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5.1 Control Intern 
 
5.1.4 Observacions per entitats 
 
5.1.4.3 Innova Grups d’Empreses Municipals de Reus, SA. 
 
Durant els exercicis 2009 i 2010 la Societat va assumir la despesa dels Serveis de Neteja i 
Seguretat de les instal·lacions que ocupa l’Hospital Sant Joan de Reus, subrogant-se en els 
contractes inicialment subscrits. Segons se’ns manifesta aquest fet és conseqüència de ser 
Innova la propietària de l’immoble. Els imports d’aquestes despeses són posteriorment 
repercutides a la societat gestora de l’hospital.  
 
El quadre següent mostra el volum de despesa pels serveis indicats: 
 

Tipus Exercici Import Proveïdor 

Servei de Neteja 2009    1.298.327,31   Serveis i Manteniments Prim 

 2010    1.666.595,72   Serveis i Manteniments Prim 

  2011      166.063,71   Serveis i Manteniments Prim 

Servei de Seguretat 2009      320.104,96   Seguridad Sansa 

 2010      513.470,65   Seguridad Sansa 

  2011      185.057,49   Seguridad Sansa 
 
Durant l’exercici 2011 els serveis es presten durant els dos primers mesos sent posteriorment 
licitats  per  l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM. 
 
En l’exercici 2006 Innova va reconèixer el deute que tenia l’Ajuntament de Reus amb l’Hospital 
Sant Joan de Reus per un import de 4.063.830,02 euros per l’adquisició del terreny anomenat 
Pich Aguilera. Els interessos meritats del 2007 al 2009 per un import de 405.555,20 van ser 
capitalitzats com a més valor dels terrenys al tancament de l’exercici 2009. D’acord amb els Pla 
General de Comptabilitat de les empreses immobiliàries només es poden capitalitzar 
interessos pels terrenys fins que estiguin disponibles per a iniciar la construcció i mentre 
s’estiguin efectuant treballs sobre el terreny com per a preparar-lo per a poder construir. 
Aquesta incidència va ser  subsanada a l’exercici 2010.  Des de l’exercici 2010 es registren com 
a despesa de l’exercici. 
 
Aquesta modificació obeeix únicament a un criteri comptable.  
 
I la  capitalització dels interessos, retrocedida l’exercici 2010 tal i com s’assenyala,  no  ha 
suposat un perjudici econòmic ni per a la societat , ni per a l’Ajuntament : els terrenys, d’acord 
a la  normativa comptable, no pateixen depreciació de valor i per tant no correspon dotar 
amortització. 
 
Figura en l’actiu del balanç de la Societat al tancament dels exercicis 2010 i 2011en l’apartat 
d’inversions financeres a llarg termini, i com a deutors diversos de l’actiu corrent,  la subvenció 
de capital pendent de cobrament corresponent al finançament de les infraestructures sanitàries 
del Nou Hospital de Reus. 
 
 
Els imports esmentats són els següents: 
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Apartat Exercici Import 

Inversions Financeres a ll/t 2010 65.636.428 

 2011 60.587.472 
Actiu Corrent (deutors 
diversos) 

2010 5.048.956 

 2011 5.048.956 
 
D’acord amb els convenis subscrits entre l’Ajuntament de Reus i el Catsalut per una banda, i 
l’Ajuntament i la Societat per altra, es troben previstes les transferències de capital per 
l’Ajuntament de Reus per al finançament de la construcció de l’Hospital, pels imports dels 
cobraments descrits des del 2011 fins al 2024.  
No obstant, el reconeixement de les obligacions futures per part de l’Ajuntament vindran 
condicionades per la seva disponibilitat pressupostària. 
 
Aquest fet ja s’esmenta cada any en l’Informe dels Auditors dels Comptes Anuals.  
 
La norma comptable recomana registrar l’anualitat de la subvenció any a any. La societat va 
creure oportú, però, reconèixer al Balanç la subvenció sencera, indicant la quota a cobrar l’any 
següent a l’Actiu Corrent així com les posteriors quotes com Inversions Financeres a llarg 
termini. Tanmateix i com a contrapartida al Patrimoni Net es recull la totalitat de l’esmentada 
subvenció, neta de l’efecte impositiu. Els motius són: 
- Reconèixer un conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i el CatSalut de quantia i 
rellevància cabdal per l’empresa. 
 
- De cara a l’obtenció de finançament  bancari, ja sigui per l’entitat com altres empreses 
del Grup, oferir un balanç el més sanejat possible amb el reflex d’un dret de cobrament a llarg i 
d’una font de finançament en forma de subvenció. 
 
- Oferir una imatge més fidel de l’empresa. 
 
 
Al tancament de l’exercici 2011 consten en entitat financeres treballadors amb firmes 
autoritzades els quals ja no ostentaven cap càrrec. Als efectes d’un adequat control es 
recomana que les signatures autoritzades en les entitats financeres siguin actualitzades. Hem 
constatat que en data 25 de juliol del 2011 es va enviar a les entitats financeres un correu 
electrònic i un CD amb les escriptures notarials indicant aquests canvis. 
 
L’empresa actua ràpidament cada cop que hi ha un canvi de signatura autoritzada. De fet 
l’informe ja esmenta que el mes de juliol de 2011 s’ha enviat un CD amb les escriptures a 
totes les entitats financeres. Cal recordar que el nou Consell va prendre possessió el 23 de juny 
de 2011.  
 
Si alguna entitat no té les dades dels autoritzats de l’empresa actualitzades és degut a que no 
han registrat les dades entregades el 25 de juliol de 2011. 
 
Les entitats financeres amb les que el Grup d’Empreses té contractat el sistema de Cash-
Pooling tenen les dades de les persones autoritzades degudament actualitzades. 
 
 
5.1.4.4 Entitat Pública Empresarial Innova 
 
L’entitat no disposa d’un contracte que reguli les prestacions de servei i despeses generals que 
li són repercutides per Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus, SA, si bé els imports 
facturats anualment són poc significatius. 
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La realització d’aquestes tasques per part d’INNOVA, deriva del ja previst en aquest sentit en la 
memòria de constitució de l’entitat i de l’acord adoptat en el 1r Consell d’Administració d’EPEL 
INNOVA el dia 17/10/2008, que expressamet va acordar “encarregar a INNOVA 
S.L.(actualment SA), la gestió i administració de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.” 
 
 
L’entitat realitza arqueigs de caixa de forma periòdica, si bé al tancament de l’exercici no es 
deixa constància de la seva realització. 
 
Es realitza arqueig de caixa periòdicament, en especial a final d’any. Els arquejos estan signats 
pel caixer i el comptable. El llibre de caixa, amb detall de cada moviment, està signat per 
gerència. 
 
Cal tenir en compte que el saldo mig de caixa és d’uns 250 euros amb un moviment mínim 
durant l’any (mitjana de 2 moviments al mes). 
 
 
6. Contractació 
 
6.1 Subjecció a la normativa de contractació pública  
 
Les entitats que conformen el grup d’empreses de l’Ajuntament de Reus, en tant que entitats 
de capital  majoritàriament municipal, formen part del sector públic, fet que les obliga a 
subjectar-se a la normativa de contractació pública. 
En el període que es revisa, la norma vigent ha estat, majoritàriament, la Llei 30/2007 de 
contractes del sector públic, derogada posteriorment en aprovar-se la refosa de la mateixa 
norma mitjançant  el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En aquest sentit, cal 
indicar que les referències a articles que es fan en aquest informe són, habitualment,  els que 
eren vigents en el període revisat. 
 
Atenent a la normativa i manifestacions efectuades per part de les Juntes Consultives de 
Contractació Administrativa, les entitats que  han estat creades per a satisfer necessitats 
d’interès general que no tenen caràcter industrial o mercantil,  atenent principalment al seu 
objecte de prestació de serveis públics i d’acord amb els termes i les condicions establerts en 
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees,  s’haurien de considerar 
com a poder adjudicador no administració pública.  
 
En aquest sentit, entenem que el conjunt de les entitats que conformen el grup empresarial de 
l’Ajuntament de Reus tenen una  finalitat pública que han de satisfer, la qual s’emmarca 
plenament dins de les competències públiques, pel que els hi correspondria classificar-les com 
a poder adjudicador no administració pública. 
 
Tot i així, determinades entitats s’han considerat com a entitat del sector públic i no com a 
poder adjudicador no administració pública fet que pot comportar que es donin certs 
incompliments propis dels requeriments de la norma als poders adjudicadors no administració 
pública. 
 
Aquestes societats són: 
 

� Reus Transport Públic, SA 
� Aparcaments i Mercats de Reus, SA 
� Aigües de Reus, Empresa Municipal, SA 
� Gestió Ambiental i Abastament, SA 
� Sanejament Ambiental, SA 
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� Gestió Urbanística Pública, SA 
� Gestió de Serveis Funeraris, SA 

 
 
6.2 Inexistència d’Instruccions Internes de Contractació. 
 
Per la seva part, l’article 175 LCSP reclama a aquestes entitats l’aprovació d’unes Instruccions 
Iternes de Contractació (IIC) per part dels seus òrgans competents per tal que es regulin llurs 
procediments de contractació de manera que quedin garantits els principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i s’assegurin que el 
contracte s’adjudiqui a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
No s’ha pogut evidenciar l’existència de les referides instruccions a les empreses següents: 
 

� Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA 
� Gestió Integral Sanitària i Assitencial, AIE 
� Centre Oftalmològic de Reus, SL 
� Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL 

 
Així com  les societats inactives, Grup d’Atenció Primària de la Salut, SA i Ginsa Serveis Integrals 
de Gestió, SA 
 
 
6.3 Publicitat en el perfil del contractant 
 
L’article 42 LCSP regula el perfil del contractant, segons el qual a efectes d’assegurar la 
transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de les entitats, i 
sens perjudici d’utilitzar altres mitjans de publicitat, els òrgans de contractació han de difondre 
a través d’internet, el seu perfil del contractant. El perfil del contractant és l’espai on incloure 
qualsevol dada i informació referent a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, com 
anuncis, licitacions obertes i documentació referida a aquestes, contractacions programades, 
contractes adjudicats, procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, 
com punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb 
l’òrgan de contractació. Recordar a més, que és requerit que el sistema informàtic que suporti 
el perfil del contractant compti amb un dispositiu que permeti acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclou. 
Les incidències observades en relació al perfil del contractant de les diferents entitats 
depenents de l’Ajuntament de Reus són les següents: 
 
 
 
Innova Grup d’Empreses Municipals de Reus, SA i EPEL Innova. 
 
Les IIC no es troben publicades en el perfil del contractant del Grup INNOVA (www.innova.cat). 
 
Tampoc es troba en el perfil del contractant esmentat tota la informació relativa a anuncis o 
licitacions de l’Entitat, ja siguin en curs o finalitzats. 
 
Si bé és possible que en algun moment - mentre es realitzaven els treballs de camp 
d’auditoria- no constessin íntegrament públicades les IIC al web d’INNOVA, es fa constar que 
aquesta incidència va ser puntual i que, d’altre banda, mai s’ha  deixat de  publicitar el quadre 
resum de les normes de contractació aplicables a ambdues entitats (INNOVA i EPEL INNOVA) 
en el que s’assenyala el procediment a seguir en funció de la tipologia i quantia dels 
contractes. 
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També es fa constar que actualment les IIC es troven publicades al web i que, en la data 
d’emissió de l’informe provisional, també estaven publicades. 
 
Per últim assenyalar que, al nostre entendre, del contingut de la normativa vigent, no es pot 
desprendre l’obligatorietat de tenir incorporat  al perfil del contractant  l’històric de tota la 
informació relativa a licitacions finalitzades. 
 
 
6.4 Incidències detectades en el mostreig dels contractes efectuats. 
 
Per a cada una de les entitats objecte de revisió, s’han revisat una mostra significativa 
d’operacions vigents en el període revisat a l’objecte de verificació la correcte subjecció a les 
normes que els són d’aplicació. 
 
Les observacions rellevants que es detecten es detallen seguidament. 
 
Innova Grup d’empreses municipals de Reus, SA 
 
Adjudicació directe de contractes susceptibles de procediments concurrents 
 
S’observa que s’ha abonat la quantitat de 166.205,46 euros el 2009 i 92.262,72 euros el 2010 
i el 2011 54.709,82 euros a CONSULTANTS IN BUSINESS ENGINEERING  com a prestació del 
servei de manteniment de SAP. Segons consta,  aquest proveïdor ve proporcionant aquests 
serveis des de l’any 2002. 
 
S’ha abonat un import total de 720.120,82 euros entre els exercicis 2007 i 2011 a la Societat 
CCM Estratègies i Salut, SL, segons el següent detall: 
 

Exercici 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Import 160.000,00 160.034,52 160.034,52 160.034,52 80.017,26 720.120,82 
 
En data 15 de març del 2007, es formalitza contracte entre la Societat INNOVA i CCM 
Estratègies i Salut, S.L. per un import de 160.000 euros, i amb una durada fins el 31 de 
desembre del 2007, per la Elaboració d’estudis, i d’altres que puguin sorgir en el futur, a partir 
de l’estructura organitzativa del Grup empresarial d’INNOVA i de les inversions que ell mateix 
té projectades. El detall dels treballs és el següent: 
 

� Nou plantejament estratègic del Grup SAGESSA i de la seva incardinació en governs 
territorials. Polítiques d’expansió. 

� Possibilitats de col•laboració entre la Conselleria de Salut amb INNOVA i Grup 
SAGESSA. 

� Estratègia del TECNOPARC des de la perspectiva de la Salut. 
� Estratègia i propostes per tal que el Nou HSJR sigui pioner a Catalunya a nivell 

tecnològic, model assistencial  i organitzatiu. 
� Altres consultes i serveis d’assessorament complementaris o accessoris als estudis que 

són objecte de l’encàrrec. 
 
En data 25/02/2008 consta un informe de CCM Estratègies i Salut, S.L. per Innova, on s’indica 
que s’ha realitzat els treballs en relació a:  
 

� Acceleradors lineals de Tortosa i Reus. 
� Pla Oncològic de l’HSJR. 
� Nou Hospital Sant Joan de Reus. 
� Pla estratègic per a la dependència. 
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� Nou Hospital a Tortosa. 
� Pla ciutat de Reus. 
� Shirota S.A. 
� Fundació Nutrició i Salut. 
� Governs territorials de salut. 

 
Cal indicar que el contracte s’hauria d’haver dut a terme mitjançant un procediment de licitació 
el qual no consta que s’hagi efectuat. 
 
En el contracte entre les dues parts s’indicava la possibilitat de prorrogar el contracte com a 
conseqüència de nous estudis en l’àmbit sanitari, per imports no superiors a 160 euros/hora 
amb un màxim de 1000 hores, en l’exercici 2008. No s’ha constatat que hagi estat formalitzada 
pròrroga del contracte, ni que s’hagin documentat les prestació de serveis relacionades amb 
aquest contracte, el qual s’ha mantingut vigent fins a l’exercici de  2011. Aquestes despeses 
van ser aprovades pel Director General de la Societat. 
 
S’ha abonat un import total de 387.000 euros, euros entre els exercicis 2007 i 2011 al 
proveïdor J.B.P., segons el següent detall: 
 

Exercici 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Facturació  54.000,00 117.000,00 99.000,00 108.000,00 9.000,00 387.000,00 

Despeses 
per raó del 
servei 

449,72 3.277,88 2.180,80 1.637,57 
              
-      

7.545,97 

 
Amb aquest proveïdor, i per l’objecte “serveis d’assessorament tècnic en arquitectura pública 
sanitària, especialment, assessorant a INNOVA en el projecte del Nou Hospital Sant Joan, 
realitzant les tasques de seguiment de la redacció del projecte, control d’execució de les obres, 
i posterior equipament del Nou HSJR”, s’ha constatat la formalització dels següents contractes: 
 
 

Formalització 
Contracte 

Finalització 
Contracte 

Import Mensual 
(iva exclòs) 

Inclou 
pagament 
despeses 

Possibilitat 
Pròrroga 

Òrgan 
Aprovació 
Innova 

04/06/2007 31/01/2009 9.000,00 €  sí sí 
Director 
General 

15/02/2009 15/06/2010 9.000,00 €  sí sí 
Director 
General 

15/07/2010 15/12/2010 9.000,00 €  sí sí 
Director 
General 

 
 
No s’ha constatat que aquests contractes es trobessin formalitzats mitjançant un procediment 
de contractació amb publicitat, atenent a la normativa de contractació pública aplicable i a les 
seves instruccions internes de contractació. 
 
