
 

MOCIÓ PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE CONTINGÈNCIA 
DAVANT LA POSSIBILITAT DE NUL·LITAT DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE NETEJA i RESIDUS PER GARANTIR EL SERVEI A 
LA CIUTADANIA I ES GARANTEIXIN ELS LLOCS DE TREBALL. 
 
  
Gabriel Fernàndez i Díaz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana   
  

  

Exposició de motius   

 

Al darrer Ple municipal es va aprovar per unanimitat la incoació de 
procediment per a la revisió d'ofici del contracte de serveis de neteja 
de l'espai públic i recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, 
deixalleries i altres serveis complementaris adjudicat a l’empresa 
SERVEIS MEDI AMBIENT SA, en concret dels acords plenaris de 13 
de desembre de 2011, d’aprovació del plec de clàusules del 
contractes, i de 5 de juny de 2012, d’aprovació de la classificació de 
les ofertes, de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 
2012, d’adjudicació del contracte, i del contracte signat el 20 de juliol 
de 2012 
 
En aquest sentit, el 13 de gener de 2022 el secretari general de la 
corporació va emetre un informe jurídic en què reitera que és 
procedent iniciar un procediment de revisió d’ofici del contracte de 
gestió del servei públic de neteja de l’espai públic, recollida i trasllat 
dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell, atès 
que l’errònia qualificació del contracte com a concessió de servei 
públic va comportar que en el procediment de contractació 
s’incorregués en un vici de nul·litat de ple dret de conformitat amb els 
articles 37.1.a) del TRLCSP i 62.1.e) de la LRJPAC, en haver-se 
prescindit d’un tràmit essencial com és la publicació de l’anunci de 
licitació al DOUE.  
 
Paral·lelament, el Jutjat d’instrucció nº. 1 de Sabadell, emmarcat en 
la macro causa per delictes de corrupció “Cas Mercuri” comesos 
durant el govern del PSC els anys 2010 a 2012,  ha portat a terme 
una procediment judicial (peça 28 de les Diligències prèvies 
470/2010) on s’hauria investigat que presumptament s’han comés 
diferents delictes vinculats a aquest contracte de serveis de neteja de 
l'espai públic i recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, 



deixalleries i altres serveis complementaris a l’any 2012, on estarien 
implicats càrrecs polítics del PSC, personal de la empresa 
concessionària SMATSA, i funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, 
a més d’altres persones. En aquest procediment s’ha dictat la 
Interlocutòria de data 14-10-21, en la que dona per conclosa la 
instrucció judicial, ratifica els inicials indicis de delicte, recull els fets 
punibles, determina els presumptes autors i dona trasllat a les 
acusacions per què realitzin el pertinent escrit de acusació i l’obertura 
de judici oral pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic 
d’influències, infidelitat en la custòdia de documents, revelació de 
secrets, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals i delicte 
electoral. Com és evident, una hipotètica sentencia condemnatòria 
comportaria la nul·litat del contracte sense abonar cap indemnització 
a l’empresa. 

 
Per tant, ens trobem davant d’un escenari on es possible, cada cop 
amb arguments més sòlids, de que el contracte sigui declarat nul. 
Aquesta hipotètica nul·litat comporta una sèrie d’efectes que van des 
de la prestació del servei com les conseqüències a l’orbita laboral en 
relació als llocs de feina.  
 
En aquest sentit, com administració hem de garantir la prestació dels 
serveis de neteja de l'espai públic i recollida i trasllat dels residus 
sòlids urbans i deixalleries a la ciutadania. Fins ara, el govern de la 
ciutat s’ha limitat a encarregar informes per determinar si aquesta 
nul·litat té o no consistència o les possibles conseqüències 
indemnitzatòries que s’haurien de pagar a l’empresa, però en cap 
moment, s’ha encarregat estudi algun que determini com s’ha 
d’actuar en cas de que aquesta nul·litat es declari, ja sigui en seu 
administrativa o en seu judicial al procediment penal, 
 
Un escenari que no estigui preparat amb anterioritat a la situació 
possible que garanteixi els serveis de neteja i recollida i trasllat pot 
tenir també conseqüències en l’espai públic de la nostra ciutat, on 
s’haurien de prendre decisions per la via de la urgència i no des de 
la racionalitat i la correcta presa de decisions. Davant la necessitat 
de preservar la qualitat de l’espai públic, la neteja i el correcte 
funcionament d’aquesta competència municipal i, també des de la 
necessitat d’assegurar els llocs de treball, creiem inevitable que 
l’Ajuntament de Sabadell encarregui informes necessaris i planifiqui 
les accions a dur a terme en relació d’aquest servei si l’empresa deixa 
de realitzar el servei al determinar-se la nul·litat del contracte.  
 



 
ACORDS  
  

Primer. Que s’encarregui al Secretari de l’Ajuntament un informe on 
es determini jurídicament com s’ha d’actuar al període transitori des 
de la hipotètica declaració de nul·litat respecte el deure de garantir el 
servei, i la situació de com queden els actuals treballadors de 
l’empresa concessionària. Aquest informe hauria de contemplar totes 
les modalitats de gestió possibles, ja sigui la de la municipalització 
del servei, el contracte de servei amb una gestió externa o qualsevol 
altra. 
 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Sabadell prepari un pla de contingència 
que contempli els possibles escenaris si es declarés la nul·litat del 
contracte, amb la finalitat de garantir els serveis de neteja de l'espai 
públic i recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries a la 
ciutadania, així com es garanteixin els llocs de feina que actualment 
presten el seus serveis a l’actual concessionària. Aquest pla de 
contingència s’haurà de tenir elaborat en el termini de 6 mesos 
 
  

  

No obstant, el Ple resoldrà  
Sabadell, 18 de febrer de 2022      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Gabriel Fernàndez i Díaz        
Portaveu del GM         
d’Esquerra Republicana de Catalunya      

  
  

 


		2022-02-18T09:07:33+0100
	Gabriel Fernandez Diaz - DNI 49347570N (AUT)




