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INFORME DEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU – 
ACORD MUNICIPAL A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

EXERCICI 2020 
 

La sotasignant, actuant en nom i representació del Grup Municipal Fem Sant Andreu – Acord Municipal, 
emet el present informe en relació  amb el Compte General de l’exercici 2020 posat a disposició en el si 
de la Comissió Especial de Comptes. 

PRIMER.-  Es dóna compliment  al que es determina en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com l’article 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per 
la qual cosa s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

SEGON.- Es va introduir a l’exercici 2013 la firma digital en els processos de contractació i gestió de la 
despesa, i en canvi el Grup Municipal de Fem Sant Andreu-Acord no ha pogut accedir al sistema de gestió 
documental per efectuar consultes directes, en virtut  de l’exercici de les funcions de control reconegudes 
per la legislació. 

TERCER.- Els regidors tenen dret a accedir a la documentació que obra en poder de la Corporació per 
portar a terme l’exercici de les seves funcions, incloent les dades de caràcter personal continguts en la 
informació que sol·liciten, independentment de la seva condició o no de membres de l’equip de govern. 
No cal, per accedir a la informació sol·licitada, que s’hagi de fonamentar la finalitat de la petició ja que la 
raó s’ha d’entendre implícita en l’exercici de les seves funcions per la seva condició de regidors, que no és 
altra que el control i fiscalització dels òrgans de govern de la Corporació. El Grup Municipal que subscriu 
aquest informe manifesta que se li ha impedit l’accés a determinada informació. 

QUART.- Cal subratllar  que en les diverses Juntes de Govern Local es dóna compte dels Decrets dictats 
per la Regidora d’Hisenda corresponents a l’aprovació de factures, incloses en relacions enumeratives que 
no s’adjunten les factures ni expedients facilitats. Per tant les mencionades factures no obren en poder 
dels regidors i en conseqüència només es pot realitzar la fiscalització en el període d'obertura de la 
Comissió de Comptes i sense poder contrastar-les amb les aprovades en les Juntes de Govern. 

CINQUÈ.- Referent al Compte General del 2020 aquest informe es sustenta en l’anàlisi de la informació 
aportada per la intervenció del consistori, que consta del compte general, llistat de majors del consistori 
i de l’empresa pública i la memòria del compte general. De la documentació aportada inicialment no hem 
pogut obtenir còpia malgrat haver-ho sol·licitat. De tots els majors que hem considerat importants per 
tenir-ne un coneixement més profund, ens hem vist obligats a demanar-ho operació per operació per 
instància a l’Ajuntament, seguint les indicacions de la regidora d’hisenda i d’intervenció del consistori. 

SISÈ.- Seria necessària l’elaboració d’un Pla Anual d’Auditories aprovat pel plenari municipal, tal i com 
determina l’article 64 de les bases d’Execució pressupostària, per comprovar el funcionament en l’aspecte 
financer del serveis de la Corporació i de les societats mercantils dependents. Cal dir també que el termini 
que s’atorga  a la Comissió Especial de Comptes no és suficient per abordar l’aplicació i liquidació 
pressupostària de l’exercici. L’objecte d’aquest pla seria la comprovació del funcionament i de l’adequada 
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Utilitzant aquesta mateixa partida no pressupostària -Despeses pendents d’aplicació Sector 21, amb núm. 
d’operació  2012310165 s’han cancel·lat el 31/12/2020 les quantitats anteriors per import  de 
1.675.346,18€. 
 
Segons informe d’Intervenció de data 20 d’abril de 2020  l’import total de l’acord de satisfacció extra 
processal són  3.682.866,18€  que anirà amb  càrrec als pressupostos dels exercicis 2020 a 2023. 
 
TERCER.- Amb càrrec a la partida 340000 (Despeses pendents d’aplicació) de l'exercici 2020 no 
pressupostari,  a continuació es detallen els interessos de demora que s’han produït a compte de les 
quotes de reparcel·lació del Sector 21 i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències. 

A) Amb càrrec a la partida 340000 (Despeses pendents d’aplicació) i assignades al núm. operació 
190006163  s’han inclòs interessos de demora  a GPI ESPAGNE, S.L., en compliment de la 
sentència per devolució de les quotes d’urbanització, per un import de 77.071,24€. En data 31 
de desembre de 2020. Utilitzant aquesta mateixa partida no pressupostària –Despeses pendents 
d’aplicació , núm. operació 2012310202 es produeix la cancel·lació de les següents quantitats:  
77.071,24, 62.840,10 i 15.104,12.  Total cancel·lat a 31/12/2020  155.015,46€. 