De la revisió del contingut de les factures, s’observa que aquestes es corresponen a serveis de 
“treballs d’assessorament tècnic de la redacció del projecte de construcció del nou hospital de 
Reus”, tot i que no ens ha estat facilitat el contingut de la prestació repercutida mitjançant les 
factures esmentades. Aquestes factures van ser autoritzades pel Director General de la Societat. 
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Els serveis relatius als proveïdors CCM Estratègies i Salut, SL i J.P.B. han estat repercutits  a la 
Societat Hospital Sant Joan de Reus per part d’INNOVA.  
 
En aquest sentit cal indicar que existeix divergència entre el cost que suporta INNOVA i el que 
es repercuteix a la societat HSJR, tal i com es mostra a continuació: 
 

Empresa/Exercici 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

CCM 160.000,00 160.034,52 160.034,52 160.034,52 80.017,26 720.120,82 

JBP 54.000,00 117.000,00 99.000,00 108.000,00 9.000,00 387.000,00 

Despeses JBP 449,72 3.277,88 2.180,80 1.637,57 0,00 7.545,97 

Total Despesa 
Suportada Innova 

214.449,72 280.312,40 261.215,32 269.672,09 89.017,26 1.107.120,82 

Total Facturat a 
HSJR 184.482,76 231.064,24 260.972,73 269.511,98 134.017,26 1.080.048,97 

Diferència 29.966,96 49.248,16 242,59 160,11 -45.000,00 27.071,85 
 
 
Contractes complementaris 
 
L'article 155.b LCSP preveu la possibilitat d'optar per al procediment negociat quan es tracti 
d'obres complementàries que no superin el 50% del preu primitiu del contracte, podent- se 
adjudicar al contractista de l'obra principal. 
 
En aquests casos, cal tramitar un expedient dirigit a justificar les exigències tècniques i 
funcionals del contracte complementari, elaboració d’un PCAP i d’un PPT adequat al nou 
contracte, ni publicitat.  
 
De la revisió efectuada es detecten diferents contractes que no donarien compliment a aquests 
aspectes: 
 
Expedient NHOSPR-1-Compl-1de Redacció dels projectes executius complementaris 
corresponents a l'helioport i la urbanització de la parcel•la sobrant no edificada al Nou 
Hospital de Reus adjudicat a la UTE HOSPITAL DE REUS, SA (DRAGADOS, S.A. y ABANTIA 
INSTALACIONES, S.A.). 
 
Expedient NHOSPR-1-Compl 3 corresponent al Contracte de direcció facultativa i execució 
d'obres amb aportació de materials per al farciment d'àrees buides excepte cuina i cafeteria- 
menjador del Nou Hospital de Reus adjudicat a la UTE HOSPITAL DE REUS, SA (DRAGADOS, 
S.A. y ABANTIA INSTALACIONES, S.A.). 
 
Ambdós contractes s’emparen en un conveni entre l’Entitat la Societat Hospital Sant Joan de 
Reus, en el que aquest darrer encomana a l’Entitat que encarregui a la mateixa UTE 
adjudicatària del contracte del treball, la realització d’aquests treballs. En el mateix contracte es 
descarta d’entrada la licitació separada d’aquests treballs, perquè la correcta integració 
d’aquestes àrees funcionals amb la resta de l’Hospital i la finalització en temps i forma dels 
treballs, no es veu possible si s’opta per una solució diferent, ni des d’un punt de vista tècnic, 
ni des d’un punt de vista de procediment administratiu a seguir. 
 
També s’acorda que per tal d’encaixar la voluntat esmentada amb els procediments de 
contractació administrativa, INNOVA encomani la realització d’un informe jurídic extern que 
validi aquesta possibilitat i informi del procediment concret a seguir, per adjudicar-ho a la 
mateixa UTE adjudicatària dels treballs de redacció de projecte, direcció i execució de l’obra 
principal.  
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L’informe jurídic conclou que cal tramitar un expedient dirigit a justificar les exigències 
tècniques i funcionals dels contractes complementaris, podent- se adjudicar al contractista 
principal sempre que recorrin els requisits de l’article 155.b LCSP, adjuntant uns plecs, bases o 
especificacions jurídiques si tècniques adequades al nou contracte. 
 
No consta a l’expedient un suport documental que empari l’adjudicació  al mateix 
licitador d’acord amb el procediment negociat previst a l’article 155.B, de la LLCSP al no 
constar la tramitació d’un expedient on s’inclogui la elaboració d’un PCAP i d’un PPT 
adequat al nou contracte, ni la publicitat corresponent. 
 
Discrepem d’aquesta apreciació.  El global del procés licitació i adjudicació de les obres del 
Nou Hospital va ser auditat pel despatx del catedràtic de dret administratiu Sr. Joaquin 
Tornos,  per encàrrec del CATSALUT.  
 
Aquesta auditoria es va portar a terme abans que es signés l’ últim conveni entre 
l’Ajuntament i el CATSALUT.  
 
Superada l’auditoria, el Servei Català de la Salut i  el CATSALUT van reconèixer l’import 
d’inversió que figura al darrer conveni signat amb l’Ajuntament de Reus en data 16 de 
desembre de 2012, en el que es comprometien a subvencionar el 56,65% del cost de les 
obres. 
 
Posar en dubte la correcció de l’expedient, ja revisat i auditat pel Servei Català de la Salut 
i el CATSALUT, podria motivar que es qüestionés el conveni signat, i que es posés en risc 
la subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’exposat, i havent passat una auditoria prèvia específica per aquest projecte,  
entenem que als expedients tramitats per INNOVA als que fa referència l’informe: “Expedient 
NHOSPR-1-Compl-1” i “Expedient NHOSPR-1-Compl 3”, hi ha suport documental suficient per 
emparar l’adjudicació d’aquests complementaris al mateix contractista adjudicatari de la 
redacció, direcció i execució de  l’obra  principal, la UTE HOSPITAL DE REUS :  
 

- De fet, contràriament al que es diu a tall de conclusió a l’informe previ d’intervenció en 
relació a aquest punt, a l’expedient consten elaborats: convenis, acords d’incoació 
d’expedient, PPT, informes jurídics i tècnics justificatius d’aquesta adjudicació, acords 
de consell, contractes, etc..- encara que no tots van poder ser objecte d’anàlisi pels 
auditors, perquè el gruix de documentació era molt ampli i es van centrar únicament 
amb els que estructuraven el procediment seguit amb caràcter previ a la signatura dels 
contractes.  
 
Cal significar, però, que amb posterioritat a la signatura dels contractes i per una millor 
justificació davant del CATSALUT de tota l’actuació, es van emetre altres informes 
aclaridors de determinats aspectes que, a la vista de les conclusions extretes, 
segurament també caldria analitzar i que INNOVA posa a la seva disposició. 
 

- El contracte principal i els PCAP del contracte principal,  actuen com a marc regulador 
(PCAP) dels contractes complementaris, com no podia ser d’altre manera. 
 

- La llei en cap cas estableix un procediment a seguir, ni  fa esment a la necessitat de 
publicar la licitació i adjudicació d’aquests contractes atès que els configura com 
autèntics supòsits d’ADJUDICACIÓ DIRECTA al contractista adjudicatari de l’obra 
principal. 
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- La justificació  d’aquests contractes complementaris – que recordem cal formalitzar, i 
de fet així es va fer,  trobant-se l’obra principal en curs-  no fonamenten la seva 
adequació a la llei en el “compliment d’aspectes de tipus formal” com sembla 
assenyalar l’informe d’intervenció, com si d’un contracte  a formalitzar completament 
“ex novo” es tractés . 
 

- L’adeqüació a la llei d’aquests contractes hauria d’estar  fonamentat en l’anàlisi de si es 
donaven, o no, els requisits de “fons”(no tant de forma),  per poder contractar 
aquestes obres i serveis com a complementaris. 

 
En aquest sentit cal significar  que  tota la regulació d’aquests tipus de contractes es 
troba continguda als articles 155 b) i 158 b)  de la LCSP ( vigents en el moment 
d’adjudicar-se els contractes de referència, això es amb anterioritat a la publicació de 
la Llei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (EDL 2011/8038), i que en 
aquest articles en cap moment s’esmenta un determinat procediment a seguir.   
 
El que la llei, per mitjà d’aquest articles demana, per adjudicar al contractista 
principal unes obres o serveis complementaris, mitjançant un procediment al que 
anomena “negociat” però que en realitat es configura com una adjudicació directa, és 
que a l’expedient quedi acreditat que en les OBRES o SERVEIS COMPLEMENTARIS 
contractats s’han donat els següents requisits : 

a) Que les obres o serveis complementaris  no figurin en el projecte i en el contracte 
originari. 

b) Que siguin necessaris per a l’obra o servei previst, degut a una circumstància 
imprevista. 

c) Que s’executi pel contractista principal d’acord amb els preus del contracte o els 
que es fixin contradictòriament. 

d) Que no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte primitiu sense 
causar greus perjudicis a l’Administració o que  malgrat siguin separables, siguin 
estrictament necessaris pel perfeccionament del contracte primitiu. 

e) Que l’import del complementari no superi el 50% del preu primitiu del contracte. 

 
Requisits tots ells que, previs els aclariments i informes tècnics pertinents, el CATSALUT va 
entendre quedaven justificats en ordre a la subvenció a atorgar.  
 
Motiu pel qual, reiterem l’oferiment a que es faci una nova revisió de l’expedient, abans 
d’elevar aquestes conclusions a definitives. 
 
 
Criteris de valoració 
 
Segons es regula en l’article 134 LCSP, la valoració de les proposicions i la determinació de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de fer-se atenent a criteris directament 
vinculats amb l’objecte del contracte. 
 
Es constata que l’Entitat no s’ajustà a aquesta disposició en l’expedient PRMA-INN11 relatiu a 
Treballs de Project Management dels projectes i les obres vinculades al pla d'acció municipal 
de l'Ajuntament de Reus, gestionats per INNOVA SA i EPEL INNOVA durant el període març 
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2011- febrer 2012, en el qual s’utilitzà com a criteri de valoració tècnica la disponibilitat de 
tenir un despatx a Reus. 
 
Dins els 100 punts de  valoració  que es desglossaven els criteris d’adjudicació, aquest tenia 
atribuït un pes màxim  de  3 punts. I tots els licitadors en aquest apartat van obtenir la mateixa 
puntuació, motiu pel qual aquest criteri en cap cas va ser determinant en ordre a l’adjudicació 
d’aquest contracte.  
 
Incompliment de terminis 
 
L’article 212 LCSP requereix que l’execució del contracte d’obres comenci amb l’acta de 
comprovació del replanteig i que aquesta s’ha de realitzar en el termini no superior a un mes 
des de la data de formalització. 
 
Es detecta que l’Entitat ha incomplert l’esmentat termini en l’expedient RG10-155-2a-EQ1 
relatiu a Subministrament i instal•lació de mobiliari i habilitació d'espais per ubicar el Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i el Servei de Tecnologies de la 
Informació i Telecomunicacions municipal en l'edifici del CEPID situat al Parc Tecnològic 
Tecnoparc. L’Entitat manifesta que aquest incompliment es deu a que durant un període de 
temps, segons comunicacions del CESICAT, es va posar en dubte el seu trasllat al CEPID. 
 
Tal i com reflecteix el propi informe, l’acta de comprovació del replanteig es va demorar en 
aquestes actuacions perquè amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, es va posar en 
dubte el trasllat del CESICAT a l’edifici CEPID, en  el que es basava l’encàrrec de l’Ajuntament a 
INNOVA i, per tant, es valorava la conveniència i oportunitat de mantenir-lo.  
Davant la situació i per un principi de prudència, INNOVA va paralitzar aquesta actuació.  
 
Adjudicació provisional 
 
A l’article 135 LCSP es descriu l’adjudicació del contracte.  
 
No hi ha evidència que l’Entitat hagi efectuat adjudicació provisional en l’expedient RG10-
155-2A-EQ2 relatiu a Subministrament i instalació de sistemes de seguretat del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el Servei de Tecnologies de la Informació de 
Catalunya i el Servei de Tecnologies de la Informació Telecomunicacions municipal en l'edifici 
del CEPID situat al Parc Tecnològic TECNOPARC ni tampoc en l’expedient RG10-155-2a-EQ1 
relatiu a Subministrament i instalació de mobiliari i habilitació d'espais per ubicar el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el Servei de Tecnologies de la Informació i 
Telecomunicacions municipal en l'edifici del CEPID situat al Parc Tecnològic Tecnoparc. 
 
Aquest contracte es troba subjecta a regulació harmonitzada i, per tant, se subjecta a l’article 
174 LCSP, que llevat d’algunes excepcions es remet al previst per a l’adjudicació dels 
contractes de les administracions públiques i, per tant, caldria haver realitzat l’adjudicació 
provisional.  
 
No es pot obviar que els anuncis de licitació del contracte es feren durant l’agost de 2010, 
publicada ja en el BOE la Llei 34/ 2010, de 5 d’agost, de modificació de la LCSP, que suprimeix  
l’adjudicació provisional, si bé, es trobava en vacatio legis fins al mes de la seva publicació en 
el BOE.  
 
No creiem que es pugui elevar a la categoria d’incidència el fet que la societat adoptés un 
“acord de requeriment de documentació previ a l’adjudicació”, és a dir,  obviant simplement 
l’expressió “adjudicació provisional” (arrel del canvi normatiu al que el propi informe fa 
esment) tenint en compte que es va requerir al possible adjudicatari i amb caràcter previ a 
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l’adjudicació, la mateixa documentació que se’ls hauria requerit si haguéssim mantingut la 
nomenclatura anterior que titulava aquells acords com acords “d’adjudicació provisional”.  
 
EPEL Innova. 
 
Òrgan de contractació 
 
S’ha observat un acord d’adjudicació de despesa la qual s’ha dictat pel Consell d’administració 
de la mercantil INNOVA grup d’empreses municipals, SA quan aquest no és òrgan 
d’administració de la entitat revisada. El contracte referit és el  relatiu a les obres de 
construcció del nou CEIPSO Pi del Burgar. 
 
Aquest fet ve motivat per que en data 29 de juliol del 2008 es va formalitzar l’Encomana entre 
l’Ajuntament de Reus i INNOVA per portar a terme l’execució del contracte indicat. 
Posteriorment en data 3 d’octubre de 2008 la Junta de Govern Local va considerar oportú que 
fos la EPEL qui gestionés el contracte subrogant-se als drets i obligacions assumits per INNOVA 
en el seu dia. S’ha observat que si bé INNOVA va adjudicar el contracte de forma definitiva en 
data 12 de març de 2009, aquest va ser formalitat per la EPEL en data 19 de març de 2009. 
 
L’adjudicació per part d’INNOVA d’aquest contracte, es justifica perquè va ser l’òrgan que va 
assumir la licitació d’aquest contracte en virtut de l’encàrrec de l’Ajuntament de data 29 de 
juliol de 2008, que el propi informe refereix, és a dir, quan EPEL INNOVA encara no estava 
constituïda. 
 
No es va creure oportú durant el procés de licitació variar l’òrgan de contractació tenint en 
compte que el propi acord de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2008 ja preveia que 
malgrat EPEL INNOVA es subrogués en els drets i obligacions assumits per INNOVA, “aquesta 
última podia finalitzar les licitacions endegades”. També s’ha de tenir en compte que els 
membres dels consells d’administració d’INNOVA i EPEL INNOVA han estat històricament, 
pràcticament coincidents. 
 
La formalització del contracte per part d’EPEL INNOVA es justifica perquè el propi plec  en la 
seva clàusula 1.3 ja preveia aquesta possible subrogació o cessió contractual a favor de 
qualsevol altre entitat instrumental de l’Ajuntament i perquè trobant-se finalitzat el procés 
licitatori i havent-se adoptat  l’acord de subrogació per part de l’Ajuntament, l’oportú és que fos 
EPEL INNOVA i no INNOVA la que signés el contracte, com entitat finalment destinatària de 
l’encàrrec. 
 
 
Fraccionament de l’objecte del contracte 
 
L’article 74.2 LCSP preveu que no podrà fraccionar- se un contracte amb la finalitat de 
disminuir la quantia del mateix i al·ludir així els requisits de publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que correspongui. 
 
Es detecta l’existència de quatre factures de CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA, de la mateixa data 
per un import total de 92.346,92 euros. Segons manifesta l’Entitat aquestes factures responen 
a diferents reparacions fetes a les escoles, en la majoria de casos molt similars, resultat d’un 
contracte principal adjudicat per l’Ajuntament, si bé aquest extrem no ha pogut ser evidenciat.  
 
