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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1081/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la publicació dels resultats de 
les enquestes econòmiques a centres i enti-
tats de serveis socials i a centres d’atenció 
a gent gran
Tram. 250-01601/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 47, 30.06.2015, DSPC-C 764

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 30 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la reedició dels dos-
siers de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre les 
enquestes econòmiques als ens de serveis socials i als 
centres d’atenció a la gent gran (tram. 250-01601/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 117285).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
car en el web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) els resultats de les enquestes econòmiques a 
centres i entitats de serveis socials i a centres d’atenció 
a gent gran amb les dades actualitzades

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, David Companyon i Cos-
ta; la vicepresidenta de la Comissió  en funcions de 
presidenta, Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 1082/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els pagaments pendents a la Fun-
dació Privada Marpi, de Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 47, 30.06.2015, DSPC-C 764

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 30 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els pagaments pen-
dents amb la Fundació Privada Marpi, de Pineda de 

Mar (tram. 250-01602/10), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 117287).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, davant la greu situació de 
tresoreria que pateix la Fundació Privada Marpi, de 
Pineda de Mar, deguda als pagaments pendents que 
té la Generalitat, insta el Govern a fer-los-hi efectius 
abans de finalitzar l’any 2015.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, David Companyon i Cos-
ta; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de 
presidenta, Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 1083/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la residència i centre de dia per a 
gent gran Alchemika, de Barcelona
Tram. 250-01605/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 47, 30.06.2015, DSPC-C 764

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 30 de juny de 2015, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la residència i centre de dia per a gent gran d’Alchemi-
ka, de Barcelona (tram. 250-01605/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
117288).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions i els tràmits necessaris perquè la residència i 
centre de dia per a gent gran Alchemika, a Barcelona, 
es posi en marxa durant el primer semestre del 2016.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, David Companyon i Cos-
ta; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de 
presidenta, Rosa Amorós i Capdevila
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Resolució 1084/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el centre de dia i casal de gent 
gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 47, 30.06.2015, DSPC-C 764

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 30 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el centre de dia i ca-
sal de la gent gran de Blancafort (tram. 250-01610/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 117983).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acreditar 
dins l’any 2015 el centre de dia i casal de gent gran de 
Blancafort per a rebre usuaris amb prestació econò-
mica vinculada i concertar-hi places diürnes quan les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari de la Comissió, David Companyon i Cos-
ta; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de 
presidenta, Rosa Amorós i Capdevila

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el model d’aten-
ció al·lergològica
Tram. 250-01679/10

Presentació
GP ERC

Reg. 121205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre el mo-
del d’atenció al·lergològica a Catalunya[municipi], per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’any 2010 es va adquirir el compromís d’establir un nou 
Model d’atenció al·lergològica a Catalunya, que havia 
de ser integrat dins del Pla de Salut de Catalunya 2011-
2015. El 2012 el conseller de Salut, Boi Ruiz, va pre-
sentar les accions referides a l’ordenació dels Serveis 
d’Atenció Al·lergològica per part del CatSalut.

Arribats el 2015 constatem que hi ha una falta de com-
pliment al respecte i no s’han designat els recursos que 
permetrien la implantació del Model d’Assistència Al-
lergològica previst a tot el territori català.

A més, a Girona s’ha eliminat una plaça d’Especialista 
en Al·lergologia a la Xarxa Pública. Quan la recomana-
ció era d’ampliar el nombre d’al·lergòlegs en 20 per a tot 
el país, ja que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
recomana un al·lergòleg per cada 50.000 habitants.

Cal recordar que l’al·lergòleg és l’únic especialista reco-
negut pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
amb formació total en el diagnòstic i tractament de la 
patologia al·lèrgica. L’al·lèrgia és una malaltia pluripa-
tològica en què concorren de manera freqüent derma-
titis atòpica, al·lèrgia respiratòria, al·lèrgia alimentària, 
etcètera. El pacient que la pateix no ha d’anar a dife-
rents consultes per ser tractat d’una única malaltia per-
què hi ha un especialista capaç d’atendre’l de forma 
integral i optimitza en qualitat i costos l’atenció que 
necessita.

Per això el document del 2010 recollia la necessitat d’en-
fortir la xarxa d’al·lergòlegs i establia un calendari que 
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incloïa la necessitat de crear una comissió de segui-
ment; establir reunions amb les diverses societats clí-
niques implicades per establir guies, protocols d’abor-
datge i criteris de derivació; crear un grup de treball 
específic per elaborar un document de cartera de serveis 
i un altre que havia d’elaborar un pla de qualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desplegar els punts recollits en el document 
marc d’octubre de 2010 sobre el model d’atenció al-
lergològica a Catalunya, adequant a la situació actual 
aquest document conjuntament amb la Societat Cata-
lana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Proposta de resolució sobre la revocació del 
reconeixement de la incapacitat laboral a 
persones afectades per la síndrome de sen-
sibilització central
Tram. 250-01681/10

Presentació
GP SOC

Reg. 121382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

Sota la Síndrome de Sensibilització Central (SSC) 
s’engloben diverses malalties, entre elles la Fibromiàl-
gia (FM), la Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC) i la 
Sensibilitat Química Múltiple (SQM).

La Fibromiàlgia i la Encefalomielitis Miàlgica (EM/
SFC) són malalties reconegudes des de fa anys per 
l’Organització Mundial de la Salut, i la Sensibilitat 
Química Múltiple ho ha estat recentment pel govern 
espanyol. Totes elles arrosseguen encara altes dosis de 
desconeixement social, però també per part de les ad-
ministracions.

Als símptomes de les pròpies malalties que les i els afec-
tats han de patir en la seva vida quotidiana, que ja de per 

sí són altament incapacitants, s’afegeixen les dificultats 
per al diagnòstic, sovint perquè els professionals sanita-
ris no han rebut la formació adequada i, posteriorment, 
el llast que suposen per als malalts els obstacles que han 
de superar davant de les administracions en el reconeixe-
ment de les seves malalties i dels seus drets.

En aquest sentit, el reconeixement de la incapacitat la-
boral esdevé un obstacle especialment dificultós per a 
aquests malalts, ja que sovint l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques (ICAM) basa els seus informes i 
resolucions en la realització de proves que no atenen a 
les especificitats d’aquest tipus de malalties.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Fer pública l’evolució d’incapacitats laborals reti-
rades per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM) els darrers 5 anys a persones que pateixen, 
Fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat 
química múltiple, amb independència de la malaltia 
que hagi originat la incapacitat.

2. Emprendre les accions i gestions necessàries per 
evitar la reducció que es produeix en l’import de les 
pensions de les persones afectades pel Síndrome de 
Sensibilització Central, pel fet de retirar la incapacitat 
laboral i tornar a concedir-la mesos després.

3. Garantir que totes les persones afectades per Fibro-
miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat quí-
mica múltiple tindran un informe del seu estat de salut 
emès per la sanitat pública en cas que ho necessitin per 
presentar-lo al tribunal mèdic.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels 
telèfons dels serveis bàsics de la Generalitat
Tram. 250-01682/10

Presentació
GP PPC

Reg. 121397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
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sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Exposició de motius

Les empreses de serveis bàsics públics a Catalunya 
han de tenir un telèfon d’atenció al client gratuït, i in-
formar del número i facilitar-ne la difusió. Així ho es-
tableix el Codi de Consum de Catalunya. La mesura 
fou pionera a l’Estat.

Les empreses que han de prestar aquest servei no són 
totes, però sí aquelles a les quals segurament ens adre-
cem més sovint o amb més urgència, les de serveis 
bàsics públics. Això inclou les empreses de subminis-
trament –com ara l’aigua, el gas o l’electricitat–, les 
de transport, les de serveis assistencials i sanitaris, les 
companyies relacionades amb les assegurances o els 
mitjans audiovisuals i les comunicacions. Tot aquest 
grup, força nombrós, ha de facilitar que almenys en 
una línia els seus clients puguin comunicar a l’empre-
sa de forma gratuïta incidències o circumstàncies que 
afectin el servei. Els telèfons d’informació al client, 
però, no s’inclouen en aquest grup i per tant les línies 
podran continuar suposant un cost.

El 902 conviu amb els telèfons gratuïts. Algunes de 
les empreses ja han incorporat aquestes línies des de 
fa temps però d’altres encara es troben en una situació 
anòmala.

A la Unió Europea, la Directiva 2011/83/UE de 25 
d’octubre, sobre drets dels consumidors, estableix que 
tot «comerciant» que tingui una línia telefònica no pu-
gui tenir un cost superior a la línia telefònica bàsica.

La Directiva defineix com a «comerciant» a «qualse-
vol persona física o jurídica, pública o privada, que ac-
tuï amb el propòsit relacionat amb una activitat comer-
cial, empresarial, d’ofici o professió».

A l’Estat, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei Ge-
neral per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, 
prescriu a l’article 21 que els telèfons de l’empresari 
han de tenir el cost ordinari de la línia bàsica, i per 
tant, no poden ser els anomenats de «tarificació addi-
cional».

En aquest sentit s’entén per empresari a qualsevol per-
sona física o jurídica, pública o privada.

A Catalunya, el Codi de Consum de Catalunya, deter-
mina que, en general, els telèfons que les persones em-
presàries posen a disposició dels usuaris consumidors 
no poden ser de tarificació addicional (article 211-4, 
apartat «b»), i a més, en el cas de serveis bàsics, hi 
ha l’obligació de disposar d’un telèfon d’atenció d’in-
cidències i reclamacions, que ha d’ésser gratuït (article 
252-4, apartat segon).

El Codi de Consum de Catalunya també manté la pos-
sibilitat que la persona empresària tingui naturalesa 

pública, i addicionalment, considera que hi ha «relació 
de consum» en les relacions entre empresaris, inter-
mediaris i l’Administració com a prestadora de bens 
i serveis, i d’altra banda, les persones consumidores.

Així doncs, es pot concloure que les exigències suple-
mentàries (telèfon gratuït) en els serveis bàsics, són 
possibles perquè aquest tipus de serveis estan exclo-
sos de la Directiva 2006/123/CE de serveis al mercat 
interior.

La resta de serveis no poden tenir exigències addicio-
nals a les previstes en les Directives comunitàries, ja 
que estan configurades com a Directives de màxims.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que tots els serveis considerats bàsics oferts 
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
en especial el telèfon 012, tinguin un telèfon gratuït 
per l’atenció d’incidències i reclamacions.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP PPC Portaveu adjunt GP PPC 

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la síndrome alcohòlica fetal com a 
malaltia crònica
Tram. 250-01683/10

Presentació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, Alba 

vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 

del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 

Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA, Carme Pérez 

Martínez, del GP C’s, Isabel vallet Sànchez, del G 

Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 121424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

M. Assumpció Laïlla i Jou, portaveu a la Comissió de 
Salut del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Alba Vergés i Bosch, portaveu a la Comissió de Sa-
lut del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Núria Segú Ferré, portaveu a la Comissió 
de Salut del Grup Parlamentari Socialista, Eva García 
Rodríguez, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta 
Ribas Frías, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, 
portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 
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de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la Co-
missió de Salut del Grup Mixt, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada no adscrita, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Espectre de la síndrome alcohòlica fetal (d’ara enda-
vant, ESAF) s’inclou dins les anomenades síndromes 
d’influència prenatal. A diferència de les síndromes 
genètiques, l’ESAF es produeix durant la gestació de 
l’embrió i no ve determinat per un error en la codifi-
cació genètica. La seva causa és la ingesta i abús d’al-
cohol (etanol) per part de la mare durant el període de 
formació del fetus. En aquest sentit, s’ha establert una 
correlació de major a menor afectació en funció de la 
quantitat, el tipus o el moment de la ingesta; i també la 
concurrència d’altres factors de risc.

A l’extrem de major afectació es troba l’ESAF que 
cursa amb símptomes més severs: creixement defici-
ent abans i després del naixement; disminució del to 
muscular i mala coordinació; trets fisonòmics caracte-
rístics (problemes amb la cara, com ara ulls petits amb 
plegaments epicàntics grans, microcefàlia o maxil·lar 
superior petit); problemes orgànics (buf cardíac, dè-
ficits visuals, auditius); coordinació deficient del sis-
tema locomotor o rigidesa en la motricitat fina, amb 
poca capacitat de coordinació; entre d’altres. Aquests 
símptomes, a nivell general, es complementen amb 
uns altres de caràcter psicològic, entre els quals cal 
destacar la presència de simptomatologia TDAH (és a 
dir, hiperactivitat, dèficit atencional i impulsivitat). Es 
tracta d’infants generalment molt moguts i amb poca 
capacitat d’atenció, reflexió i impulsivitat; la qual cosa 
provoca problemes d’aprenentatge.

Com es pot suposar, aquestes característiques generen 
tot un seguit de problemes d’adaptació familiar, esco-
lar i social. Es tracta d’infants generalment tossuts, 
de difícil maneig. De vegades, ansiosos. També po-
den aparèixer conductes atípiques (aleteig, balancejos, 
crits o moviments repetitius), obsessions cap a certes 
conductes o objectes d’interès, problemes de relació 
amb els iguals, socialització conflictiva, dificultat per 
mantenir el joc estructurat, manca d’imaginació o cu-
riositat, dificultats d’aprenentatge (com ara disminució 
de memòria, incapacitat per a entendre conceptes abs-
tractes com el temps i els diners, mala comprensió del 
llenguatge, o poca capacitat per resoldre problemes). 
En general, hi ha una presència retard mental de tipus 
lleu a moderat, en la major part dels casos i avaluat se-
gons proves baremades?

Es tracta, doncs, d’una problemàtica molt complexa.  
I que, a més a més, afecta un munt de famílies del nos-
tre país, bona part de les quals s’han aplegat, des de 
fa alguns mesos, a l’Associació de Famílies Afectades 
de SAF (AFASAF). L’expansió d’aquesta síndrome 

s’ha incrementat de forma notable en els darrers anys, 
majoritàriament associada a les adopcions internacio-
nals, la qual cosa ha complicat extraordinàriament la 
recerca dels antecedents familiars i el diagnòstic. En 
qualsevol cas, es fa necessari que l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, i més concretament els De-
partaments de Benestar Social, Salut i Ensenyament, 
intervinguin de forma coordinada i decidida en aques-
ta qüestió per tal de donar suport als infants afectats i 
a les seves famílies.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a abordar, des de l’Ad-
ministració, les principals necessitats dels afectats del 
SAF, de llurs famílies i dels facultatius implicats, per 
tal de donar-hi resposta sobre la base de les mesures i 
línies d’actuació següents: 

Proposta de resolució

Pel que fa al diagnòstic precoç, el tractament i el se-
guiment, s’insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Promoure el reconeixement de la Síndrome Alcohò-
lica Fetal (SAF) com una malaltia crònica.

2. Elaborar un protocol per al diagnòstic, tractament i 
seguiment d’aquesta síndrome, tot establint una xarxa 
de centres de referència on es puguin derivar els casos 
més greus, amb l’objectiu de garantir l’accés a les inter-
vencions sanitàries que necessiten els pacients afectats, 
tant pel que fa al diagnòstic i al tractament com al se-
guiment de la malaltia, amb la inclusió de mesures de 
millora de la qualitat de vida.

3. Desenvolupar programes formatius per als professio-
nals, adreçats a millorar la identificació precoç del SAF 
i de les patologies derivades i les competències relacio-
nals en l’atenció amb els afectats i llurs famílies.

4. Fomentar la informació i la formació per als malalts 
i llurs famílies, amb l’objectiu de facilitar el coneixe-
ment dels recursos sanitaris i socials en cada cas i d’op-
timitzar el tractament i el seguiment d’aquests malalts.

5. Potenciar la coordinació entre els diversos nivells 
assistencials i afavorir la cooperació entre tots els 
agents implicats.

6. Vetllar per la integració escolar dels infants afectats.

7. Fomentar la recerca específica sobre la SAF.

8. Arbitrar els mecanismes per al seguiment i l’avalu-
ació de les mesures i línies d’actuació a què fa referèn-
cia l’apartat 1.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

M. Assumpció Laïlla i Jou, GP CiU; Alba Vergés i 
Bosch, GP ERC; Núria Segú Ferré, GP SOC; Eva Gar-
cía Rodríguez, GP PPC; Marta Ribas Frías, GP ICV-
EUiA; Carme Pérez Martínez, GP C’s; Isabel Vallet 
Sànchez, G Mixt, portaveus a la CS. Marina Geli i Fà-
brega, diputada no adscrita
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Proposta de resolució sobre les obres del 
reg de la conca de Tremp
Tram. 250-01684/10

Presentació
GP SOC

Reg. 121427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El conegut com a reg de la Conca de Tremp va ser lici-
tat i adjudicat en una primera fase fa més de 7 anys per 
aproximadament 8.000.000 d’euros. No obstant això, 
només s’han executat dues subfases amb un import in-
ferior a la meitat del contracte i encara de forma incom-
pleta, donat que la fallida d’un dels socis de la UTE 
adjudicatària ha significat l’abandonament de les obres 
des de mitjans de maig.

Així, aquesta situació d’incompliments de calenda-
ri, fraccionament del projecte i alentiment progressiu 
d’una obra llargament reivindicada pels sectors agro-
pecuaris de la comarca del Pallars Jussà, amb consens 
total de les institucions locals, polítiques i econòmi-
ques de la zona, està portant el desencís i la malfiança 
a un projecte volgut, anhelat i considerat estratègic pel 
desenvolupament econòmic d’una de les comarques 
més endarrerides de Catalunya.

Cal retornar la tranquil·litat i la confiança al sector i al con-
junt de la comarca, màxim tenint en comte que aquesta  
obra té unes derivades que afecten l’empresa Endesa, 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i les relacions 
econòmiques i de responsabilitat dels actuals regadius 
amb els usuaris dels mateixos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Concretar i publicitar el calendari d’acabament de 
les obres del reg de la Conca de Tremp.

2. Donar a conèixer les previsions pressupostàries i de 
licitació de la part adjudicada i no executada, així com 
també els plans futurs respecte al total de l’obra atès 

l’elevat import de la mateixa (al voltant dels 80.000.000 
d’euros).

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Proposta de resolució sobre el concurs 
TS/14 per a la contractació de la gestió dels 
serveis de transport sanitari en la modalitat 
urgent i no urgent
Tram. 250-01685/10

Presentació
GP SOC

Reg. 121434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El concurs TS/14 per a la contractació de la gestió dels 
serveis de transport sanitari en la modalitat urgent 
(TSU) i no urgent (TSNU) a Catalunya, excepte el ter-
ritori de l’Aran, es troba ja en el tram final d’adjudica-
ció, havent estat desestimats els recursos i pendent de 
la formalització dels contractes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir que, en el procés d’implementació del 
concurs TS/14 i mitjançant la concreció de les millores 
presentades per les empreses adjudicatàries de cada 
lot, es dóna resposta a les peticions dels ajuntaments, 
especialment les fetes per: Sant Celoni i la zona del 
Baix Montseny, Castellbisbal, Reus, Montblanc, Llei-
da, Santa Perpetua de la Mogoda, el Montsià (mante-
nint els recursos i horaris actuals d’Alcanar, Sant Jau-
me d’Enveja i l’Ametlla de Mar), el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental, que es concreten amb el mante-
niment dels recursos mòbils i cobertura horària avui 
existents, tal i com preveia la Moció 99/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre el transport sanitari, en el
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seu apartat segon, i que el Govern ha incomplert en la 
convocatòria de l’esmentat concurs.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema d’accés als punts de recàrrega 
dels vehicles elèctrics
Tram. 250-01686/10

Presentació
GP SOC

Reg. 121457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Carmen 
García Lores, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les dificultats a Catalunya d’accés a punts de recàrre-
ga dels vehicles elèctrics és encara molt notable pel fet 
que hi ha poques estacions de recàrrega, moltes d’elles 
no es mantenen adequadament o no es troben en llocs 
adients.

Una dificultat afegida és l’operativa d’accés, donat que 
per els punts de recàrrega precisen d’una tarja electrò-
nica que és diferent. Per això, els usuaris de vehicles 
elèctrics han de procurar-se una tarja per a cada punt 
donat que cada una d’elles és diferent i no compatible.

En el cas dels punts de recàrrega instal·lats per les ad-
ministracions públiques, principalment els ajunta-
ments, és encara més difícil donat que tots ells dema-
nen que es faci una sol·licitud i de forma presencial, la 
qual cosa és molt complicada i dificultosa pel fet que 
anar a cada ajuntament i després guardar tantes targes, 
per si sol ja s’entén que és pràcticament impossible i 
totalment dissuasiu. I, no cal dir-ho, no ajuda en res al 
foment de l’ús dels vehicles elèctrics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir, d’acord amb l’Associació de Muni-
cipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Ca-

talunya, les Diputacions, els Ports i Aeroports i si és 
possible amb els gestors privats de càrrega, un únic 
sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles 
elèctrics.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Carmen García Lo-
res, diputats GP SOC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de l’accés a l’ocupació de les 
persones amb capacitat intel·lectual límit
Tram. 252-00019/10

Presentació
Anna Figueras i Ibàñez, del GP CiU, Pere Bosch 

Cuenca, del GP ERC, Eva Granados Galiano, 

del GP SOC, Rafael López i Rueda, del GP 

PPC, Laura Massana Mas, del GP ICv-EUiA, 

José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP 

C’s, David Fernàndez i Ramos, del G Mixt

Reg. 121440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 39, 54 i concordants del Reglament del 
Parlament, proposen la creació d’una comissió especí-
fica per a l’estudi sobre l’accés a l’ocupació de les per-
sones amb capacitat intel·lectual límit.

Proposta de creació d’una comissió específica 
per a l’estudi sobre l’accés a l’ocupació de les 
persones amb capacitat intel·lectual límit 

Exposició de motius

El coeficient intel·lectual es qualifica de «normal» per 
part de l’Organització Mundial de la Salut quan es tro-
ba entre 85 i 115, mesurat amb proves estandarditza-
des i d’aplicació individual.

