
COM S’HA OPOSAT SMATSA A
LA FISCALITZACIÓ DEL SERVEI?

CONTRA ACTUACIONS MUNICIPALS 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONTRACTE

CONTRA EL PERSONAL MUNICIPAL 
QUE INTERVÉ EN LA FISCALITZACIÓ

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS DEMANDA CIVIL

QUERELLA

RECUSACIÓ

SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL
Requeriment de completar el 
sistema de gestió i control, via 
GPS, que certifiqui els serveis 
efectivament prestats.

L’Ajuntament reclama els 
897.318 € que Smatsa ha 
facturat per sobre del preu de 
contracte.

L’Ajuntament reclama els 1,3M 
€ que Smatsa ha facturat per 
sobre del preu de contracte.

L’Ajuntament reclama els 1,2M 
€ que Smatsa ha facturat per 
sobre del preu de contracte.

La ITF és una instrucció per 
pagar només els serveis 
efectivament prestats al preu 
contractat.

> El jutjat denega la suspensió cautelar.
> L’Ajuntament tramita una sanció.
> Smatsa apel·la i el TSJC dona la raó  
a l’Ajuntament.

> El jutjat denega la suspensió 
cautelar.
> L’Ajuntament ha recuperat els diners 
compensant factures.

> El jutjat denega la suspensió 
cautelar.
> Smatsa te fins al 5 de juny per 
retornar voluntàriament l’import 
facturat de més.

> El jutjat denega la suspensió 
cautelar.
> Smatsa te fins al 5 de juny per 
retornar voluntàriament l’import 
facturat de més.

> El jutjat administratiu denega la 
suspensió cautelar.
> Actualment en suspensió per la 
“doctrina d’espera” i fins a la resolució 
penal.

LIQUIDACIÓ 2014

LIQUIDACIÓ 2015

LIQUIDACIÓ 2016

ITF

QUERELLA INICIAL
Contra regidors X.Guerrero, A. Boada i tècnic municipal per suposada 
“conspiració per prevaricar” (18/07/17).           
> L’audiència provincial indica que no s’hagués hagut d’admetre 
(27/11/18).

1a AMPLIACIÓ QUERELLA
Contra l’alcalde M. Serracant, el regidor Ll. Perarnau i tres funcionaris 
municipals (07/03/18). 
Pel requeriment del sistema de qüestió i control i les liquidacions del 2014 
al 2016.

2a AMPLIACIÓ QUERELLA
Contra l’alcalde M. Serracant, el regidor Ll. Perarnau i dos funcionaris 
municipals (04/12/18). 
Per l’aprovació de la ITF.
Amb aquesta ampliació la direcció d’Smatsa ha hagut de demanar de nou 
la suspensió de la ITF.

Contra l’alcalde M. Serracant i el regidor Ll. Perarnau, per intromissió al 
dret de l’honor.
Valora el dany a l’honor en 1,5M € però només reclama 30.000 €.
> Suspès per prejudicialitat penal de la querella. 

Demana al personal que ha participat en la fiscalització del servei que 
s’abstingui de continuar-ho fent.
> Denegat (15/02/2018).
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