Aquests treballs facturats per Construccions Vinaixa SA, els duu a terme EPEL Innova en virtut 
de l’encàrrec a 3 anys vista de Remodelació i rehabilitació d’escoles (exp. EF08-112-1) i s’han 
d’entendre tenint en compte les següents circumstàncies:  
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L’Ajuntament de Reus, en el marc del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), va treure a licitació, 
entre altres, les següents licitacions:  
   
- Actuacions de millora del CEIP Joan Rebull (2 lots: calefacció / tancament perim. i patis) 

- Actuacions de millora del CEIP Pompeu Fabra  (5 lots: calefacció/contraincendis/lames i 
finestres/altres) 

- Actuacions de millora del CEIP Rosa Sensat (2 lots: calefacció / contraincendis) 

Fruit d’aquestes, l’Ajuntament signa 3 contractes amb Construccions Vinaixa SA, un per escola,  
ja que aquesta empresa va resultar adjudicatària de totes les licitacions. Durant l’execució dels 
treballs, s’evidencien necessitats, moltes d’elles crítiques per a la posada en funcionament de 
les instal·lacions objecte dels contractes que s’han de dur a terme. Com que es tracta de temes 
menors i complementaris dels treballs que Construccions Vinaixa està desenvolupant, sovint 
en espais físics reduïts i que s’han d’executar en termini suficient per a la posada en marxa de 
les instal·lacions per tal de donar compliment als requeriments dels FEIL, l’Ajuntament 
considera que la millor opció és que els treballs els dugui a terme el mateix adjudicatari que 
duu a terme les feines principals. Tenint en compte que tots els diners que l’Ajuntament té 
previstos per a inversions a les escoles durant l’exercici els té consignats íntegrament en 
l’encàrrec EF08-112-1, decideix que sigui EPEL Innova qui assumeixi aquests costos 
complementaris. Citem imports i número d’expedient de l’Ajuntament de Reus per a facilitar la 
verificació de l’exposat. 
 
Expedient Ajuntament Escola Import contracte 

Ajuntament 
Import factura 

Construccions Vinaixa – 
EPEL  

OM-0019/2009 Escola Joan Rebull 322.828,21 55.168,89 

OM-0018/2009 
Escola Pompeu 
Fabra 

349.698,42 25.401,72 

OM-0016-A/2009 Escola Rosa Sensat 79.403,82 11.083,28 
  751.930,45 91.653,89 
 
La quarta factura, que puja 693,03 euros correspon a tasques fetes a l’Escola Rubió i Ors i que 
no tenen res a veure amb les anteriors.  
 
 
Adjudicació directe de contractes susceptibles de procediments concurrents 
 
En relació al professional A.M.B. hem de fer esment a les següents observacions: 
 
S’han abonat imports mensuals repetitius pels serveis següents: “tasques d’anàlisi de solució 
en Busines Intelligence de la informació relativa a ajudes de menjador, a la gestió electrònica 
dels expedients dels serveis socials i al manteniment de les escoles bressol; per l’estructuració, 
l’explotació, l’anàlisi i el reporting de la informació relativa a les ajudes de menjador; per 
l’optimització del reporting pressupostari i de la informació relativa a la brigada municipal; pel 
suport a la implantació de la targeta daurada, explotació de la informació i reporting en 
Busines Intelligence“. 
 
Les quantitats totals abonades han estat de 58.800 euros al 2009 i al 2010 i 53.900 euros al 
2011. 
 
La major part dels serveis corresponen a prestacions per l’Ajuntament de Reus imputades al 
“conveni de manteniment d’escoles”. 
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No tenim constància que com a professional tingués formalitzat cap contracte mercantil, motiu 
pel qual es podrien derivar contingències fiscals i laborals. 
 
En la mesura que el beneficiari del servei prestat per aquesta persona és l’Ajuntament, que és 
qui li organitza el treball i dirigeix les tasques que executa, considerem que s’hauria d’establir 
una relació contractual des del propi Ajuntament, per tal d’evitar una demanda per 
prestamisme laboral.  
 
 
Procediment Negociat 
 
En la revisió dels expedients tramitats  mitjançant procediment negociat s’han posat de 
manifest les incidències següents: 
 
L’article 153 LCSP preveu que en el procediment negociat l’adjudicació recaurà en el licitador 
justificadament escollit per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos 
candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d’ells. 
 
Segons disposen els articles 161 i 162 LCSP, els procediments negociats requereixen la 
consulta d’almenys 3 empreses o, en cas contrari, la justificació de les causes que ho hagin 
impossibilitat, així com la necessitat de deixar-ne constància en l'expedient de les invitacions 
cursades, ofertes rebudes i raons d'acceptació o rebuig de les mateixes.  
 
S’observa que l’expedient EF08-111-2DO, relatiu a la Direcció de les obres de construcció del 
nou CEIPSO Pi del Burgar, no se satisfan els preceptes anteriorment citats. 
 
En el procediment de referència analitzat pels auditors hi ha constància de la recepció de 3 
ofertes enviades pels següents lictadors senyors: Lluís F Salat Veciana, Oriol Llauradó March i 
Anton Banús Tella. En l’expedient es justifica l’adjudicació al Sr. Anton Banús per ser el licitador 
que va presentar l’oferta més econòmica, atès que tots els licitants en la basant tècnica havien 
obtingut la mateixa puntuació.   
 
6.5 Observació que afecta al conjunt d’entitats 
 
Addicionalment a les observacions anterior, s’han observat deficiències en relació a la tramesa 
preceptiva d’informació relativa a la contractació a altres administracions i òrgans de control. 
 
Així, l’article 308 LCSP regula el registre de contractes del sector públic del Ministeri 
d’Economia, en el qual s’hi inscriuran els dades bàsiques dels contractes adjudicats per les 
entitats del sector públic subjectes a la llei. 
No han donat compliment a aquest requeriment les entitats següents: 
 

� Innova Grup d’empreses municipals 
� EPEL Innova 
� Reus Transport Públic, SA 
� Aparcaments i Mercats de Reus, SAM 
� Aigües de Reus, Empresa Municipal, SA 
� Gestió Ambiental i Abastament, SA 
� Sanejament Ambiental, SA 
�  Reus Esport i Lleure, SA 
� Reus Desenvolupament Econòmic, SA 
� Gestió Urbanística Pública, SA 
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D’altra banda, l’article 29 LCSP requereix que per a certs contractes i quanties, dins dels 3 
mesos següents a la formalització del contracte, cal remetre al Tribunal de Comptes o òrgan 
extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma còpia certificada del document formalitzat, 
així com també les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, variacions de preus i 
import final, la nul•litat i extinció normal o anormal dels mencionats contractes. 
 
No es té evidència que les entitats depenents de l’Ajuntament de Reus hagin satisfet el 
precepte esmentat. 
 
En la nostra opinió i fins la publicació de la Resolución de 10 de mayo de 2012, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el “Acuerdo del Pleno de 26 de 
abril de 2012, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las 
Entidades del Sector Público Local, al Tribunal de Cuentas”, entenem que no era possible 
trametre aquesta informació degut a la inexistencia de norma reguladora sobre el 
procediment. Això queda acreditat pel fet que la Instrucció incorpora una obligació per 
trametre la informació dels contractes de l’any 2011, fixant com a data límit per la tramesa de 
l’extractre de la documentació el 15 d’octubre de 2012. 

També cal destacar que la Instrucció diu que: 

“III. Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los organismos y las entidades 
del sector público local que no tienen la consideración de Administración Pública” 

Los organismos y las entidades del sector público local que no tienen la consideración de 
Administración Pública, en los términos antes indicados por el citado artículo 3 del TRLCSP, 
remitirán sus relaciones de contratos integradas en las de la entidad de la que son 
dependientes. 

Per tant estarem a l’espera de les directrius de l’Ajuntament per tal de veure com es trametrà la 
información requerida. 

 
7. Operacions financeres sota qualsevol modalitat i instrument, inclosos els avals prestats. 
 
Han estat objecte de revisió la totalitat d’operacions financeres vigents de les entitats objecte 
de revisió a l’objecte de verificar que la seva formalització, destinació i administració s’ha 
ajustat als preceptes que regulen l’endeutament de les entitats del sector públic local. 
 
Es detallen seguidament les incidències que s’han observat en relació a aquest apartat. 
 
Innova Grup d’Empreses Municipals de Reus, SA. Aval a l’empresa Shirota. 
 
Durant el període de revisió la societat va actuar com a avalador per a dues operacions 
financeres en la societat Shirota Functional Foods, SL en la qual participava en un 40%, segons 
els següent detall: 
 

Tipus 
Operació 

Entitat 
Financera Import 

% 
avalat Formalització  

Pòlissa de 
Crèdit la caixa 

      
300.000,00    100% 19/12/2007 (*) 

Préstec Banco Popular 
   
2.700.000,00   100% 18/03/2008  

 (*) Aquesta operació ha estat renovada anualment donada la seva periodicitat a curt termini. 
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El Consell d’Administració de la Societat en data 30 de març del 2007, va acordar donar suport 
financer a “Shirota” per un import de 3.000.000 euros, facultant a aquests efectes els dos 
consellers delegats de la societat. Aquest acord va ser ratificat per la Junta General de la 
Societat en data 29 de febrer del 2008. 
 
Tal i com indicat l’article 49.7. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, “Las 
corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles 
participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación 
en el capital social no inferior al 30 %. El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito 
superior al de su participación en la sociedad”. 
 
Per tant, i segons la informació indicada, s’observa un incompliment de la norma 
esmentada en  procedir a la formalització d’un aval per la totalitat de la operació 
financera per part de la Societat, quan segons el que indica el RDL 2/2004, aquesta 
hagués hagut de limitar-se al 40% del total, per tant, 120 milers d’euros per a la pòlissa de 
crèdit i 1,08 milions d’euros per al préstec formalitzat. 
 
Per altra banda cal indicar que tal com s’indica a l’article 54 de la norma esmentada, “Los 
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la 
previa autorización del Pleno de la corporación e informe de la Intervención para la 
concertación de operaciones de crédito a largo plazo”. 
 
La formalització dels avals es va formalitzar sense els requisits previs indicats en el 
paràgraf anterior, contravenint la normativa esmentada. 
 
Per un correcte anàlisi de si es va contravenir o no en aquest punt  per part d’INNOVA  la 
normativa esmentada en l’informe previ  (art. 49.7 i 54 TRLRHL) entenem que resulta oportú 
recordar quin és el Règim jurídic de les societats mercantils locals de capital íntegrament 
públic. 

 
L’article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant, LBRL), diu que les societats mercantils locals es regeixen íntegrament, amb 
independència de quina sigui la seva forma jurídica, per l’ ordenament jurídic privat, 
excepte les matèries en què els sigui d’aplicació la normativa pressupostària, comptable, de 
control financer, de control d’eficàcia i contractació 
 
D’ acord amb l’exposat, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà de la qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara endavant, text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o TRLRHL) no és d’aplicació íntegra a les societats 
mercantils locals, com així es desprèn del seu propi articulat que en alguns casos fa referència 
només a les Corporacions Locals i en d’altres fa extensiva la seva aplicació als OOAA i a les 
societats mercantils 
 
L’exemple més clar el trobem en els articles 53 i 54 del TRLRHL on es regulen diversos règims 
per a la concertació d’operacions a llarg termini en funció de quina sigui l’entitat concertant i si 
es finança o no majoritàriament amb ingressos de mercat, i que separa aquelles operacions 
subjectes a autorització per part del Departament d’Economia i Finances, d’aquelles que no ho 
estan. 
 
Així mentre en l’article 53 es fa referència tan a les operacions de préstec a llarg termini com a 
la concertació d’avals , l’article 54 ( aplicable a les societats mercantils com INNOVA,SA que es 
financen majoritàriament amb ingressos de mercat) només es refereix expressament a 
concertació de préstecs a llarg termini i en cap cas cita els avals.  
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Per tant, del que literalment estableixen els articles 49.7 i 54 del TRLRHL no es desprén 
que les societats mercantils com INNOVA,  es trobin subjectes al disposat als esmentats 
articles quan actúen d’avaladores d’altres entitats mercantils depenents : 

 
- El literal de l’article 49.7 TRLRHL només fa referència a les “Corporacions Locals” , 

en cap cas esmenta a les societats mercantils.   
- I el literal de  l’article 54 TRLRHL només subjecta a informe previ d’intervenció i 

autorizació de Ple,  la concertació, per part de societats mercantils locals, 
d’operacions de préstec a llarg termini, no la concertació d’avals.  

 
Aquesta mateixa interpretació es sostenta per  part de  l’interventor general  de 
l’Ajuntament de Reus en  l’informe previ emès el dia 7 d’abril de 2011 en relació a 
l’operació d’aval d’INNOVA a favor de la societat REDESSA,per l’operació de préstec de 
l’edifici Tecnoparc  i que expressament estableix:  
 

“Que, l’operació de garantia mitjançant aval que la mercantil Innova SA presta a 
Redessa NO és una operació subjecte a l’autorització prevista a l’art. 54 del 
TRLRHL”. 

 
De fet, l’AVAL d’INNOVA a REDESSA no es va sotmetre a autorització del Ple.  Només es va 
sotmetre a l’autorització de Ple l’AVAL de l’Ajuntament a REDESSA, segons es desprèn de la 
certificació de Ple de data 12/05/2011 que adjuntem a la present. 
 
Finalment, caldria prendre en consideració  tal i com es reconeix en el propi informe, que 
l’acord d’INNOVA d’avalar SHIROTA va ser  ratificat pel  màxim òrgan de govern de la 
societat , és a dir, per  la seva  JUNTA GENERAL, en data 29 de febrer de 2008,   amb 
caràcter previ a la concertació d’aquests avals.  
 
Fet aquest que resulta important assenyalar i remarcar, atès que segons disposen els Estatuts 
Socials d’INNOVA , les competències atribuïdes a la JUNTA GENERAL, son exercides pel PLE 
DE LA CORPORACIÓ de l’AJUNTAMENT DE REUS. 
 
El que ens permet afirmar que  l’acord es va adoptar per part del PLE de l’AJUNTAMENT 
constituït en Junta General de la societat, i per tant, trovant-se presents els regidors, 
l’alcalde, i  els màxims resposables tècnics de la Corporació, que usualment -i tal i com es 
preceptiu- assisteixen a tots els Plens, i als que, en el seu cas, corresponia autoritzar aquesta 
operació. 
 
 
8. Actuacions finançades amb càrrecs als pressupostos de l’ajuntament de reus. 
 
Formant part de l’objecte de la revisió, s’han analitzat les diferents encomanes de gestió 
formulades per l’Ajuntament de Reus a les seves entitats depenents a l’objecte de verificar 
l’acompliment dels termes de l’encomana, la destinació dels fons i la regularitat de les 
justificacions practicades. 
 
Cal indicar que s’han observat encomanes de gestió les quals s’han executat per entitats del 
grup diferents a la encomanada, fet del qual, generalment, se’n deixa constància en els 
convenis que regulen la referida encomana. 
 
Les observacions que s’han posat de manifest derivades d’aquest treball són les següents: 
 
Innova grup d’empreses municipals, SA 
 
De la mostra realitzada s’ha constatat que en els projectes que consten a continuació: 
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Descripció Encomana 
Entitat 
receptora 

Import 
Lloguer Anual 
Conveni 

Termini 
Lloguer 

Subvenció 
Ajuntament 

Import 
Executat 

Ampliació Llar  d'infants El 
Marfull Innova    159.378,83    

 20 
anys  

    
690.000,00   2.488.591,37 

Barri del Carme. Actuacions 
INNOVA 

Innova / 
Gupsa    127.546,43    

 20 
anys      

844.446,94   
   
3.722.614,14   

         31.832,40    
 10 
anys  

 
 
Els imports correctes son aquests: 

Descripció 
Encomana 

Entitat 
receptora 

Import 
Lloguer 
Anual 
Conveni Termini Lloguer 

Subvenció 
Ajuntament Import Executat 

Ampliació  
Llar  d'infants  
El Marfull 

Innova 
160.834,12  20 anys  690.000,00 

2.483.042,45 

27.327,36 10 anys   

Barri del Carme. 
Actuacions 
INNOVA 

Innova / 
Gupsa 

297.451,36   20 anys  900.500,94 3.722.614,14 

 
 
Consten dues vies de finançament per part de la Societat per a l’execució d’aquests projectes, 
tal i com es detalla a continuació:  
 
Retribució mitjançant un lloguer durant el termini acordat en el conveni derivat de l’encomana 
municipal per a realitzar els projectes. 
 
Subvenció de capital concedides per l’Ajuntament de Reus per l’objecte d’aquestes obres, amb 
posterioritat a la formalització dels convenis d’encomana indicats. 
 
Els convenis que regulen la execució i gestió dels projectes indicats, no han estat modificats en 
funció dels drets constituïts a favor de la Societat per les subvencions de capital. 
 