B) Amb càrrec a la partida 340000, (Despeses pendents d’aplicació) núm. operació 200002555 
correspon als interessos de demora  a l’empresa Coperfil Obras y Servicios, S.A. segons sentència 
i l’acord extrajudicial l’import a pagar és  200.000,00€. En data 31 de desembre de 2020 i 
utilitzant aquesta mateixa partida no pressupostària, núm. operació 2012310203, es produeix la 
cancel·lació de part del interessos de demora, per un import de 103.120,00€. 

Aquestes indemnitzacions són resultats de processos judicials sobre el Sector Urbanístic 21, que es 
remunten a l’inici del projecte de reparcel·lació del mateix. Amb les que l’Ajuntament ha estat condemnat 
a indemnitzar a les empreses promotores com també a pagar interessos de demora. Atès que hi ha 
sentències condemnatòries corresponents a les devolucions de les quotes del sector 21, considerem que 
hi hagut una mala praxi i per tant responsabilitat política, en la gestió de la reparcel·lació del sector 
esmentat. Ja que s’han pagat interessos de demora, costes judicials i els costos associats a la redacció de 
nous projectes del sector 21. 

Partida 340000, Despeses pendents d’aplicació núm. 200005803 correspon a la minuta del document 
transaccional atorgat per la  i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per 
donar fi als litigis que els ha enfrontat. L’Ajuntament, per donar compliment a diferents sentències, 
indemnitza per vulneració del dret al càrrec a la  amb 30.000,00€ més 
6.600,00€ per costes processals. Import total:  36.600,00€. Utilitzant la mateixa partida amb data 
15/10/2020, núm. operació 2010150001 es produeix la cancel·lació de 36.600,00€. 

Aquesta quantitat s’imputa mitjançant Modificació Pressupostària 5/2020 a la partida pressupostària 46 
151 22699 -Despeses diverses urbanisme núm. operació 200006344.  

 

ANÀLISI DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2020 

PRIMER.-   En les bases d’execució pressupostària de l'exercici 2020 i concretament a l’article 26 es 
determina  que es podran acumular en un sol acte d’aprovació de factures directes per import inferior o 
igual a 3.000,00 euros (IVA exclòs), sempre i quan no impliquin un fraccionament del contracte. Aquesta 
determinació que podria tenir certa lògica per fer front a despeses puntuals, no reiterades, imprevisibles 
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Per altra banda, el disseny i maquetació que ha facturat la empresa Mon Versal, és imprès per una tercera 
empresa Lerigraf, les obligacions de pagament reconegudes ascendeixen a 15.256,02 € totes pel mateix 
concepte, “impressió del butlletí municipal al Diari de Sant Andreu”. Aquesta empresa presta el serveis 
de forma directa, sense  formalitzar cap licitació i repetidament en el temps. 

QUART.- L’ empresària individual MARIA ISABEL HORNOS ROMERO amb el DNI  té obligacions 
reconegudes a l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 19.825,85 €. A la fi  de l’exercici consta 
que s’han pagat 9.498,50 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 10.327,35€. Els 
serveis realitzats són l’emissió en directe del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 
Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. 
Incomplint tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 
del Sector Públic. 

En el número d’operació 200002037 recollit al Major a Tercers de l’Ajuntament, pel concepte d’emissió 
en directe Ple Municipal Març es reconeix una obligació de 423,50 € i es fa el pagament en data 
22/04/2020 . Degut a l’estat d’alarma decretat el 13/03/2020, es va cancel·lar la convocatòria plenària del 
mes de març. 

S’han detectat diferents números d’operacions amb el concepte “Covid-19 Suport tècnic i reedició vídeo 
per retransmissió Ple municipal” per imports similar (423,50 €) a quan s'emetien en directe els plenaris 
municipals presencials. Es detecten operacions amb obligacions de pagament reconegudes en els mesos 
abril, maig, juny i novembre per conceptes de “Suport tècnic i reedició vídeo per retransmissió Ple 
municipal” i d’igual quantia. Mentre que els mesos de juliol,  setembre, octubre, desembre del mateix 
any, no es registra cap operació d’indole similar. A més l’emissió dels plenaris telemàtics es fa mitjançant 
les mateixes plataformes que permeten la trobada digital. No s'entén llavors, que es facturin serveis en 
aquest sentit. 

