RECUPEREM EL QUE ÉS DE TOTES
REMUNICIPALITZEM ELS SERVEIS

IRREGULARITATS EN EL CONTRACTE DE NETEJA
I RESIDUS ADJUDICAT A SMATSA
En els plecs de condicions:
Ñ Estableixen una garantia de 600.000€ enlloc dels 12.862.500,00€ (5% de l’import

d’adjudicació del contracte) que obliga la llei. Acte anul·lable prescrit el desembre de
2015.
		
Ñ El contracte té característiques de contracte de serveis però es qualifica de gestió
de serveis públics. Allargant de 4 (+2) a 15 (+5) anys la durada del contracte, i limitant
l’exposició pública de 56 dies i publicació al DOUE a només 20 dies i sense publicar
al DOUE. Acte nul de ple dret, no prescriu, aquest és el que es revisa d’ofici.
Compra de vehicles per part de l’adjudicatària finançades amb una subvenció
periòdica de l’ajuntament a través de la figura de contracte-programa no aplicable a
privats, amb un cost financer més elevat que el de mercat, i sense haver-se puntuat ni
tècnica ni econòmicament en el concurs.

Ñ

En l’oferta, SMATSA proposa uns costos laborals superiors als establerts
als plecs:
Ñ Costos salarials de 2012 amb un increment del 6,35% respecte el 2011, enlloc del

3,4% establert al conveni. L’impacte en les taules salarials en les que s’han basat les
certificacions seria de 2.477.008,80€.
Calcula el cost d’antiguitat amb pagues extraordinàries, enlloc de només amb el
salari base tal com estableix el conveni. L’impacte en el cost d’antiguitat fins a desembre
de 2016 seria de 2.283.995,98 €.

Ñ

Imputació de costos de vestuari i elements auxiliars a personal que no n’utilitza
(14 oficines, 2 administratives taller, 15 informadores i 116 peons de viària sense
elements auxiliars). L’impacte en els costos de vestuari fins a desembre de 2016 seria
de 97.037,96€. I l’impacte dels elements auxiliars seria de 165.271,41€.

Ñ

Imputació d’un cost de cap d’unitat per els serveis de recollida de 455,97€ per
jornal (100.313,40€ anuals) enlloc dels 227,99€ per jornal imputats al cap d’unitat de
neteja viària. La sobrefacturació fins desembre de 2016 seria de 259.454,39€.
Ñ

En el procés de licitació:
Ñ Donar per bona la justificació de la solvència econòmica-financera presentada per

SMATSA, permetent-la participar en el concurs, tot i que tant l’experiència de gestió
tant del contracte anterior com de l’actual (haver d’aprovar les factures abans de final
del mateix mes per poder pagar nòmines als treballadors), com les dades de volum
de negoci (1 milió menys que l’import del concurs), les dades accessibles al registre
mercantil (capital social de només 150.253,00€, sense cap vincle mercantil o financer
amb altres empreses), com les dades d’empreses de rating (on informen que no disposa
de capacitat per atendre als deutes amb venciments inferiors a un any) indiquen tot el
contrari.
En la signatura del contracte:
SMATSA aporta la garantia definitiva (56 dies naturals després del requeriment
de 10 dies hàbils) en forma d’aval bancari anual enlloc de per la durada pel total del
contracte més un any.

Ñ

En la prestació del servei
En la recollida de residus SMATSA presenta rendiments (serveis per jornal) més
baixos que els compromesos en l’oferta, certificant menys feina que la que correspondria
per aquell preu.

Ñ

SMATSA fa menys del 60% de les neteges de contenidors contractades, dedicant
el 32% dels jornals previstos en l’oferta amb rendiments menors que el compromesos.

Ñ

Ñ SMATSA endarrereix fins al gener de 2016 el sistema de seguiment GPS d’equips,

deixant a l’ajuntament 41 mesos sense capacitat de control de posicionament.

En la neteja viària, SMATSA no informa del nivell de compliment dels 52 serveis
previstos en l’oferta. Només indica els recursos que posa a disposició.
Ñ

En la fiscalització del servei
L’ajuntament no va definir en el termini de 6 mesos des de l’inici del contracte a
l’agost de 2012, els criteris de qualitat dels serveis.
Ñ

Ñ S’accepten factures d’equips posats a disposició del servei enlloc de certificar serveis

efectivament prestats. Pervertint completament el sistema de retribució previst als plecs.

Ñ En el mandat anterior no s’encarrega cap auditoria anual de control de la prestació

del servei, inclosa en el preu del contracte. La primera s’encarrega el 2016.
Ñ Es revisen a l’alça els preus de 2013 i 2014 amb índex diferents dels previstos
legalment i sobre conceptes no revisables. Els preus de 2015 i 2016, amb IPC -1 i 0,
en canvi, no es revisen. El sobrecost dels errors en la revisió de preus per el període
d’agost de 2012 a desembre de 2016 seria de 1.210.220,30€.
A banda, l’ajuntament ha reduït (verbalment i per tant irregularment) el 12% els
serveis de recollida de residus, que estaven sobredimensionats, per dedicar-los a neteja
viària.
Ñ