Per altre part, el cobrament per part de la Societat de les quotes del lloguer corresponent, es va 
compensar contra el pendent de cobrament per l’Ajuntament de Reus del dret de superfície 
sobre l’immoble situat a l’Avinguda Bellisens (cantonada amb Av. Universitat) de 51.359 m2 de 
superfície, constituït a favor de la Societat, per part de la Junta de Govern Local, en data 11 de 
desembre del 2009. Aquesta finca és la que actualment ocupa el Nou Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus. 
 
El dret de superfície es va constituir amb un termini de 75 anys essent personal i no 
transmissible ni susceptible de gravamen. La superfície es destinaria a ús hospitalari i 
assistencial i a altres activitats vinculades a aquestes. La valoració del Dret de Superfície es va 
quantificar en 5.909.857 euros que es formalitzà com a contraprestació econòmica i que calia 
abonar abans de l’1 de Gener del 2010. 
 
La compensació dels saldos deutors i creditors es va realitzar contra les transferències de 
capital concedides per a aquests projectes (imports detallats en el quadre superior) i es va 
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formalitzar mitjançant els Decrets 2329/2010 i 5307/2011 d’Alcaldia on s’indica que els Drets 
de Crèdit a favor d’Innova generats entre els exercicis 2008 a 2011 “poden ser susceptibles de 
compensació financera amb el deute pendent de cobrament del dret de superfície. 
 
Respecte aquesta compensació cal fer esment del que s’indica en el pacte 2n, punt setè de 
l’acord de la Junta de Govern Locals respecte la constitució del Dret de Superfície a favor de la 
Societat: 
“resten exclosos de ser compensats tots aquells drets de crèdit provinents d’encàrrecs d’obres, 
subministraments, serveis o qualsevol altre prestació que l’Ajuntament de Reus hagi 
encarregat a Innova. Tampoc seran compensables els ingressos de capital que es puguin 
traspassar a Innova i es trobin compromesos, cedits, pignorats o travats per qualsevol altra 
forma jurídica.” 
 
Com s’esmenta a l’Informe elaborat per l’entitat auditora Faura-Casas i que ha servit de base 
per aquest Informe: “la compensació de saldos deutors i creditors per part de 
l’Ajuntament es va portar a terme contravenint l’articulat del propi acord de constitució 
del Dret de Superfície.” 
Aquest incompliment d’un acord de la Junta de Govern Local, genera un perjudici a la 
tresoreria de la societat. 
 
 
Pel que fa al projecte “Barri del Carme. Actuacions INNOVA” cal indicar que a la data de 
tancament de l’exercici 2011, no es troba ajustat l’import que la Societat repercuteix a 
l’Ajuntament en concepte de lloguer. A continuació es mostra la situació de l’encomana a 
aquella data: 
 
Costos Totals 6.259.486,52 (2) 
Inversió neta 3.722.614,14   
Dret superfície 834.834,16   
1% dret superfície 8.348,34   
Escriptures, registre 3.474,55   
Despesa financera préstec 1.617.042,43   
Despeses de Gestió 73.172,90  
      
Ingressos previstos  (20 anys) 6.484.908,51   
325.289,35 * 19,25 anys 6.261.819,99   
Facturat anteriorment 
297.451,35 * 0,25 anys 223.088,52 (1) 
      

Diferència -225.421,99 
(3) = 
(2)-(1) 

 
Per altra banda cal indicar que no es disposa d’informació per verificar que els costos imputats 
per la societat en concepte de Despeses de Gestió, per un import de 73.172,90 euros, s’ajustin 
a l’objecte de l’encomana ja que no s’ha disposat d’informació al respecte. Ens indiquen que 
es tracta de costos d'estructura imputats bàsicament per la dedicació del personal que 
treballava amb aquests convenis. Aquesta justificació no es correspon a despesa susceptible de 
ser imputada al projecte, per la qual cosa la diferència del cost de projecte respecte al que es 
preveu facturar hauria d’ascendir a - 298.594,89 €  a favor de l’Ajuntament. 
 
No compartim l’opinió que hi ha excés de cost facturat pel que es desprèn seguidament: 
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El quadre de costos i ingressos que l’empresa aporta als auditors i emprat per el càlcul de 
l’anualitat a rebre de l’Ajuntament és el següent: 
 

 
 

Com es pot observar hi ha TRES punts principals de discrepància o omissió: 
 

1) En quant a l’IVA del Dret de Superfície l’empresa (i la resta del Grup) aplica l’anomenat 
“Efecte Sevilla” en les operacions amb l’Ajuntament de Reus, en compliment de 
l’article 7 de la Llei 37/1992 i diverses consultes de la Dirección General de Tributos, 
com ara les consultes V0276-06, V1534-06 i V1710-06. Això implica que les factures 
emeses a l’Ajuntament no s’han de considerar subjectes a IVA, però al mateix temps 
l’empresa no es pot deduir l’IVA suportat aplicable a les compres de bens o serveis 
relacionats amb el concepte que es repercuteix a l’Ens Local. 
Així, doncs, l’IVA suportat en l’adquisició del Dret de Superfície ha de ser considerat 
com a més cost, atès que no ha estat objecte de deducció per part de la Societat. 
 

2) En la Inversió Neta de l’actuació l’empresa té en compte un import 75.151,84 .-euros 
superior al del que esmenta l’Informe (3.797.765,94 euros respecte  a 3.722.614,14 
euros).  
L’import de l’informe (3.722.614,14 euros) correspon a la inversió real efectuada, però 
no té en compte els altres costos que INNOVA és previst que suporti derivats d’aquesta 
actuació, per bé que l’obra ja estigui sent utilitzada per l’Ajuntament.  
 
És sabut que aquesta obra ha tingut una certa complexitat. I que aquesta complexitat 
s’ha vist reflectida en els costos pressupostats de l’actuació, que s’han anat modificat 
en el temps. Com a mostra les modificacions que ha patit el propi conveni entre 
INNOVA i l’Ajuntament, i els recàlculs associats de la quota a satisfer. 
 
En el darrer recàlcul efectuat a finals de 2011, atès que l’obra estava aturada en la seva 
execució i no finalitzada, l’empresa va tenir en compte per el càlcul de l’anualitat a 
satisfer per l’Ajuntament els costos reals així com els previstos i encara no 
materialitzats en factures. Aquestes factures pendents de rebre a la data, d’acord a la 
Direcció d’Àmbit i a l’empresa GUPSA, es van quantificar en aquell moment en 
75.151,84 euros. 
 
A dia d’avui les previsions de costos no materialitzats en factures és la següent: 

Costos Totals 6.484.908,47

Inversió neta 3.797.765,94

Dret superfície 834.834,16

IVA Dret de Superfície 150.270,15

1% dret superfície 8.348,34

Escriptures, registre 3.474,55

Despesa financera préstec 1.617.042,43

Despeses de Gestió 73.172,90

Ingressos previstos  (20 anys) 6.484.908,51

325.289,35 * 19,25 anys 6.261.819,99

Facturat anteriorment 297.451,35 * 0,25 anys 223.088,52

Diferència -0,04
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          El que evidencia que la previsió feta a finals de 2011, avui es troba superada. 
  

3) Un tercer aspecte qüestionat són les despeses de gestió de 73.172,90 euros. 
Corresponen a despeses d’estructura de la societat, principalment cost de personal, i 
estan calculades en un 1,93% de la Inversió Neta. 
 
En conclusió:  La nostra opinió és que la despesa repercutida s’ajusta als costos 
imputables a l’actuació, un cop integrat el cost de l’IVA no deduïble del dret de 
superfície, les despeses previstes per acabar l’obra i les despeses de gestió, sense que 
s’hagi produït cap perjudici econòmic per a l’Ajuntament. 

 
EPEL Innova 
 
De la mostra de convenis revisats se’n desprenen les següents observacions: 
 
La justificació de les despeses i inversions relatives a les encomanes analitzades es realitza 
mitjançant la presentació de les factures que el tercer li presenta a la EPEL les quals 
constitueixen la base per la qual aquesta entitat repercuteix les despeses a l’Ajuntament de 
Reus.  
 
Algunes encomanes s’ha realitzat justificació complementant-ho amb informes justificatius de 
la inversió realitzada, si bé aquest fet no s’ha observat en la mostra revisada. 
 
No ens ha estat facilitat una detall quantificat de les diferents actuacions realitzades en el  
projecte “Rehabilitació d'escoles i edificis” pel que no es pot verificar que les previsions inicials 
pressupostades siguin coincidents amb l’execució finalment realitzada. Cal indicar però que 
l’execució real del projecte ha estat inferior a les previsions inicials recollides en el conveni 
formalitzat amb l’Ajuntament de Reus. 
 
Tot i l’anterior s’ha observat que s’ha excedit la previsió relativa al CEIP Eduard Toda, prevista 
inicialment en 3.800 euros, i que el cost final ha estat de 102.805 euros. Segons indicacions de 
l’entitat aquest fet es deu a la reassignació dels recursos del conveni als diferents projectes ja 
que alguns d’aquests es van executar directament per part de l’Ajuntament al disposar de 
recursos procedents dels Fons Estatals “Plan E”. 
 
No tenim constància de que l’Ajuntament hagi efectuat cap requeriment al respecte. 
 
EPEL Innova rep encàrrecs que per la seva forma de facturació es poden classificar en 2 grups: 
els que es facturen a mesura que es generen els costos i els que tenen la facturació per 
avançat.  
 
Tan en un cas com en l’altre, els encàrrecs queden justificats amb factures de tercers, nòmines 
o altres justificants de despesa. Tota aquesta documentació s’adjunta a les factures que EPEL 
Innova emet a l’Ajuntament de Reus pel que fa als encàrrecs del primer tipus; pel que fa als 
encàrrecs que es facturen per avançat, sempre disposen d’una liquidació final en la que hi 
consta el total d’ingressos i el total de despeses. En aquells casos en què l’Ajuntament ha 
sol·licitat el desglossament d’aquests totals o l’adhesió de documentació justificativa, s’hi ha 
donat resposta de forma expressa. 

Certificació d'obra 14.723,93

Despeses Generals ALDESA 53.108,24

Arquitecte Botey 17.590,31

85.422,49
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Concretament, pel que fa a l’encàrrec de “Rehabilitació d’escoles i edificis” (EF08-112-1), es 
tracta d’un encàrrec d’inversió dels que es facturen a mesura que es generen els costos, o sigui 
que l’Ajuntament disposa de la justificació de tots els treballs que s’han dut a terme atès que 
té totes les factures que Innova ha rebut dels seus proveïdors i que sumen exactament el total 
de costos de la liquidació final.  
 
Aquest encàrrec es va fer a 3 anys vista i annexava una llista d’actuacions previstes que tal com 
diu explícitament el conveni s’adjuntava  “a títol orientatiu, enunciatiu i no limitatiu”, o sigui 
que des del primer dia aquest encàrrec té una voluntat flexible en funció de les necessitats i 
prioritats canviants d'aquests tipus de centres, amb l’única limitació del pressupost total 
consignat per a l’encàrrec. Aquesta flexibilitat estava directament gestionada per la gerència 
d’àmbit de Serveis Personals de l’Ajuntament que era qui establia i decidia la priorització de les 
actuacions a executar, tal com ho evidencia d'una banda el fet que EPEL no paga cap factura 
de proveïdor que no porti la signatura del gerent d'àmbit de l'Ajuntament i d'altra banda el fet 
que són conformes totes les factures emeses per EPEL a l'Ajuntament en concepte d’aquest. 
 
Així doncs, el fet que la inversió inicial prevista per a dur a terme a l’Escola Eduard Toda fos de 
3.800 euros i finalment aquest import es veiés notablement multiplicat, respon al fet que 
durant la vigència de l’encàrrec van sorgir nous compromisos de l’Ajuntament amb la 
Generalitat referents a aquesta escola i la gerència d’àmbit de Serveis Personals va donar 
prioritat al seu compliment, cosa que va anar necessàriament en detriment d’altres actuacions 
previstes al llistat inicial, ja que en cap cas s’havia de superar el pressupost màxim consignat 
per al total de l’encàrrec. 
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AL.LEGACIONS REUS 

TRANSPORT 



OBSERVACIONS A L’INFORME DE CONTROL FINANCER 2009-2011 REUS 

TRANSPORT PÚBLIC (FAURA – CASAS) 

 

3.2. La societat ha aplicat sobre les retribucions al personal, els increments 

previstos en el corresponent conveni col·lectiu del sector del transport 

d’aplicació, que entren en contradicció amb les previsions de les darreres 

lleis de pressupostos de l’estat.  

3.3  En el cas de contractació de personal no discapacitat, sempre es disposa 

d’informe d’empresa externa de selecció de personal, amb els criteris 

justificatius de la seva elecció.  

El servei que AMERSAM presta a REUS TRANPORT per a la conducció 

d’autobusos, entenem que no és una cessió il·legal de treballadors, atès que 

AMERSAM té una clara independència funcional, organitzativa i material en 

relació a la prestació del servei, el seu objecte social contempla l’exercici 

d’aquesta activitat, que d’altra banda té un caràcter clarament ocasional, i 

AMERSAM té una clar patrimoni específic, solvència i estructura productiva 

pròpia respecte  REUS TRANSPORT.  

4.1 Des de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic 

l’entitat s’ha considerat poder adjudicador no administració pública i les 

seves instruccions internes estan adequades a aquesta condició (article 175 

LCSP) 

4.4.a) Els subministraments adjudicats a CEPSA CIA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO 

SA són diversos i en tots ells s’han demanat al menys tres ofertes, tal i com 

preveuen les instruccions internes de la societat per a contractes de 

subministrament entre 18.000 i 120.000 euros. Pel càlcul del valor estimat 

dels contractes no s’ha considerat el valor total anual, no amb intenció de 



sostraure el contracte de l’aplicació de les normes d’adjudicació que li 

corresponen, si no perquè l’únic criteri de valoració és el preu i aquest varia, 

pel funcionament propi del mercat dels hidrocarburs, diàriament. 

4.4.b) Les adjudicacions a Evobús Ibérica es poden considerar una ampliació 

del contracte de subministrament de 7 vehicles, adjudicat el 2008, atès que 

el preu dels mateixos ha estat el mateix que en el del procediment de 2008. 

En els consells d’administració de la societat de dates 21/10/2008 i 

29/10/2009 es van acordar les inversions corresponents a l’adquisició, 

respectivament, de 2 vehicles (finalment, en 2009, es va adquirir només un 

vehicle amb motius de les restriccions pressupostàries) i altres 2 vehicles 

(adquirits en 2010) 

4.5.b) Els òrgans de contractació, per imperatiu legal, són els òrgans 

unipersonals o col·lectius que per, norma o estatuts tinguis facultats 

suficients per contractar. En el cas de RTP són el consell d’administració, els 

consellers delegats i/o el gerent de la societat. En el supòsit analitzat, com 

en la majoria dels contractes adjudicats, l’òrgan de contractació va ser el 

conseller delegat de la societat, qui va adjudicar i signar el corresponent 

contracte. 

4.5.d) D’acord amb el previst al corresponent plec de condicions, RTP 

qualifica la documentació administrativa abans de l’obertura pública de les 

ofertes. La mesa de contractació obre les ofertes econòmiques i efectua la 

proposta d’adjudicació, prèvia valoració de les mateixes amb els informes 

que, en el seu cas, consideri convenients. Aquestes circumstàncies es recullen 

a les actes de la mesa de contractació de 21 d’abril i 21 de maig de 2009, 

que valoren la única oferta presentada en el procediment.  
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2.  CONTROL INTERN  (pàgina 3) 
 
 
(pàgina 4  AREMSA) 
(pàgina 4  GAIASA) 
(pàgina 4  SASA) 
 
 
Així doncs, la dotació de l’immobilitzat de cada exercici es trobaria infravalorada al no correspondre la data d’adquisició de cada 
element (entenent aquesta com a la data d’entrada en funcionament) i el seu inici d’amortització a final del mes en el que s’ha 
adquirit els elements. 
 
Al·legació de l’empresa: 
 
La societat aplica uns criteris d'activació dels elements d'immobilitzat i d'amortització de manera 
sistemàtica i uniforme en el temps.  Aquests criteris són els recollits en el procediment 3PR17 
Gestió d'Actius i s'han inclòs en el Sistema Integrat de Gestió de la societat. 
 
Aquests procediments i els criteris d'amortització són àmpliament coneguts per INNOVA GRUP 
D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA i han estat auditats amb motiu de la revisió dels comptes 
anuals, així com els auditors del Sistema de Qualitat, sense que s'hagi fet esment cap any de cap 
possible nota disconforme en aquest apartat. 
 