CINQUÈ.- L’empresa LERIGRAF, S.L amb el CIF B25275934 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 15.256,02 €. A la fi  de l’exercici consta que s’han pagat 
12.892,94 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 2.363,08 €.  Els serveis realitzats 
són la impressió del butlletí municipal al Diari de Sant Andreu. Aquests serveis s’han prestat de manera 
directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint tant les bases d’execució del 
pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 

SISÈ.- L’empresa AUTOMATISMOS ELECTRI. Y CONTROL, SL amb CIF B60446846 té obligacions 
reconegudes a l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de  20.076,38 €. A la fi  de l’exercici consta 
que s’han pagat 14.569,77 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 5.506,61€.  Els 
serveis realitzats consten de reparació, manteniment i neteja dels equips de climatització dels 
equipaments municipals. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació 
i repetits en el temps. Incomplint tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 

SETÈ.- L’empresa AZERO BCN ENGINY, S.L. amb CIF B67100164 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 36.801,78 €. A la fi  de l’exercici consta que s’han pagat 
20.214,35 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 16.587,43€.  Els serveis realitzats 
consten de treballs reparació i subministrament referents a lampisteria dels equipaments municipals. 
Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. 
Incomplint tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 
del Sector Públic. 
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VUITÈ.- L’empresa TOMAS BOLEA PÉREZ amb NIF  té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 15.380,41 €. A la fi  de l’exercici consta que s’han pagat 
15.039,33 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 341,08 €.  Pel subministrament de 
material de ferreteria. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i 
repetits en el temps. Incomplint tant les bases d’execució del pressupost en el seu article 26. Aquesta 
mateixa empresa ha facturat a l’Empresa Municipals SAB-URBÀ. Té unes obligacions reconegudes a 
l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 12.348,19 €.  A la fi  de l’exercici consta que s’han 
pagat 11.996,87 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 351,32 €. 

NOVÈ.- L’empresa CAL SILVESTRE amb CIF B64758667 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 20.735,28 €. A la fi  de l’exercici consta que s’han pagat 
17.746,55 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 2989,33 €.  Pel subministrament 
de material de construcció. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap 
licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases d’execució del pressupost en el seu article 26. Aquesta 
mateixa empresa ha facturat a l’Empresa Municipals SAB-URBÀ, té unes obligacions reconegudes a 
l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 3.323,20 €.  A la fi  de l’exercici consta que s’han pagat 
3.135,40 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 187,80 €. 

DESÈ.- L’empresa COMINO SL, EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES amb CIF B58259730 té obligacions 
reconegudes a l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 14.387,45 €. A la fi  de l’exercici consta 
que s’han pagat 14.387,45 €. Per serveis de neteja amb hidrocamio. Aquests serveis s’han prestat de 
manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases d’execució del 
pressupost en el seu article 26. 

ONZÈ.- L’empresa PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL amb CIF B61239521 té obligacions reconegudes 
a l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 122.647,64 €. Pel subministrament de material de 
protecció per a la COVID19. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap 
licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases d’execució del pressupost en el seu article 26. 

DOTZÈ.- L’empresa MCM LABS, S.L. amb CIF B61462768 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 56.180,37 €, quedant pendent de pagament al tancament de 
l’exercici 10.093,81 €. Pel subministrament de material informàtic, portàtils i llicències de software. 
Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. 
Incomplint les bases d’execució del pressupost en el seu article 26. 

TRETZÈ.- L’empresa OBRES I SERVEIS ARCHS, SL amb CIF B62492954 té obligacions reconegudes a 
l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 65.184,33 €, quedant pendent de pagament al 
tancament de l’exercici 6.266,52 €. Per serveis d’obres i reparació d’asfalt, entre d’altres. Aquests serveis 
s’han prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases 
d’execució del pressupost en el seu article 26. 

CATORZÈ.- L’empresa MAVI SEGLE XXI, S.L.  amb CIF B66678897 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 44.338,03 €, quedant pendent de pagament al tancament de 
l’exercici 1.185,80 €. Per serveis de reparació de canonades i treballs en escoles. Aquests serveis s’han 
prestat de manera directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases 
d’execució del pressupost en el seu article 26. 

QUINZÈ.- L’empresa CABRERA CORRECHER, CARMEN amb CIF té obligacions reconegudes a 
l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 20.133,33 €, quedant pendent de pagament al 
tancament de l’exercici 3.722,19 €. Per serveis de menús socials. Aquests serveis s’han prestat de manera 
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directa, sense  formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases d’execució del 
pressupost en el seu article 26. 