Les persones amb capacitat intel·lectual límit es carac-
teritzen per tenir un coeficient intel·lectual situat en-
tre 70 i 85, just per sota del què es considera dins de 
la normalitat, però per sobre d’allò que es diagnostica 
com a discapacitat intel·lectual.
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Les persones que es troben en aquest nivell presenten 
dèficit en la capacitat adaptativa en algunes de les se-
güents àrees: comunicació, cura personal, vida domès-
tica, habilitats socials o interpersonals, utilització de 
recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmi-
ques, treball, oci, salut i seguretat.

Les possibilitats d’accedir al món laboral per a aquest 
col·lectiu són escasses, i les seves dificultats es veuen 
agreujades perquè, majoritàriament, són valorades 
amb un percentatge de discapacitat inferior al 33%.

Per aquest motiu no tenen accés als recursos socials 
i laborals destinats a les persones amb aquell major 
grau de discapacitat. Però tampoc tenen les portes 
obertes dins del mercat laboral ordinari, per les seves 
pròpies característiques, degut a què presenten mol-
tes dificultats a l’hora de trobar i mantenir un lloc de 
treball.

La Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat de treball va suposar 
un avenç, ja que el segon apartat de la seva Disposició 
Addicional vint-i-quatrena estableix «mesures dirigi-
des a afavorir les oportunitats d’ocupació de les per-
sones amb discapacitat» i senyala que «el Govern es-
tudiarà, en el marc de l’Estratègia Global d’Acció per 
a l’Ocupació de les Persones amb Discapacitat 2008-
2012, les mesures oportunes per a millorar l’ocupabi-
litat de les persones amb discapacitat intel·lectual límit 
que no assoleixin un grau de discapacitat mínim del 
33 per cent».

Posteriorment, la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adap-
tació normativa a la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat, en la se-
va Disposició Addicional sisena i, en relació amb les 
mesures en favor de les persones amb capacitat intel-
lectual límit, conté el següent mandat: «el Govern, en 
el marc de l’Estratègia Global d’Acció per a l’Ocupa-
ció de Persones amb Discapacitat i, en el termini de 
dotze mesos, presentarà mesures d’acció positiva diri-
gides a promoure l’accés a l’ocupació de les persones 
amb capacitat intel·lectual límit, que tinguin recone-
guda oficialment aquesta situació, encara que no asso-
leixin un grau de discapacitat del 33 per cent. Regla-
mentàriament, el Govern determinarà el grau mínim 
de discapacitat necessari per a que operi aquesta apli-
cació».

Malgrat aquestes disposicions, creiem que queda molt 
camí per recórrer fins al ple assoliment de la igual-
tat d’oportunitats per a aquest col·lectiu. No només en 
l’àmbit laboral, sinó en els diferents àmbits de la vida, 
com l’educació o la salut.

Per això trobem que és necessari crear des del Par-
lament una Comissió d’Estudi que defineixi quines 
mesures es duran a terme per tal de proporcionar una 
veritable igualtat d’oportunitats a les persones amb ca-
pacitat intel·lectual límit en tots els àmbits de la seva 
vida.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a 
l’estudi sobre l’accés a l’ocupació de les persones amb 
capacitat intel·lectual límit, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parla-
ment per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

L’estudi sobre la inclusió social, la integració laboral, 
l’accés a l’educació i més genèricament la lluita contra 
les desigualtats que afronten les persones amb capaci-
tat intel·lectual límit, començant per una definició del 
col·lectiu i l’estudi i millora del marc normatiu.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica per a l’estudi sobre l’accés a 
l’ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual 
límit tindrà la vigència corresponent a la de la legisla-
tura en curs.

La comissió podrà redactar un informe final que, si 
escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Anna Figueras i Ibàñez, GP CiU; Pere Bosch Cuen-
ca, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP SOC; Rafael 
López i Rueda, GP PPC; Laura Massana Mas, GP ICV-
EUiA; José María Espejo-Saavedra Conesa, GP C’s; Da-
vid Fernàndez i Ramos, G Mixt; portaveus a la CBFI 
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 13/2015, sobre la Mancomunitat Intermu-
nicipal del Penedès i el Garraf, corresponent 
al 2012
Tram. 258-00037/10

Presentació
Síndic Major

Reg. 121347 / Admissió a tràmit i tramesa  

a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 13/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 31.07.2015 al 21.09.2015).
Finiment del termini: 22.09.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Designació de membres dels Serveis Jurí-
dics perquè representin i defensin el Parla-
ment de Catalunya en els procediments da-
vant el Tribunal Constitucional

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de 
juliol de 2015, de conformitat amb l’article 29.3.j del 
Reglament, ha designat de manera permanent, perquè 
exerceixin la representació i la defensa del Parlament 
de Catalunya en els procediments davant el Tribunal 
Constitucional, els lletrats següents dels Serveis Jurí-
dics: 

– Esther Andreu i Fornós 
– Antoni Bayona i Rocamora 
– Anna Casas i Gregorio
– Fernando Domínguez Garcia 
– Imma Folchi i Bonafonte 
– Xavier Muro i Bas 
– Miquel Palomares i Amat
– Francesc Pau i Vall
– Pere Sol i Ordis

Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’ac-
tuar cada un indistintament o més d’un de manera 
conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de la 
secretària general.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 121275; 121354; 121526 / Coneixement: 

Mesa i Presidència del Parlament, 28.07.2015

Reg. 121275

A la Mesa de la Diputació Permanent

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 40.4 
del Reglament del Parlament, us comunica que el di-
putat Joan Herrera Torres substituirà la diputada Hor-
tènsia Grau Juan i la diputada Dolors Camats i Luis 
substituirà la diputada Marta Ribas Frias en la Diputa-
ció Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Reg. 121354

A la Mesa de la Diputació Permanent

Inés Arrimadas García, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 40.4 del Reglament del Parlament, us comunica la 
seva designació, i la del diputat Albert Rivera Díaz, en 
substitució de la diputada Carmen de Rivera i Pla, i del 
diputat Jose Manuel Villegas Pérez, en la Diputació 
Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu GP C’s

Reg. 121526

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira portaveu del Grup Parlamentari d’ERC 
d’acord amb el que estableix l’article 10.4 del regla-
ment del Parlament, us comunica que el Diputat Pere 
Aragonès substituirà el diputat Lluís Salvador en la di-
putació Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
879/X, sobre l’adopció de mesures per a mi-
llorar la qualitat de vida dels celíacs
Tram. 290-00792/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121391 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 879/X, sobre l’adop-
ció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels 
celíacs (tram. 290-00792/10), us informo del següent:

En data 24 de març de 2015, la vicepresidenta del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’escrit 
que s’adjunta, va fer arribar a la vicepresidenta del Go-
vern de l’Estat la Resolució 879/X, sobre l’adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs, 
per tal de donar a conèixer la sol·licitud del Parlament 
de Catalunya de rebaixar l’impost sobre el valor afegit 
dels productes alimentaris sense gluten, d’aprovar aju-
des econòmiques o beneficis fiscals a les persones celí-
aques i d’intensificar els controls d’inspecció en segure-
tat alimentària, principalment pel que fa a l’etiquetatge.

Pel que fa a l’actualització del Pacte per a les perso-
nes celíaques, cal assenyalar que des de l’any 2004, 
la Generalitat de Catalunya signa, mitjançant aquest 
Pacte, acords amb fabricants i empreses de distribu-
ció alimentària per millorar l’etiquetatge dels produc-
tes alimentaris per a persones celíaques i identificar 
gràficament si l’aliment és apte per a persones celía-
ques o no ho és. L’adhesió al Pacte, impulsat per la 
Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Asso-
ciació de Celíacs de Catalunya, implica l’ús dels dis-
tintius que esdevenen una referència visual que faci-
lita l’acte de compra a aquelles persones que pateixen 
aquesta problemàtica. Aquest Pacte, en conseqüència, 
és molt important per garantir la defensa dels drets de 
les persones consumidores que pateixen intolerància 
al gluten i, alhora, per fomentar una cultura dietètica 
que garanteixi la veritable igualtat de drets de qualse-
vol persona consumidora. Amb la signatura d’aquests 
acords, l’Agència Catalana del Consum (ACC) auto-
ritza les empreses signants a fer servir aquests distin-
tius, que han de col·locar en els productes alimentaris, 
seguint les normes de disseny i utilització que s’inclo-
uen al Pacte. La signatura del Pacte no té cap mena 
de cost per a les empreses ni tampoc en té la utilitza-
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ció dels distintius que s’hi recullen. Enguany l’ACC ha 
tramès el Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, 
sobre la informació alimentària facilitada a les perso-
nes consumidores a totes les empreses adherides. El 
propòsit d’aquest reglament és perseguir un alt nivell 
de protecció de la salut dels consumidors i garantir el 
seu dret a la informació per tal que els consumidors 
prenguin les seves decisions amb coneixement de cau-
sa. Així mateix, s’ha incorporat al Pacte el Reglament 
d’execució UE/828/2014, de 30 de juliol, relatiu als re-
quisits per a la transmissió d’informació a les persones 
consumidores sobre l’absència o presència reduïda de 
gluten als aliments (que entra en vigor el 30/07/2016).

Quant a les campanyes de sensibilització adreçades 
als sectors d’hoteleria i de restauració perquè incor-
porin a la carta menús sense gluten, i al sector del 
comerç perquè hi hagi més botigues d’alimentació i 
supermercats que ofereixin productes específics per 
a celíacs, l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), en el marc del Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’alimentació i l’activitat 
física saludable (PAAS), concretament en el projecte 
AMED, que promou la identificació i acreditació d’es-
tabliments promotors d’alimentació mediterrània, ha 
fet difusió a través del butlletí AMED News del dis-
tintiu acreditatiu d’establiment que ofereix plats aptes 
per a persones amb celiaquia. També s’ha enviat infor-
mació sobre la Guia per a la Restauració sense gluten. 
Aquesta guia ha estat elaborada per la Fundació Alicia 
amb l’Associació de Celíacs de Catalunya i revisada 
per l’ASPCAT. També s’ha dut a terme un taller a la 
Fundació ALICIA sobre al·lèrgies i intoleràncies ali-
mentàries adreçat als restauradors acreditats AMED, 
finançat per l’APSCAT. Així mateix, l’ASPCAT ha 
promogut la Guia de pràctiques correctes d’higiene 
per als restaurants, elaborada pel Gremi de Restaura-
ció de Barcelona i la Unió d’Hoteleria i Turisme de 
la Costa Brava Centre, i que recentment ha estat re-
coneguda oficialment, en la que es dedica un capítol 
específic a la gestió dels al·lèrgens i el gluten. Així 
mateix, en col·laboració entre l’ACC, el Departament 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l’ASPCAT, ha estat elaborada i publicada la 
«Guia breu en matèria d’informació alimentària» so-
bre la informació d’al·lèrgens en aliments sense enva-
sar en establiments de restauració i comerç minorista, 
per donar compliment a les exigències reglamentàries 
a nivell comunitari en relació a la informació sobre al-
lèrgens i gluten en aliments no envasats.

En relació al disseny d’una campanya de sensibilitza-
ció adreçada als professionals sanitaris per a la millo-
ra del diagnòstic de la celiaquia, cal assenyalar que 
l’ASPCAT, juntament amb l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, dissenyarà i finançarà una activitat forma-
tiva adreçada a professionals d’atenció primària, pedi-
atres i metges de família, per tal de sensibilitzar i aug-
mentar el diagnòstic precoç de la malaltia, així com 
donar recomanacions d’alimentació sense gluten. Com 

a suport, s’està elaborant un tríptic específic sobre la 
diagnosi de la celiaquia adreçat a professionals sani-
taris. Igualment es facilitaran els contactes amb la So-
cietat Catalana de Pediatria per tal de dur a terme una 
jornada de diagnosi de celiaquia al col·lectiu de profes-
sionals d’atenció pediàtrica.

Pel que fa a les accions per tal que els menjadors esco-
lars i les universitats disposin de menús per a celíacs, 
en el marc del PAAS, el programa de revisió de menús 
escolars (PReME), a través de la guia de «L’alimen-
tació saludable a l’etapa escolar» (2012), explica com 
i què cal tenir en compte en la planificació de menús 
sense gluten i proposa una programació com a exem-
ple. Així mateix, també es farà una acció de sensibi-
lització a través de la Xarxa d’Universitats Saludables 
per tal que es disposi d’opcions per a persones amb 
celiaquia.

Finalment, pel que fa a la divulgació institucional de 
l’existència de la celiaquia i la realitat que comporta 
per als afectats i per a llurs familiars, cal posar de ma-
nifest que, en el marc del Consell Consultiu de Paci-
ents de Catalunya (CCPC), s’han recollit i canalitzat 
les necessitats del col·lectiu de persones celíaques tra-
meses per l’Associació de Celíacs de Catalunya. Les 
sol·licituds expressades per aquesta entitat s’han arti-
culat a diferents nivells del Departament de Salut, se-
gons les corresponents competències. Des del CCPC 
es manté un contacte estable i permanent amb l’As-
sociació de Celíacs de Catalunya. Aquesta entitat és 
vocal del Plenari del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya, amb altres 14 entitats de pacients de Ca-
talunya. Aquest Plenari es constitueix quatre vega-
des l’any. L’Associació de Celíacs de Catalunya també 
forma part de diferents consells tècnics, que són els 
grups de treball en què s’organitza el Consell per al 
seu funcionament. Concretament, forma part activa 
dels grups de treball de Comunicació, TICS, Organit-
zació de les Jornades «Compartir per avançar», Gestió 
i Qualitat i Relacions amb societats científiques i col-
legis professionals.

Així mateix, el CCPC dóna suport a les activitats que 
les entitats realitzen en relació als dies mundials de les 
malalties, per tal d’incrementar-ne la seva visibilitat a 
nivell de la comunitat i en fa l’oportuna difusió; com 
a exemple, el dia Internacional de la celíaca el passat 
16 de maig. També fa divulgació de les diferents ini-
ciatives i activitats que organitzen les entitats de paci-
ents per mitjà dels seus canals de comunicació, com 
ara l’espai específic del Consell Consultiu de Pacients 
a Canal Salut i el seu twitter propi.

Barcelona, 17 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
962/X, relativa a l’Informe de fiscalització 
24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00866/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 121338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 962/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 24/2014, sobre 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, correspo-
nent al 2010 i al 2011, amb número de tramitació 290-
00866/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 21 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
121338).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
963/X, relativa a l’Informe de fiscalització 
25/2014, sobre la gestió econòmica dels 
centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011
Tram. 290-00867/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121296 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 963/X, relativa a 
l’Informe de fiscalització 25/2014, sobre la gestió eco-
nòmica dels centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011 (tram. 290-
00867/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament treballa per seguir les 
recomanacions recollides en l’informe de fiscalització 
25/2014 de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 23 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
964/X, relativa a l’Informe de fiscalització 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
Tram. 290-00868/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 121339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 964/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 27/2014, sobre la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb nú-
mero de tramitació 290-00868/10, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 21 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
121339).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
976/X, sobre la preservació del comerç am-
bulant i la dignificació de la professió de co-
merciant i marxant
Tram. 290-00880/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 121395 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 976/X, sobre 
la preservació del comerç ambulant i la dignificació 
de la professió de comerciant i marxant (tram. 290-
00880/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va realitzar 
ja l’any 2011 una important actuació en pro de la dig-
nificació de la professió de marxant i del seu reconei-
xement com a una activitat realitzada per comerciants. 
Va promoure la modificació de la regulació de la dura-
da de les autoritzacions, atès la greu situació de preca-
rietat en què es trobaven.

Mitjançant la disposició addicional tretzena de La Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, 
es van donar perspectives de continuïtat als marxants, 
un factor clau per facilitar la inversió i la professiona-
lització del sector.

Però per tal de donar als marxants un marc de segure-
tat jurídica en el qual poder desenvolupar la seva ac-
tivitat en les millors condicions i fomentar la millora 
contínua dels mercats de marxants, el Govern ha apro-
vat el DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda 
no sedentària en mercats de marxants, publicat en el 
DOGC el dia 16 de juliol.

El Decret pretén ser un mínim comú denominador, 
d’aplicació en tots els municipis de Catalunya. En la 
seva elaboració, el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció ha cercat el màxim consens possible amb les en-

titats que representen els marxants i amb les entitats 
municipalistes.

El Decret tracta:

– Serveis mínims que hauran de disposar els mercats 
de marxants.

– Contingut mínim de les ordenances municipals que 
regulen la venda no sedentària en mercats de marxants.

– Creació, modificació i extinció de mercats de marxants.

– Condicions per a l’exercici de la venda no sedentària.

– Atorgament de les autoritzacions de la venda no se-
dentària en mercats de marxants i el seu contingut.

– Règim de transmissió de les autoritzacions.

– Extinció de les autoritzacions.

– La comissió de seguiment del mercat.

– Taxes aplicades per a la venda en mercats de marxants.

Per altra banda, el Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), a través dels diferents programes de po-
lítiques actives d’ocupació que desenvolupa, pot oferir 
el seu suport i els seus programes de polítiques actives 
per a l’ocupació a les persones que s’acullin a les me-
sures que es desenvolupin en un pla d’actuació per a 
aquest col·lectiu de persones, sempre que compleixen 
amb els requisits per ser-ne beneficiàries.

Així, el SOC atendrà els venedors ambulants no au-
toritzats, sempre i quan aquestes persones complei-
xin els requisits legals per poder ser beneficiaris de 
les polítiques actives per a l’ocupació que desenvolupa 
el SOC adreçades a persones inscrites com a deman-
dants d’ocupació.

Les polítiques per a l’ocupació s’adrecen a persones 
en edat de treballar, que tenen reconegut aquest dret 
i que s’inscriuen en les oficines de Treball com a de-
mandants d’ocupació. (En el cas de les persones immi-
grades amb nacionalitat de països tercers, han de tenir 
la seva autorització per residir o per residir i treballar 
en vigor).

D’altra banda, la Direcció General per a la Immigra-
ció, en col·laboració amb la Confederació de Comerç 
de Catalunya, ha portat a terme una campanya d’in-
formació adreçada a la ciutadania i a les persones que 
practiquen el «top manta» per tal d’acabar amb aques-
tes pràctiques.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 
977/X, sobre el grup Ficosa
Tram. 290-00881/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121396 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 977/X, sobre el grup 
Ficosa (tram. 290-00881/10), us informo del següent:

En els darrers anys Ficosa ha passat per una situació 
delicada principalment com a conseqüència de la cai-
guda del mercat de l’automoció. Per això, amb l’objec-
tiu de garantir el manteniment de l’activitat productiva 
i l’ocupació, la companyia és objecte d’un seguiment 
específic en el marc del programa de reactivació in-
dustrial que duu a terme la Direcció General d’Indús-
tria i ACCIÓ.

S’ha seguit específicament l’aliança de l’empresa amb 
la multinacional japonesa Panasonic i molt especial-
ment el pla industrial resultant, per vetllar pel mante-
niment de l’expertesa adquirida per Ficosa.

L’acord entre Ficosa i Panasonic preveu que aquesta 
darrera corporació inverteixi 150 milions d’euros a Fi-
cosa Internacional, dels quals uns 100 es destinaran 
al desenvolupament del pla de negoci i la resta a l’ad-
quisició d’accions, amb la qual cosa Panasonic serà la 
propietària del 49% de les accions de Ficosa Interna-
cional.

L’acord estava condicionat a la renovació de l’opera-
ció de préstec concedit pel Govern, mitjançant l’ICF, 
a Ficosa Inversión, que és la capçalera del grup. Tal 
com es preveia en el contracte del mateix, la renovació 
s’ha materialitzat a través de la subrogació del préstec 
a AVANÇSA, que al seu torn l’ha capitalitzat en forma 
de participacions a Ficosa Inversión. Aquesta inversió 
d’AVANÇSA té caràcter temporal per recolzar el pla 
estratègic de la companyia.

La Generalitat té previst no formar part del consell 
d’administració de Ficosa Inversión, tota vegada que 
es tracta d’una societat tenedora d’accions i sense ac-
tivitat industrial.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat en la seva 
sessió de data 30 de juny de 2015 (SIG 15EMO0619), 
va acordar el que parcialment es transcriu seguidament:

«Drets polítics i econòmics:

Avançsa no formarà part del Consell d’Administració 
de Ficosa Inversión, S.L. però ostentarà i exercirà els 
drets polítics i econòmics que li atorga la llei, com a 
accionista de la societat.»

La Generalitat farà seguiment de l’activitat de la soci-
etat industrial –Ficosa International– per mitjà del sis-
tema de informació previst en el contracte i consistent 
en l’enviament regular dels tancaments –comptes de 
resultats i balanços– i les auditories de comptes de les 
societats. Addicionalment, farà ús de les facultats prò-
pies de la seva condició d’accionista.

L’aliança entre Ficosa i Panasonic permetrà la sortida 
al mercat de nous productes desenvolupats conjunta-
ment en que s’aprofitarà l’expertesa de les dues compa-
nyies en els seus segments.

Totes aquestes actuacions, tal com preveu el programa 
de reactivació industrial, han comportat la concerta-
ció i el diàleg permanent amb tots els agents implicats.

Barcelona, 22 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
1011/X, sobre les obres de l’Escola Sala i 
Badrinas, de Terrassa
Tram. 290-00913/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121295 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 1011/X, sobre les 
obres de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (tram. 
290-00913/10), us informo del següent:

D’acord amb la Comissió Mixta de Planificació el De-
partament d’Ensenyament ha fixat la oferta de llocs 
escolars pels ensenyaments d’infantil, primària i se-
cundària pel curs 2015-2016 a la ciutat de Terrassa.

En el procés d’admissió d’alumnat pel curs 2015-2016 
s’ha ofert 1475 places d’educació infantil i primària i 
s’han rebut 1363 sol·licituds. En els ensenyaments de 
secundària s’ha incrementat la oferta amb tres grups 
de primer curs d’educació secundària obligatòria.

Barcelona, 17 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 188/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats
Tram. 390-00188/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 121507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Moció 188/X, sobre l’increment de 
la pobresa i les desigualtats, amb número de tramitació 
390-00188/10, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
atès la diversitat de dades sol·licitades i l’afectació a di-
versos departaments de la Generalitat.