L'observació fa referència a un supòsit teòric concret doncs és precís que un element d'immobilitzat 
sigui adquirit, facturat i capitalitzat en una data, que no sigui la de final de mes i al qual li 
assignem com a data d'inici d'amortització el dia 1 del mes natural següent a la capitalització. En 
aquest cas puntual, en el pitjor dels casos (adquisició a primers de mes) podria haver-hi un 
diferencial de fins a 30 dies (en els mesos de 31 dies naturals) entre la data de capitalització i la 
data d'inici d'amortització.   
 
Allò que trobem a faltar és la menció que el diferencial negatiu en dies, es tradueix en diferencial 
positiu equivalent en el darrer període d'amortització de l'element i per tant l'efecte en el còmput 
global és neutre. 
També és precís indicar que es poden distingir dos grans grups d'elements d' immobilitzat: 
 
* Els directament relacionat amb les infraestructures hidràuliques (xarxa, valvuleria, dipòsits, pous, 
instal·lacions tècniques, ...). En aquest cal la data d'entrada en funcionament es correspon amb la 
data d'adquisició de l'element (data de facturació de final de mes) i la seva data d'inici 
d'amortització és la del dia 1 del mes natural següent, per tant de manera generalitzada, no hi 
hauria cap decalatge de dies. 
* Els no relacionats directament amb les infraestructures hidràuliques (utillatge, mobiliari, 
equipament informàtic, ...). Generalment, és en aquest cas en el que es podria presentar aquest 
decalatge de dies 
 
Cal indicar que, per exemple, aquests darrers elements suposen el 0,86% de les inversions de 
l'exercici 2010 i, evidentment, l'impacte econòmic, en el cas puntual del pitjor dels casos, seria 
intranscendent, doncs fins i tot el termini inicial es recuperaria al final del període d'amortització 
segons la regla expressada anteriorment. 
 
D'altra banda, els criteris d'activació d'elements d'immobilitzat i, en particular, el referent a la data 
d'inici d'amortització, no és producte d'un caprici;  en aquest sentit, caldria considerar les 
avantatges que ens reporten quan al grau d'autonomia i agilitat en els tancaments comptables 
mensuals de manera puntual. 
En conseqüència, entenem que aquest fet no altera la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l'empresa, per la qual cosa, considerem adient continuar amb els 
criteris emprats fins a la data tot atenent a la continuïtat, uniformitat i homogeneïtzació dels 
mateixos. 
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(pàgina 4  AREMSA) 
(pàgina 4  GAIASA) 
(pàgina 4  SASA) 
 
El Manual de Control Intern que fa referència a la gestió de la Tresoreria “3PR16 Realització de tresoreria”, no es troba 
actualitzat ja que no fa referència a la integració de la Societat en el sistema del Cash Pooling d’Innova ... 
 
Al·legació de l’empresa: 
 
No existeix cap norma legal, ni reglamentària, ni directriu a l'Ajuntament de Reus que exigeixi 
l'existència de manuals de procediment escrit. Aquesta ha estat una autoexigència de la societat, 
que és del tot prescindible, doncs els procediments vinculats al servei es troben regulats a 
l’Ordenança dels serveis d’abastament i sanejament d’aigua. Cal destacar que actualment 
existeixen documentats un total de 217 procediments i 46 Instruccions, que donen lloc a 501 
formularis; tots ells s’han de mantenir actualitzats i són objecte de revisió per part de les auditories 
de qualitat i l’autoavaluació interna. 
 
La societat podria abandonar els procediments escrits i aplicar per analogia els principis de 
procediment continguts a la Llei 30/1992, que és allò que fa l’Ajuntament de Reus, que tampoc té 
procediments de control definits i escrits a banda dels aquells normativament regulats.  
 
Com que aquesta integració es troba documentada en els acords i escrits relacionats seguidament i 
als que s’ha adherit aquesta empresa, entenem que són aquests els que regulen el procediment a 
seguir en matèria de flux de tresoreria:  
 
1. Acord d’annexió al sistema de gestió de tresoreria centralitzada mitjançant Cash Pooling del 

Grup INNOVA 
Aquest acord, de data 30 de gener de 2009, estableix les estipulacions adients envers la gestió 
de la centralització de fons 
 

2. Protocol d’ús del Cash Pooling 
Aquest protocol (una mena de procediment) fou aprovat pel consell d’administració d’INNOVA 
del dia 7 de novembre de 2008 
 

3. Servei de Centralització de Fons 
Aquest servei fou contractat per INNOVA amb CAIXABANK SA en data 2 de febrer del 2009 

 
La nostra postura és que en la mesura que és INNOVA la societat que executa el cash pooling 
considerem que la manca d’actualització expressa del Procediment no pot generar cap perjudici ni 
a la societat ni a INNOVA, tractant-se d’una mera actualització d’un document pendent i en espera, 
sense urgència. 
 
 
 
 
3.  PERSONAL  (pàgina 4) 
 
 
3.2.  Retribucions satisfetes (pàgina 5) 
 
(pàgina 5  AREMSA) 
(pàgina 5  GAIASA) 
(pàgina 5  SASA) 
L’entitat no aplica un conveni o pacte salarial que reculli les condicions retributives de la plantilla, basant les seves retribucions 
en d’acords individualitzats amb els treballadors. Amb tot, per algunes condicions es basen en el conveni col·lectiu de treball de 
sector de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament i distribució d’aigües de la província de Tarragona i la 
normativa de caire general. 
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Les condicions laborals dels treballadors/es del GrupAIGÜES es regeixen per l’Estatut dels 
Treballadors, tenint també com a marc de referència el Conveni Col·lectiu de treball de sector de 
les empreses de captació, elevació, conducció, tractament i distribució d’aigües de la província de 
Tarragona (codi de conveni número 4302035), així com diverses normes/pactes adoptats entre 
l’empresa i els representants dels treballadors en el decurs del temps, fruit de negociacions 
bilaterals. 
 
Cal matisar que l’aplicació del Conveni Col·lectiu Provincial, en el seu conjunt, suposaria la renúncia 
(o no) a petites avantatges laborals però, contràriament, suposaria l’assumpció de condicions 
laborals que, sens dubte, comportarien un notable increment de la despesa de personal;  algunes 
d’aquestes condicions són: increment de salaris mínims, complement del 100% en cas d’incapacitat 
temporal, formalització d’un pla de pensions, bonificació del rebut d’aigua, ... 
 
Gerència ha manifestat als representants dels treballadors/es, en diverses ocasions, la seva 
conformitat per a negociar el contingut d’un conveni col·lectiu.  No obstant això, ateses 
discrepàncies entre el mateix personal així com entre el personal dels diferents centres de treball, 
no s’ha arribat a materialitzar mai un esborrany de conveni. 
 
 
(pàgina 5  AREMSA) 
(pàgina 5  GAIASA) 
(pàgina 5  SASA) 
Quan s’incorpora un treballador se li assigna un nivell salarial basat en la seva categoria. Amb tot, aquesta retribució no és 
homogènia per al conjunt de treballadors de la mateixa categories. No es coneixen els criteris que motiven les diferències en 
més o en menys entre els treballadors de les respectives categories. 
 
La societat disposa d’uns rangs salarials interns per categories laborals i/o llocs de treball de 
característiques similars;  en aquest sentit, una nova contractació, en funció del salari brut anual 
assignat, queda inclosa dins del rang salarial que li pertoca. 
 
Per a qualsevol nova contractació, s’assigna al treballador un salari brut anual de manera que 
persones de categoria laboral i/o característiques similars, perceben una remuneració compresa 
dins del rang anteriorment esmentat. 
 
En cada cas, el salari final és determinat pel cap d’àrea del lloc de treball implicat, amb el vist-i-
plau final de Gerència, disposant d’uns rangs salarials interns per categories laborals i/o llocs de 
treball de característiques similars; en aquest sentit, una nova contractació, en funció del salari 
brut anual assignat, queda inclosa dins del rang salarial que li pertoca. 
 
La determinació del salari no és producte d’un caprici i es troba condicionada per diversos factors, 
encara que la categoria laboral sigui similar.  Alguns d’aquests factors són: lloc de treball, 
formació, compromís, responsabilitat, implicació, aptituds, ...  A més, no seria econòmicament el 
mateix una contractació realitzada fa dos/tres anys amb una contractació, del mateix perfil laboral, 
en el context actual de crisi econòmica amb la qual cosa, inevitablement, es generen mínims trets 
diferencials. 
 
 
 
 
(pàgina 6  AREMSA) 
(pàgina 6  GAIASA) 
(pàgina 6  SASA) 
No es pot verificar que els treballadors que perceben retribucions variables basades en l’acompliment d’objectius els 
coneguessin en el moment del seu establiment en la primera reunió anual del departament de qualitat.  
No es realitza una justificació individualitzada de l’acompliment d’objectius atès que aquests es basen en el seu acompliment 
per a cada departament. 
No disposem d’informació per comprovar que el treballador hagi acomplert els objectius fixats prèviament i que aquests 
s’adeqüin a les retribucions rebudes.  
No compartim l’observació: Tots els treballadors amb retribució variable basada en l’acompliment 
d’objectius els coneixen prèviament al seu establiment en la reunió del Comitè de Qualitat.   
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La societat estableix dos tipus de retribucions variables en atenció a dos nivells d’objectius: 
• Objectius a nivell departamental per a cadascuna de les àrees organitzatives  
• Objectius a nivell global del GrupAIGÜES. 

 
Aquests dos nivells d’objectius no es transformen en dues retribucions variables per un mateix 
individu, ja que no són acumulables i només representa un 3.81% del total de massa salarial 
anual.  
 
Els objectius departamentals els coneixen els treballadors de cada departament perquè  es 
proposen i/o s’elaboren de manera consensuada entre el cap de l’àrea implicada i els seus 
membres. Aquests objectius consensuats són recopilats pel cap d’àrea, que els tramet a l’Àrea de 
Qualitat i Desenvolupament pel seu tractament i aprovació en la reunió adient del Comitè de 
Qualitat, de les que s’aixca acta.  
 
En conseqüència, els treballadors susceptibles de remuneració variable basada en l’acompliment 
d’objectius departamental, els coneix amb anterioritat al seu establiment o aprovació, ja que 
participen en la seva redacció. 
 
Els objectius a nivell global del Grup (amb la mateixa metodologia que a INNOVA), s’apliquen 
només a personal amb tasques de comandament de d’àrea o departament (un màxim de sis 
persones per tot el Grup Aigües) que es troben directament vinculats amb la consecució d’objectius 
a nivell global del Grup.  Dins d’aquest objectius es troben dues tipologies: els operatius i els 
estratègics;  cadascun dels elements que integren aquests objectius tenen un pes específic concret 
i la seva valoració obeeix a un càlcul matemàtic, prèviament establert;  el resultat adient ens dona 
el grau de compliment anual dels objectius.  Aquesta valoració és tractada al Comitè de Direcció, el 
seu pagament és objecte de conformitat prèvia de Gerència, la materialització del pagament és 
objecte de validació prèvia per part de Gerència i, finalment, és tramesa/informada INNOVA. 
 
En conseqüència, sí es disposa de justificació documental adient pel que fa al compliment 
d’objectius per part del personal amb tasques directives. 
 
 
En la valoració de l’acompliment d’objectius per a la resta de personal, s’ha de tenir present que no 
tots els membres del departament contribueixen en la mateixa mesura a la consecució d’aquests 
objectius del departament, per això el complement no consolidat no te perquè tenir una vinculació 
directa amb la consecució d’aquests objectius.  En alguns casos (generalment), el treballador 
contribuirà més directament en l’assoliment d’objectius del departament;  en altres casos, 
contribuirà més en objectius a nivell global del GrupAigües i, en altres casos, no incidirà 
directament en la consecució d’objectius concrets.  És per això que també es valoren altres factors, 
com poden ser:  la responsabilitat, la fiabilitat, la implicació, la dedicació, ... que, en moltes 
ocasions, contribueixen de manera indirecta en la consecució dels objectius anteriors. 
 
Malgrat que aquesta valoració no es tradueix en una documentació formal (informe), és innegable 
que cada cap d’àrea coneix en quin grau, cada treballador és mereixedor del complement no 
consolidat prèviament establert. 
 
El que sí existeix és una comunicació/autorització de cada cap d’àrea per la remuneració d’aquest 
complement que, finalment, es materialitza amb el seu pagament prèvia validació sempre de 
Gerència. 
 
Finalment, a l’objecte d’il·lustrar la rigorositat en el pagament del complement no consolidat, 
podem indicar que, per exemple, malgrat haver assolit amb escreix els objectius globals del 
GrupAIGÜES establerts per a l’exercici 2011, cap treballador (ni tampoc cap treballador amb 
tasques directives) va cobrar el 100,00% d’aquest complement;  el total meritat equival al 87,13% 
de l’import total inicialment previst. 
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3.3.  Aplicació de l’article 55 de la Llei 7/2007 Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (pàgina 6) 
 
 
(pàgina 6  AREMSA) 
(pàgina 6  GAIASA) 
(pàgina 6  SASA) 
No disposem d’informació per valorar l’acompliment dels procediments descrits atès  que  per part de la societat no es deixa 
constància de forma documental dels procediments de selecció  efectuats. Per tant, no es pot constatar que es compleixin els 
principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit que haurien de regir la contractació per part de la societat previstes en l’article 
55 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic. 
 
 
No compartim aquesta observació: 
La societat en la selecció de personal aplica un procediment de selecció, basat en l’aplicació dels 
principis esmentats, que són d’aplicació per allò que es disposa a la DA primera de l’EBEP. La 
societat defineix un perfil i una empresa externa efectua una selecció prèvia, entre la que s’acaba 
efectuant la tria definitiva o es deixa desert el procés de selecció. Aquesta procediment és el 
3PR04, al que ha tingut accés l’auditor. 
 
 
L’observació sembla condicionada per la pròpia mostra de la que resulta el següent:  
 
Una treballadora fou objecte de contractació temporal prèvia contractació via empresa de treball 
temporal, per tant complint amb el procediment 3PR 04;  la treballadora fou seleccionada de la 
terna proposada i es va contractar temporalment.  Actualment, ja no forma part de la plantilla, 
havent causat baixa. 

 
Una treballadora que fou objecte de contractació temporal després d’haver col·laborat amb 
l’empresa sota diverses fórmules de col·laboració/formació. Finalment via empresa de treball 
temporal, que havia de complir amb el procediment 3PR04, es va contractar.  En qualsevol cas, 
actualment, tampoc forma part de la plantilla, havent causat baixa. 

 
Un treballador que fou objecte de contractació indefinida ja que la llarga durada de la seva relació 
contractual amb l’empresa contractada per Aigües de Reus generava un risc d’incórrer en 
prestamisme laboral. En aquest cas puntual, es disposava d’informació suficient per a conèixer que 
el candidat complia sobradament els requeriments de mèrit i de capacitat pel lloc de treball. 
 
Durant el període 2009 a 2011 només s’han realitzat  un total de 15 contractacions de personal, de 
les quals 4 han esdevingut indefinides per consolidació de lloc de treball (cap indefinit d’inici) i la 
resta, 7 han causat baixa, 3 son rellevistes per personal prejubilat i 1 es manté temporal. 
 
 
 
GAIASA 
Aquesta valoració s’ha efectuat a partir de la mostra, de la que resulta: 
 

Un treballador que fou objecte de contractació temporal per obra o servei determinat a 
l’objecte de cobrir la baixa d’un treballador mesos abans, tenint el seu lloc de treball a Tremp i 
essent una contractació necessària per a donar compliment al disposat al contracte d’explotació 
del servei d’explotació d’abastament a l’esmentat municipi. 
La selecció de personal fou encarregada a una consultora externa la qual va proposar una terna 
de candidats entre els que figurava la persona que, finalment, fou seleccionada. 
 
Una treballadora que fou objecte de contractació però que portava més de tretze mesos 
treballant mitjançant empresa de treball temporal a l’objecte de cobrir la baixa voluntària d’una 
treballadora mesos abans. 
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Ja en el moment de contractació via ETT, la selecció de personal fou encarregada a una 
consultora externa, la qual va proposar una terna de candidats entre els que figurava la 
persona que, finalment, fou seleccionada. 
 
Un treballador que fou objecte de contractació temporal per obra o servei determinat però que 
portava deu mesos treballant com a becari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. 
Es coneixia perfectament la idoneïtat del treballador al lloc objecte de contractació. 
En qualsevol cas, ja no forma part de la plantilla, havent causat baixa. 
 
Una treballadora que fou objecte de contractació temporal (dos mesos) per a cobrir parcialment 
la baixa de dues persones (IT i maternitat) al mateix àrea de l’organització.  Aquesta 
treballadora ja havia estat contractada inicialment mitjançant empresa de treball temporal i, 
posteriorment, directament a l’objecte de cobrir també altres substitucions. 
Ja en el moment de la primera contractació via ETT, la selecció de personal fou encarregada a 
una consultora externa. 
Evidentment, atesa aquesta vinculació anterior, es coneixia perfectament la idoneïtat del 
treballador al lloc objecte de contractació. 
En qualsevol cas, ja no forma part de la plantilla, havent causat baixa. 

