprovació del 
compliment del 
contracte deixant el 
76% dels serveis sense 
GPS

Més car

Smatsa factura imports 
per sobre dels preus 
contractats, 3,5 M € 
entre 2014-2016

Menys servei

Smatsa programa 
el 66% d’escombrat 
manual

Fa només el 31% de  
l’escombrat mecànic 
de voreres

Neteja menys del 40% 
de contenidors

*Sistema de facturació

Per què la ciutat no està prou neta?

Personar-se com 
acusació particular

Requerir el compliment 
del contracte. Davant 
la negativa d’Smatsa, 
s’ha obert expedient 
penalitzador

Requerir la realització  
de tot el servei  
contractat

Liquidar els imports 
pagats de més i 
ordenar la ITF* per 
pagar els serveis fets 
al preu contractat

Com ha actuat l’Ajuntament?

I què ha dit el Jutjat?

Com ha actuat la direcció d’Smatsa?

Què vol l’Ajuntament? Que ha ofert l’Ajuntament a Smatsa?

Indica a Smatsa que ha de facturar els 
serveis que fa als preus ofertats (ITF), per 
garantir que es paga al preu contractat.

Reclama els 3’5M € de les liquidacions 
(la data màxima per fer-ho efectiu era el 20 
de juny de 2018).

S’oposa amb totes les eines jurídiques:
al·legacions, recurs de reposició, recusació 
del personal municipal, contenciós admi-
nistratiu,  querella criminal i denúncia civil 
per aconseguir deixar en suspens de forma 
temporal les liquidacions.

Fraccionar o ajornar el pagament.
Avançar el pagament de les factures de 
gener per assegurar a l’empresa les nòmines 
de febrer.
Amortitzar anticipadament les inversions 
dels vehicles per assegurar a l’empresa les 
nòmines de març i abril.

Ha resolt i ha denegat totes les suspensions de les 
liquidacions, donant sempre la raó a l’Ajuntament de 
Sabadell, per tant les liquidacions tornen a ser executives 
i la normativa obliga a compensar-les amb els factures si 
Smatsa no les paga.
Els contenciosos estan aturats fins que es resolgui la 
querella que Smatsa va posar contra el personal municipal.
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I com respon la direcció 
d’Smatsa?
Pressiona a funcionaris públics i 
càrrecs polítics per suspendre les 
liquidacions al·legant problemes 
de tresoreria per fer efectives les 
liquidacions

Que aquests imports que l’empresa ha 
de fer front no els repercuteixi ni sobre la 
plantilla de personal treballador ni contra 
el servei.
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