Barcelona, 27 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 121507).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies 
hàbils (del 24.07.2015 al 29.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

Control del compliment de la Moció 190/X, 
sobre la situació de la sanitat
Tram. 390-00190/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 121340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 190/X, sobre 
la situació de l sanitat, amb número de tramitació 390-
00190/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 21 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
121340).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.
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Control del compliment de la Moció 191/X, 
sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en 
els centres educatius
Tram. 390-00191/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121406 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 191/X, sobre l’atenció a la 
diversitat i la inclusió en els centres educatius (tram. 
390-00191/10), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 2.3 de la Resolució 
ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sos-
tinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016, es ga-
ranteix l’escolarització equilibrada a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques entre tots els cen-
tres finançats amb recursos públics.

«2.3 Reserva de places per a alumnes amb necessitats 
educatives específiques.

a) Al segon cicle d’educació infantil, a l’educació pri-
mària i a l’educació secundària obligatòria, i als cicles 
de formació professional de grau mitjà o grau superi-
or, es reserven dues places de cada grup per a alumnes 
amb necessitats educatives específiques de les que pre-
veu l’article 18 del Decret 75/2007. A les llars d’infants 
aquesta reserva és d’un lloc escolar per a cada grup.

b) Al batxillerat i a l’educació d’adults no es fa cap re-
serva amb caràcter general, però per resolució del di-
rector o directora dels serveis territorials es pot esta-
blir, en els centres on sigui convenient, una reserva per 
atendre alumnes amb necessitats educatives específi-
ques.

c) En els ensenyaments artístics, el director o directora 
dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els 
casos i en els centres on sigui convenient, un increment 
de ràtio per atendre alumnes amb necessitats educati-
ves especials que vulguin cursar aquests ensenyaments 
i compleixin els requisits establerts per fer-ho.

d) En cada grup dels programes de formació i inserció 
es fa una reserva d’un lloc per a alumnat amb necessi-
tats educatives especials.»

En els documents d’organització i gestió d’inici de 
curs es concreten els criteris per a l’elaboració de plans 
individualitzats (PI) per a l’alumnat en els supòsits se-
güents, entre ells, l’alumnat en situació socioeconòmi-
ca i sociocultural desfavorida:

L’elaboració d’un pla individualitzat pot estar motivat 
per: un dictamen d’escolarització o un informe de re-
coneixement de necessitats educatives especials, un 
informe de necessitats educatives de suport deriva-
des de situacions socioeconòmiques i socioculturals 
desfavorides, una avaluació psicopedagògica feta per 
l’EAP, el resultat de l’avaluació inicial dels alumnes 
nouvinguts, o a demanda del tutor o d’un docent, si 
identifiquen que no són suficients per al progrés d’un 
alumne les mesures d’atenció a la diversitat que s’han 
planificat en la programació general anual i en el su-
port escolar personalitzat.

El curs 2014–2015 ha finalitzat la prova pilot d’horari 
compactat en els centres de primària dels Serveis Ter-
ritorials de Girona, Baix Llobregat i Terres de l’Ebre. 
Durant el curs 2015–2016 se’n farà l’avaluació final, i 
s’estudiarà l’impacte de l’experiència segons els objec-
tius del Departament d’Ensenyament definits en el Pla 
de Govern per a la qual cosa s’analitzen diverses vari-
ables vinculades a cada objectiu:

– Fer de cada centre un centre de qualitat, entenent que 
un centre de qualitat és el que els seus alumnes obte-
nen bons resultats acadèmics, es garanteix la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat i en el que la comuni-
tat educativa té un alt grau d’implicació

– Establir uns horaris escolars més eficients i adap-
tats a les necessitats de les famílies, tenint el compte 
el valor social de la mesura a partir de la percepció 
que la societat té de l’escola pública, la satisfacció dels 
usuaris i l’eficiència dels recursos en l’actual escenari 
d’austeritat.

En el curs 2013-2014 la Direcció General d’Educació 
Infantil i Primària va demanar a la Inspecció d’Educa-
ció fer una supervisió de les USEE. D’aquesta super-
visió se’n desprèn que les USEE són un bon recurs per 
atendre l’alumnat amb discapacitat en els centres ordi-
naris i avançar cap a una escola inclusiva. El nombre 
d’alumnes atesos, les ràtios per unitat, les valoracions 
fetes pels inspectors i els resultats d’aprenentatge dels 
alumnes avalen la validesa d’aquest recurs.

Els resultats d’aquesta supervisió i les propostes de 
millora proposades es van incorporant a les directrius 
que es recullen en els documents d’organització i ges-
tió d’inici de curs, i en la normativa que el Departa-
ment està desenvolupant, així com en les orientacions 
per als Serveis Educatius, especialment per als Equips 
d’Assessorament Psicopedagògics (EAP).

Anualment des del Servei d’Atenció a la Diversitat, es 
porta a terme la formació dels centres que tenen con-
cedida una nova USEE. Aquesta formació va adreça-
da als professionals assignats a aquest recurs, a l’equip 
directiu del centre i el psicopedagog de referència de 
l’EAP i els professionals d’educació especial o d’orien-
tació del centre.
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Evolució del creixement de les USEE

En el curs 2014-15 el nombre s’ha incrementat en 27 
noves USEE.

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb l’esta-
blert en la Moció 191/X ha dut a terme les actuacions 
necessàries per tal d’aplicar aquestes mesures a partir 
del mes de setembre de l’any en curs.

Aquestes accions es concreten en el Programa d’escola 
inclusiva i atenció a la diversitat (increment d’educa-
dors per a les USEE, tècnics d’educació infantil, inte-
gradors socials i monitors de suport per als alumnes 
amb necessitats educatives especials).

Els objectius generals del programa són:

– Millorar l’atenció educativa als alumnes amb neces-
sitats específiques de suport educatiu i a les seves fa-
mílies.

– Complementar les actuacions dels professionals 
d’atenció educativa (educadors d’educació especial, 
tècnics d’educació infantil, integradors socials).

Els objectius específics són:

– Dedicar uns recursos extraordinaris a complementar 
les actuacions dels educadors d’educació especial assig-
nats a les USEE per aconseguir l’òptima prestació del 
servei.

– Dedicar uns recursos extraordinaris a reforçar les 
actuacions dels tècnics d’educació infantil a tots els 
centres d’educació infantil de dues línies, a centres 
d’una línia de P3 amb ràtio de 27 alumnes o superior i 
els centres d’alta complexitat.

– Dedicar uns recursos extraordinaris a complementar 
les actuacions dels integradors socials d’alta complexitat.

El Departament d’Ensenyament té previst incrementar 
les dotacions per al curs 2015-2016.

Pel que fa als vetlladors i vetalladores, es prorrogarà 
en contracte vigent d’acord amb el pressupost assignat 
al setembre de 2014, a l’espera de valorar l’impacte de 
l’increment d’educadors d’EE en els centres.

El Departament d’Ensenyament està elaborant un De-
cret que regularà l’atenció a les necessitats educati-
ves de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu que 
contempla l’atenció als alumnes, l’escolarització dels 
alumnes amb necessitats específiques de suport edu-
catiu, la provisió de serveis i recursos i els requisits 
mínims dels centres d’educació especial.

Aquest Decret ha estat presentat i debatut amb la co-
munitat educativa, la Junta central de directors i di-
rectores, la Inspecció d’Educació, directors de Cen-
tres d’Educació Especial, amb la Taula d’Entitats, amb 
les Federacions de Mares i Pares, amb la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica, amb la Pla-
taforma Ciutadana per una Escola Inclusiva, amb la 
Comissió Mixta d’Ensenyament del Parlament de Ca-
talunya, amb representants del Departament de Salut i 
amb el Consell d’Experts.

El Departament d’Ensenyament posarà a informació 
pública el Decret que regula l’atenció a les necessitats 
educatives de l’alumnat en el marc d’un sistema inclu-
siu, que contempla el desplegament dels articles 81, 82 
i 83 de la LEC, i recull tots els aspectes als quals ens 
insta aquesta moció.

D’altra banda també s’ha afavorit la coordinació amb el 
CDIAP per tal de recollir informació dels alumnes que 
aquest servei considera que poden ser susceptibles de 
preveure algun tipus de suport i /o adaptació a l’escola.

L’escola amb col·laboració amb l’EAP farà la detecció 
d’aquells alumnes que no reben atenció per part del 
CDIAP i són susceptibles de rebre-la. En aquests ca-
sos, l’EAP també col·laborarà, si s’escau en la planifi-
cació de la resposta educativa per a aquests alumnes.

El Departament d’Ensenyament garanteix l’acompa-
nyament a la família en tot aquest procés.

Barcelona, 23 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 196/X, 
sobre els menjadors escolars
Tram. 390-00196/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121294 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 196/X, sobre els menjadors es-
colars (tram. 390-00196/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament aplicarà el Pla de con-
tractació pública alimentària que ha estat aprovat re-
centment pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya
Tram. 334-00126/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 121140 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us l’Informe sobre l’estat dels 
serveis socials a Catalunya, així com el certificat de 
l’acord adoptat pel Govern en la sessió del dia 14 de 
juliol de 2015 de donar compte al Parlament de l’in-
forme esmentat.

Barcelona, 17 de juliol de 2015

El secretari del Govern

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya del dia 14 de juliol de 2015, el Govern ha tin-
gut coneixement de l’Informe sobre l’estat dels serveis 
socials a Catalunya, i ha acordat donar-ne compte al 
Parlament, en compliment del que estableix l’article 
50.2.b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials.

I perquè així consti estenc aquest certificat a Barcelo-
na, el 17 de juliol de 2015.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe d’activitats de la 33a Campanya/2014, 
del Conveni Generalitat de Catalunya - Minis-
terio de Defensa i altres institucions, «Rutes 
d’aproximació al patrimoni cultural de Cata-
lunya»
Tram. 335-00012/10

Presentació
DG RI i amb el Parlament

Reg. 121423 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.07.2015

A la presidenta del Parlament 

Senyora,

Em plau fer-vos a mans en annex d’un CD amb l’infor-
me d’activitats de la 33a Campanya/2014, del Conveni 
Generalitat de Catalunya - Ministerio de Defensa i al-
tres institucions.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de juliol de 2015

Miquel Puig Roig
Director general de Relacions Institucionals  
i amb el Parlament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 3848/2015 in-
terposat pel Parlament contra la Llei orgàni-
ca 4/2015, del 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana
Tram. 380-00007/10

Coneixement del recurs
Reg. 121491 / Provisió del president 

del TC del 21.07.2015

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4292/2015, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 1.1.c i 21 a 30 de la Llei 
12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera produïda per la indústria i de l’im-
post sobre la producció d’energia elèctrica 
d’origen nuclear
Tram. 381-00012/10

Coneixement i acord de compareixença del 
Parlament
Reg. 121489 / Provisió del president 

del TC del 21.07.2015

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs oposició lliure per a proveir dues 
places de lletrat o lletrada del Cos de Lle-
trats del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00001/10

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclo·
sos, amb la indicació dels aspirants exempts 
de fer la prova de coneixements de llengua ca·
talana
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2015

Secretaria General

Per resolució de la Direcció de Govern Interior, de 9 
de juliol de 2015 (BOPC 627, de 9 de juliol de 2015), 
s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements de llengua 
catalana, corresponent a la convocatòria de concurs 
oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lle-
trada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya 
(BOPC 595, de 10 de juny de 2015).

Atès que ha transcorregut el termini per formular les 
reclamacions destinades a esmenar els errors que s’ha-
gin pogut produir, o per esmenar els defectes o adjuntar 
la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclu-
sió, previst en el punt 2 de la Resolució esmentada; 

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir dues places de lle-
trat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Cata-
lunya, aprovada per acord de la Mesa del Parlament de 
2 de juny de 2015 (BOPC 595, de 10 de juny de 2015); 

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament

Acorda

1. Aprovar i fer pública la llista definitiva de persones 
admeses i excloses i la llista definitiva de les persones ad- 
meses exemptes de fer la prova de català, corresponent 
a la convocatòria de concurs oposició lliure per a pro-
veir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats 
del Parlament de Catalunya (BOPC 595, de 10 de juny 
de 2015).

2. De conformitat amb la base 5.3 de la convocatòria, 
les llistes s’han de publicar, un cop aprovades per la 
Mesa, en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya i també s’han de fer publiques en el tauler d’anun-
cis del Parlament i en la pàgina web del Parlament 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-
oposicions).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions


30 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 663

4.90.10. INFORMACIó 22

3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya i l’exposició de les llistes 
als llocs que s’indiquen a l’apartat 2 substitueix la no-
tificació als interessats, de conformitat amb el que es-
tableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administra-
tiva, les persones interessades poden interposar recurs 
potestatiu de reposició davant de la Mesa del Parla-
ment en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, o directament recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Acord al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Persones admeses

Cognoms i nom

Arderiu Usart, Mercè
Aubareda Figueras, Raimon
Bañó Maldonado, Joan Francesc
Bello Ruiz, Maria Josep
Bossacoma Busquets, Pau
Carmona Malagón, Silvia Alicia
Costa Miralbell, Susagna
Duran Ruiz, Mònica
Fernández López, Maria Antonieta
Ferret Fortuny, Jordi
Iglesias Lucia, Maria Mèrida
Jeffery, Mark Timothy
López Salvador, Ignacio
Mieres Mieres, Luis Javier
Murga Ruiz, Rosario Inés
Nadal Herrero, Roser
Pedrero Carrasco, Marta
Ribas Munné, Maria Gràcia
Ridao Martín, Joan
Rilo Borredà, Caterina
Rodríguez Serrano, Joan
Roig Molés, Eduard
Rombouts Matamala, Odile
Torrents Munt, Ramon Eudald
Vilaseca Ribas, Marta

Persones admeses exemptes de fer la prova de català

Cognoms i nom

Arderiu Usart, Mercè
Aubareda Figueras, Raimon
Bañó Maldonado, Joan Francesc
Bello Ruiz, Maria Josep
Bossacoma Busquets, Pau
Carmona Malagón, Silvia Alicia
Costa Miralbell, Susagna
Duran Ruiz, Mònica
Ferret Fortuny, Jordi
Iglesias Lucia, Maria Mèrida
López Salvador, Ignacio
Mieres Mieres, Luis Javier
Murga Ruiz, Rosario Inés
Nadal Herrero, Roser
Pedrero Carrasco, Marta
Ribas Munné, Maria Gràcia 
Ridao Martín, Joan
Rilo Borredà, Caterina
Rodríguez Serrano, Joan
Rombouts Matamala, Odile
Torrents Munt, Ramon Eudald
Vilaseca Ribas, Marta
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
 
 
 
 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 de juny del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
Sra. M. Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, 
actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent la síndica Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, amb deliberació prèvia 
s’acorda per majoria aprovar l’informe 13/2015, relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ACA Agència Catalana de l’Aigua 


ARC Agència de Residus de Catalunya 


BOP Butlletí Oficial de la Província  


CAAD Centre d’Acollida d’Animals Domèstics 


CAS Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències 


Decret 214/1990 Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 


de les entitats locals 


Ecoembes Ecoembalajes España, SA 


Ecovidrio Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio 


ICAL Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, aprovada per 


l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre 


IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 


IVA Impost sobre el valor afegit 


LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
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TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


9 


1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal del 


Penedès i Garraf (en endavant, la Mancomunitat), corresponent a l’exercici 2012. 


 


La fiscalització de regularitat inclou la revisió del Compte general de la Mancomunitat de 


l’exercici 2012 per verificar que es presenta de conformitat amb el marc normatiu d’infor-


mació financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que 


conté. També inclou la comprovació que durant el període fiscalitzat la Mancomunitat ha 


desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 


 


Els comptes anuals fiscalitzats que integren el Compte general de la Mancomunitat han 


estat aprovats pels òrgans competents en el termini establert i, d’acord amb la normativa 


aplicable,1 inclouen el Balanç, el Compte de resultat economicopatrimonial, l’Estat de liqui-


dació del pressupost i la Memòria. 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2012, quan s’ha considerat 


necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals, les 


observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomana-


cions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns 


dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.  


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe, 


excepte per la limitació següent: 


 


• La Mancomunitat no disposa d’un inventari de béns ni cap detall o registre auxiliar dels 


comptes d’immobilitzat i patrimoni rebut en cessió, i, per tant, no s’han pogut fiscalitzar 


aquests comptes (vegeu els apartats 2.3.1.1 i 2.3.1.3). 


 


 


1... Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comp-


tabilitat local (ICAL). 
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La data de finalització del treball de camp ha estat el desembre del 2014. 


 


 


1.2. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS I GARRAF 


1.2.1. Antecedents 


La Mancomunitat és una associació voluntària de municipis per realitzar i prestar serveis 


en comú, constituïda per acomplir les finalitats assenyalades en els seus Estatuts i a l’em-


para del que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases 


de règim local (LRBRL), i l’article 115 i següents del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, 


pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La 


Mancomunitat, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té la potestat i les 


prerrogatives dels ens no territorials en virtut de l’article 8 de l’esmentat Text refós.  


 


Les mancomunitats tenen la consideració d’entitat local; per tant, estan sotmeses a la 


normativa de règim local en tots els seus aspectes, inclosos el règim pressupostari i el de 


comptabilitat, i, per tant, tenen l’obligatorietat de retre comptes. 


 


La Mancomunitat es va constituir el 9 de juliol de 1981 i, segons els seus Estatuts, té com a 


objectiu l’organització i la prestació de forma mancomunada de les obres, serveis i ac-


tivitats necessaris per complir les finalitats següents: 


 


• Creació i manteniment dels serveis de recerca, potabilització i distribució d’aigua 


• Recollida, tractament, eliminació i comercialització dels residus sòlids urbans 


• Creació de mercats comarcals de majoristes 


• Creació d’un servei d’informació i assessorament de la joventut 


• Creació de serveis per l’ordenació del territori, medi ambient i tractament d’aigües 


residuals 


• Assistència, protecció i educació de minusvàlids psíquics i físics 


• Creació d’una xarxa d’informatització i assistència informàtica 


• Creació de serveis d’assistència tècnica, jurídica, social i de manteniment 


• Coordinació i suport de les iniciatives de promoció econòmica 


• Coordinació i promoció de les activitats turístiques 


• Prestació d’ensenyaments no reglats 


• Creació i coordinació de serveis esportius 


 


La Mancomunitat pot decidir crear qualsevol nou servei, sempre que la prestació sigui 


ratificada per tots els ajuntaments que en formen part.  


La Mancomunitat està integrada pels trenta-tres municipis que conformen les comarques 


de l’Alt Penedès i del Garraf. El seu domicili és a Vilanova i la Geltrú, a l’Avinguda de 


Cubelles, 88. 
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1.2.2. Activitats i organització 


1.2.2.1. Activitats de la Mancomunitat 


Durant l’exercici 2012 les principals activitats de la Mancomunitat han estat la gestió dels 


residus sòlids urbans i la gestió de l’aigua. A més, també ha realitzat altres activitats com 


ara l’anàlisi de la qualitat de l’aigua, el servei d’acollida d’animals domèstics, el servei 


d’atenció i seguiment de drogodependències i la promoció del desenvolupament local.  


 


Gestió dels residus sòlids urbans 


Per a la gestió dels residus sòlids urbans, la Mancomunitat està adherida als convenis que 


l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va signar amb Ecoembalajes España, SA 


(Ecoembes)2 i amb la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio 


(Ecovidrio).3 Aquests convenis fixen els termes de la col·laboració de l’ARC i les entitats 


locals en relació amb la recollida d’envasos i residus d’envasos amb el sistema integrat de 


gestió de residus.4 L’objectiu d’aquests convenis és promoure la prevenció i la reducció de 


l’impacte dels envasos sobre el medi ambient i gestionar els residus d’envasos al llarg de 


tot el seu cicle de vida. D’acord amb la Llei 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus 


d’envasos, els productors es poden alliberar de l’obligació d’utilitzar el sistema de dipòsit, 


devolució i retorn d’envasos, si utilitzen aquest sistema integrat de gestió de residus. 


Aquest sistema es finança mitjançant les aportacions d’Ecoembes i Ecovidrio i, amb 


aquestes aportacions, compensen les entitats locals per la diferència de cost entre el 


sistema ordinari de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans en abocador 


controlat que establia la Llei 42/1975, del 19 de novembre, i el sistema de gestió regulat en 


la nova llei, que suposa un cost superior. 


 


Dins la gestió dels residus sòlids urbans, la Mancomunitat presta els serveis següents: 


 


• Servei de recollida de la fracció orgànica, dels envasos, del vidre, del paper i el cartró, i 


de la fracció resta, a vint-i-tres dels trenta-tres municipis que integren la Mancomunitat. 


• Servei de deixalleries, mitjançant les deu deixalleries amb què compta la Mancomunitat. 


En aquestes deixalleries es fa el tractament específic dels residus per cada tipologia. 


L’any 2012 aquest servei el van prestar divuit dels trenta-tres municipis que integren la 


Mancomunitat. 
 


 


2. Ecoembes: societat que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, les llaunes i els brics 


(contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) a tot Espanya. 


3. Ecovidrio: associació sense finalitat de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos 


de vidre dipositats en els contenidors de tot Espanya. 


4. La Llei 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, estableix dues alternatives per a la realització 


de les activitats de recuperació, recollida i devolució d’envasos en l’estat espanyol. Una d’aquestes alternatives 


és el sistema integrat de gestió.  
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• Serveis que es presten a la planta de selecció i a la planta de compostatge, a vint-i-nou 


dels trenta-tres municipis, que són els següents: 


 


• En la planta de selecció es fa la separació dels envasos recollits al contenidor groc 


en funció dels diferents tipus de plàstic, alumini, etc. per compactar-los i portar-los a 


centres de recuperació. A més, es transfereix a l’abocador la brossa del contenidor 


gris. 


 


• En la planta de compostatge es fa el tractament de la fracció orgànica provinent de 


la recollida selectiva i de la fracció vegetal que porten els ciutadans. Com a resultat 


del tractament es genera un compost amb utilitat per a la recuperació de sòls mal-


mesos i replantacions, que es ven a tercers. 


 


• Servei d’educació ambiental, principalment a través de campanyes de sensibilització 


per fomentar i millorar la recollida selectiva als municipis. Aquest servei es presta en tots 


els municipis llevat d’un. 