 
SASA 
Aquesta valoració s’ha efectuat a partir de la mostra, de la que resulta. 
 

Un treballador que fou objecte de contractació temporal a l’objecte de cobrir la baixa voluntària 
del rellevista d’un treballador prejubilat. 
Malgrat l’escàs marge de temps per a la substitució en qüestió, la selecció de personal fou 
encarregada a una consultora externa la qual va proposar una terna de candidats entre els que 
figurava la persona que, finalment, fou seleccionada. 

 
 

4. CONTRACTACIÓ (pàgina 6) 
 
Sobre la consideració de poder adjudicador tot i que a l’informe es considera que la societat té la 
consideració de poder adjudicador aquesta part no comparteix aquesta valoració d’una forma tant 
contundent: 

 
Precisament, és l’existència de dificultats interpretatives i a la vegada la inexistència d’una posició 
de l’Ajuntament al respecte (al menys fins a emetre l’informe del Control Financer) que ha conduït 
les societats “mutu propio” a buscar  un encaix entre la regulació i la seva activitat. 

 
Cal recordar que és la LCSP de 2007 qui incorpora al nostre ordenament el concepte de poder 
adjudicador. La definició continguda a la norma presentava serioses dificultats interpretatives en la 
mesura que es considerava d’aquesta naturalesa els ens que havien  estat creats específicament 
per satisfer necessitats d’interés general que no tinguessin caràcter mercantil o industrial.  

 
Sobre allò que ha de considerar-se per “satisfer necessitats d’interés general que no tinguessin 
caràcter mercantil o industrial” no és matèria jurídicament gens pacífica. Aquesta és una 
construcció d’origen fonamentalment jurisprudencial (TJCE, S de 27 de febrer de 2003, C-373/00; 
S de 10 de maig de 2001, C233/99 i c260/99; S d’1 de febrer de 2001, C237/99) i aquesta 
jurisprudència es caracteritza per utilitzar de forma no uniforme diferents criteris, sense que 
existeixi una construcció acabada de cada una de les dues categories (necessitats d’interés general 
i finalitat mercantil o industrial), i només proporcionant pautes d’orientació. 

 
En aquest sentit, allò que pren en consideració la Directiva 2004/18/CE, de la que deriva la LCSP, 
per identificar aquest concepte és l’objecte (finalitat de la societat) per establir un règim jurídic en 
matèria contractual diferent segons si el seu objecte (finalitat) sigui o no mercantil (o industrial). 
En conseqüència, i segons la Instrucció 1/2008, de 5 de febrer de l’advocacia de l’Estat, per 
determina si una societat té la consideració de poder adjudicador cal examinar cas per cas atenent 
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principalment a l’objecte de la societat i com aparegui aquest delimitat en l’acord de creació de 
l’ens i en els seus estatuts per tal de determinar si es troba dins l’àmbit d’aplicació d’aquest 
concepte; en similars termes la Junta Consultiva de Contractació (Veure els Informes de la 
Comissió Permanent 1/2008, de 14 de febrer, sobre el grau de subjecció del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica a la normativa de contractes, informe 5/2006, de 20 de novembre, 
sobre el règim contractual de les societats públiques, informe 2/2005, de 5 de maig, sobre 
aplicació de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea de 13 de gener de 2005 
(assumpte C-84/03) i Recomanació 2/2004, de 7 de juliol, sobre la modificació de la Llei de 
contractes de les administracions públiques mitjançant l'article 67 de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social). 

 
Amb tot aquest argumentari es pretén posar de manifest que la consideració de les societats 
mercantils com a poder adjudicador no és tant òbvia com sembla insinuar-se de l’informe 
d’auditoria i en qualsevol cas és una qüestió estrictament jurídica, no financera. En tot cas hagués 
estat d’agrair que al moment d’aprovar-se la LCSP s’hagués donat per part de l’òrgan interventor 
aquesta visió tant contudent. 
 
Davant aquesta incertesa jurídica es va optar per incorporar a les IIC una categoria específica de 
tipus de contracte en funció del seu import, que no és altre que la quantia prevista pel contractes 
SARHA. Així, als contractes que superen aquestes quanties els serà d’aplicació el règim previst a la 
Llei 31/2007, en definitiva el règim aplicable als contractes SARHA (cal precisar que només és 
d’aplicació el règim dels contractes SARHA als contractes que celebrin els poders adjudicadors), per 
tant, ja tingui o no la consideració de poder adjudicador la societat per tots els contractes que 
superin els topalls dels contractes SARHA els aplica la normativa dels poders adjudicadors, mentre 
que per la resta de contractes entenem que les IIC apliquen adequadament les previsions de la 
LCSP. 

 
Considerem no adequada a dret la menció genèrica que pel fet d’actuar com a sector públic i no 
poder adjudicador es donin incompliments als requeriments de la norma envers els poders 
adjudicadors. La menció és massa indefinida i mereix una concreció específica. Aquest part 
considera que serà l’estudi de les IIC i dels contractes celebrats els que determinaran un eventual 
incompliment, no pas una simple afirmació, sense prova.  
 
 
4.2.  Existència d’instruccions internes de contractació (pàgina 8) 
 
 
(pàgina 8  AREMSA) 
(pàgina 7  GAIASA) 
(pàgines 7 i 8  SASA) 
 
Les IIC  foren aprovades en la reunió del Consell d’Administració del dia 21 de maig de 2008 i entraren en vigor a partir del dia 
de la seva publicitat en el BOP de la província de Tarragona. 
Aquestes IIC no han estat actualitzades a les modificacions que s’han anat produint en la norma, la qual cosa es posa de 
manifest per exemple en l’encara previsió de l’adjudicació provisional.  
D’altra banda, les mateixes IIC preveuen que els límits dels contractes s’aniran actualitzant automàticament amb l’aprovació 
que es faci a través de les normes . 
 
 
No és correcta aquesta manifestació, en la mesura que les IIC van ser adaptades, per acord del 
Consell de 24.03.2010 a l l’Ordre EHA/349/2009, de 23 de desembre, publicada en el BOE de 29 de 
desembre, d’adaptació a les modificacions com a conseqüència de la publicació en el DOUE de 
1.12.2009 del Reglament número 1177/2009, de 30 de novembre de 2009. 
  
 
Per altra banda aquesta part considera que la modificació legal incorporada per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost, per la que se suprimeix l’adjudicació provisional no és d’obligatori incorporació al règim 
d’adjudicació de la societat en la mesura que afecta a l’àmbit regulatori reservat a les Instruccions 
de Contractació. Això es defensa pels següents motius: 
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a) La modificació legal només afecta a les administracions públiques i, com a molt, les entitats 

del sector públic que són poder adjudicador en la mesura que amb la supressió de 
l’adjudicació provisional es clarifica el termini per interposar el Recurs o reclamació especial 
en matèria de contractació. Per tant només en els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada licitats per poders adjudicadors que fossin susceptibles de Reclamació en 
matèria de contractació, seria exigible haver eliminat l’adjudicació provisional. Com hem 
defensat aquest no és el cas de la societat. 

 
b) La Llei 30/2007 en el capítol dedicat a l’adjudicació (art 176) només exigia el compliment 

en l’adjudicació dels contractes als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació, havent d’adjudicar el contracte  de forma que 
recaigui en l’oferta econòmicament més avantatjosa. La mateixa redacció presenta l’article 
192 del Text refós 3/2011. 

 
 
 
4.3.  Publicitat en el Perfil del Contractant (pàgina 8) 
 
(pàgina 8  AREMSA) 
(pàgina 8  GAIASA) 
(pàgina 8  SASA) 
 
Les IIC es troben publicades en el perfil del contractant de l’Entitat (www.aiguesdereus.cat).   
En aquest perfil hi consten únicament les licitacions vigents. 
Als efectes de millorar la transparència en relació als procediments de licitació, es recomana la publicitat dels contracte ja 
adjudicats 
 
Considerem que el nostre perfil de contractant compleix amb les exigències legals. La nostra opinió 
és que l’article 53 del TRLCSP no exigeix la publicació de les licitacions anteriors, com tampoc 
estableix el termini durant el qual hauran de romandre a la web. En tot cas és una matèria a 
regular en les IIC, a la vista d’aquesta recomanació i altres consideracions com les de cost de la 
modificació, ja que seria voluntària. 
 
 
 
4.4.  Incidències detectades en el mostreig dels contractes efectuat (pàgina 9) 
 
(pàgina 9  AREMSA) 
(pàgina 8  GAIASA) 
 
 
Com a valor previ a l’exposició de les al·legacions volem manifstar que durant el període 2009-
2011 el nombre de comandes gestionat pel Grup Aigües ha estat de 3.234, la qual cosa posa de 
manifest l’elevat volum de transaccions que ha de realitzar la societat per prestar els serveis que li 
han estat encarregats: 
AREMSA 631 comandes 
GAIASA 961 comandes 
SASA 1.642 comandes 
Total 3.234 comandes 
 
 
a) Pròrrogues de contractes anteriors a l’entrada en vigor de la LCSP les quals comporten eludir els procediments previstos a 

la norma 

Entenem que les pròrrogues contractuals no han eludit cap procediment, sinó que són respectuosos 
amb la normativa d’acord amb la següent interpretació: 

La Llei 30/3007, de contractes del sector públic, vigent fins el 16 de desembre de 2011, estableix  
a la DT Primera que els expedients adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei 
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es regiran, en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de 
prorrogues, per la normativa anterior. 

Aquesta normativa anterior està configurada pel RD legislatiu 2/2000, que a la DT Primera es 
remet, pels contractes anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 53/1999, de nou a la normativa 
anterior (Cal precisar que aquesta norma va establir la supressió de les pròrrogues tàcites pels 
contractes administratius, però res es deia dels contractes privats, com els que celebra la societat). 

Finalment arribem a la Llei 13/1995, que a la seva Disposició Addicional Sisena establia que: 

Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 
las Administraciones Públicas o de sus Organismos autónomos, o entidades de derecho público, se 
ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la 
naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios. 

Sota aquest règim legal es varen formalitzar els contractes que han estat objecte d’observació a la 
mostra. Entenem que aquesta contractes es van adjudicar amb la vigència de la Llei 13/1995, que 
només exigia pels contractes de les societats mercantils el compliment dels principis de publicitat i 
concurrència, per tant són vàlides les mencions de la pròrroga tàcita (que a la Llei només es 
prohibia pels contractes administratius, es a dir de les administracions públiques).  
 
En conclusió l’opinió d’aquesta part és que d’acord amb el règim transitori de la legislació 
exposada, els contractes adjudicats sota el règim regulat per la 13/1995 es podien prorrogar de 
forma tàcita i que en tot cas no es pretenia eludir cap norma.  
 
No obstant i com es veurà a la mostra, quasi bé tots els contractes prorrogats ha estat declarats 
vençuts, a l’objecte d’iniciar un nou procés de licitació. 
 
 

 
(pàgina 9) 
S’entén que l’anterior queda vulnerat per part de l’Entitat en contractes que s’han anat prorrogant tàcitament. Aquesta situació 
s’ha posat de manifest almenys en els casos següents: 

 
CODELCO MERCANTIL SA, amb qui existeix un contracte de 21 de gener de 1997, d’1 any de duració, amb possibilitat de 
pròrroga, encara vigent i respecte el qual s’han anat realitzant diferents revisions de preus.  
 
Aquest proveïdor s’encarrega de la lectura del consum d’aigua dels comptadors instal·lats a al 
ciutat de Reus. 
Entenem que és d’aplicació allò exposat anteriorment pel que fa a la vigència de les pròrrogues i 
per tant no compartim la valoració relativa a l’existència de cap vulneració. 
 

 
 

(pàgina 9) 
GILABERT-MIRÓ SA, amb qui existeix un contracte per a la construcció d’escomeses, connexions de servei i altres. El contracte 
es formalitzà el 17 de novembre de 1994 com a resultat d’un procediment de licitació, d’1 any de duració, amb possibilitat de 
pròrroga tàcita, encara vigent i respecte el qual es feren diferents annexos, tant l’any 1998 com el 2007, així com una revisió 
de preus almenys l’any 2011.  

 
En aquest període estava vigent el Decret legislatiu 923/1965, pel que s’aprova la Ley de contratos 
del estado. El contracte es va adjudicar després disposar d’un mínim de tres ofertes. 

 
Aquest contracte contempla la realització d’obres de petit import, que podrien adjudicar-se de 
forma directa per tractar-se de contractes menors. 
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Tot i que aquest contracte està en vigor des del novembre de 1994, i que s’ha anat prorrogant 
tàcitament de forma anual com preveu el propi contracte, s’han realitzat diverses revisions i 
modificacions, incloent una revisió de preus a la baixa. 

 
El dia 27 d’abril de 2012 es va comunicar la rescissió del contracte. En aquests moments s’està 
redactant un nou plec de bases per tal de realitzar un nou procediment de contractació. 

 
 

(pàgina 9) 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, amb qui existeix un contracte formalitzat per a la realització del conjunt d’operacions 
i treballs necessaris o convenients de reparació i manteniment de la xarxa d’aigua potable i sanejament. El contracte es 
formalitzà el 15 de gener de 1993, de 6 mesos de duració amb possibilitat de pròrroga tàcita anual i encara vigent. 

 
Contracte per la realització dels treballs de reparació i manteniment de la xarxa de distribució 
d’aigua potable i sanejament públic de Reus AT09195 amb COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 
SA. 

 
Aquest contracte contempla la realització de treballs de reparació i manteniment de la xarxa, que 
podrien adjudicar-se de manera directa i individual per tractar-se de contractes menors. 

 
Tot i que a aquest contracte se li han realitzat diverses revisions i modificacions, en data abril de 
2012 es va elaborar un informe on evidència la conveniència de rescindir el contracte per tal de 
licitar-ne un de nou que adapti el servei a noves necessitats i condicionants.  

 
El dia 9 de maig de 2012 es va comunicar l’acord de resolució del contracte i en aquests moments 
s’està redactant un nou plec de bases per tal de realitzar un nou procediment de contractació. 

 
 
 

(pàgina 10) 
SGS TECNOS, SA, amb qui existeix un contracte per a la prestació de serveis de seguretat. El contracte es formalitzà el 24 de 
gener de 2005, amb una duració inicial de 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga tàcita i encara vigent. 

 
Contracte de control de coordinació de seguretat i salut en obres de construcció de canalitzacions 
d’aigua i claveguera AT03096 amb SGS TECNOS SA. 

 
Aquest contracte era vigent des de l’any 2005, però es va rescindir en data 31 de desembre de 
2011. 
 
 
(pàgina 10  GAIASA) 
S’entén que l’anterior queda vulnerat per part de l’Entitat en contractes que s’han anat prorrogant tàcitament. Aquesta situació 
s’ha posat de manifest almenys en el cas de SEIDOR SA, que té contracte de l'any 2001que s'ha anat ampliant amb 
l’incorporació d'usuaris amb accés a l'aplicatiu. L'última ampliació de contracte és l'any 2009. El cost suportat el 2011  fou de 
68.366,68 euros. 

 
SEIDOR SA actua com a proveïdor  (partner de SAP España) del programari de gestió de l’empresa 
a l’objecte d’oferir el servei de manteniment de les instal·lacions de SAP. 
 
Una instal·lació SAP, amb un únic ID identificador dintre de la relació d’instal·lacions de SAP, 
només pot tenir en un mateix període, una única relació amb un partner, representant de SAP. 
Els preus del manteniment estan tarifats per SAP España, i no són preus que el client i partner 
puguin entrar en una negociació flexible. SAP España és, també, qui proposa el partner a 
contractar, per proximitat i característiques del client.  
 

 
Des del contracte inicial de compra de SAP realitzat al 2001, en funció de les auditories realitzades 
directament per SAP del sistema, s’han fet les ampliacions de contracte imposades SAP, per 
mantenir el sistema amb les llicències legals. 
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En definitiva, GAIASA no pot triar aquest proveïdor ja que SAP España imposa l’empresa. 

 
 

(pàgina 10) 
b) Contractació directa 

... 
De la revisió efectuada s’ha detectat almenys els  supòsits pels qual no s’ha respectat aquesta limitació:  
CEPSA CARD SA, amb un import total facturat l’any 2009 de 39.460,73 euros, de 50.136,16 euros l’any 2010 i de 
47.738,41 euros l’any 2011. 
 