DISSETÈ.- L’empresa TRECOLAFIRT, SL  amb CIF B62496203 té obligacions reconegudes a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 16.817,12 €. Per serveis de reparació d’aires acondicionats i 
d’altres reparacions en edificis municipals. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, sense  
formalitzar cap licitació i repetits en el temps. Incomplint les bases d’execució del pressupost en el seu 
article 26. 

DIVUITÈ.- L’empresa NATURGY IBERIA, SA amb CIF A-08431090 té obligacions reconegudes  a l’exercici 
pressupostari 2020  d’un import global de 75.242,72 €. A la fi de l’exercici consta que s’han pagat 
71.258,60 €, quedant pendent de pagament al  
tancament de l’exercici 3.984,12 €.  Els serveis realitzats consten de subministrament de gas a 
equipaments municipals. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, periòdica i sense  formalitzar 
cap licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 
 
DINOVÈ.- L’empresa IARSA OBRES I PROMOCIONS SL amb CIF B63591077 té obligacions reconegudes  a 
l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 121.934,00 €, dels quals 74.962,89€ són sota 
contracte menor i els 46.971,11 € restants són factures per serveis d’obres en edificis municipals, treballs 
de reparació en escoles i altres treballs. Aquests serveis fora de contracte s’han prestat de manera directa, 
periòdica i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases d’execució del pressupost com 
la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
VINTÈ.- L’empresa FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM amb CIF G63749162 té obligacions reconegudes  a 
l’exercici pressupostari 2020  d’un import global de 16.213,24 €. A la fi de l’exercici consta que s’han pagat 
12.607,44 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 3.605,80 €.  Els serveis realitzats 
són fabricació al LABSAB, jornades tècniques i subministraments per a fabricació digital. Aquests serveis 
s’han prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap licitació. S’han incomplert tant les bases 
d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
VINT-I-UNÈ.- L’empresa PETRONIEVES, S.L. amb CIF B60484615 té obligacions reconegudes  a l’exercici 
pressupostari 2019  d’un import global de 22.484,12 €. A la fi  
de l’exercici consta que s’han pagat 21.415,20 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 
3.353,17 €.  Els serveis realitzats són el subministrament de carburant per a la flota de vehicles i 
maquinària de l’Ajuntament. Aquests serveis s’han prestat de manera directa, i sense  formalitzar cap 
licitació. L’anterior contracte de proveïment de carburants va finalitzar la seva vigència a l’any 2018.  Des 
d’aleshores i al llarg de tot l’any 2020 s’han prestat els serveis de manera directa. S’han incomplert tant 
les bases d’execució del pressupost com la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
VINT-I-DOSÈ.-   En aquest punt fem constar Indemnitzacions que s’han pagat a diferents empreses l’any 
2020 i que corresponen a prestacions efectuades fora del contracte de les obres, contractes adjudicats a 
l’any 2018. Es detallen a continuació: 

A)  A l’ Empresa Isidre Archs, SL. B60222684, se li reconeix en Junta de Govern Local de 28 de juliol 
de 2020, el dret a la indemnització corresponent de 93.995,76 €. a les prestacions efectuades 
fora del contracte de les obres descrites en el projecte de Remodelació de la Plaça de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (FASE 3), prescindint del procediment legalment 
establert. 
El dia 11 de febrer de 2020, l’Interventor Municipal emet informe amb reparament suspensiu en 
el que considera que s’ha produït una modificació del contracte no aprovada per l’òrgan de 
contractació. Informe jurídic emès per la Secretària Municipal, de data 27 de juliol de 2020, en el 
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que es conclou que ens trobem davant d’una situació en la que el contractista ha realitzat unes 
prestacions a favor de l’Ajuntament, però que s’ha omès el procediment contractual que hauria 
de generar el correcte naixement de l’obligació. 

 
B) A l’ Empresa Isidre Archs, SL. B60222684, se li reconeix en Junta de Govern Local de 28 de juliol 

de 2020, el dret a la indemnització de 20.125,66 €. corresponent a les prestacions efectuades 
fora del contracte de les obres descrites en el projecte de Remodelació de la Plaça de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (FASE 2), prescindint del procediment legalment 
establert. 
El dia 3 de febrer de 2020, l’Interventor Municipal emet informe amb reparament suspensiu en 
el que considera que s’ha produït una modificació del contracte no aprovada per l’òrgan de 
contractació. Informe jurídic emès per la Secretària Municipal, de data 26 de juliol de 2020, en el 
que es conclou que ens trobem davant d’una situació en la que el contractista ha realitzat unes 
prestacions a favor de l’Ajuntament, però que s’ha omès el procediment contractual que hauria 
de generar el correcte naixement de l’obligació. 