 


Gestió de l’aigua 


Dins la gestió de l’aigua, la Mancomunitat porta l’aigua a vint-i-sis dels trenta-tres muni-


cipis; l’aigua és captada al riu Llobregat i tractada a la planta potabilitzadora d’Abrera, pro-


pietat d’Aigües Ter Llobregat. La Mancomunitat bomba l’aigua des de la planta d’Abrera 


fins al dipòsit que gestiona en el municipi de Masquefa i la trasllada als municipis a través 


de la xarxa secundària de distribució, gestionada per ella i que comprèn l’artèria que va de 


Masquefa al Garraf, els dipòsits de regulació i les derivacions als diferents municipis. 


 


La Mancomunitat també presta el servei de sanejament d’aigües a vint-i-tres municipis. 


Aquest servei comprèn la gestió i l’explotació de les instal·lacions de sanejament, dels 


col·lectors, bombaments i depuradores d’aigües residuals, i la inspecció i el control dels 


abocaments, d’acord amb el Reglament d’abocaments aprovat pel Ple de la Manco-


munitat.  


 


 


1.2.2.2. Estructura organitzativa 


El Estatuts de la Mancomunitat disposen que són òrgans de la Mancomunitat el Ple i el 


president. El Ple, a més, pot crear una Comissió de Govern en la qual delegar compe-


tències. La direcció de la Mancomunitat està delegada en el gerent. 


El Ple 


El Ple és l’òrgan suprem de deliberació i decisió de la Mancomunitat. La composició del 


Ple és d’un membre per cadascun dels municipis mancomunats, escollit per aquests 
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d’entre els regidors de la corporació. El període de manament dels vocals coincideix amb 


el que tenen en les corporacions respectives. 


Cada vocal compta amb un nombre de vots proporcional al nombre d’habitants del seu 


municipi, segons una escala prevista en els Estatuts de la Mancomunitat. 


 


El president 


El president és escollit pel Ple de la Mancomunitat d’entre els seus membres per majoria 


absoluta. El president pot designar un vicepresident o diversos que el substituiran en cas 


d’absència, vacant o malaltia, i que serà designats d’entre els membres de la Comissió de 


Govern.  


 


Durant l’exercici 2012, l’alcalde de Castellví de la Marca, Pere Pujol i Montserrat, va exercir 


el càrrec de president de la Mancomunitat. 


 


La Comissió de Govern 


La Comissió de Govern, nomenada pel president a proposta del Ple de la Mancomunitat, té 


les funcions que li deleguen els òrgans de govern. 


 


En l’exercici 2012 la Comissió de Govern estava formada per dotze membres, que eren els 


representants dels municipis següents: Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellví de la 


Marca, Olèrdola, Olivella, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d’Anoia, 


Sitges, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilobí del Penedès. 


 


El gerent 


L’estructura organitzativa de la Mancomunitat encomana la direcció d’aquesta en el gerent. 


En l’exercici 2012 Frederic Ràfols, personal laboral nomenat el 28 de desembre del 2004, 


era el responsable de la gestió diària de l’entitat.  


 


Durant la fiscalització realitzada, s’ha observat que la Mancomunitat no disposa del registre 


de béns i interessos dels consellers que regula l’article 75 de la LRBRL. 


 


 


1.2.3. Treballs de control 


D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer està reservada a interventors 


amb habilitació de caràcter estatal. El control financer té per objecte informar sobre l’ade-


quada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius 


que siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i d’eficiència en la consecució dels objectius 


previstos. 
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D’acord amb els Estatuts de la Mancomunitat la plaça d’interventor s’ha de cobrir per 


concurs i, mentre no es cobreixi, les esmentades funcions seran desenvolupades per un 


funcionari nomenat pel Ple, preferentment d’entre els funcionaris dels ajuntaments mem-


bres de la Mancomunitat. 


 


Aquesta funció ha estat exercida pel gerent de la Mancomunitat, des del seu nomenament 


per Decret de Presidència de l’1 de febrer del 2005, fet que suposa una greu manca de 


segregació de funcions atès que la fiscalització i l’aprovació de les operacions recauen en 


la mateixa persona. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. APROVACIÓ I RETIMENT DELS COMPTES 


Aprovació del pressupost 


El Ple de la Mancomunitat va aprovar inicialment el seu pressupost l’1 de desembre del 


2011. El pressupost es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona 


el 12 de desembre del 2011. 


 


El pressupost va ser definitivament aprovat el 30 de desembre del 2011 i va ser publicat, 


resumit per capítols, en el BOP del 17 de gener del 2012.  


 


Respecte a la confecció del pressupost inicial cal fer les observacions següents:5 


 


• Tant la memòria explicativa del president com l’informe econòmic i financer elaborat per 


l’interventor, no contenen el detall i les explicacions necessàries per comprendre el 


pressupost aprovat ni les hipòtesis utilitzades en la seva confecció. 


 


• L’annex de personal adjunt no valora els llocs de treball existents de manera que es 


pugui relacionar amb els crèdits pressupostaris del capítol 1, tal com requereix l’article 


18.1 del Reial decret 500/1990, del 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 


del títol sisè de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 


en matèria de pressupostos. 


 


• L’annex d’inversions adjunt al pressupost fa unes descripcions genèriques de les in-


versions a realitzar que no aporten cap informació sobre les inversions que realment 


s’estan aprovant. 


 


 


5. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 
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Aprovació dels comptes anuals i retiment a la Sindicatura 


El Ple de la Mancomunitat va aprovar definitivament el Compte general corresponent a 


l’exercici 2012 el 26 de setembre del 2013. El Compte va ser retut a la Sindicatura de 


Comptes el 27 de setembre del 2013, d’acord amb la normativa aplicable. 


 


 


2.2. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


La Liquidació del pressupost de la Mancomunitat de l’exercici 2012 i el Resultat pressu-


postari es detallen a continuació: 


 
Quadre 1. Liquidació pressupostària 


Ingressos 


Pressupost 


inicial 


Modifica-


cions 


Pressupost 


definitiu 


Drets 


reconeguts 


Drets pendents  


de cobrament 


3. Taxes i altres ingressos 1.854.600 - 1.854.600 1.949.723 159.527 


4. Transferències corrents 23.105.798 - 23.105.798 22.811.038 7.790.931 


5. Ingressos patrimonials 52.000 - 52.000 52.652 - 


Total operacions corrents 25.012.398 - 25.012.398 24.813.413 7.950.458 


6. Alienació d’inversions reals - - - - - 


7. Transferències de capital 283.627 - 283.627 283.627 283.627 


Total operacions de capital 283.627 - 283.627 283.627 283.627 


Total ingressos 25.296.025 - 25.296.025 25.097.040 8.234.085 
      


Despeses 


Pressupost 


inicial 


Modifica-


cions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes  
Oblig. pendents  


de pagament 


1. Despeses de personal 3.491.800 - 3.491.800 3.324.107 678.198 


2. Despeses en béns corrents i serveis 7.939.553 - 7.939.553 7.896.727 3.691.433 


3. Despeses financeres 161.050 - 161.050 118.248 - 


4. Transferències corrents 12.698.873 - 12.698.873 12.295.288 2.581.450 


Total operacions corrents 24.291.276 - 24.291.276 23.634.370 6.951.081 


6. Inversions reals 696.549 - 696.549 695.933 549.862 


Total operacions de capital 696.549 - 696.549 695.933 549.862 


9. Passius financers 308.200 - 308.200 307.993 - 


Total operacions financeres 308.200 - 308.200 307.993 - 


Total despeses 25.296.025 - 25.296.025 24.638.296 7.500.943 
      


Resultat  


pressupostari 


Drets 


reconeguts 


nets 


Obligacions 


reconegudes 


netes 


Resultat 


pressupostari 
    


a. Operacions corrents 24.813.413 23.634.370 1.179.043 


b. Altres operacions no financeres 283.627 695.933 (412.306) 


Total operacions no financeres 25.097.040 24.330.303 766.737 
    


Passius financers - 307.993 (307.993) 
    


Resultat pressupostari de l’exercici 25.097.040 24.638.296 458.744 


Ajustaments  


4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals - 


5. i 6. Desviacions de finançament negatives i positives de l’exercici - 


Resultat pressupostari ajustat 458.744 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 
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El pressupost inicial aprovat preveia uns ingressos i unes despeses de 25,30 M€ i durant 


l’exercici no es van aprovar modificacions de crèdit. Per tant, el pressupost definitiu va ser 


del mateix import. 


 


Els drets reconeguts han estat en consonància amb el pressupost, i el grau d’execució 


resultant, del 99,2%. Les obligacions reconegudes, també en línia amb les xifres pres-


supostades, han suposat un 97,4% de les previsions inicials. En conjunt, s’ha aconseguit 


un Resultat pressupostari ajustat de 0,46 M€. 


Com a resultat de la fiscalització s’ha posat de manifest que la Mancomunitat reconeix, 


cada any, obligacions sense una despesa real que les suporti per exhaurir el pressupost 


de despeses i deixa de reconèixer ingressos pressupostaris en l’exercici en què es cobren 


quan no els necessita per al finançament de l’activitat. Els imports acumulats, a 31 de 


desembre del 2011 i del 2012, de les obligacions reconegudes sense una despesa real 


que les suporti eren de 3,16 M€ i de 4,11 M€, respectivament, mentre que els imports dels 


ingressos no reconeguts eren de 3,51 M€ i de 3,81 M€, respectivament. 


 


El detall i l’evolució d’aquestes obligacions reconegudes sense despesa real i dels in-


gressos no reconeguts, durant l’exercici 2012, és el següent: 


 
Quadre 2. Obligacions reconegudes sense despesa real i ingressos no reconeguts 


Concepte 31.12.2011 Altes Baixes 31.12.2012 


     


Despeses de personal 460.055 617.283 (440.726) 636.612 


Despeses de béns corrents i serveis 852.925 801.235 (483.163) 1.170.997 


Transferències corrents 859.500 826.400 (646.834) 1.039.066 


Inversions reals 983.701 548.087 (263.852) 1.267.936 


Obligacions reconegudes sense despesa real 3.156.181 2.793.005 (1.834.575) 4.114.611 
     


Ingressos no reconeguts 3.508.179 800.564 (499.187) 3.809.556 
     


Total 6.664.360 3.593.569 (2.333.762) 7.924.167 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels registres comptables. 


 


En l’exercici 2012 s’han comptabilitzat obligacions sense despesa real per 2,79 M€ i s’han 


deixat de comptabilitzar obligacions reals per 1,83 M€, perquè el pagament s’ha fet mi-


norant el saldo acumulat a 31 de desembre del 2011 de les obligacions sense despesa 


real. D’altra banda, s’han deixat de reconèixer 0,80 M€ d’ingressos i s’han reconegut in-


gressos corresponents a exercicis anteriors per 0,50 M€.  


 


Per tant, en l’exercici 2012, l’efecte net de les obligacions reconegudes sense despesa real 


i dels ingressos no reconeguts ha fet que el Resultat pressupostari de l’exercici es trobi 


infravalorat en 1,26 M€ i el Romanent de tresoreria en 7,92 M€. 
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2.2.1. Liquidació del pressupost d’ingressos 


El 90,9% dels drets reconeguts de la Mancomunitat corresponen a les transferències 


corrents rebudes, principalment dels ajuntaments membres, de l’Agència Catalana de l’Ai-


gua (ACA), d’Ecoembes i del Servei Català de la Salut. La resta dels ingressos corres-


ponen a la venda dels envasos seleccionats i al cobrament de taxes pels serveis prestats 


per la Mancomunitat. 


 


 


2.2.1.1. Taxes i altres ingressos 


El detall de les taxes i altres ingressos liquidats durant l’exercici 2012 és el següent: 


 


Quadre 3. Pressupost d’ingressos. Capítol 3: Taxes i altres ingressos 


Concepte 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Drets 


reconeguts  


Drets pendents 


de cobrament 


30. Taxes i altres ingressos 599.600 - 599.600 669.235 156.478 


36. Ingressos per vendes  1.255.000 - 1.255.000 1.280.488 3.049 


Total 1.854.600 - 1.854.600 1.949.723 159.527 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Dins les taxes i altres ingressos s’inclouen principalment les taxes pel tractament de re-


sidus vegetals i de fracció orgànica a la planta de compostatge, que es cobren als ajun-


taments que no són membres de la Mancomunitat i a particulars. A més, inclou les taxes 


pels serveis del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) i del Laboratori que, entre 


altres tasques, fa l’anàlisi de la qualitat de l’aigua. L’ordenança fiscal reguladora d’aques-


tes taxes va ser aprovada pel Ple de la Mancomunitat l’1 de desembre del 2011, i publi-


cada en el BOP del 24 de gener del 2012, un cop aprovada definitivament.  


Els ingressos per vendes corresponen principalment a la venda a Ecoembes dels envasos 


separats a la planta de selecció, 1,00 M€. A més, s’hi inclouen per error les primes rebudes 


d’Ecoembes com a contraprestació per fer la recollida selectiva i selecció d’envasos els 


mesos de març, abril, maig i juny, per 0,28 M€. Aquestes primes, que no són ingressos per 


vendes, haurien d’estar comptabilitzades com a transferències corrents en el capítol 4 


juntament amb la resta de facturació mensual.  


 


 


2.2.1.2. Transferències corrents 


El capítol Transferències corrents registra els ingressos de naturalesa no tributària, rebuts 


per la Mancomunitat sense contraprestació directa destinats a finançar operacions cor-


rents. La liquidació d’aquest capítol per a l’exercici 2012 és la següent: 
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Quadre 4. Pressupost d’ingressos. Capítol 4: Transferències corrents 


Concepte 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Drets 


reconeguts 


Drets pendents 


de cobrament 


45. De comunitats autònomes 5.628.286 - 5.628.286 5.671.899 2.221.254 


46. D’entitats locals 15.780.539 - 15.780.539 15.444.524 5.476.769 


47. D’empreses privades 1.496.942 - 1.496.942 1.532.741 80.353 


48. Càrrecs interns 200.031 - 200.031 161.874 12.555 


Total 23.105.798 - 23.105.798 22.811.038 7.790.931 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


De comunitats autònomes 


Dins dels drets reconeguts per transferències corrents de comunitats autònomes s’inclouen 


les aportacions de la Generalitat de Catalunya, que corresponen principalment als con-


ceptes següents: 


 


• Un import de 4,57 M€ per la facturació que la Mancomunitat fa a l’ACA per la prestació 


del servei de sanejament d’aigües. 


 


• Un import de 0,70 M€ rebuts del Servei Català de la Salut pel conveni de finançament de 


les activitats del Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS). 


 


• Un import de 0,24 M€ del retorn del cànon d’abocament de residus municipals.  


 


El cànon d’abocament de residus municipals, de 12,4€/Tm, es paga a l’abocador, Cespa 


Gestión de Residuos, SA,6 que és qui el recapta per compte de la Generalitat, i que la 


Mancomunitat registra dintre de Transferències corrents a comunitats autònomes del pres-


supost de despeses (vegeu l’apartat 2.2.2.2). L’any següent, d’acord amb uns paràmetres 


establerts, l’ARC fa el retorn d’una part d’aquest cànon a les entitats locals que presten el 


servei de recollida selectiva, com a mesura per incentivar les bones pràctiques en aquest 


camp. Trimestralment, la Mancomunitat cobra de l’ARC un import a compte del retorn del 


cànon.  


 


Els drets reconeguts en l’exercici 2012 corresponen al retorn del cànon del 2011, ja que 


la Mancomunitat segueix el criteri de comptabilitzar els ingressos del retorn del cànon 


quan rep la liquidació definitiva, i no quan cobra trimestralment els pagaments a compte. 


 


 


6. Cespa Gestión de Residuos, SA és l’empresa que té la concessió de la gestió i explotació de les instal·la-


cions de condicionament, transferència, transport i disposició dels residus municipals. 
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Els ingressos a compte de l’exercici 2012 estan comptabilitzats com a ingressos 


pendents d’aplicació i no han estat reconeguts en el pressupost (vegeu els apartats 2.2 i 


2.3.1.5). 


D’entitats locals 


Les aportacions de les entitats locals es componen de 15,30 M€ aportats pels ajuntaments 


membres per la seva quota de participació en el finançament de les activitats de la Man-


comunitat, que es calcula en funció de diferents paràmetres per cada un dels serveis 


prestats, com ara les tones recollides, el cabdal d’aigua sol·licitat i/o el nombre d’habitants. 


Finalment, són els ajuntaments els qui cobren una taxa als habitants en concepte de 


recollida de residus. 


 


També inclou 0,14 M€ de diverses subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona. El 


saldo pendent de cobrament a 31 de desembre del 2012, de 5,48 M€, correspon prin-


cipalment al deute dels ajuntaments de Sitges i Vilanova i la Geltrú, ajuntaments que han 


acumulat un deute significatiu amb la Mancomunitat i amb els quals ha signat un acord pel 


retorn del deute acumulat durant un període de deu anys (vegeu l’apartat 2.3.1.2). 


 


D’empreses privades 


Les aportacions realitzades per les empreses privades es deriven principalment del con-


veni amb Ecoembes i Ecovidrio (vegeu l’apartat 1.2.2.1). En aplicació d’aquests convenis, 


la Mancomunitat factura a Ecoembes i Ecovidrio una compensació, calculada en funció de 


les tones recollides. 


 


Càrrecs interns 


L’ingrés per càrrecs interns correspon als càrrecs que es fan per repercutir el cost del 


Departament d’Administració i del Laboratori a la resta de departaments. Els drets recone-


guts a 31 de desembre del 2012 superen la despesa corresponent en 8.640 €, perquè part 


d’aquests càrrecs es van registrar minorant les obligacions reconegudes sense despesa 


real del 2011. 


 


 


2.2.1.3. Ingressos patrimonials 


Els ingressos patrimonials de l’exercici 2012 inclouen 50.000 € cobrats en exercicis an-


teriors que es comptabilitzen com a ingrés en aquest exercici de forma incorrecta (vegeu 


els apartats 2.2 i 2.3.1.5). 
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2.2.1.4. Transferències de capital 


Els drets reconeguts per transferències de capital de l’exercici 2012, 0,28 M€, corresponen 


a l’import concedit, però no cobrat, pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de 


l’exercici 2011, per les obres de la portada d’aigües a diversos ajuntaments, que finalment 


no es van dur a terme. Al mateix temps, la Mancomunitat ha reconegut una obligació, pel 


mateix import, per aquestes obres no realitzades (vegeu l’apartat 2.2.2.4), per la qual cosa, 


hi ha un excés de drets reconeguts i, alhora, un excés d’obligacions reconegudes per 


aquest import.  


 


 


2.2.2. Liquidació del pressupost de despeses 


El pressupost de despeses va ser aprovat inicialment en 25,30 M€ i no ha tingut modi-


ficacions. Les obligacions reconegudes durant l’exercici 2012 han ascendit a 24,64 M€. Tal 


com s’ha comentat en l’apartat anterior, les obligacions reconegudes de l’exercici 2012 


estan sobrevalorades en 0,96 M€ (vegeu el quadre 2). 


 


La totalitat de les despeses incloses en el capítol 4, Transferències corrents, estan incor-


rectament classificades i haurien de ser comptabilitzades dins el capítol 2, Despeses en 


béns corrents i serveis. Així, aquestes despeses representarien el 82,0% del total d’obli-


gacions reconegudes de l’exercici, les despeses de personal el 13,5%, les inversions reals 


el 2,8% i els passius i despeses financeres l’1,7% restant. 


 


 


2.2.2.1. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal de l’exercici 2012 és el següent: 


 
Quadre 5. Pressupost de despeses. Capítol 1: Despeses de personal 


Concepte 


Pressupost 


inicial Modificació 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent de 


pagament 


13. Retribucions personal laboral 2.608.500 - 2.608.500 2.485.618 461.890 


14. Altre personal 23.500 - 23.500 19.531 3.007 


16. Quotes i prestacions socials 859.800 - 859.800 818.958 213.301 


Total 3.491.800 - 3.491.800 3.324.107 678.198 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Les obligacions reconegudes en el capítol 1 del pressupost han estat de 3,32 M€, i d’a-


quests, el 31 de desembre del 2012 queden pendents 0,68 M€. Les obligacions pendents 


de pagament inclouen 0,64 M€ d’obligacions reconegudes sense una despesa real que les 


suporti (vegeu l’apartat 2.2) i 0,04 M€ de la Seguretat Social del mes de desembre.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


21 


En el treball de fiscalització s’ha posat de manifest que en la nòmina del mes d’octubre del 


2012 la persona que exercia com a cap dels serveis comptables va ingressar 2.196 € en el 


seu compte corrent particular sense cap justificació, fet que suposa una important debilitat 


de control intern. Com a resultat de la detecció d’aquest fet per la Sindicatura, el 21 de 


novembre del 2014 aquesta persona va retornar l’import a la tresoreria de la Mancomunitat. 


Amb posterioritat a la data de finalització del treball de camp, la Mancomunitat ha informat 


que ha trobat unes altres possibles irregularitats. A la vista d’aquests fets, la Sindicatura no 


pot determinar amb seguretat si hi va haver situacions similars que no va detectar durant el 


treball de fiscalització. 


Relació de llocs de treball i plantilla 


La relació de llocs de treball i la plantilla de personal van ser aprovades pel Ple de la Man-


comunitat l’1 de desembre del 2011. La plantilla es va publicar en el BOP del 17 de gener 


del 2012. 


 


La Sindicatura ha observat que en la relació de llocs de treball i en la plantilla hi manca la 


informació següent requerida en el Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del 


personal al servei de les entitats locals: 


 


• La naturalesa dels llocs de treball, és a dir, si les places corresponen a personal fun-


cionari, laboral o eventual, tant en la relació de llocs de treball com en la plantilla. 


 


• Les característiques essencials de cada lloc de treball i les funcions específiques que hi 


tenen atribuïdes, els requisits exigits per ocupar el lloc de treball i la forma de provisió, 


en la relació de llocs de treball. 


 


• El nombre de places totals i vacants i les retribucions que es deriven de la plantilla, que 


han de ser coherents amb el pressupost aprovat. 


