
ABRIL 2019

L’Ajuntament de Sabadell dona comptes del seguiment del contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries

 EN COMPLIMENT A LA MOCIÓ DEL PLE APROVADA PER UNANIMITAT AL SETEMBRE DE 2018

 PER GARANTIR L’EFICIÈNCIA, LA TRANSPARÈNCIA I LA FISCALITZACIÓ ALS SERVEIS PÚBLICS

IRREGULARITATS EN ELS PLECS DEL CONTRACTE

Contracte qualificat de concessió i no de contracte 
de serveis. 
Això permet incrementar la durada: hagués finalitzat 
el juliol de 2016, però es va allargar fins 2027.

Estableix una fiança de 600.000€ (0,2%) en lloc dels 
prop de 13 milions d’euros (5%,)

L’empresa hauria participa, presumptament, en el 
disseny dels plecs.
Els plecs permeten una valoració subjectiva i 
genèrica de les propostes. Un marge de 10 punts 
en la proposta tècnica fa impossible que qualsevol 
altra, encara que faci una gran baixa econòmica, 
pugui guanyar. 

Com ha actuat l’Ajuntament?

Com ha actuat l’Ajuntament?

Com ha actuat l’Ajuntament?Irregularitats detectades

Irregularitats detectades

Irregularitats detectades
Gener 2017
El Ple inicia el procediment per anul·lar-ho però no 
pot continuar perquè el jutjat no permet còpia de 
l’expedient fins que finalitzi la instrucció del Cas 
Mercuri.
Abril de 2019 
El jutjat instructor del Cas Mercuri autoritza accés 
a la copia de l’expedient confiscat pels mossos. 
L’Ajuntament disposa de tota la documentació 
necessària i torna a iniciar el procés d’anul·lació del 
contracte.

Irregularitat prescrita

L’Ajuntament es persona com a acusació particular 
en la peça 28 del Cas Mercuri.
Obertura d’un expedient d’informació reservada.

IRREGULARITATS EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Es permet a l’empresa Smatsa participar en la 
licitació tot i no tenir solvència econòmica i financera 
per fer-ho. 

No es dona accés al Col·legi d’Enginyers de Catalunya 
a les ofertes per fer el seu informe de valoració.

L’empresa hauria col·laborat, presumptament, 
amb els serveis tècnics municipals i el col·legi 
d’enginyers a redactar un segon informe de valoració 
de les ofertes, ja que en el primer s’evidencia una 
sobrevaloració de l’oferta d’SMATSA. 

Lliurament d’informes al Jutjat que instrueix el Cas 
Mercuri.
Es persona com a acusació particular en la peça 28 
del Cas Mercuri

Acusació particular en la peça 28 del mercuri

Es persona com a acusació particular en la peça 28 
del Cas Mercuri

IRREGULARITATS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Servei sense control
Smatsa no aplica el sistema de gestió i control en 
els serveis: 

> Només el 26% dels equips mòbils del contracte 
tenen seguiment. 
> Només estan programades al sistema informàtic 
de control 4 de les 5 fraccions recollida. 
> No hi ha programat cap servei de neteja viària, 
impossibilitant el control automàtic.

Facturació de més
Es factura el cost dels equips en lloc dels serveis 
efectivament prestats al preu contractat.
A la pràctica facturen un preu més alt que l’oferta 
presentada

Es manté la configuració de la maquinària antiga 
mantenint menys personal i menys qualificat que 
l’ofertat, 78 conductors i 115 peons, 193 en total, 
El previst al contracte, amb l’arribada de nova 
maquinària, era de 98 conductors i 98 peons, 196 
en total. 
És a dir, menys costos de personal i menys nivell de 
neteja, sortint els equips mecànics molt menys del 
previst:

> El 23% de l’escombrat mecànic de voreres
> El 2% de l’escombrat mecànic de calçades
> L’11% de l’aigualejat mecànic

Menys servei
> Escombrat manual 2017
Programació del 66% del contractat, presumpte 
incompliment del 34%.
> Rentat contenidors 2016
Incompliment global del 78%.
> Escombrat mecànic de voreres i places 2018: 
Incompliment global del 64%.
> Escombrat manual 2018
Incompliment global del 40%.

Requereix a la direcció d’Smatsa a completar la 
instal·lació del sistema de control.
Obertura del procediment sancionador.

Requereix a la direcció d’Smatsa a aplicar Instrucció 
Tècnica de Facturació (ITF), per garantir que es 
paga al preu contractat
Liquidació anys pendents de liquidar per recuperar 
diners pagats de més, 3,5€ en 2014-2016. La del 
2017 en elaboració.

Elabora una auditoria externa del 2017.
Es requereix explicacions a la direcció d’Smatsa.

Aplica el descompte en la liquidació del 2017.
Elabora un informe de seguiment dels diferents 
serveis realitzats 
Es requereix explicacions a la direcció d’Smatsa.
Es fa l’obertura del procediment sancionador.