 
Evolució de la gestió de carburant que es venia realitzant pels vehicles i maquinària d’Aigües de 
Reus, doncs el carburant s’havia d’abonar al comptat a les diferents gasoliners al moment de 
realitzar la compra, i per evitar el pagament en metàl·lic, així com per dur una millor gestió i 
control del servei es va tramitar l’adquisició de targetes de carburant.  
 
Cada vehicle està vinculat a un contracte i a una targeta que identifica el vehicle, tot i que el 
total facturat correspon a tot el conjunt de carburant de l’empresa.  
 
Durant el present 2012 es prepararà un nou plec de bases per tal de realitzar un nou 
procediment de contractació amb inici d’efectes pel gener 2013. 
 
Cal indicar que si fos un subministrament puntual a un vehicle el contracte tindria la 
consideració de contracte menor amb el risc que no es presenti cap oferta. 
 
 
 
(pàgina 10) 
ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL SL, a qui s’han observat despeses suportades en l’exercici 2010 per import de 61.605 
Euros. 
 
Aquesta empresa es dedica al subministrament de materials d’obres, realització de petites 
obres, etc. 
 
En aquest cas, el total facturat a aquesta empresa no correspon a un sol producte, feina o 
material, sinó que correspon a un conjunt de contractes menors, per la qual cosa entenem que 
no s’ha produït cap infracció en l’adjudicació. 
 
 
A continuació es mostra un quadre resum, detallant els diferents contractes menors establerts: 
 

 CONCEPTE IMPORT 
1 Pavimentació 15.633,75 € 
2 Retirada de runes 2.978,83 € 
3 Material d’obra 14.513,83 € 
4 Arrenjament façana Pl. 

Antoni Sabaté 
25.771,20 € 

5 Arrenjament terrat oficines 2.708,15 € 
 TOTAL 61.605,76 € 

 
1. Pavimentació. Les obres de pavimentació realitzades, tot i que les consideréssim com a 
servei, tenen un import i durada inferior a 18.000,00 € i un any respectivament, a més que no 
té continuïtat ni possibilitat de pròrroga, per tant compleix els preceptes d’un contracte menor 
amb adjudicació directa segons les instruccions de contractació interna. 
 
2. Retirada de runes. Es tracta de treballs eventuals que tenen un import total inferior als 
18.000,00 €, una durada inferior a un any i no té continuïtat ni possibilitat de pròrroga, per 
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tant es considera contracte menor amb adjudicació directa segons les instruccions de 
contractació interna. 

 
3. Material d’obra. És un servei de subministraments puntuals amb un import inferior a 
18.000,00 €, durada inferior a un any, sense continuïtat ni possibilitat de pròrroga, de manera 
que compleix els preceptes per considerar-se contracte menor amb adjudicació directa segons 
les instruccions de contractació interna. 

 
4. Arranjament façana Plaça Antoni Sabaté. Aquesta obra té un contracte/comanda singular. 
Aquesta obra té un import inferior als 50.000,00 €, una durada inferior a un any, no té 
continuïtat ni possibilitat de pròrroga, i per tant és considerat contracte menor amb adjudicació 
directa segons les instruccions de contractació interna. 

 
5. Arranjament terrat oficines. Aquesta feina és d’una petita obra amb comanda independent, 
i al tenir un import inferior a 18.000,00 €, una durada inferior a un any i no té continuïtat ni 
possibilitat de pròrroga, compleix amb els preceptes establerts per considerar-se contracte 
menor segons les instruccions de contractació interna. 
 
 
 

 
(pàgina 9  GAIASA) 
De la revisió efectuada s’ha detectat despeses que s’han gestionat com despesa directe incomplint un dels referits 
preceptes: 
ISS FACILITY SERVICES, amb qui hi ha formalitzat un contracte de data 1 de març de 2009 per un import de 1.588, 30 
euros al mes, el qual s’ha prorrogat tàcitament. 
 
Contracte per la realització de serveis de neteja al laboratori de Reus GT08082 amb ISS 
FACILITY SERVICES SA. 
 
Aquest contracte, correspon al servei de neteja del laboratori de Gestió Ambiental i Abastament 
SA i, tot i que l’import anual del contracte ha estat de 19.059,60 €, import molt proper al límit 
d’adjudicació directa. 
Aquest contracte es va realitzar mitjançant procediment negociat no pas amb adjudicació 
directa. 
D’acord amb el que s’estableix a les instruccions de contractació internes, on es va sol·licitar 
ofertes a tres empreses tal i com es reflexa a l’expedient de contractació.  Aquest contracte es 
va formalitzar l’any 2009 i en el mateix contracte s’establia la possibilitat de realitzar 
pròrrogues d’un any.  En aquest sentit destacar que per aquest procediment es podia realitzar 
un contracte de serveis fins a un límit de 60.000,00 €. Val a dir amb les pròrrogues efectuades 
fins a data d’avui l’import total no excedeix dels esmentats 60.000,00 €. 
 
En qualsevol cas està previst tornar a realitzar un procediment negociat amb la sol·licitud de 
diverses ofertes durant el present any. 
 
 
 
 
(pàgina 9  GAIASA) 
LABORATORIS VIDAL SL, a qui el 2009 existeix evidència d’haver-li pagat directament 61.488,55 euros. 
 
LABORATORIS VIDAL és una empresa de referència a la zona per la seva experiència, agilitat, 
certificació  ISO 9000 i acreditació ISO 17025 a la qual se li subcontracten les puntes de treball  
que el laboratori de GAIASA no pot absorbir, així com els anàlisis dels paràmetres que aquest 
no pot realitzar. 
 
Ja que el laboratori de GAIASA també està certificat i acreditat en aquestes normes, necessita 
un laboratori de referència on poder derivar les determinacions que per puntes de forma no pot 
absorbir o no està preparat per realitzar. 
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Donada la peculiaritat de les feines subcontractades, és difícil a priori conèixer les necessitats 
de  subcontractació. 
 
De la continua posta en funcionament de noves tècniques analítiques pel laboratori de GAIASA 
durant els darrers anys, s’ha reduït notablement les necessitats al respecte. 
 
De totes maneres i davant la dificultat que suposa negociar una tipologia de tasques tan 
diverses com les que realitza el nostre laboratori, s’està preparant una licitació d’acord amb les 
regles del procediment negociat. 
 
 
(pàgina 9  GAIASA) 
ATOS ORIGIN SAE, a qui el 2010 existeix evidència d’haver-li satisfet despeses per import de 97.780,61 euros. 
 
ATOS  és el proveïdor de serveis que va realitzar la implantació de SAP durant el 2002 en el 
GrupAIGÜES. ATOS es l’empresa per a les implantacions del sector utilities d’Aigües 
especialitzada per SAP España per aquest sector. Actualment es disposa de dues empreses amb 
contractes de manteniment  de consultoria per donar suport al sistema SAP del grup 
d’empreses municipals de Reus, Ciber Offilog i Atos. 
 
Per cadascuna, es disposa d’una comanda de serveis d’hores anuals per cobrir les possibles 
incidències eventuals i no previsibles que puguin sorgir en el sistema. Segons la tipologia 
d’incidència es pot recórrer a una d’elles o a les dues.  
 
Aquelles millores singulars que poden representar un elevat nombre d’hores s’encarreguen amb 
un procediment negociat, valorat a partir de les especificacions concretades.  
 
Segons la tipologia del projecte, i tenint en compte que les instal·lacions són molt específiques, 
per criteris de fiabilitat, seguretat i singularitat en la solució sol·licitada, altres possibles 
proveïdors no estan interessats en presenter oferta.  
 
El general, el sistema SAP està suportat per tres empreses proveïdores de servei: Seidor com a 
representat de SAP España, Ciber Offilog com a consultora orientada a sistemes i consultoria de 
mòduls generals i ATOS com a consultoria de utilities i específica del sector aigües. 
 
 
 
 
(pàgina 9  GAIASA) 
SERVIQUIMIA SL, a qui el 2011 existeix evidència d’haver-li satisfet despeses per 48.746,47 euros.  
 
Les compres realitzades pel laboratori de GAIASA s'han fet històricament amb els proveïdors 
propers (Serviquimia i Vidrafoc) a més d'alguns específics normalment vinculats a equips. 
 
Aquests proveïdors es van seleccionar per la seva capacitat de servei, proximitat, qualitat en el 
servei i varietat de productes. 
 
L'elecció dels reactius i productes es fa d'acord amb les necessitats tècniques dels procediments 
analítics i a les exigències de manteniment i control metrològic dels equips.  En aquest cas el 
preu és una dada més que forma part de les característiques del producte però que no pot ser 
l'únic element determinant, la qualitat de la marca, seguretat de subministrament dels 
productes i l'atenció al client són elements claus per escollir un producte que ha d'intervenir en 
un procés analític de responsabilitat. 
 
Els requeriments  derivats de la implantació dels sistemes de qualitat ISO900 o acreditació 
ENAC ISO17025 fan que tot un seguit de reactius de característiques concretes (qualitat, marca 
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comercial, traçabilitat NIST, etc) estiguin fixats als procediments de treball o als llistats de 
reactius patrons (veure LS06 Llistat de reactius patró de referència). 
 
Cal tenir en compte que algunes marques comercials o reactius específics tenen distribuïdors 
exclusius   i que per tant per tenir accés a aquests productes s'ha de passar per el distribuïdor 
autoritzat. 
 
Les comandes de reactius no és fan de manera massiva sinó que és fan petites comandes en 
funció de les necessitats i dels reactius emmagatzemats, això és fa per tal de minimitzar les 
pèrdues de producte per caducitat amb la despesa afegida  que representa no únicament la 
compra no aprofitada sinó la posterior gestió dels productes com a residus especials a més de 
les implicacions de seguretat que pot portar l'acumulació de reactius químics en grans 
quantitats. El fet de tenir un estoc petit implica disposar de proveïdors propers i amb una 
velocitat d'entrega elevada amb comandes petites. 
 
Amb tot i això el penúltim subministrament corresponent a una contractació menor per valor de 
17.566€ (sense IVA), va ser realitzat mitjançant procediment negociat. 
 
 
 
 
(pàgina 9  GAIASA) 
IN·FORM FORMULARIS INTEL LIGENTS SL, amb qui existeixen diferents factures sempre amb el mateix objecte, prestació 
de serveis d’impressió facturació i subministrament de paper de facturació, que el 2011 ascendeix a  39.156,46 euros. 
 
Les tasques contractades amb aquest proveïdor de serveis, corresponen a les tasques 
d’impressió de factures de consum i de cartes de suspensió, i també al cost dels formularis de 
preimprès. 
 
És un servei que GAIASA realitza per compte i a càrrec de les les explotacions d’Aigües de 
Vilafranca i de Tremp.  
 
En el cas d’Aigües de Vilafranca, la societat va triar entre les diferents alternatives de 
proveïdors de servei amb les que treballa Aigües de Reus (Reddisoft Centre Informàtic, ubicat a 
Reus i IN·FORM FORMULARIS INTEL·LIGENTS SL, ubicat en Arenys de Mar) IN·FORM 
FORMULARIS INTE·LIGENTS SL.   
 
Per a Tremp, amb un nombre reduït de factures en paper preimprès, amb un import anual de 
2.923,8 euros, no cobreix les mínimes quantitats de volum de paper a sol·licitar per altres 
proveïdors, raó per la qual es manté a IN·FORM.  
 
 
 
 
(pàgina 9  SASA) 
De la revisió efectuada es detecta que s’han gestionat com despeses directes les que es detallen seguidament comportant 
incompliments a les normes indicades: 
CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.A. a qui es feu una adjudicació directa per import de 27.926,64 euros 
adata 28 d’octubre de 2009 i per import de 49.174,68 euros a data 28 d’octubre de 2009. 
 
Empresa autoritzada per al transport de residus per l’Agència catalana de Residus, realitza el 
servei de transport dels residus generats per la planta depuradora de Reus. 
 
A partir del 2011 la gestió del transport d’aquests residus es realitza mitjançant procediment 
negociat separant els serveis de deposició de sorres i transport de residus. 
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(pàgina 9  SASA) 
ASHLAND DEUTSCHLAND GMBH, amb qui el 2009 s’han suportat despeses per 50.821,78 euros. 
 
Aquesta empresa subministra polielectròlits per la deshidratació i espessiment de fangs de 
depuració. 
 
Des de l’any 2011 la contractació d’aquests productes es realitza mitjançant procediment 
negociat. 
 
 
 
 
(pàgina 9  SASA) 
EDAFO GM SA, amb qui el 2009, s’han suportat despeses de 72.262,45 euros. 
 
Aquesta empresa es dedica, com a gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, a 
l’aplicació a la agricultura de residus orgànics. 
 
Proveïdor històric des de 2004 amb un alt grau d’especialització, que al tractar-se de gestió de 
residus en grans quantitats aporta seguretat en el servei prestat. 
 
 
A partir del 2011 es gestionen aquests serveis mitjançant procediment negociat. 
 
En aquests moments, s’estan preparant un plec de bases per a treure a concurs públic en 
previsió de possibles augments de necessitats de contractació d’aquest tipus de servei. 
 
 
 
 
 

(pàgina 10) 
c) Pròrrogues tàcites de contractes 

... 
Per altra banda, en el contracte amb número i nom d’expedient “AT09042, construcció d’una zona de serveis al Tecnoparc: 
estació de bombament d’aigües residuals, de dipòsit de retenció de pluvials i aprofitament d’aigües de regants”, adjudicat 
a Cobra, SA, per un import de 507.152,94 euros s’ha realitzat una pròrroga del contracte no aprovada per l’òrgan de 
contractació, figurant  únicament un Informe del Director Tècnic de les Obres. 
 
Contracte per la realització de les obres de l’Estació de bombament d’aigües residuals, de 
dipòsit de retenció de pluvials i d’aprofitament d’aigües de regants al Tecnoparc de Reus 
AT09042 amb COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA. 
 
El termini d’execució va ser ampliat (mitjançant una pròrroga) a petició del contractista per 
circumstàncies sobrevingudes, que van ser informades favorablement per la direcció de l’obra, 
motiu pel qual es va permetre l’ampliació del termini per acabar-les, sense que això 
representés cap variació en l’import d’adjudicació del contracte. 
 
Considerem que als contractes de la societat no els són d’aplicació les restriccions a les 
pròrrogues del contractes per aplicació d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 30/2007, que 
estableix l’aplicació de les normes de dret privat, pel que fa als efectes i extinció dels 
contractes.  
 
 
 

(pàgines 10 i 11  AREMSA) 
(pàgines 9 i 10  GAIASA) 
(pàgines 9  SASA) 

 
d) Registre de contractes del sector públic 

... 
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D’altra banda, l’article 29 LCSP també requereix que per a certs contractes i quanties, dins dels 3 mesos següents a la 
formalització del contracte, cal remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma 
còpia certificada del document formalitzat, així com també les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, 
variacions de preus i import final, la nul·litat i extinció normal o anormal dels mencionats contractes. 
No es té evidència que l’Entitat tingui en compte i/o satisfaci els preceptes citats. 
 
 
 
En la nostra opinió i fins la publicació de la Resolución de 10 de mayo de 2012, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril 
de 2012, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las 
Entidades del Sector Público Local, al Tribunal de Cuentas, entenem que no era possible 
trametre aquesta informació degut a la inexistencia de norma reguladora sobre el procediment. 
Això queda acreditat pel fet que la Instrucció incorpora una obligació per trametre la informació 
dels contractes de l’any 2011, fixant com a data límit per la tramesa de l’extractre dela 
documentació el 15 d’octubre de 2012. 
 
 
També cal destacar que la Instrucció diu que: 
 
III. Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los organismos y las entidades del 
sector público local que no tienen la consideración de Administración Pública 
Los organismos y las entidades del sector público local que no tienen la consideración de 
Administración Pública, en los términos antes indicados por el citado artículo 3 del TRLCSP, 
remitirán sus relaciones de contratos integradas en las de la entidad de la que son 
dependientes. 
 
Per tant estarem a l’espera de les directrius de l’Ajuntament per tal de veure com es trametrà 
la información requerida. 
 