 


La variació del nombre d’efectius de la Mancomunitat durant l’any 2012 ha estat la que es 


presenta en el quadre següent: 


 


Quadre 6. Variació del nombre d’efectius 


Tipologia 31.12.2011 Altes Baixes 31.12.2012 


Personal laboral fix 89 - (2) 87 


Personal laboral temporal 15 34 (35) 14 


Total 104 34 (37) 101 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Mancomunitat. 
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Les contractacions de l’exercici 2012 corresponen a personal temporal per les diferents 


activitats portades a terme per la Mancomunitat. En relació amb la contractació d’aquest 


personal, excepte pel cas de tres informadors ambientals que van ser seleccionats per 


l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ha pogut constatar que no s’han fet processos de 


selecció, ja que s’han contractat directament persones que habitualment fan substitucions 


o que estaven fent pràctiques a la Mancomunitat. Així, doncs, no es compleixen els reque-


riments de l’article 19.2 del Decret 214/1990, referents als principis d’igualtat d’oportunitats, 


mèrit, capacitat i publicitat.  


 


Condicions del personal 


Les condicions de treball del personal de la Mancomunitat estan regides pel Conveni de 


condicions laborals del personal laboral de la Mancomunitat 2004-2007, que en l’exercici 


2012 continuava prorrogat tàcitament. En la fiscalització d’aquest conveni s’ha observat 


que s’estableix la jornada laboral en 1.554 hores anuals, equivalent a 35 hores setmanals. 


Aquesta jornada és inferior a la jornada que ha de complir el personal de les entitats locals 


d’acord amb la normativa fixada per l’Administració civil de l’Estat, és a dir, 1.647 hores 


anuals, i per la disposició addicional setanta primera de la Llei de pressupostos generals 


de l’Estat per l’any 2012, que fixa la jornada en 37,5 hores setmanals.  


 


Retribucions al personal 


El conveni estableix que l’increment salarial meritat del personal de la Mancomunitat serà 


el previst en la Llei de pressupostos de l’Estat, però que el març de l’exercici següent es 


regularitzarà la diferència entre l’increment aplicat i l’índex de preus al consum real de 


Catalunya més un 0,5%, amb efectes de l’1 de gener. Tot i això, la Mancomunitat no ha 


incrementat les retribucions dels empleats durant l’exercici 2012 i no s’ha fet cap regu-


larització durant l’exercici 2013, d’acord amb la normativa vigent. Tampoc no va pagar la 


paga extra del mes de desembre, en compliment del Reial decret 20/2011, del 30 de de-


sembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la cor-


recció del dèficit públic. 


 


En la fiscalització de les retribucions s’ha pogut constatar que alguns treballadors cobren 


uns complements de perillositat i/o de penositat. Aquests complements no estan previstos 


en la relació de llocs de treball ni tampoc es troben regulats en el conveni de condicions 


laborals del personal laboral de la Mancomunitat. Tampoc no han estat degudament au-


toritzats. En l’exercici 2012 aquests conceptes ascendeixen a 17.162 € pel total de la 


plantilla. 


 


 


2.2.2.2. Despeses en béns corrents i serveis i Transferències corrents 


Totes les despeses incloses en el capítol 4 estan incorrectament classificades i haurien de 


ser comptabilitzades dins el capítol 2, Despeses en béns corrents i serveis.  
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A continuació es presenten els resultats de la fiscalització d’aquests dos capítols, el detall 


dels quals és el següent: 


 
Quadre 7. Pressupost de despeses. Capítols 2 i 4: Despeses en béns corrents i serveis i Transferències 


corrents 


Concepte 


Pressupost 


inicial 


Modifica-


cions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent 


pagament 


Despeses en béns corrents i serveis      


20. Arrendaments i cànons 53.368 - 53.368 52.419 10.782 


21. Reparacions, manteniment i conservació 461.952 - 461.952 366.681 135.602 


22. Material, subministraments i altres  7.152.507 - 7.152.507 7.187.002 3.458.594 


23. Indemnitzacions per raó del servei 94.652 - 94.652 73.855 20.434 


27. Despeses imprevistes no classificades 177.073 - 177.073 216.770 66.021 


Total despeses en béns corrents i serveis 7.939.553 - 7.939.553 7.896.727 3.691.433 


Transferències corrents      


45. A comunitats autònomes 1.228.847 - 1.228.847 1.187.172 700.354 


46. A entitats locals 387.063 - 387.063 318.367 66.199 


47. A empreses privades 7.322.056 - 7.322.056 7.029.527 642.824 


48. A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.760.907 - 3.760.907 3.760.222 1.172.073 


Total transferències corrents 12.698.873 - 12.698.873 12.295.288 2.581.450 


Total 20.638.426 - 20.638.426 20.192.015 6.272.883 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Arrendaments i cànons 


Les obligacions reconegudes d’aquest article corresponen principalment al cànon que es 


paga pel dret de superfície dels terrenys on es va fer la planta de compostatge, 28.839 €, i 


al lloguer del local de Vilanova i la Geltrú on es fan les activitats del CAS, 23.580 €.  


 


Reparacions, manteniment i conservació 


Aquest article inclou el manteniment i reparació de les instal·lacions de la Mancomunitat, 


és a dir, de la planta de selecció d’envasos, la planta de compostatge, depuradores, i ca-


nalitzacions de portada d’aigües, i també dels vehicles utilitzats per dur a terme les seves 


activitats. 


 


Material, subministraments i altres 


En aquest article es troben registrades la major part de les despeses del capítol, el 91,0%. 


A continuació es detalla la composició d’aquesta despesa per conceptes: 
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Quadre 8. Material, subministraments i altres 


Concepte  


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent 


de pagament 


Estudis i treballs tècnics 6.226.970 6.307.347 3.223.486 


Energia elèctrica 435.119 419.781 99.709 


Productes farmacèutics i material sanitari 100.300 109.550 21.972 


Seguretat 75.638 63.833 62.457 


Combustible 48.951 52.943 6.202 


Assegurances responsabilitat  45.400 46.796 7.214 


Manutenció d’animals 45.000 45.079 5.896 


Telèfon 44.690 35.901 8.703 


Premsa, revistes i publicacions 25.000 26.696 6.918 


Neteja 34.910 25.123 5.496 


Material d’oficina 32.830 22.118 4.284 


Assegurances vehicles 18.100 11.840 3.868 


Altres 19.600 19.994 2.389 


Total 7.152.507 7.187.002 3.458.594 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


D’aquests conceptes: 


 


• Dins els estudis i treballs tècnics s’inclouen les despeses següents: 


 


Quadre 9. Estudis i treballs tècnics 


Concepte 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent 


de pagament 


Trasllat del rebuig a l’abocador 5.687.217 5.796.933 2.887.523 


Planta de compostatge 303.810 311.860 289.879 


Altres 235.943 198.554 46.084 


Total 6.226.970 6.307.347 3.223.486 


Imports en euros. 


Font: Llibre major pressupostari de l’exercici 2012. 


 


Dins la partida pel trasllat del rebuig a l’abocador s’inclouen 5,28 M€ corresponents a la 


facturació de l’empresa que presta el servei, 0,40 M€ d’obligacions reconegudes sense 


despesa real i 0,12 M€ d’altres despeses. Aquesta facturació (vegeu l’apartat 2.5.2) cor-


respon al trasllat del rebuig des de la planta de selecció a l’abocador, i a l’abocament 


d’aquest; un cop feta la recollida, el rebuig i els envasos es porten des dels municipis 


fins a la planta de recollida selectiva amb camions de petit volum. Els envasos són se-
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leccionats i el rebuig es concentra en la planta per carregar-lo en camions de gran 


tonatge que el porten fins a l’abocador.  


 


• L’energia elèctrica és una despesa important per la Mancomunitat a causa, princi-


palment, del consum de la depuradora de Vilafranca, i de les plantes de compostatge i 


recollida selectiva.  


• Els productes farmacèutics corresponen al consum que fan d’aquests productes el 


Laboratori d’anàlisis, el CAAD i el CAS.  


 


• La despesa en seguretat correspon als serveis contractats per la vigilància de les dues 


plantes.  


 


Indemnitzacions per raó del servei 


En aquest article es troben incloses les despeses per les indemnitzacions per assistència a 


òrgans de govern, 4.620 €; les indemnitzacions per manutenció i locomoció del president 


de la Mancomunitat, 4.340 €, i del personal, 34.252 €, i les ajudes socials pagades a em-


pleats segons conveni, 30.643 €. 


 


En relació amb les indemnitzacions per manutenció i locomoció del president de la Manco-


munitat, en l’exercici 2012 s’inclou el pagament, durant vuit mesos i escaig, d’una quantitat 


fixa al mes de 500 €, sense necessitat de presentar justificants, el que suposaria una remu-


neració i no la compensació de despeses per a la realització de la seva tasca com a 


president. Aquesta remuneració no ha estat autoritzada formalment, ni s’hi ha efectuat la 


corresponent retenció de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 


 


Despeses imprevistes i no classificades 


En aquest article s’inclouen despeses de naturalesa molt diversa, com ara l’Impost de béns 


immobles de la planta de compostatge, la compensació segons conveni del cost del dinar 


que es paga als empleats que treballen a la tarda, les comissions bancàries, el lloguer de 


vehicles, etc. També s’inclou una obligació reconeguda sense una despesa real que la 


suporti, de 30.000 € (vegeu l’apartat 2.2). 


 


Transferències corrents 


Com s’ha dit a l’inici de l’apartat, les despeses incloses dins aquest capítol no corresponen 


a transferències corrents sinó a prestació de serveis en la seva totalitat, per la qual cosa, 


haurien d’haver-se comptabilitzat dins el capítol 2. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


26 


A comunitats autònomes 


Aquest article inclou principalment el pagament del cànon per abocament de residus muni-


cipals, que cal pagar quan es porta el rebuig a l’abocador (vegeu l’apartat 2.2.1.2). 


 


A entitats locals 


Dins aquest article s’inclouen les transferències als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i 


Sant Sadurní d’Anoia per compensar aquests municipis amb la part que els correspon de 


les aportacions rebudes d’Ecoembes per la recollida del paper cartró i d’envasos, ja que 


aquests ajuntaments fan la recollida ells mateixos. 


 


A empreses privades 


El detall d’aquestes despeses és el següent: 


 


Quadre 10. Transferències corrents a empreses privades  


Proveïdor del servei Servei prestat  


Obligacions 


reconegudes 


Pendent de 


pagament 


FCC (Fomento de Construcciones y 


Contratas, SA) Servei de recollida selectiva 5.623.040 189.187 


FCC Gestió de deixalleries 469.436 84.683 


FCC Gestió del CAAD 251.267 42.392 


Cespa Gestión de Residuos, SA Trasllat de voluminosos a abocador 253.465 250.000 


Fundació Privada Mas Albornà Gestió de deixalleries 218.881 32.944 


Daniel Rosas, SA Recollida de vidre 208.307 42.810 


Altres Altres 5.131 808 


Total  7.029.527 642.824 


Imports en euros. 


Font: Llibre major pressupostari. 


 


La principal despesa inclosa en aquest article és el cost dels serveis de recollida selectiva, 


que es fa en vint-i-tres municipis, i que inclou la recollida del rebuig, de la fracció orgànica, 


dels envasos i del paper cartró. La mateixa empresa també és l’adjudicatària del contracte 


de gestió i explotació de les deixalleries de Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, 


Cubelles, Canyelles, Gelida i Subirats. 


 


Amb relació al CAAD, la facturació correspon a personal de reforç per a la gestió d’aquest 


centre. Per aquest servei, no hi va haver un procediment de licitació per a la seva elecció i 


no hi ha cap contracte signat que el reguli, fet que vulnera els principis de la normativa 


vigent sobre contractació (vegeu l’apartat 2.5). 
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L’import pendent de pagament de 0,25 M€ del trasllat de voluminosos a l’abocador, cor-


respon a obligacions reconegudes sense despesa real (vegeu l’apartat 2.2). 


A famílies i institucions sense ànim de lucre 


El detall d’aquestes despeses és el següent: 


 


Quadre 11. Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre  


Proveïdor del servei Servei prestat  


Obligacions 


reconegudes 


Pendent de 


pagament 


Drace Sav-Dam UTE Sistemes sanejament Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de 


Ribes - Sitges 


1.915.412 620.490 


Companyia General 


d’Aigües de Catalunya, 


SA 


Servei d’explotació, conservació, manteniment i millores 


de les depuradores de Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pau 


d’Ordal, Casots, Ordal, Olesa de Bonesvalls, Sant Joan 


de Mediona, fosses sèptiques de Font-Rubí, col·lectors 


associats a les depuradores, bombaments associats a 


Riudebitlles, bombament de Guardiola de Font-Rubí i 


col·lector de la Granada. 


936.205 253.649 


Companyia Municipal 


d’Aigües de Vilafranca 


Despeses depuradora de Vilafranca 674.432 264.161 


Càrrec intern Repercussió del cost d’administració 102.919 - 


Càrrec intern Repercussió interna del cost del laboratori 50.314 12.555 


Altres Altres 80.940 20.218 


Total  3.760.222 1.172.073 


Imports en euros. 


Font: Llibre major pressupostari. 


 


La major part d’aquestes despeses corresponen als serveis d’explotació i manteniment 


dels sistemes de sanejament7 que es fan servir per a la depuració de les aigües residuals 


del territori al qual dóna servei la Mancomunitat. Totes aquestes activitats es financen a 


través d’ingressos de l’ACA, que per a l’exercici 2012 han estat de 4,57 M€ (vegeu l’apartat 


2.2.1.2). 


 


El 30 de gener del 2009, la Mancomunitat va subrogar el contracte entre l’ACA i Drace Sav-


Dam UTE, per al servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sane-


jament de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes-Sitges, però no disposa d’una còpia 


signada de l’esmentat contracte, ni de la documentació que suporti les revisions de preus 


 


 


7. El sistema de sanejament inclou les estacions depuradores que netegen les aigües residuals i les estacions 


de bombeig i conductes per portar aquestes aigües fins a les depuradores.  







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


28 


posteriors. Per tant, la Sindicatura no ha pogut verificar si els preus aplicats en les factures 


rebudes s’ajusten a les clàusules del contracte. 


 


El contracte relatiu al servei que presta la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, 


va ser també subrogat en l’exercici 2006 a través del conveni que va signar la Mancomu-


nitat amb l’ACA per a l’assumpció del servei. L’exercici 2010, un cop finalitzada la vigència 


del contracte, es va licitar de nou, i la mateixa companyia va continuar com a adju-


dicatària.  


 


L’estació depuradora de Vilafranca està gestionada directament per la Mancomunitat, per 


delegació del mateix ajuntament el 13 de novembre de 1990, tot i que part del personal 


que hi treballa és personal de la Companyia municipal d’aigües de Vilafranca, empresa 


municipal que també paga les despeses de manteniment. Aquesta empresa factura a la 


Mancomunitat totes aquestes despeses, la facturació de les quals s’hauria d’haver forma-


litzat en un conveni que regulés les principals característiques d’aquesta relació.  


 


En aquest article també hi ha comptabilitzada la despesa que suposa la repercussió que 


fan els departaments de serveis generals i laboratori pels serveis prestats a la resta de 


departaments.  


 


 


2.2.2.3. Despeses financeres 


Les despeses financeres inclouen 97.657 € d’interessos dels préstecs i pòlisses contrac-


tats (vegeu l’apartat 2.2.2.5), i 20.591 € de comissions bancàries per l’obertura i mante-


niment de les pòlisses de crèdit. 


 


 


2.2.2.4. Inversions reals 


El detall de les despeses per inversions reals de l’exercici 2012, desglossat per conceptes, 


és el següent: 


 


Quadre 12. Pressupost de despeses. Capítol 6: Inversions reals 


Concepte 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent de 


pagament 


622. Inversions 535.249 - 535.249 535.149 393.645 


623. Maquinària, instal·lacions tècniques i 


utillatge 151.000 - 151.000 150.991 149.422 


626. Equips informàtics 10.300 - 10.300 9.793 6.795 


Total 696.549 - 696.549 695.933 549.862 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 
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La despesa per inversions reals de l’exercici 2012 inclou 0,55 M€ d’obligacions recone-


gudes sense cap inversió real que les suporti (vegeu l’apartat 2.2). La resta, 0,15 M€, cor-


respon principalment a obres i instal·lacions a la planta de compostatge. 


 


Dins aquestes obligacions sense despesa real hi ha 0,28 M€ que corresponen a l’obra per 


la portada d’aigües a certs municipis subvencionada pel PUOSC de l’exercici 2011, que no 


es va dur a terme (vegeu l’apartat 2.2.1.4).  


 


 


2.2.2.5. Passius financers 


El detall de les despeses per passius financers de l’exercici 2012 és el següent: 


 


Quadre 13. Pressupost de despeses. Capítol 9: Passius financers 


Concepte 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Pendent de 


pagament 


91. Amortització de préstecs 308.200 - 308.200 307.993 - 


Total 308.200 - 308.200 307.993 - 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


La Mancomunitat va contractar uns préstecs per al finançament de les obres de portada 


d’aigües als municipis, que es retornaven amb les aportacions de cada ajuntament. El 31 


de desembre del 2012, només hi havia pendents els préstecs corresponents als ajunta-


ments de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que a l’exercici 2005 van sol·licitar diferir la seva part 


del deute, que es va separar en dos préstecs amb venciment l’exercici 2025. Dins els pas-


sius financers s’inclou l’amortització d’aquests préstecs realitzada durant l’exercici 2012 


(vegeu l’apartat 2.3.1.4). 


 


 


2.3. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 


2.3.1. Balanç 


El Balanç de la Mancomunitat a 31 de desembre del 2012, juntament amb el correspo-


nent a 31 de desembre del 2011, a efectes comparatius, és el que es presenta a conti-


nuació: 
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Quadre 14. Balanç 


ACTIU 31.12.2011 31.12.2012 PASSIU 31.12.2011 31.12.2012 


        


A) IMMOBILITZAT 26.420.757 26.073.203 A) FONS PROPIS 24.187.216 24.606.074 


        


I. Inversions destinades a 


l’ús general 


 


21.581.256 


 


21.581.256 


I. Patrimoni 


1. Patrimoni 


20.491.097 


15.119.491 


20.491.097 


15.119.491 


3. Béns comunals 21.581.256 21.581.256 3. Patrimoni rebut en cessió 5.371.606 5.371.606 


      


III. Immobilitzacions mate-


rials 


 


4.839.501 


 


4.491.947 


III. Resultats d’exercicis 


anteriors 


 


3.079.193 


 


3.695.794 


2. Construccions 2.432.963 2.432.963 
IV. Resultats de l’exercici 616.926 419.183 


3. Instal·lacions tècniques 21.236.091 21.771.240 


4. Altre immobilitzat 3.810.117 3.970.900 
C) CREDITORS A LLARG 


TERMINI 


 


3.330.388 


 


3.074.204 5. Amortitzacions (22.639.670) (23.683.156) 


   
II. Altres deutes a llarg termini 3.330.388 3.074.204 


   1. Deutes amb entitats de 


crèdit 


 


3.330.388 


 


3.074.204 


        


C) ACTIU CIRCULANT 14.874.442 15.069.756 D) CREDITORS A CURT 


TERMINI 


 


13.777.595 


 


13.462.681 
        


II. Deutors 14.655.587 14.218.100 II. Altres deutes a curt termini 1.182.426 259.268 


1. Deutors pressupostaris 13.921.983 13.544.688 1. Deutes amb entitats de 


crèdit 


 


1.182.426 


 


259.268 2. Deutors no pressu-


postaris 


 


343.431 


 


204.275 


4. Administracions públiques 390.173 469.137 III. Creditors 


1. Creditors pressupostaris 


12.595.169 


8.334.027 


13.203.413


8.501.693 


IV. Tresoreria 218.855 851.656 2. Creditors no pressu-


postaris 


 


3.470.296 


 


4.059.284 


   4. Administracions públiques 41.283 36.162 


   5. Altres creditors 749.563 606.274 
      


TOTAL GENERAL 41.295.199 41.142.959 TOTAL GENERAL 41.295.199 41.142.959 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Com ja s’ha posat de manifest, la Mancomunitat reconeix despeses no reals i deixa de 


reconèixer ingressos meritats en l’exercici (vegeu l’apartat 2.2), que en el Balanç a 31 de 


desembre del 2012 estan comptabilitzats dins els creditors a curt termini, per 7,92 M€. Per 


tant, el 31 de desembre del 2012, aquest epígraf s’hauria de minorar per aquest import, 


l’immobilitzat s’hauria de minorar per 1,27 M€, els resultats d’exercicis anteriors s’haurien 


d’augmentar en 5,68 M€ i el resultat de l’exercici s’hauria d’augmentar en 0,97 M€. 


 


 


2.3.1.1. Immobilitzat 


L’immobilitzat a 31 de desembre del 2012 representa el 63,3% del total de l’actiu. La Man-


comunitat no disposa d’inventari de béns tal com regula l’article 100 i següents del Decret 
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336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 


La Sindicatura no ha obtingut un detall que permeti conèixer el contingut dels comptes 


inclosos en l’immobilitzat ni del patrimoni rebut en cessió i que fa incrementar els fons 


propis de l’entitat. Donades aquestes limitacions a l’abast, no s’han pogut fiscalitzar 


aquests comptes.  


 


 


2.3.1.2. Actiu circulant 


El detall de l’actiu circulant a 31 de desembre del 2012 és el següent: 


 


Quadre 15. Actiu circulant 


Descripció 31.12.2011 31.12.2012 


Deutors pressupostaris 13.921.983 13.544.688 


Deutors no pressupostaris 343.431 204.275 


Administracions públiques  390.173 469.137 


Total deutors  14.655.587 14.218.100 


Caixa operativa 574 533 


Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 218.281 851.123 


Total tresoreria 218.855 851.656 


Total actiu circulant 14.874.442 15.069.756 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


A continuació es comenten els comptes més importants dels epígrafs de l’apartat Actiu 


circulant. 


 


Deutors 


En relació amb els deutors, cal dir que la Mancomunitat segueix el criteri de comptabilitzar 


els ingressos bancaris per cancel·lar els deutes més antics, i no aquelles factures a les 


quals fa referència l’ingrés. Aquest fet suposa una manca de control intern, ja que impe-


deix conciliar les partides pendents amb el deutor i dificulta el control dels cobraments.  