 
C)   A l’ Empresa CIVIL STONE,SL, B65349623, se li reconeix en Junta de Govern Local de 28 de juliol 

de 2020, el dret a la indemnització de 28.431,55 € corresponent a les prestacions efectuades fora 
del contracte de les obres descrites en el projecte de Remodelació de la Plaça de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca (FASE 2), prescindint del procediment legalment establert. 
El dia 3 de febrer de 2020, l’Interventor Municipal emet informe amb reparament suspensiu en 
el que considera que s’ha produït una modificació del contracte no aprovada per l’òrgan de 
contractació. Informe jurídic emès per la Secretària Municipal, de data 26 de juliol de 2020, en el 
que es conclou que ens trobem davant d’una situació en la que el contractista ha realitzat unes 
prestacions a favor de l’Ajuntament, però que s’ha omès el procediment contractual que hauria 
de generar el correcte naixement de l’obligació. 
  

D)  A l’ Empresa SERVIDEL, SLU B43387760, se li reconeix en Junta de Govern Local de 28 de juliol 
de 2020, el dret a la indemnització de 15.230,30 € corresponent a les prestacions efectuades fora 
del contracte de les obres descrites en el projecte de Reurbanització de l’avinguda del Pirineus 
de Sant Andreu de la Barca, prescindint del procediment legalment establert.   
El dia 16 de juliol de 2020, l’Interventor Municipal emet informe amb reparament suspensiu en 
el que considera que s’ha produït una modificació del contracte no aprovada per l’òrgan de 
contractació. Informe jurídic emès per la Secretària Municipal, de data 27 de juliol de 2020, en el 
que es conclou que ens trobem davant d’una situació en la que el contractista ha realitzat unes 
prestacions a favor de l’Ajuntament, però que s’ha omès el procediment contractual que hauria 
de generar el correcte naixement de l’obligació. 
 

E)  A l’ Empresa SERVIDEL, SLU. B43387760, se li reconeix en Junta de Govern Local de 28 de juliol 
de 2020, el dret a la indemnització de 99.897,16 € corresponent a les prestacions efectuades fora 
del contracte de les obres descrites en el projecte de Reurbanització del carrer Doctor Fleming 
de Sant Andreu de la Barca, prescindint del procediment legalment establert. El dia 20 de juliol 
de 2020, l’Interventor Municipal emet informe amb reparament suspensiu en el que considera 
que s’ha produït una modificació del contracte no aprovada per l’òrgan de contractació. 
Informe jurídic emès per la Secretària Municipal, de data 27 de juliol de 2020, en el que es 
conclou que ens trobem davant d’una situació en la que el contractista ha realitzat unes 
prestacions a favor de l’Ajuntament, però que s’ha omès el procediment contractual que hauria 
de generar el correcte naixement de l’obligació. 
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VINT-I-TRESÈ.-  En la partida pressupostària 10 92001 22604 -Despeses jurídiques s’apliquen els següents 
pagaments: 

A) núm. operació 200000023, s’aplica el pagament a l’empresa     B60684776 PAICAMER, SL  
de 17.100,00€, que correspon  a la quantia indemnitzatòria derivada de la sentència núm. 
236/2014, recaiguda en el recurs contenciós 640/2011-D. 

B) Núm. operació 190008142, s’aplica el pagament a S0811001G Generalitat Catalunya-
Administració de Justícia Catalunya de 7.260,00€, per taxació  de costes en recurs 
Contenciós Admitivo. núm. 541/2014-B Jutjat núm. 3. Recurs interposat per l’empresa 
GERGONNE ESPAÑA,SLU. 

 
VINT -I-QUATRÈ.- En la partida pressupostària 15 011 352 -Interessos de demora  
s’apliquen els següents pagaments:  

A) núm. operació 200000023 , s’aplica el pagament a l’empresa B60684776 PAICAMER,SL de 
3.380,97€ per interessos legals de demora segons sentència núm. 236/2014 recaiguda en el 
recurs contenciós 640/2011-D. 