 
 

 
 
 
 

4.5.  Altres Observacions (pàgina 11) 
 
 
(pàgina 11  AREMSA) 
(pàgina 10  GAIASA) 
(pàgina 10  SASA) 
 
a) Instruccions Internes de Contractació 
 
Respecte de les IIC, malgrat les generalitats ja explicades a l’anterior punt 2, interessa aprofundir en certs dels aspectes que 
s’hi regulen: 
 
Plecs de clàusules 
 
A l’article 8 de les IIC s’estableix que cal aprovar un plec de clàusules quan els contractes d’obres tinguin un import igual o 
superior a 1.000.000 euros i els contractes de subministraments i serveis un import igual o superior a 100.000 euros. Aquesta 
regulació sembla no ser conforme al que es disposa en l’article 175 LCSP en el qual es regula l’adjudicació de contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 
 
 
Considerem que és d’aplicació l’article 176 LCSP ja que entenem que es tracta d’una entitat que no 
té la consideració de poder adjudicador. De tota manera no es visualitza cap no conformitat, pel fet 
d’exigir un Plec de Clàusules a partir d’una determinada quantia, ja que la norma deixa un marge 
ampli d’actuació fins als imports dels contractes harmonitzats i en tot cas es permet l’existència de 
Plecs per sota d’aquestes quanties. 
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(pàgina 11  AREMSA) 
(pàgina 10  GAIASA) 
(pàgina 10  SASA) 
 
Segons allò disposat en l’article 19 de les IIC, “la capacitat per contractar i la solvència econòmica es considera declarada 
unilateralment i implícita en la presentació de la corresponent oferta. En tot cas, la societat pot exigir que s’aporti la 
documentació que es consideri necessària per acreditar la referida capacitat i solvència”. Aquesta previsió podria entrar en 
col•lisió al que preveu la llei en quant a la capacitat i solvència de l’empresari i aptitud per a contractar amb el sector públic, 
articles 43 i següents LCSP. 
 
 
Considerem que aquesta regulació té prou cobertura en base a allò que estableix l’apartat 3 de 
l’article 63 de la LCSP quan diu que: 
 

3. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de Administraciones Públicas podrán admitir 
otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 64 a 68 para los contratos que no estén 
sujetos a regulación armonizada. 

 
 
(pàgines 11 i 12  AREMSA) 
(pàgines 10 i 11  GAIASA) 
(pàgina 10  SASA) 
 
Normes relatives a la borsa de contractistes homologats 
 
En el Capítol VIII de les IIC s’hi estableixen les normes relatives a la borsa de contractistes homologats, articles 31 i següents.  
Segons aquestes, el president del consell d’administració, a proposta de la gerència de la societat, podrà aprovar els plecs per a 
la selecció dels contractistes homologats de la societat, per tal que siguin els integrants de les borses de contractistes 
homologats d’obres i de subministraments i serveis, amb la finalitat que siguin els adjudicataris dels contractes que la societat 
decideixi adjudicar mitjançant aquest procediment. 
 
Es consideren 3 grans grups de classificació: els contractistes en règim de contractació directa, els contractistes en règim 
d’invitació i els contractistes en règim de publicitat al BOP. 
 
El règim dels contractistes homologats podria no ajustar-se als principis generals que han de regir en tota contractació, com els 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 
 
 
La borsa de contractistes es va crear a partir d’una licitació publicitada i oberta. Per tant 
considerem que els principis esmentats es van respectar durant el procés de generació de la borsa. 
A més la seva homologació és limitada en el temps i sempre es busca dins el grup dels homologats 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
De la revisió de la documentació adient, es poden constatar que aquests criteris d’igualtat, no 
discriminació i transparència estan perfectament detallats i quantificats. 
 
 
 
(pàgina 12 i 13  AREMSA) 
Obertura conjunta dels sobres de la licitació 
 
Les IIC al regular els diferents tipus de procediments no fa cap tipus de referència a la necessitat de presentar l’oferta tècnica i 
l’oferta econòmica en sobres independents, així com tampoc a haver d’obrir primer l’oferta tècnica i, un cop valorada, procedir 
a obrir l’oferta econòmica.  
 
Entenem que aquest aspecte afecta al procediment donat que la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor es 
realitza podent- se conèixer les valoracions que depenen de l’aplicació d’una fórmula, podent resultar la valoració tècnica 
condicionada al resultat obtingut en la valoració que depèn de l’aplicació d’una aplicació d’una fórmula. 
 
Tot i no resultar d’aplicació a l’Entitat per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada a l’haver elaborat IIC amb una 
regulació distinta, no hem d’obviar que l’article 134.2 últim paràgraf preveu que l’avaluació de les ofertes conforme als criteris 
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quantificables mitjançant la simple aplicació de fórmules es realitzarà després d’efectuar, prèviament, la d’aquells altres criteris 
en què no concorri aquesta circumstància, deixant- se constància documental d’aquest aspecte.  
 
Tampoc podem obviar que l’article 174 preveu que a l’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada no serà 
d’aplicació el paràgraf segon de l’article 134.2 sobre la intervenció del comitè d’experts per a la valoració de criteris subjectius, 
però en cap cas fa referència a què no resulti d’aplicació l’article 134.2 paràgraf tercer sobre l’ordre de valoració de les ofertes.  
 
Entenem que aquest aspecte afecta al principi d’igualtat i no discriminació i al principi de transparència, ja que la valoració dels 
criteris que depenen d’un judici de valor es realitza podent- se conèixer les valoracions que depenen de l’aplicació d’una 
fórmula.  
 
Aquesta circumstància s’ha observat, almenys, en el procediment d’adjudicació del contracte següent:  
• AT09042, construcció d’una zona de serveis al Tecnoparc: estació de bombament d’aigües residuals, de dipòsit de 
retenció de pluvials i aprofitament d’aigües de regants, adjudicat a Cobra, SA, per un import de 507.152,94 euros 
 
 
Una vegada més insistim en la nostra opinió relativa a la consideració de Poder adjudicador. Per 
tant no és d’aplicació l’article 174 LCSP, sinó l’article 176 LCSP. De tota manera l’observació 
manifesta que els poders adjudicadors han de aplicar unes regles de procediment que aquesta part 
no comparteix, en base a l’inexistència de cap precepte que estableixi allò que es diu a 
l’observació. Segons el nostre parer una remissió en bloc a la LCSP comportaria buidar de 
contingut les IIC, la qual cosa seria incompatible amb la seva finalitat. 
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5.  OPERACIONS FINANCERES SOTA QUALSEVOL MODALITAT I INSTRUMENT, INCLOSOS 
ELS AVALS PRESTATS (pàgina 13) 
 
(pàgina 14  AREMSA) 
(pàgina 12  GAIASA) 
 
En relació als avals constituïts a favor d’altres empreses del grup, llevat de la Societat Gestió Ambiental i Abastament, SA, 
l’activitat de la societat revisada no està relacionada en l’àmbit dels serveis que presten les entitats avalades, ni AREMSA té 
entre les seves funcions la de garantir operacions financeres d’altres societats del grup. 
 
Efectivament, la societat no té entre les seves funcions la de garantir operacions financeres d’altres 
societats del grup. 
 
Malgrat això, el Consell d’Administració de la societat, en sessió extraordinària de data 3 de 
desembre de 2010, va proposar a la Junta General la concertació de dues operacions financeres, 
com a titular solidari: 
 

una operació de confirming de GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA amb BANESTO per un 
import de 600.000,00 € pel període d’un any 
 
una operació de crèdit de GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA amb BANESTO per un 
import de 600.000,00 € pel període d’un any 

 
En aquest sentit, el que es va fer és donar compliment a un requeriment del soci únic INNOVA, a 
exigències de l’entitat que havia estudiat l’operació que va posar com a condició sine quan non 
l’aval de la restat de SAM’s 
 
 
Aquestes operacions de durada inferior a un any ja han vençut sense cost per la societat. 
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6.  ACTUACIONS FINANÇADES AMB CÀRRECS ALS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE 
REUS (pàgina 16) 
 
(pàgina 17  AREMSA) 
 
Projecte Col·lector interceptor Av.Pere Ceremoniós 
Segons informació facilitada per la intervenció municipal, resten pendents de reconèixer per l’Ajuntament de Reus les 
obligacions corresponents a les últimes dues certificacions del projecte, que per altra banda, resten també a data actual, 
pendents de cobrament. 

Import 
Encomana 

Import 
executat 

OR 
Ajuntament Dif. execució / ORN 

Pendent 
Cobrament 

898.017,91 898.017,91 703.151,48 194.866,43 194.866,43 
 
Efectivament, la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 26 de juny de 2009, va 
adoptar l’acord d’encarregar l’execució d’aquest projecte.  Posteriorment, la Junta de Govern Local, 
en sessió del dia 6 d’agost de 2010, va adoptar l’acord de modificar l’acord anterior el conveni que 
desplega els seus efectes de data 30 de juny de 1009 en el sentit de considerar l’obra referida com 
a inversió directa d’AREMSA i, per tant, objecte d’una subvenció de capital per part de 
l’AJUNTAMENT DE REUS d’un import de 898.017,91 €. 
 
El projecte ha estat executat en la seva totalitat i, com a conseqüència d’això, s’han generat quatre 
certificacions, degudament signades pel contractista, la direcció d’obra, el tècnic responsable i el 
director de l’Àrea d’Infraestructures d’AREMSA.   
 
Les dues primeres certificacions foren cobrades però, malauradament, encara resten pendents de 
cobrament les dues darreres certificacions. 
 
La societat ha reiterar en diverses ocasions el cobrament de les dues certificacions pendents, de 
moment, sense resultat positiu. 
 
L’impagament per l’Ajuntament provoca un perjudici econòmic a la societat en la mesura que el 
cost financer de l’import suportat i no abonat per l’ajuntament impacta directament contra el 
compte de resultat de la societat. 
 
 
 
 
 
 
(pàgines 17 i 18  AREMSA) 
(pàgines 12 i 13  GAIASA) 
 
Projectes executats mitjançant convenis amb l’ACA 
Aquestes actuacions s’executen mitjançant el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Reus i l'ACA el 26  de setembre de 2007, 
es desglossen segons els següent detall: 

Descripció 
Import 

Encomana 
Import 

executat 
 

Col·lector de sanejament en alta de Castellvell del Camp i l'Almoster 991.720,00 991.720,00  
Dipòsit anti DSU de Reus 600.000,00 600.000,00  
Redacció del Projecte del Dipòsit AntiDSU de la capçalera de Reus 150.000,00 150.000,00 (*) 
Nou laboratori a l'EDAR de Reus 1.000.000,00 1.000.000,00 (*) 
Adequació recepció aportacions fosses sèptiques 260.000,00 260.000,00 (*) 

(*) Actuacions executades per GAIASA 
 
... 
Per tant, tal i com s’indica en l’escrit indicat, “la manca de formalització de l’addenda fa impossible que des de l’ACA es pugui 
reconèixer aquesta obligació de pagament al no existir import compromès per les anualitats, en tant no es signi aquesta”. 
 
 
La manca de signatura de l’addenda del Conveni entre Ajuntament i ACA perjudica a la societat en 
la mesura que la despesa ha estat suportada per aquesta, mentre que els imports no han estat 
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reconeguts per l’Ajuntament, malgrat encarregar a la societat l’execució de les obres.  L’ACA ha 
acordat unilateralment revocar el Conveni i l’Ajuntament ha presentat el Requeriment Previ regulat 
a la Llei de la Jurisdicció contenciosa (art 44 Llei 29/98)  
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7.  INGRESSOS (pàgina 19) 
 
(pàgina 12  SASA) 
(pàgina 14  GAIASA) 
Gestió de la depuradora 
La gestió de la depuradora és efectuada per la societat Sanejament Ambiental, SA (SASA), sent aquest el seu objecte social. No 
obstant els costos de la gestió són facturats per aquesta a  GAIASA essent la que rep l’ingrés de l’Ajuntament.  
No s’ha constatat l’existència d’acords i/o encomanes de gestió formalitzats entre l’Ajuntament i les Societats municipals, SASA 
i GAIASA, on s’instrumenti la vinculació per la gestió de la depuradora. 
 
 
En la constitució de les societats GAIASA i SASA acordada per acords del Ple d’11 de febrer de 
1993, per part del propi Ajuntament ja es motivava la necessitat a satisfer: 
 
La societat GAIASA és la societat instrumental de l’Ajuntament, destinada, entre d’altres funcions, 
a l’explotació de l’EDAR. 
La societat SASA és un ens instrumental de l’Ajuntament que col·laborar amb GAIASA en 
l’explotació de l’EDAR. Aquesta societat presta serveis de laboratori  i de personal operari en favor 
de GAIASA. 
  
 
GAIASA 
SASA) 
Serveis de manteniment 
Pel que fa als preus aplicats per treballs puntuals de manteniment que es presten a les empreses del grup Aigües (SASA i 
AREMSA), apliquen un marge del 9% sobre el cost. No tenim constància que els preus hagin estat aprovats per cap òrgan 
competent. 
 
S’apliquen des l’inici de la prestació a l’any 1993 uns preus, que s’han anat actualitzant sengosn 
IPC. En el seu moment la gerència va fixar aquests preus, que s’han mantingut per evitar riscos 
derivats de les operacions vinculades 
Amb la Fusió de les societats desapareixen aquestes facturacions. 
 
 
 
 
(pàgina 13  SASA) 
Per altra banda, consta conveni formalitzat en data 1 de novembre del 2006 entre la Societat i Aigües de Reus Empresa 
Municipal, SA per el manteniment de les instal·lacions d’aquesta o de tercers en funció de les necessitats. La durada del conveni 
és indefinida. 
En aquest s’indica que la compensació econòmica a favor de SASA es determinarà d’acord amb els serveis efectivament 
realitzats i quantificats segons els preus unitaris establerts per la Societat. No tenim constància que els preus aplicats per 
aquest concepte es trobin aprovats per cap òrgan competent.  
 
Efectivament els preus unitaris no estan aprovats i s’apliquen per defecte preus de mercat. Aquesta 
situació quedarà superada amb la Fusió, doncs desapareixen aquestes facturacions. 
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OBSERVACIONS A L’INFORME DE CONTROL FINANCER 2009-2011 

AMERSAM (FAURA – CASAS) 

3.2 A l’exercici 2009 es va aplicar un augment salarial superior al previst en 

conveni, atès que es va acumular l’augment de 2008 (1.85% de 2009 + 

1.05% de 2008), amb motiu que aquest any el conveni anterior havia 

finalitzat la seva vigència i encara no estava en vigor el nou conveni. 

4.1 Des de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic 

l’entitat s’ha considerat poder adjudicador no administració pública i les 

seves instruccions internes estan adequades a aquesta condició (article 175 

LCSP) 

4.4.a) D’acord amb la disposició transitòria primera de la LCSP, els 

expedients de contractació iniciats i els contractes administratius, inclòs el 

seu règim de pròrrogues, adjudicats abans de l’entrada en vigor de la LCSP,  

es regiran per la normativa anterior. 

4.4.b) El primer dels contractes de Instal·lacions Electromecàniques JOM  SL 

es va adjudicar directament per un període de 4 mesos, atesa la seva 

condició de contracte menor, en data 16 de febrer de 2009, per tal de poder 

prestar adequadament el servei encomanat per EPEL INNOVA el 13 de febrer 

de 2009. El segon dels contractes de Instal·lacions Electromecàniques JOM  

SL es va adjudicar el juny de 2009, prèvia sol·licitud de tres ofertes, tal i com 

es preveu en les instruccions internes de la societat per a contractes de 

serveis de 18.000 a 120.000 euros. 

6. Les despeses anteriors a la formalització dels corresponents convenis amb 

l’Ajuntament i ens dependents corresponen sempre a treballs preparatoris de 

les encomanes, principalment de revisió i elaboració dels projectes d’obra.  



Les despeses amb data posterior a la prevista de finalització del contracte 

d’obra principal, corresponen majoritàriament a factures rebudes amb 

posterioritat a aquesta data o d’altres depeses meritades amb posterioritat al 

termini inicialment previst d’execució dels treballs. 

En determinades encomanes, s’ha facturat a l’Ajuntament o a ens 

dependents un import inferior al previst al conveni, atès que s’ha produït un 

estalvi respecte al pressupost inicial. 

Amb caràcter general, s’imputa en aquests convenis un 5% del seu cost, en 

concepte de despeses d’oficina tècnica. Aquesta imputació no arriba, 

efectivament,  a cobrir el cost total d’aquesta oficina tècnica. 

L’any 2009 es van imputar despeses financeres a l’obra de connexió P. Mas 

Abelló amb Sol i Ortega, atès que el pagament per part de l’Ajuntament es 

va demorar substancialment respecte a les previsions del conveni, i s’havien 

d’afrontar pagaments als respectiu contractistes. 

7. L’objecte social de la societat contempla l’activitat i serveis relacionats 

amb el transport, motiu – entre d’altres – pel qual considerem que no 

existeix cessió il·legal de treballadors, en relació als serveis de transport 

prestats a RTP, que a més són activitats ocasionals, transitòries i poc 

significatives respecte el conjunt de la seva activitat. A més, AMERSAM té 

una clara independència funcional, organitzativa i material en relació a la 

prestació del servei i té una clar patrimoni específic, solvència i estructura 

productiva pròpia respecte REUS TRANSPORT.  

 

 

 