 


Deutors pressupostaris 


Dins aquest apartat s’inclouen els deutes pendents de cobrament dels drets reconeguts 


pressupostàriament en l’exercici 2012 i anteriors, que el 31 de desembre del 2012 eren els 


següents: 
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Quadre 16. Deutors pressupostaris  


Deutor Pressupost corrent Pressupostos tancats Total 


Ajuntament de Sitges 1.791.728 3.337.810 5.129.538 


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2.605.907 1.373.405 3.979.312 


Agència Catalana de l’Aigua 2.046.777 24.821 2.071.598 


Vilafranca del Penedès 500.569 - 500.569 


Ajuntament de Torrelles de Foix 104.161 322.747 426.908 


Servei Català de la Salut 174.478 133.210 307.688 


PUOSC 283.627 - 283.627 


Sant Pere de Ribes 101.023 - 101.023 


Altres 625.815 118.610 744.425 


Total deutors pressupostaris 8.234.085 5.310.603 13.544.688 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels registres comptables de l’exercici 2012. 


 


Els ajuntaments de Sitges i de Vilanova i la Geltrú són els deutors més importants de la 


Mancomunitat, tant per la seva importància econòmica com per l’endarreriment en el 


pagament de les quotes, que suposa que una part significativa de l’import pendent cor-


respon a exercicis tancats. El 28 de desembre del 2012, la Mancomunitat va signar un 


contracte de préstec amb l’Ajuntament de Sitges i el 12 de març del 2013, un conveni 


d’ajornament i fraccionament del deute acumulat amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 


pels quals el deute acumulat a la data de la signatura es convertia en un préstec a 


retornar a la Mancomunitat en deu anys, i que meritava un tipus d’interès del 2% anual. En 


el cas de l’Ajuntament de Sitges, atès que l’acord es va fer amb anterioritat al tancament 


de l’exercici, la Mancomunitat hauria d’haver classificat 4,78 M€ com a deutes a llarg 


termini.  


 


El saldo a cobrar de l’ACA correspon a les factures emeses per la Mancomunitat dels 


mesos d’agost a desembre, que van ser cobrades de forma majoritària en l’exercici 2013.  


 


En relació amb els saldos pendents de Vilafranca del Penedès, Servei Català de la Salut i 


Sant Peres de Ribes, durant l’exercici 2013 la Mancomunitat ha cobrat una part signi-


ficativa d’aquests imports. Pel que fa al saldo pendent de cobrament de Torrelles de Foix, 


l’ajuntament va reconèixer els saldos pendents en dos convenis, signats el gener del 2009 i 


2010. Tot i això, l’ajuntament no està complint el calendari previst de pagaments ni tampoc 


està pagant la seva aportació anual a la Mancomunitat. A parer de la Sindicatura, la Man-


comunitat hauria de fer les gestions oportunes amb l’ajuntament per assegurar el cobra-


ment d’aquests saldos. 


 


El saldo a cobrar del PUOSC correspon a la subvenció del PUOSC 2011 reconeguda de 


forma incorrecta, ja que ni s’ha cobrat ni s’han fet les obres corresponents (vegeu l’apartat 


2.2.2.4).  
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Deutors no pressupostaris 


Dins aquest concepte s’inclou el saldo pendent de cobrament per l’Impost sobre el valor 


afegit (IVA) dels saldos pressupostaris pendents de cobrament. 


Administracions públiques 


El saldo amb administracions públiques correspon íntegrament a l’IVA a retornar per la 


Hisenda pública. 


 


Tresoreria 


El saldo de tresoreria a 31 de desembre del 2012 inclou 533 € corresponents a les dues 


caixes que es fan servir per pagar les despeses de petit import i 776.123 € dels comptes 


corrents amb les quatre entitats bancàries amb les quals opera la Mancomunitat. A més, 


s’inclou també un dipòsit a termini de 75.000 € que hauria d’estar comptabilitzat com a in-


versió financera i no com a tresoreria. 


 


L’increment del saldo de tresoreria durant l’exercici 2012 és degut al fet que els cobra-


ments de pressupostos tancats han estat superiors als pagaments de pressupostos tan-


cats, la qual cosa ha permès el retorn de pòlisses de crèdit per 0,87 M€ i l’augment en la 


tresoreria.  


 


 


2.3.1.3. Fons propis 


L’evolució dels fons propis de la Mancomunitat durant l’exercici 2012 és la següent: 


 
Quadre 17. Fons propis 


Compte 


Saldo a 


31.12.2011 Augments Disminucions 


Saldo a 


31.12.2012 


Patrimoni 15.119.491 - - 15.119.491 


Patrimoni rebut en cessió 5.371.606 - - 5.371.606 


Resultat d’exercicis anteriors 3.079.193 616.926 (325) 3.695.794 


Resultat de l’exercici 616.926 419.183 (616.926) 419.183 


Total 24.187.216 1.036.109 (617.251) 24.606.074 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Els principals moviments de l’exercici són els corresponents a l’aplicació del resultat de 


l’exercici 2011, i al resultat obtingut en l’exercici 2012. Existeix també una variació en el 


Compte de resultats d’exercicis anteriors, de 325 €, de la qual no s’ha obtingut explicació. 


 


Com ja s’ha comentat en l’apartat 2.3.1.1, no s’ha obtingut el detall del contingut del 


compte de patrimoni rebut en cessió, el saldo del qual el 31 de desembre del 2012 era de 


5,37 M€, la qual cosa suposa una limitació a l’abast en la fiscalització d’aquest concepte. 
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2.3.1.4. Creditors a llarg termini 


El saldo de creditors a llarg termini correspon als préstecs contractats amb entitats ban-


càries pel finançament de les obres de portada d’aigües als municipis de Vilanova i la 


Geltrú i Sitges (vegeu l’apartat 2.2.2.5). El detall dels préstecs és el següent: 


 
Quadre 18. Creditors a llarg termini 


Descripció 31.12.2011 31.12.2012 


Préstec per a la portada d’aigües a Vilanova i la Geltrú 1.681.882 1.561.747 


Préstec per a la portada d’aigües a Sitges 1.904.690 1.768.641 


Altres préstecs 51.805 - 


Total deute pendent  3.638.377 3.330.388 


Deute a curt termini (307.989) (256.184) 


Total creditors a llarg termini 3.330.388 3.074.204 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels registres comptables de l’exercici 2012. 


 


 


2.3.1.5. Creditors a curt termini 


El detall dels creditors a curt termini de l’exercici 2012 és el següent: 


 
Quadre 19. Creditors a curt termini 


Descripció 31.12.2011 31.12.2012 


Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 307.989 256.184 


Deutes per operacions de tresoreria 874.437 3.084 


Total altres deutes a curt termini 1.182.426 259.268 


Creditors pressupostaris  8.334.027 8.501.693  


Creditors no pressupostaris 3.470.296 4.059.284 


Administracions públiques 41.283 36.162 


Altres creditors 749.563 606.274 


Total creditors 12.595.169 13.203.413 


Total creditors a curt termini 13.777.595 13.462.681 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


A continuació es comenten els epígrafs d’aquest apartat. 


Altres deutes a curt termini 


Dins els altres deutes a curt termini amb entitats de crèdit es comptabilitzen els venciments 


a curt termini dels préstecs amb entitats bancàries (vegeu els apartats 2.2.2.5 i 2.3.1.4), 


mentre que els deutes per operacions de tresoreria inclouen l’import de què s’ha disposat 


d’una pòlissa de crèdit que la Mancomunitat té contractada. 
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Creditors 


Creditors pressupostaris 


Dins dels creditors pressupostaris s’inclouen els saldos pendents de pagament a 31 de 


desembre del 2012 corresponents als serveis rebuts per la Mancomunitat, el detall dels 


quals és el següent: 


 
Quadre 20. Creditors del pressupost corrent i de pressupostos tancats 


Creditor Servei prestat 


Saldo  


pressupost  


corrent 


Saldo 


pressupostos 


tancats 


Saldo a 


31.12.2012 


Obligacions sense despesa real - 2.742.105 941.844 3.683.949 


Cespa Gestión de Residuos, SA Trasllat de residus 2.572.547 - 2.572.547 


FCC (Fomento de Construcciones 


y Contratas, SA) 


Recollida selectiva i gestió de 


deixalleries 326.193 - 326.193 


Drace Sav-Dam UTE Vilanova-


Sitges-Sant Pere Gestió de sistemes de sanejament  686.079 - 686.079 


Companyia gral. d’Aigües de 


Catalunya, SA Gestió de sistemes de sanejament 259.406 - 259.406 


Companyia Municipal d’Aigües de 


Vilafranca 


Despeses estació depuradora de 


Vilafranca 264.889 - 264.889 


Endesa Energia, SAU Electricitat 52.809 - 52.809 


Ajuntament de Sant Sadurní 


d’Anoia 


Compensació per fer la recollida 


selectiva 68.975 - 68.975 


Fundació Privada Mas Albornà Gestió de deixalleries 32.942 - 32.942 


Daniel Rosas, SA Recollida de vidre 32.878 - 32.878 


Altres - 462.120 58.906 521.026 


Total  7.500.943 1.000.750 8.501.693 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels registres comptables de l’exercici 2012. 


 


El saldo dels creditors pressupostaris inclou 3,68 M€ de creditors per obligacions sense 


una despesa real que les suporti. Per tant aquestes obligacions estan incorrectament reco-


negudes (vegeu l’apartat 2.2). 


 


Pel que fa a la resta d’imports, s’ha verificat que coincideixen amb les obligacions pen-


dents de pagament del pressupost de despeses (vegeu el quadre 1). 


 


En relació amb el servei de recollida selectiva, la Mancomunitat i els ajuntaments membres 


segueixen la pràctica següent: 


• L’empresa que presta el servei factura a la Mancomunitat pels serveis realitzats. 


• La Mancomunitat factura als ajuntaments l’import que els pertoca de les factures re-


budes per la prestació del servei.  


• Els ajuntaments paguen l’import de la factura directament a l’empresa, en comptes de 


pagar-lo a la Mancomunitat, que és qui els factura.  
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• La Mancomunitat compensa el dret a cobrar de l’ajuntament amb l’obligació amb l’em-


presa que presta el servei.  


Segons la confirmació de saldo rebuda de l’empresa proveïdora, la Mancomunitat li deu 


0,80 M€ addicionals als 0,33 M€ que mostra el saldo comptable. Aquesta diferència es pro-


dueix perquè la Mancomunitat compensa els saldos amb el benentès que tots els ajun-


taments li han efectuat els pagaments i, en canvi, no sempre és així. Independentment de 


la diferència de saldos, aquesta pràctica és incorrecta: no es pot fer aquesta compensació 


de saldos atès que el contracte i el deute és de la Mancomunitat. Per tant, aquesta hauria 


de cobrar els imports facturats als ajuntaments i, a més, hauria de reconèixer un dret a 


cobrar dels ajuntaments i un saldo a pagar amb el proveïdor per 0,80 M€ addicionals.  


 


Creditors no pressupostaris 


El detall de Creditors no pressupostaris a 31 de desembre del 2012 és el següent:  


 


Quadre 21. Creditors no pressupostaris 


Descripció 31.12.2011 31.12.2012 


Creditors per IVA suportat 331.918 425.340 


Altres creditors no pressupostaris 3.138.378 3.633.944 


Total creditors no pressupostaris 3.470.296 4.059.284 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


 


Dins de Creditors per IVA suportat s’inclou l’IVA a pagar dels deutes amb creditors pres-


supostaris.  


 


El compte Altres creditors no pressupostaris recull, principalment, part de les obligacions 


reconegudes sense una despesa real que les suporti, i també ingressos no reconeguts 


(vegeu l’apartat 2.2). 


 


Administracions públiques 


Els deutes amb les administracions públiques corresponen a la part pendent de pagament 


a finals de l’exercici de l’IRPF i de la Seguretat Social.  


La Mancomunitat no repercuteix IVA en les quotes que paguen els ajuntaments que cor-


responen als serveis prestats en la planta de selecció i de compostatge, però sí s’està 


deduint l’IVA suportat d’aquestes despeses. Tot i que la Direcció General de Tributs havia 


sostingut que les aportacions dels ajuntaments pels serveis que els prestaven les manco-


munitats estaven subjectes a l’IVA i no exemptes, amb posterioritat a l’any 2011 la doctrina 


d’aquesta unitat directiva s’ha modificat, de manera que les quotes que es fixen en funció 


del nombre d’habitants dels municipis o del cost del servei no constitueixen una contra-
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prestació sinó aportacions anuals ordinàries de caràcter no finalista, motiu pel qual entén 


que aquestes quotes no estan subjectes a l’impost. En qualsevol cas, la pràctica de la 


Mancomunitat de deduir-se l’IVA suportat per operacions destinades a activitats en les 


quals no es repercuteix l’impost, vulnera la normativa d’aquest i suposa una contingència 


fiscal per la Mancomunitat, sense perjudici que la mateixa entitat pugui fer la regularització 


corresponent. A la data de finalització del treball de camp, la Mancomunitat té oberts a 


inspecció els exercicis 2011-2014. 


 


Altres creditors 


Igual que en el compte Altres creditors no pressupostaris, en aquest compte s’inclouen co-


braments de transferències que haurien d’haver-se reconegut com a drets reconeguts en 


el pressupost i, també, obligacions reconegudes sense una despesa real que les suporti, 


que no s’haurien d’haver reconegut en el pressupost (vegeu l’apartat 2.2). 


 


 


2.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial 


El Compte del resultat economicopatrimonial de la Mancomunitat corresponent a l’exercici 


2012 és el que es presenta a continuació: 


 


Quadre 22. Compte del resultat economicopatrimonial 


DEURE 2011 2012 HAVER 2011 2012 


      


A) DESPESES 25.701.286 24.677.856 B) INGRESSOS   
      


3. Despeses de funcionament 


dels serveis 12.853.548 12.382.569 


1. Vendes i prestacions de 


serveis 1.236.635 2.813.228 


a) Despeses de personal 3.529.407 3.324.107 a) Vendes 1.236.635 2.813.228 


c) Dotacions per a amortit-


zacions d’immobilitzat 556.683 1.043.487 3. Ingressos de gestió ordinària 1.229.482 669.236 


e) Altres despeses de gestió 8.611.708 7.896.727 a) Taxes 1.229.482 669.236 


f) Despeses financeres i 


assimilables 


 


155.750 


 


118.248 


   


4. Altres ingressos de gestió 


ordinària 8.182 52.652 


   


f) Altres interessos i ingres-


sos assimilats 


 


8.182 


 


52.652 
      


4. Transferències i subvencions 11.807.738 12.295.288 5. Transferències i subvencions 22.803.913 21.562.923 


a) Transferències i subven-


cions corrents 


 


11.807.738 


 


12.295.288 


a) Transferències i subven-


cions corrents 


 


22.803.913 


 


21.278.297 


   c) Transferències de capital - 283.627 
      


5. Pèrdues i despeses extra-


ordinàries 1.040.000 - 


6. Guanys i ingressos extra-


ordinàries 1.040.000 - 


Despeses i pèrdues d’altres 


exercicis 1.040.000 - 


Ingressos i beneficis 


d’altres exercicis 1.040.000 - 
      


ESTALVI 616.926 419.183 DESESTALVI - - 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 
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Cadascun dels comptes que integren el Compte del resultat economicopatrimonial s’ha 


analitzat en el respectiu capítol de la Liquidació del pressupost, a excepció de les 


dotacions per amortitzacions que no s’han pogut fiscalitzar per la manca de suport de la 


comptabilitat (vegeu l’apartat 2.3.1.1). 


 


 


2.3.3. Conciliació del Resultat pressupostari i del Resultat economicopatri-


monial 


A continuació es mostra la conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat economi-


copatrimonial: 


 


Quadre 23. Conciliació del Resultat pressupostari i del Resultat economicopatrimonial 


Concepte Import 


Resultat pressupostari 458.744 


Obligacions reconegudes per inversions reals 695.933 


Dotacions per amortitzacions (1.043.487) 


Devolució de préstecs 307.993 


Resultat economicopatrimonial 419.183 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les diferències entre el Resultat pressupostari i el Resultat economicopatrimonial cor-


responen als diferents criteris de la comptabilitat pressupostària i de la financera en relació 


amb les inversions, l’amortització i la devolució de préstecs. 


 


 


2.4. MEMÒRIA 


S’ha fiscalitzat el contingut de la Memòria per verificar si s’ajusta a les normes d’elaboració 


dels comptes anuals recollides en la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, 


aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre (ICAL). En la Memòria, la Man-


comunitat no inclou l’organigrama i la descripció de les activitats, ni les bases de pre-


sentació dels comptes i les normes de valoració utilitzades, contràriament al que requereix 


la ICAL. 


 


En relació amb la memòria d’acompliment d’objectius que acompanya el Compte general, 


cal fer notar que només fa referència als objectius relatius a inversions, però no s’hi de-


tallen els objectius de les activitats pròpies de la Mancomunitat ni l’acompliment d’aquests.  


 


A continuació s’inclou l’Estat del romanent de tresoreria elaborat per la Mancomunitat: 
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Quadre 24. Estat del romanent de tresoreria 


Components 2012 


   


1. (+) Fons líquids  851.656 
   


2. (+) Drets pendents de cobrament  13.611.826 


(+) Del pressupost corrent 8.234.085  


(+) De pressupostos tancats 5.310.603  


(+) D’operacions no pressupostàries 673.412  


(-) Cobraments pendents d’aplicació 606.274  
   


3. (-) Obligacions pendents de pagament  12.600.223 


(+) Del pressupost corrent 7.500.943  


(+) De pressupostos tancats 1.000.750  


(+) D’operacions no pressupostàries 4.098.530  


(-) Pagaments pendents d’aplicació -  
   


I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)  1.863.259 


II. Saldos de dubtós cobrament  - 


III. Excés de finançament afectat  - 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  1.863.259 


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012.  


 


Tal com s’ha comentat en l’apartat 2.2, l’efecte net de les obligacions reconegudes sense 


despesa real i dels ingressos no reconeguts suposa que el Romanent de tresoreria està 


infravalorat en 7,92 M€ (vegeu el quadre 2), per la qual cosa el seu import hauria de ser de 


9,78 M€.  


 


 


2.5. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 


2.5.1. Normativa aplicable 


La Mancomunitat està sotmesa al Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel 


qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Per aquells 


contractes que es van licitar amb anterioritat a l’entrada en vigor del TRLCSP, el 16 de 


desembre del 2011, els és d’aplicació la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del 


sector públic (LCSP) o el Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el 


Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP). 


 


 


2.5.2. Mostra fiscalitzada 


Per a la fiscalització de la contractació administrativa, s’ha obtingut el detall dels contractes 


licitats durant l’exercici 2012 (un únic contracte, el número 8), així com la relació de con-


tractes vigents durant el mateix exercici. Addicionalment, per a la mostra de fiscalització, 


s’han seleccionat altres despeses de l’exercici dels capítols 2, 4 i 6, per verificar que la 


contractació s’ha dut a terme d’acord amb la legislació vigent. La mostra fiscalitzada as-
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cendeix en total a dotze expedients de contractes i vint factures seleccionades a l’atzar, 


que suposen obligacions reconegudes per 17,21 M€, és a dir, el 82,4% de les obligacions 


reconegudes dels capítols 2, 4 i 6 de l’exercici 2012. 


 


Els expedients seleccionats són els següents: 


 
Quadre 25. Mostra de contractes fiscalitzats 


Id. 


Any de 


licitació 


Forma 


d’adjudicació Adjudicatari Objecte del contracte 


Import 


adjudicat 


sense IVA 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


TRLCAP      


1 2007 Obert Cespa Gestión 


de Residuos, SA 


Concessió gestió, explotació instal·lacions 


condicionament, transferència, transport 


residus a dipòsit controlat 


7.020.250 


x 4 anys 


6.984.105 


2 2005 Licitat per 


l’ACA 


Drace Sav-Dam 


UTE 


Explotació, conservació i manteniment sis-


temes de sanejament Vilanova, Sant Pere 


de Ribes-Sitges.  


- 1.915.412 


3 2007 Obert FCC (Fomento de 


Construcciones y 


Contratas, SA) 


Gestió i explotació de les deixalleries Vila-


franca, Sant Pere Ribes, Cubelles, Canye-


lles, Gelida i Subirats. 


638.799 


x 5 anys 


469.436 


4 2007 Obert Fundació Mas 


Albornà 


Gestió i explotació de les deixalleries San-


ta Margarida i els Monjos i Olèrdola 


141.044 


x 5 anys 


218.881 


5 2007 Obert Daniel Rosas, SA Gestió servei de recollida selectiva d’en-


vasos de vidre 


0,051 € / tn  208.307 


LCSP      


6 2010 Obert FCC Gestió servei de recollida, càrrega, trans-


port residus, recollida de residus en mas-


sa i rebuig, de fracció orgànica, recollida 


paper i envasos.  


5.360.601 


x 8 anys 


5.578.244 


7 2010 Obert Companyia 


General d’Aigües 


de Catalunya 


Servei d’explotació, conservació, manteni-


ment i millores depuradores i col·lectors 


de Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pau d’Or-


dal, Casots, Ordal, Olesa de Bonesvalls, 


Sant Joan de Mediona, fosses sèptiques 


de Font-Rubí, i diversos bombaments. 


810.225 


x 4 anys 


936.205 


TRLCSP      


8 2012 Obert Aqualogy Medio 


Ambiente, SA 


Servei d’explotació, conservació i mante-


niment dels sistemes de sanejament de 


Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes-


Sitges, Garraf-Sitges, Mas Milà-Olivella 


1.367.380 


x 4 anys 


- 


9 2012 Directe Endesa Energia, 


SAU 


Subministrament elèctric - 419.780 


10 2012 Directe FCC Servei de suport al CAAD - 251.266 


11 2012 Directe Gestión de Servi-


cios Perimetrales, 


SL 


Seguretat de la planta de selecció  - 71.499 


12 2012 Directe Vigilancia y 


Sistemas, SL 


Seguretat planta compostatge - 73.512 


Total  17.126.647 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 26. Mostra de factures fiscalitzades 


Id. 