B) núm. operació 200000019, s’aplica el pagament a la Comunitat de Béns  E63847941 MIQUEL 
TALLADA CB de 35.805,23€ per interessos de demora, segons sentència núm. 543/2018 del 
TSJC i sentència núm. 142/2016 dictada pel Jutjat Contenciós núm. 3 de Barcelona. 

C) núm. operació 200003282, s’aplica el pagament a l’empresa B60046489 GPI ESPAGNE,SL de 
77.071,24€ per interessos de demora en compliment de  sentència 16/7/2019 del Sector 21. 
Aquesta quantitat prové de la partida No pressupostària núm. 340000. 

D) núm. operació 200014577, s’aplica el pagament a l’empresa A-60785888 COPERFIL OBRAS 
Y SERVICIOS,SA de 103.120,00€ corresponen a una part dels interessos de demora segons 
Acord Extra processal entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa Coperfil 
Obras y Servicios,SL. Aquesta quantitat prové de la partida No pressupostària núm. 340000. 

 
VINT-I-CINQUÈ.- Després d’analitzar les operacions dels proveïdors anteriorment detallats, i comprovats 
els informes de la intervenció que citem textualment: “Els Caps de Departament o, en defecte d’aquests, 
els responsables tècnics, tindran cura d’incoar quan concorrin subministraments/serveis continuats, els 
oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d’evitar fraccionaments contraris a la Llei de 
Contractes del Sector Públic, circumstància que comportarà la revisió d’ofici i l’exigència de les 
responsabilitats corresponents, si s’escau”. Constatem que tot i els avisos de la intervenció del consistori, 
les operacions finalment han estat autoritzades, disposades i reconegudes les despeses. Aquesta praxi 
denota un evident laxitud de les mesures de control. 
 
VINT-I-SISÈ.- Constatem que el president de la Corporació i Alcalde Enric Llorca Ibáñez, ha percebut 
durant l'exercici econòmic de l’any 2020 en concepte de indemnitzacions i dietes un total 49.748,98 € 
sense tenir dedicació parcial ni exclusiva amb el consistori.  A més consta que té obligacions reconegudes 
per valor  2.682,00 € de l’empresa SABURBA S.L. per assistències a les comissions executives i del consell 
d'administració de l’empresa municipal. Això suposa un total de 52.430,98 €.  
Volem remarcar que sent una quantitat prou important, aquesta correspon només a indemnitzacions per 
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats i dietes. L’alcalde Enric Llorca Ibáñez no té una relació 
laboral amb l’ajuntament, ja sigui a temps parcial o complet. Per tant, aquests compensacions que estan 
previstes per a indemnitzar el temps que dediquen a l’estudi i debat els regidors sense dedicació, més la 
diferenciació de quanties a l’alça respecte a la resta de regidors, s’han convertit per l’alcalde en un sou 
encobert..  
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Per aquest motiu,  l’Oficina Antifrau de Catalunya arrel d’una denúncia, va resoldre el passat 3 de maig de 
2021 en la resolució OAC/ANL/313/2021, iniciar actuacions d'investigació per presumptes irregularitats 
en la percepció de les indemnitzacions —amb el número 026-03052021/102. 

VINT-I-SETÈ.- Volem fer constar que a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, així com la comptabilitat, tresoreria 
i recaptació, són exercides per personal sense la corresponent habilitació de caràcter nacional, 
contravenint allò que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Concretament en aquest punt l’informe de la SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA – INFORME 16/2016  ja feia aleshores la recomanació que l’Ajuntament hauria 
d’iniciar els tràmits perquè la Direcció d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques reclassifiqués el lloc d’interventor com de classe primera. Diu textualment: “Classificació dels 
llocs de Secretaria i d’Intervenció.  Atès que els llocs de Secretari i d’Intervenció estan classificats de classe 
segona i que el municipi de Sant Andreu de la Barca supera àmpliament el límit de 20.000 habitants caldria 
que l’Ajuntament iniciés els tràmits perquè la Direcció General d’Administració Local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués aquests dos llocs com de classe primera” 

Tot això ho posem en coneixement de la Comissió Especial de Comptes amb la finalitat que el present 
informe s’integri en el dictamen de la Comissió i formi part del Compte General de l’Exercici 2020. 

 
 
 
 
 
Maria Antònia Borbón i Esteve 
Regidora i representant del Grup Municipal Fem Sant Andreu-Acord 
Municipal a la Comissió especial de Comptes. 
 

 
Sant Andreu de la Barca, a 31 de maig de 2021 