Any de 


licitació 


Forma 


d’adjudicació Adjudicatari Objecte del contracte 


Obligacions 


reconegudes 


2012 


13 2012 Directe XMO Honoraris assessorament 1.091 


14 2012 Directe Gràfiques del Foix, SL Impressió anuari del servei d’iniciatives 


econòmiques 


14.083 


15 2012 Directe Perfelena, SLU Envasos seguretat sanitaris 6.556 


16 2012 Directe Cal Vicentó, SL Material de neteja 525 


17 2012 Directe Consorci Sanitari Garraf Metadona 837 


18 2012 Directe Assessoria Fiscal Veterinària, SL Targetes identificació animals 3.334 


19 2012 Directe Alkroc-vila, SL Alimentació animals 4.621 


20 2012 Directe Pesagram, SL Targetes identificació bàscula 3.600 


21 2012 Directe Grutein, SL Reparacions planta de compostatge 8.668 


22 2012 Directe Gruval 2008, SL Reparacions planta de compostatge 901 


23 2012 Directe Enginyeria Ambiental TGA, SL Control postclausura abocador 11.634 


24 2012 Directe ACAI 2002 Castelldefels, SL Reparacions planta de compostatge 10.693 


25 2012 Directe ACAI 2002 Castelldefels, SL Reparacions planta de compostatge 6.202 


26 2012 Directe Eco 7, SCCL Tractament compost maig 2.333 


27 2012 Directe Urbaser, SA Trasllat de rebuig  3.479 


28 2012 Directe Eco 7, SCCL Tractament compost octubre 2.928 


29 2012 Directe Vidra Foc, SA Material de laboratori 1.707 


30 2012 Directe Vidra Foc, SA Material de laboratori 788 


31 2012 Directe Renda Mòbil, SL Lloguer de vehicle 389 


32 2012 Directe AOG Assessorament informàtic 800 


Total 85.169 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.5.3. Resultats de la fiscalització 


De l’anàlisi de la mostra fiscalitzada es fan les observacions següents: 


 


Manca d’expedient 


• En la fiscalització del contracte número 2, que va ser licitat prèviament per l’ACA i sub-


rogat després per la Mancomunitat, no s’ha disposat de la documentació relativa al pro-


cediment de licitació i d’adjudicació. Tampoc no s’ha pogut verificar la seva execució 


posterior, ja que no es disposa del contracte ni de les possibles modificacions poste-


riors i/o revisions de preus que permetin obtenir l’evidència dels preus de l’exercici 


2012. 
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Inici de l’expedient 


• El contracte número 1 va ser incoat pel president mentre que l’hauria d’haver incoat el 


Ple, ja que supera els límits fixats per l’article 21 de la LRBRL (10% dels recursos ordi-


naris del pressupost i l’import de 6,00 M€). Tampoc no hi ha, per aquest contracte, apro-


vació de la despesa per part del Ple. 


 


• En tots els contractes licitats per procediment obert hi manca l’informe d’intervenció res-


pecte de l’expedient, d’acord amb l’article 67 del TRLCAP, l’article 93 de la LCSP i l’ar-


ticle 109 del TRLCSP. 


 


• En els contractes 7 i 8 hi manca l’informe del secretari previ a l’aprovació del plec de 


clàusules, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP i del TRLCSP. 


 


Mesa de Contractació 


• En els contractes 1, 3, 4, 5, i 7, la Mesa de Contractació estava formada pel gerent, que 


actua per delegació del president i també com a interventor, el secretari i un o dos tèc-


nics. Tenint en compte que el gerent era alhora l’interventor, el president hauria d’haver 


delegat la Presidència de la Mesa en un altre membre de la Mancomunitat, perquè no 


confluïssin les dues figures (Presidència de la Mesa i Intervenció) en una única 


persona.  


 


Adjudicació directa 


• En els expedients 9 a 12, no es va seguir cap dels procediments de contractació pre-


vistos en la normativa vigent, sinó que els serveis es van contractar de forma directa 


sense que existís cap justificació per fer-ho.  


 


• Pel que fa a les factures analitzades amb import inferior al límit per a la contractació 


menor, els expedients 19 i 26-30 corresponen a subministraments periòdics, la despesa 


dels quals per a l’exercici 2012 supera el límit de la contractació menor per als contrac-


tes de subministrament i serveis, motiu pel qual s’hauria d’haver realitzat el corresponent 


procediment de contractació. En concret, es tracta del subministrament d’aliments per 


als animals dels quals té cura el CAAD, amb una despesa en l’exercici 2012 de 59.729 € 


(expedient 19), el servei de tractament del compost sobrant de la planta de com-


postatge, la despesa del qual ascendeix a 25.917 € (expedients 26 i 28), el trasllat del 


rebuig de les deixalleries a l’abocador amb una despesa en l’exercici 2012 de 38.512 € 


(expedient 27), i el subministrament de consumibles de laboratori, que suposen una 


despesa en l’exercici 2012 de 25.429 € (expedients 29 i 30).  
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Pròrrogues 


• En el contracte 1, que finalitzava el 31 de desembre del 2011, d’acord amb el Decret del 


president del 21 de març del 2011, es va concedir la pròrroga contractualment esta-


blerta de tres anys, és a dir, fins al 31 de desembre del 2014. Tot i això, el 24 de juliol 


del 2012 es va concedir una nova pròrroga de deu anys a canvi d’una reducció del 10% 


en el cost del servei. Tot i aquesta disminució en el cost del servei, els plecs només 


preveien la possibilitat de prorrogar el contracte per tres anys i, per tant, aquest servei 


s’hauria d’haver tornat a licitar. 


 


• L’adjudicatari del contracte número 2, que finalitzava l’exercici 2009, va continuar pres-


tant el servei fins a l’exercici 2012.8 La Sindicatura no ha pogut verificar si la pròrroga 


estava prevista en el contracte.  


 


Contractes de gestió de serveis 


• En els plecs de condicions dels contractes de gestió de serveis 1, 3, 4, 5 i 6, s’inclou 


una clàusula que limita la prerrogativa que té l’Administració de rescatar la concessió 


per l’interès públic, ja que només es permet el rescat un cop transcorregut el cinquè any 


de contracte. Aquesta clàusula és contrària a la normativa de contractació. 


 


Criteris de valoració de les ofertes 


• En els contractes 6, 7 i 8, els criteris de valoració de les ofertes, les quals es valoren 


mitjançant la fórmula establerta en els plecs, representen el 40% de la valoració total, 


mentre que els criteris subjectius suposen el 60%. D’acord amb l’article 134 de la LCSP 


i l’article 150 del TRLCSP, en els casos en què als criteris avaluables mitjançant fór-


mules se’ls atribueix una ponderació inferior a la resta de criteris, s’ha de constituir un 


comitè d’un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l’òrgan pro-


ponent del contracte i amb qualificació apropiada, per avaluar les ofertes conforme a 


aquests criteris, o encomanar l’avaluació a un organisme tècnic especialitzat i fixat en 


els plecs. La Mancomunitat, però, no segueix aquest procediment i, per tant, la valo-


ració de les ofertes vulnera la normativa aplicable. 


 


• En els contractes 3, 4, 7 i 8, les fórmules utilitzades per la valoració de l’oferta eco-


nòmica donen puntuacions molt similars a l’oferta més econòmica i la més cara, fet que 


disminueix la importància relativa del criteri econòmic enfront del criteri tècnic. Aquesta 


pràctica va en contra de la preponderància que han de tenir els criteris objectius ob-


tinguts mitjançant fórmules tal com estableix l’article 134.2 de la LCSP i el 150 del 


 


 


8. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


44 


TRLCSP. En el cas dels contractes 3 i 7, els criteris subjectius han estat decisius a l’hora 


de la seva adjudicació.  


 


• En els contractes 1, 3 i 4 a 8, els plecs de bases estableixen la puntuació màxima que 


s’ha d’aplicar a cada criteri tècnic d’adjudicació, però no estableixen els criteris ob-


jectius que s’han de seguir per obtenir la puntuació concreta de cada oferta; així, per-


meten un excés de discrecionalitat a l’hora de valorar les ofertes i, per tant, vulneren el 


principi de transparència en l’adjudicació dels contractes. 


 


Addicionalment, els informes dels tècnics dels expedients fiscalitzats no inclouen les 


explicacions i/o justificacions de les puntuacions que s’atorguen a cada una de les 


ofertes. Per preservar els principis de transparència i d’igualtat de tracte, els informes 


dels tècnics haurien d’incloure la motivació de la puntuació atorgada dins de cada 


interval previst en els plecs de bases per a cada criteri. 


 


• En els contractes 3, 4 i 7 la Mesa de Contractació va obrir en el mateix acte el sobre de 


l’oferta tècnica i el sobre de l’oferta econòmica. Pel contracte 7, d’acord amb l’article 


134 de la LCSP, l’oferta econòmica s’havia d’obrir un cop determinada la valoració de 


l’oferta tècnica, per tal d’evitar que la valoració dels criteris subjectius fos determinant 


en l’elecció de l’adjudicatari.  


 


• Amb relació als contractes 3 i 4, l’expedient només contenia la part de l’oferta eco-


nòmica que fa referència als costos fixos de les deixalleries i no contenia la part 


corresponent als preus per tona recollida. Per tant, no ha estat possible fiscalitzar la 


valoració de les ofertes.  


 


• En els contractes 1, 3, 4, 5 i 6, dins els criteris tècnics de valoració de les ofertes es 


valora la solvència tècnica del licitador, l’experiència amb l’Administració pública, i les 


condicions tècniques que ofereix, com ara l’equipament, els mitjans auxiliars i els re-


cursos materials per a la prestació del servei. La consideració d’aquests criteris com a 


criteris de valoració de les ofertes no s’ajusta a les disposicions contingudes en les 


directives comunitàries ni en les lleis de contractes, que el consideren un criteri d’a-


creditació de la solvència de l’empresa.  


 


En el contracte 3, el resultat de l’adjudicació hauria estat un altre si no s’haguessin tingut 


en compte aquests criteris d’adjudicació.  


 


Garanties 


• En els expedients 4 i 5, la garantia constituïda és inferior al 4% de l’import del contracte 


que requerien els plecs de condicions del contracte d’acord amb l’article 38 del 


TRLCAP. 
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Publicitat de l’adjudicació 


• En els expedients dels contractes 1, 3, 4 i 5 no s’ha fet publicitat de l’adjudicació com 


requereix l’article 93 del TRLCAP, mentre que en l’expedient 6 l’adjudicació s’ha pu-


blicat en el perfil del contractant, però no en els diaris oficials com requereix l’article 138 


de la LCSP.  


 


Revisió de preus 


• En el contracte 1, segons els plecs, la revisió de preus s’ha de fer d’acord amb l’índex 


de preus al consum mentre que en el contracte signat aquesta condició es canvia per 


l’índex de preus del transport per les despeses de transport. A més, el cost de l’abo-


cador s’ha de revisar fent coincidir el preu amb el que es pacti amb l’Entitat Metro-


politana del Medi Ambient de Barcelona. Aquest fet suposa la modificació d’un aspecte 


essencial del contracte, la qual cosa contravé els principis que regeixen la contractació 


pública.  


 


• En els contractes 6, 7 i 8, els plecs preveien que la revisió de preus es faria d’acord 


amb l’IPC mentre que, d’acord amb l’article 78 de la LCSP i l’article 90.3 del TRLCSP, la 


revisió de preus no pot superar el 85% de la variació de l’IPC.  


 


Clàusules contractuals diferents de les previstes en la licitació 


• El contracte número 1 es va adjudicar a un preu d’adjudicació més baix que el de 


l’oferta presentada i en l’expedient no hi consta la justificació d’aquesta diferència. En 


aquest mateix contracte, la Mancomunitat renuncia a part de les millores proposades 


per l’adjudicatari sense que en l’expedient tampoc hi consti cap justificació. Aquests 


fets suposen que no tots els licitadors han tingut les mateixes oportunitats i impliquen un 


detriment pels interessos públics. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, en opinió de la Sindicatura, a causa dels possibles efectes de la limitació 


descrita en l’observació 1 i dels efectes molt significatius dels fets descrits en l’obser-


vació 4, el Compte general no expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació 


financera de la Mancomunitat a 31 de desembre del 2012, i dels resultats, i la liquidació 


pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data, segons el marc 


normatiu d’informació financera aplicable i, en particular, els principis i criteris compta-


bles que conté. 
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3.1. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la Mancomunitat 


corresponents a l’exercici 2012. 


 


Limitació a l’abast 


1. La Mancomunitat no disposa d’un inventari de béns ni cap detall o registre auxiliar dels 


comptes d’immobilitzat i patrimoni rebut en cessió, per tant no s’han pogut fiscalitzar 


aquests comptes (vegeu els apartats 2.3.1.1 i 2.3.1.3). 


 


Fiscalització economicofinancera 


2. Des de l’exercici 2005, la funció interventora ha estat exercida pel gerent de la Manco-


munitat, fet que suposa una greu manca de segregació de funcions, atès que la fiscalit-


zació i l’aprovació de les operacions recauen en la mateixa persona (vegeu l’apartat 


1.2.3). 


 


3. En la confecció del pressupost inicial hi manca9 el detall en la memòria explicativa del 


president i en l’informe econòmic i financer elaborat per l’interventor, la valoració dels 


llocs de treball en l’annex de personal, i informació descriptiva de les inversions a rea-


litzar en l’annex d’inversions (vegeu l’apartat 2.1). 


 


4. La Mancomunitat reconeix, cada any, obligacions sense una despesa real que les su-


porti per tal d’exhaurir el pressupost de despeses, i deixa de reconèixer ingressos 


pressupostaris en l’exercici en què es cobren, quan no els necessita per al finançament 


de la seva activitat. El 31 de desembre del 2011 i del 2012, els imports acumulats de 


les obligacions reconegudes sense una despesa real que les suporti eren de 3,16 M€ i 


de 4,11 M€, respectivament, mentre que els imports dels ingressos no reconeguts eren 


de 3,51 M€ i de 3,81 M€, respectivament.  


 


En l’exercici 2012 s’han comptabilitzat obligacions sense despesa real per 2,79 M€ i 


s’han deixat de comptabilitzar obligacions reals per 1,83 M€ perquè el pagament s’ha 


fet minorant el saldo acumulat a 31 de desembre del 2011 de les obligacions sense 


despesa real. D’altra banda, s’han deixat de reconèixer 0,80 M€ d’ingressos, i s’han 


reconegut ingressos corresponents a exercicis anteriors per 0,50 M€. 


 


Per tant, en l’exercici 2012, l’efecte net de les obligacions reconegudes sense despesa 


real i dels ingressos no reconeguts suposa que el Resultat pressupostari de l’exercici 


 


 


9. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 
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es troba infravalorat en 1,26 M€ i el Romanent de tresoreria en 7,92 M€ (vegeu l’apartat 


2.2). Així mateix, els resultats d’exercicis anteriors s’haurien d’augmentar en 5,68 M€ i el 


Resultat economicopatrimonial s’hauria d’augmentar en 0,97 M€ (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


5. La totalitat de les despeses incloses en el capítol 4, transferències corrents, 12,30 M€, 


corresponen principalment a serveis contractats que haurien de ser classificades dins 


el capítol 2, despeses en béns corrents i serveis (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


6. En la nòmina del mes d’octubre de 2012, la persona al cap dels serveis comptables va 


ingressar 2.196 € en el seu compte corrent particular sense haver-ne aportat cap justi-


ficació. Arran de la detecció d’aquest fet per la Sindicatura, el 21 de novembre del 


2014 aquesta treballadora va retornar l’import sostret a la tresoreria de la Manco-


munitat. Amb posterioritat a la data de finalització del treball de camp, la Mancomunitat 


ha informat d’altres possibles irregularitats. La Sindicatura, doncs, no pot determinar 


amb seguretat si s’han produït situacions similars que no va detectar durant els treballs 


de fiscalització (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 


 


7. En relació amb els deutors, la Mancomunitat segueix el criteri de comptabilitzar els in-


gressos bancaris per cancel·lar els deutes més antics, i no aquelles factures a les 


quals fa referència el pagament. Aquest fet suposa una manca de control intern ja que 


impedeix la conciliació de les partides pendents amb el deutor i dificulta el control dels 


pagaments. En relació amb el saldo pendent de cobrament de Torrelles de Foix, l’ajun-


tament va reconèixer els saldos pendents amb la Mancomunitat en dos convenis sig-


nats el gener del 2009 i 2010, però no està complint el calendari previst de pagaments 


ni tampoc està pagant la seva aportació anual a la Mancomunitat (vegeu l’apartat 


2.3.1.2). 


 


8. En relació amb el servei de recollida selectiva, la Mancomunitat factura als ajuntaments 


l’import que els pertoca de les factures rebudes del proveïdor, i aquests li paguen 


aquest import directament. Comptablement, la Mancomunitat compensa el saldo a 


cobrar de cada ajuntament amb el deute a pagar al proveïdor. El 31 de desembre del 


2012, la Mancomunitat va compensar amb 0,80 M€ addicionals els 0,32 M€ que mos-


trava el saldo comptable. Aquesta pràctica de compensació de saldos és incorrecta 


atès que el contracte i el deute a pagar és de la Mancomunitat, per la qual cosa els 


ajuntaments haurien de pagar les factures a la Mancomunitat i aquesta pagar al pro-


veïdor (vegeu l’apartat 2.3.1.5).  


 


9. La Mancomunitat no repercuteix IVA en les quotes que corresponen als serveis pres-


tats en la planta de selecció i de compostatge, però sí s’està deduint l’IVA suportat. La 


pràctica de deduir-se l’IVA suportat per operacions destinades a activitats en les quals 


no es repercuteix l’impost, vulnera la normativa d’aquest i suposa una contingència fis-


cal per la Mancomunitat, sense perjudici que pugui fer la regularització corresponent. A 
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la data de finalització del treball de camp, la Mancomunitat té oberts a inspecció els 


exercicis 2011 a 2014 (vegeu l’apartat 2.3.1.5). 


 


Personal 


10. La relació de llocs de treball i la plantilla de personal no contenen part de la informació 


requerida pel Decret 214/1990, com ara la naturalesa dels llocs de treball, les carac-


terístiques essencials, les funcions específiques, els requisits exigits i la forma de pro-


visió de cada lloc de treball, el nombre de places totals i vacants, i les retribucions que 


es deriven de la plantilla. Així mateix, la Mancomunitat contravé els requeriments de 


l’esmentat Decret, ja que no ha fet processos de selecció en la contractació de per-


sonal, i ha vulnerat, per tant, els principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i pu-


blicitat (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 


 


11. La jornada del personal laboral de la Mancomunitat que estableix el Conveni de condi-


cions laborals d’aquest personal és inferior a la jornada que ha de complir el personal 


de les entitats locals d’acord amb la normativa vigent (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 


 


12. Alguns treballadors cobren complements que no estan previstos en la relació de llocs 


de treball ni es troben regulats en el conveni i que tampoc no han estat degudament 


autoritzats. En l’exercici 2012 aquests conceptes ascendeixen a 17.162 € pel total de la 


plantilla (vegeu l’apartat 2.2.2.1). 


 


13. El president de la Mancomunitat rep una quantitat fixa al mes de 500 € sense que hagi 


de presentar justificants de la despesa, el que suposa una remuneració, i no la com-


pensació de despeses per a la realització de la seva tasca com a president. Aquesta 


remuneració no ha estat autoritzada formalment, ni se n’efectua la retenció corres-


ponent de l’IRPF, tenint en compte que es tracta d’una remuneració en espècie (vegeu 


l’apartat 2.2.2.2). 


 


Contractació administrativa 


Les observacions de la fiscalització de la contractació administrativa (vegeu l’apartat 2.5) 


són les següents: 


 


Procediments 


14. En quatre contractes amb un import superior al límit establert per als contractes menors 


no s’ha seguit cap dels procediments de contractació previstos en la normativa vigent, 


sinó que els serveis s’han contractat de forma directa sense que hi hagués cap 


justificació per fer-ho. A més, la contractació de la despesa corresponent a sis factures 


analitzades, i atès que es tracta de subministraments periòdics, s’hauria d’haver licitat 


mitjançant un procediment dels previstos en la normativa vigent en lloc de fer-ho de 
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forma directa, ja que el seu import anual superava els límits per a la contractació 


menor.  


 


15. En un dels contractes fiscalitzats, la Mancomunitat ha concedit una pròrroga superior a 


la prevista en el plec de condicions, la qual cosa suposa una limitació al principi de 


concurrència. En un altre contracte en què s’ha concedit una pròrroga, la Sindicatura 


no ha pogut verificar si aquesta estava prevista en el contracte.10 


 


16. En els plecs de condicions dels cinc contractes de gestió de serveis fiscalitzats, 


s’inclou una clàusula que limita la prerrogativa que té l’Administració de rescatar la 


concessió per l’interès públic, ja que només es permet el rescat un cop transcorregut el 


cinquè any de contracte. Aquesta clàusula és contrària a la normativa de contractació.  


 


17. En dos expedients fiscalitzats, la garantia constituïda és inferior al 4% de l’import del 


contracte que requerien els plecs de condicions del contracte. 


 


18. En quatre expedients no s’ha fet publicitat de l’adjudicació i en un altre, l’adjudicació 


s’ha publicat en el perfil del contractant, però no en els diaris oficials. Per tant, es va 


contravenir la legislació vigent. 


 


Valoració de les ofertes 


19. Els plecs dels contractes fiscalitzats no determinen com es valoraran els criteris la pun-


tuació dels quals no depèn de l’aplicació d’una fórmula que queden, per tant, al criteri 


del tècnic que valora les ofertes i al de la Mesa de Contractació. En els informes dels 


tècnics dels expedients fiscalitzats no s’inclouen les explicacions/justificacions de les 


puntuacions que s’atorga a cada una de les ofertes.  


 


20. Per garantir els principis d’igualtat i transparència els plecs de bases haurien de donar 


preponderància als criteris de valoració que es poden quantificar per referència a 


factors objectius davant d’aquells criteris que depenen d’un judici de valor, i els 


informes tècnics sobre els quals la Mesa de Contractació fonamenta la seva valoració 


haurien d’incloure la motivació de la puntuació atorgada. 


 


21. Les fórmules utilitzades per valorar l’oferta econòmica redueixen substancialment la 


diferència de punts entre l’oferta més econòmica i la més alta. En el cas de dos con-


tractes, els criteris subjectius han estat decisius a l’hora de la seva adjudicació.  


 


22. Dins els criteris tècnics de valoració de les ofertes, en cinc contractes es valoren re-


quisits de solvència tècnica que s’han d’utilitzar per accedir a la licitació i que no 


 


 


10. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 
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poden ser valorats únicament com a criteri d’adjudicació. En un contracte, el resultat 


de l’adjudicació hauria estat un altre si no s’haguessin tingut en compte aquests criteris 


d’adjudicació. 


 


23. En tres dels contractes fiscalitzats, la Mesa de Contractació obre en el mateix acte el 


sobre de l’oferta tècnica i el sobre de l’oferta econòmica. Per tal d’evitar que la va-


loració dels criteris subjectius sigui determinant en l’elecció de l’adjudicatari, l’oferta 


econòmica s’hauria d’obrir un cop determinada la valoració de l’oferta tècnica. 


 


Revisió de preus 


24. En un contracte s’han trobat canvis en les clàusules contractuals pel que fa a la revisió 


de preus, respecte de les previsions del plec de condicions, fet que suposa la modifi-


cació d’un aspecte essencial del contracte. A més, en tres dels expedients fiscalitzats, 


els plecs preveuen que la revisió de preus es farà d’acord amb l’índex de preus al con-


sum. D’acord amb l’article 78 de la LCSP i l’article 90.3 del TRLCSP la revisió de preus 


no pot superar el 85% de la variació de l’índex de preus al consum.  


 


Clàusules contractuals diferents de les previstes en la licitació 


25. Un dels contractes es va adjudicar a un preu d’adjudicació més baix que el de l’oferta 


presentada, i es va renunciar a part de les millores proposades per l’adjudicatari, sense 


que en l’expedient hi consti cap justificació. Aquests fets suposen una vulneració de la 


igualtat d’oportunitats dels licitadors i un detriment pels interessos públics. 


 


Mancances formals 


26. A l’inici de l’expedient hi manca l’informe d’intervenció pels contractes licitats per pro-


cediment obert, i l’informe del secretari previ a l’aprovació del plec de clàusules en dos 


contractes.  


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


A continuació s’inclouen els aspectes que s’han posat de manifest arran del treball de 


fiscalització, i que la Sindicatura recomana corregir en el futur: 


 


1. Es recomana que s’agiliti el nomenament d’un funcionari interventor, atesa la manca de 


segregació de funcions existent actualment entre la fiscalització i l’aprovació de les 


operacions, ja que la figura del gerent i de l’interventor coincideixen en la mateixa 


persona. Addicionalment, i pel mateix motiu, el president de la Mancomunitat hauria de 


delegar en un altre membre de la Mancomunitat diferent del gerent, les funcions que 


exerceix en la Mesa de Contractació. 
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2. S’hauria de fer un inventari dels béns propietat de la Mancomunitat que permetés 


obtenir el detall dels comptes inclosos en l’immobilitzat i del patrimoni rebut en cessió.  


 


3. Perquè els comptes de la Mancomunitat expressin la imatge fidel del patrimoni, de la 


situació financera i dels resultats, s’haurien de corregir totes aquelles pràctiques que 


ho impedeixen, com ara registrar obligacions que no són despesa real o deixar de 


comptabilitzar ingressos pressupostaris, comptabilitzar les despeses en béns corrents i 


serveis com a transferències corrents, no separar entre curt i llarg termini en imports a 


cobrar d’ajuntaments, elaborar la Memòria amb mancances en el contingut, etc. 


 


4. En relació amb els cobraments dels deutors, la Sindicatura recomana que la Manco-


munitat en realitzi una gestió acurada, perquè es pugui dur un control efectiu de les 


factures cobrades i de les pendents de cobrament. Així mateix, seria recomanable que 


fes les gestions oportunes per assegurar el cobrament dels imports a cobrar d’aquells 


ajuntaments que incompleixin el calendari previst de pagaments o deixin de pagar la 


seva aportació anual a la Mancomunitat.  


 


5. Quant als serveis realitzats per compte dels ajuntaments, la Mancomunitat no hauria de 


compensar els saldos a cobrar d’aquests amb els saldos que ha de pagar al proveïdor. 


Així mateix, els ajuntaments haurien de pagar les factures a la Mancomunitat, atès que 


aquesta és la titular del contracte i el deute, en lloc de pagar al proveïdor que presta el 


servei.  


 


6. La Mancomunitat hauria d’implementar un circuit de control de les despeses i paga-


ments de forma que es garanteixi que tots tenen la corresponent autorització de l’òrgan 


competent i s’evitin els pagaments indeguts.  


 


7. Caldria que la Mancomunitat efectués els canvis oportuns en els procediments de 


contractació per millorar tot el procés, de manera que es garantís una adequada 


segregació de funcions i es permetés la concurrència en igualtat de condicions a tots 


els possibles licitadors. 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització fou tramès, en data 7 


de maig del 2015, al president de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, per 


tal que si fos el cas presentés les al·legacions corresponents en el termini establert. 


 


Es transcriu a continuació la resposta de la Mancomunitat al contingut de l’informe, rebuda 


a través del portal de l’EACAT amb registre d’entada número 1437, del 20 de maig del 


2015: 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 13/2015 


52 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: 07/05/2015 


 


S’adjunten al·legacions a l’Informe de fiscalització ref. 13/2014-F, exercici 2012. 


 


Frederic Ràfols Barrufet 


 


 


Data de la signatura: 10:44:45 20/05/2015 


Signant: CPISR-1 C Frederic Ràfols Barrufet 


 


 


 


 


Frederic Ràfols Barrufet, Gerent de la Mancomunitat Penedès Garraf i actuant en nom 


d’aquesta, amb domicili a l’Avda. Cubelles, 88, de Vilanova i la Geltrú, havent rebut el 


Projecte d’Informe de fiscalització ref. 13/2014-F, exercici 2012, presenta les se-


güents al·legacions. 


 


 


1. A l’apartat 2.1. Aprovació i retiment de comptes. Aprovació del pressupost. Es fa 


l’observació de que “No s’hi adjunta el Pla i programes d’inversió i finançament 


d’un termini de quatre anys, que regula l’article 166 de la Llei reguladora de les 


hisendes locals”. Aquest article diu que les entitats locals “poden” formular 


aquests plans i programes però és el cas que l’any 2012 aquesta Mancomunitat 


no formula cap pla o programa d’aquest tipus per la qual cosa no correspon 


adjuntar-los i, en conseqüència, no correspon efectuar cap observació. 


 


2. Als darrers paràgrafs de l’apartat 2.2, Estat de liquidació del pressupost, diu que 


a 31 de desembre de 2012 s’han comptabilitzat obligacions reconegudes sense 


despesa real per 4,11 M€ i que no s’han reconegut ingressos per import de 


3,81 M€, cosa que suposa una infravaloració del Resultat pressupostari de l’exer-


cici i del Romanent de tresoreria per 7,92 M€. De cap manera es pot admetre el 


raonament de l’auditor afegint aquests 7,92 M€ al Romanent de tresoreria doncs 


 


• Bona part de les despeses reconegudes l’any 2012 es van pagar l’any 2013 i 


següents amb la finalitat que fixava el pressupost de 2012. Aquest fet es pro-


dueix especialment en les despeses del capítol VI, inversions.  


 


• En els ingressos, es fa cas omís de l’article 191.2 de la Llei d’hisendes locals 


quan diu “la quantificació del romanent de tresoreria s’ha de dur a terme tenint 


en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que 


reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es 


consideri que és impossible o difícil recaptar-los”. 


 


• També haurien de tenir un tractament específic els ingressos provinents de 


subvencions que prèviament requereixen una justificació. La incorporació de 


la totalitat d’aquests ingressos al romanent és temerària i il·legal.  
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• Es fa cas omís de l’acord del Ple de la Mancomunitat de 8 de juliol de 2008 pel 


qual es defineix el destí dels ingressos provinents dels ajuntaments en con-


cepte de “Quota per noves reserves d’aigua i increments de consum” per la 


qual cosa els saldos d’aquest compte, de 869.794 € no es poden incorporar de 


cap manera al Romanent de Tresoreria doncs tenen un destí finalista. 


 


• En definitiva, que l’addició de la totalitat dels ingressos no reconeguts que 


efectua l’auditor es fa prescindint dels més elementals principis de prudència i 


infringint el dit article 191.2 de la Llei d’hisendes locals per la qual cosa no es 


pot considerar adequada.  


 


3. Tot plegat fa que les infravaloracions del Resultat pressupostari i del Romanent de 


tresoreria estiguin molt lluny del que diu l’auditor al seu informe. La mateixa ob-


servació anterior s’ha d’efectuar a la manifestació que s’efectua al darrer paràgraf 


de l’apartat 2.3.1. 


 


4. La mateixa observació anterior s’ha d’efectuar a la manifestació que s’efectua al 


darrer paràgraf de l’apartat 2.4. Memòria. 


 


5. A l’apartat 2.2.2.1. Despeses de personal. Condicions del personal. És cert que 


del Conveni de condicions laborals 2004-2007 es dedueix una jornada laboral de 


1.554 hores anuals, equivalent a 35 hores setmanals, però a resultes del Reial 


Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, es va establir la nova jornada de 37,5 hores 


setmanals cosa que s’obvia a l’informe.  


 


6. A l’apartat 2.2.2.2. Indemnitzacions per raó del servei. Diu que el President de la 


Mancomunitat rep una quantitat fixa que no ha estat autoritzada formalment. Cal 


fer constar que segons acord del Ple de la Mancomunitat de data 29 de setembre 


de 2011, el President de la Mancomunitat percep una dieta de 120 euros per 


cada sessió del Ple, de la Comissió de Govern, de Comissió Informativa o Grup 


de Treball que presideixi, per la qual cosa cal dir que sí que ha estat autoritzada 


formalment. Durant l’any 2012 el President va presidir 2 sessions plenàries, 3 


Juntes de Govern, 6 reunions al domicili de diferents ajuntaments i va realitzar 28 


sessions de treball amb el Gerent i altres càrrecs de la Mancomunitat. 


 


7. A l’apartat 2.2.2.2. Transferències corrents. Al segon paràgraf de la pàgina 33 en 


referència a la subrogació en el contracte entre l’A.C.A. i Drace Sav-Dam UTE diu 


que la Sindicatura no ha pogut verificar si els preus aplicats en les factures re-


budes s’ajusten a la clàusula del contracte. La Mancomunitat no subscriu en ab-


solut aquesta afirmació. En primer lloc l’auditor no ens va requerir per demanar a 


l’A.C.A. la còpia del contracte. En segon lloc, la Mancomunitat disposa del Plec 


de Condicions que va regir el concurs convocat per l’A.C.A. i pot verificar els 


preus que s’apliquen a les factures. En tercer lloc, l’A.C.A. verifica a priori les des-


peses que la Mancomunitat certifica i aporta els fons a aquesta per a que pagui al 


proveïdor per les quals coses hi ha una doble verificació de l’exactitud de les 


despeses realitzades en base a aquest contracte. 


 


8. A l’apartat 2.3.1.5. Creditors a curt termini. Creditors. Administracions públiques, 


al final del paràgraf (pàgina 46) diu que “la Mancomunitat té oberts a inspecció 


els exercicis 2011 a 2014” sense que ens consti cap comunicació en aquest 


sentit. 
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9. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Manca de l’expedient. En referència 


a la subrogació en el contracte entre l’A.C.A. i Drace Sav-Dam UTE diu que la 


Sindicatura no ha disposat de la documentació relativa al procediment de lici-


tació i d’adjudicació i que no pot tenir evidència dels preus de l’exercici 2012. La 


Mancomunitat no subscriu en absolut aquesta afirmació. En primer lloc, com s’ha 


dit, l’auditor no ens va requerir per demanar a l’A.C.A. la còpia del contracte. En 


segon lloc, en data 30 de gener de 2009 la Mancomunitat i l’A.C.A. van signar un 


conveni de col·laboració que, entre d’altres qüestions, contemplava la subro-


gació del contracte “Contractació del servei d’explotació, conservació i man-


teniment dels sistemes de sanejament de Sitges - Sant Pere de Ribes i Vilanova i 


la Geltrú” amb base al Plec de Condicions que va regir el concurs convocat en el 


seu dia per l’A.C.A. Mitjançant decret de Presidència de data 17 de desembre de 


2010, la Mancomunitat va prorrogar el contracte fins a 31 de desembre de 2011 i, 


d’acord amb l’A.C.A., va establir els preus de l’exercici 2011. Posteriorment, en 


data 15 de juny de 2011, la Mancomunitat, seguint novament les directrius de 


l’A.C.A., va revisar a la baixa els preus a partir de l’1 de juny de 2011, prorrogà el 


contracte fins a 31 de desembre de 2012 i, seguint indicacions de l’A.C.A., va 


establir una nova rebaixa per als preus a aplicar el 2012, aplicant uns factors cor-


rectors del 0.9314 durant l’any 2011 i del 0.96 durant l’any 2012, cosa que feia 


evidents els preus a aplicar.  


 


10. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Inici de l’expedient. Es diu que el 


contracte 1 (Concessió gestió... residus a dipòsit controlat) de l’exercici 2007 va 


ser incoat pel president quan l’hauria d’haver incoat el Ple. El cas és que en data 


28 de novembre de 2006 el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost per 


a l’exercici 2007 en el que figurava explícitament la partida “3000.400.22705, 


Trasllat a abocador extern” en base a la qual en data 28 de febrer de 2007 el Pre-


sident de la Mancomunitat va aprovar inicialment el Plec de clàusules admi-


nistratives i les va sotmetre a informació pública. Posteriorment, en data 12 d’abril 


de 2007, no havent-se presentat al·legacions, el va aprovar definitivament. En 


data 29 de novembre de 2007 el Ple de la Mancomunitat, a la vista dels exces-


sius preus oferts en el concurs, va autoritzar al President a contractar amb l’em-


presa que oferís millors condicions a la Mancomunitat. I el mateix dia va aprovar 


el Pressupost de l’exercici 2008 dotant novament una partida “3000.400.22705, 


Trasllat a abocador extern”. De tot plegat difícilment es pot deduir que el con-


tracte va ser incoat pel President doncs aquest va actuar sempre per mandat del 


Ple de la Mancomunitat. 


 


11. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Pròrrogues. Amb referència al ma-


teix contracte 1 (Concessió gestió... residus a dipòsit controlat) i la nova pròrroga 


concedida a canvi d’una reducció del 10% en el cost del servei, es diu que 


s’hauria d’haver tornat a licitar. L’auditor no fa cap consideració de que aquesta 


pròrroga es proposa a l’empresa concessionària en el marc: a) de la Llei Orgà-


nica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 


amb l’objectiu de possibilitar la sostenibilitat financera dels municipis membres 


millorant la seva capacitat per finançar les despeses obligatòries futures, l’efi-


ciència en l’assignació i utilització de recursos i la racionalització de la seva des-


pesa i, b) de la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2015, de 20 de març, de 


mesures fiscals, financeres i administratives, de la Generalitat de Catalunya, que 


estableix que les modificacions de contractes administratius que es duguin a 
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terme durant l’exercici pressupostari de 2012 derivades de l’aplicació de me-


sures d’estabilitat pressupostària es realitzen per raons d’interès públic. Tampoc 


fa cap consideració que en el concurs inicial no es va presentar cap altre licitador 


a part del que en resultà adjudicatari per la qual cosa, en principi, no hi han altres 


industrials directament afectats per la pròrroga concedida. 


 


12. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Pròrrogues. Amb referència al ma-


teix contracte 2 (Explotació... sanejament Vilanova, Ribes-Sitges) i en base al Plec 


de Condicions que ho preveia, per decret de Presidència de data 17 de de-


sembre de 2010 s’aprovà la pròrroga del contracte fins a 31 de desembre de 


2011 i per resolució de 15 de juny de 2011 s’aprovà la pròrroga del contracte fins 


a 31 de desembre de 2012. 


 


13. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Criteris de valoració de les ofertes. 


Els diferents plecs de condicions han passat prèviament el procés d’exposició 


pública sense que s’hagin presentat reclamacions o, en el seu cas, aquestes han 


estat resoltes. 


 


14. A l’apartat 2.5.3. Resultats de la fiscalització. Clàusules contractuals diferents de 


les previstes en la licitació. Amb referència al citat contracte 1 (Concessió ges-


tió... residus a dipòsit controlat) es diu que es va adjudicar a un preu més baix 


que l’ofert; que la Mancomunitat renuncia a part de les millores proposades i que 


aquests fets suposen que no tots els licitadors han tingut les mateixes opor-


tunitats. El cas és que no es va presentar cap altre licitador i en conseqüència no 


hi havia possibles perjudicats, que l’única oferta presentada significava un in-


crement de preus extraordinari sobre els vigents en aquells moments i que la 


Mancomunitat va negociar una rebaixa de l’oferta presentada a canvi de la 


renúncia a una part de les millores presentades i a l’assumir la revisió de preus 


de l’eliminació dels residus coincidint amb els que l’adjudicatari pactés cada any 


amb l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient de Barcelona, revisions que fins a la 


data evolucionaven per sota de l’increment de l’índex de preus al consum. 


 


15. A l’apartat 3.1. Observacions. Fiscalització economicofinancera. Punt 4. Es fa cas 


omís de l’article 191.2 de la Llei d’hisendes locals quan diu “la quantificació del 


romanent de tresoreria s’ha de dur a terme tenint en compte els possibles in-


gressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi els 


drets pendents de cobrament que es consideri que és impossible o difícil re-


captar-los”. O sigui, que la suposició que efectua l’auditor es fa prescindint dels 


més elementals principis de prudència i infringint el dit article 191.2 de la Llei 


d’hisendes locals per la qual cosa no es pot considerar adequada.  


 


16. A l’apartat 3.1. Observacions. Fiscalització economicofinancera. Punt 4. Donem 


per reproduïdes les manifestacions fetes a l’al·legació número 2. 


 


17. A l’apartat 3.1. Observacions. Fiscalització economicofinancera. Punt 6. Arran de 


la detecció per part de la Sindicatura de l’ingrés irregular de 2.196 € per part de 


la cap dels serveis comptables, el President de la Mancomunitat va ordenar una 


investigació de tots els moviments de tresoreria efectuats per aquesta persona en 


el període de l’1 de gener de 2006 fins al novembre del 2013 en que va finalitzar 


la seva relació laboral amb la Mancomunitat. En va resultar que s’havien fet 
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diversos ingressos indeguts al seu compte particular i també s’havien cobrat in-


degudament diverses quantitats en efectiu. En data 11 de març de 2015 la in-


teressada va retornar totes les quantitats exigides per la Mancomunitat amb els 


corresponents interessos de demora i en data 12 de març de 2015 el Gerent de 


la Mancomunitat en nom de la seva Comissió de Govern, que ho va acordar en 


sessió del dia 7 de març anterior, va presentar una denúncia dels fets al Jutjat 


d’Instrucció de Vilanova i la Geltrú per possible delicte d’apropiació de diners pú-


blics. Posteriorment, en data 4 de maig de 2015 el President i el Gerent es van ra-


tificar en la denúncia davant el Jutjat d’Instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú. 


 


18. A l’apartat 3.1. Observacions. Fiscalització economicofinancera. Punt 9. Diu que 


la Mancomunitat té oberts a inspecció els exercicis 2011 a 2014 sense que ens 


consti cap comunicació en aquest sentit. 


 


19. A l’apartat 3.1. Observacions. Personal. Punt 11. És cert que del Conveni de 


condicions laborals 2004-2007 es dedueix una jornada laboral de 1.554 hores 


anuals, equivalent a 35 hores setmanals, però a resultes del Reial Decret-Llei 


20/2012, de 13 de juliol, es va establir la nova jornada de 37,5 hores setmanals 


cosa que s’obvia a l’informe.  


 


20. A l’apartat 3.1. Observacions. Personal. Punt 13. Segons acord del Ple de la Man-


comunitat de data 29 de setembre de 2011, el President de la Mancomunitat per-


cep una dieta de 120 euros per cada sessió del Ple, de la Comissió de Govern, 


de Comissió Informativa o Grup de Treball que presideixi. Durant l’any 2012 el 


President va presidir 2 sessions plenàries, 3 Juntes de Govern, 6 reunions al do-


micili de diferents ajuntaments i va realitzar 28 sessions de treball amb el Gerent i 


altres càrrecs de la Mancomunitat. 


 


21. A l’apartat 3.1. Observacions. Contractació administrativa. Punt 15. Concessió de 


pròrrogues superiors a les previstes. Ens remetem al que ja s’ha expressat a les 


al·legacions 11 i 12 anteriors. 


 


22. A l’apartat 3.1. Observacions. Revisió de preus. Punt 24. Diu que s’han trobat 


canvis en les clàusules contractuals referents a la revisió de preus, fet que su-


posa la modificació d’un aspecte essencial del contracte. D’acord amb el que 


s’explicita a l’al·legació 14 anterior, la negociació amb l’únic licitador va abastar 


no només la revisió de preus sinó també el preu inicial d’adjudicació i les millores 


ofertes. 


 


23. A l’apartat 3.1. Observacions. Clàusules contractuals diferents de les previstes en 


la licitació. Punt 25. Diu que es va adjudicar a un preu inferior a l’ofert i es va re-


nunciar a part de les millores proposades. D’acord amb el que s’explicita a 


l’al·legació 14 anterior, la negociació amb l’únic licitador va abastar no només el 


preu inicial sinó també la revisió de preus i les millores ofertes. 


 


Vilanova i la Geltrú, 21 de maig de 2015. 


 


Frederic Ràfols Barrufet 


Gerent 
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5. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades pel gerent de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i 


Garraf han estat degudament analitzades i valorades pel Ple de la Sindicatura de Comptes. 


S’accepta l’al·legació 1 i, arran de l’al·legació 12, es modifica lleugerament el text de 


l’apartat 2.5.3. Com a conseqüència d’això, es modifiquen parcialment les observacions 3 i 


15, tal com s’indica en les notes a peu de les pàgines corresponents. 


 


Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe, ja sigui perquè la 


Sindicatura considera que són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe, 


o perquè no comparteix els judicis que s’hi exposen.  
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