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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 7/2021, relatiu a Depuradores d’Osona, SL,
exercici 2018
Barcelona, 7 de juliol de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 7/2021, relatiu a Depuradores
d’Osona, SL (DOSL), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 15 de juny del 2021.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada de DOSL, centrada en la fiscalització
del Compte de pèrdues i guanys i en la revisió del compliment de la legislació aplicable en
els àmbits comptable, de retribucions del personal i de la contractació administrativa,
corresponents a l’exercici 2018.
DOSL és una societat limitada constituïda l’any 1995 com a societat d’economia mixta del
Consell Comarcal d’Osona, amb una durada de cinc anys i amb participació del Consell
Comarcal (51%), de la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas de Barcelona, SAU
(SOREA) (24,5%) i d’Aigües de Vic, SA (24,5%). El seu objecte social és la gestió del servei
de depuració de les aigües residuals a la comarca d’Osona. L’any 2001 es va acordar la
pròrroga de la societat per un termini de vint-i-cinc anys, fins al març del 2026.
L’import net de la xifra de negocis de la societat en l’exercici 2018 va ser de 4,54 M€. Del
total de despeses del Compte de pèrdues i guanys d’aquell exercici, 4,4 M€, el 42%
correspon a aprovisionaments, el 39,9% a despeses de personal i el 16,4% a altres
despeses d’explotació.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització, recollides en l’apartat 3.1 de
l’informe, es resumeixen a continuació:
• DOSL es va crear com a societat d’economia mixta amb una durada prevista de cinc
anys, sense possibilitat de pròrroga. Tot i això, es va prorrogar per un termini de vint-icinc anys.
• El Consell Comarcal d’Osona, tot i ser l’accionista majoritari de DOSL, no té la majoria de
vots del Consell d’Administració, ni tampoc la majoria dels consellers delegats
mancomunats, fet que posa en dubte el control majoritari de la societat pel Consell
Comarcal.
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• La societat va signar un conveni amb SOREA per a la prestació de dos serveis
d’assistència tècnica, mentre que aquests serveis s’haurien d’haver licitat mitjançant un
dels procediments previstos en la normativa de contractació pública, atès que DOSL no
és mitjà propi del Consell Comarcal.
• El Consell Comarcal d’Osona factura anualment a DOSL 7.366 € pel lloguer de les
instal·lacions a l’edifici del Sucre, on la societat té ubicades les oficines, i les despeses
generals de manteniment, electricitat, gas i neteja durant l’exercici 2018, sense que hi
hagi cap contracte o conveni que reguli aquesta relació.
• En l’àmbit de la contractació administrativa:
•

En els contractes corresponents al servei de neteja de les instal·lacions i al servei de
jardineria, no s’ha pogut verificar que l’adjudicatari presentés tota la documentació
que es requeria en el plec de clàusules administratives particulars per acreditar la
personalitat i capacitat del licitador i la solvència econòmica i financera.

•

El 65% de la despesa de l’exercici es va adjudicar de forma directa. En la majoria
d’expedients analitzats es conclou que s’haurien d’haver licitat mitjançant algun dels
procediments previstos en la normativa de contractació pública.
En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat
objecte d’un únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional, o
estar relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents
o previsibles. Aquestes incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de
publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per
aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector
públic.

•

La societat prestava el servei de gestió i manteniment de la planta de cogeneració,
que li va encarregar el Consell Comarcal d’Osona mitjançant un encàrrec de gestió.
Val a dir que, al seu torn, DOSL va contractar part d’aquest servei amb un tercer.
Tenint en compte que DOSL no és mitjà propi del Consell Comarcal, és aquest qui
hauria d’haver licitat el servei mitjançant algun dels procediments previstos en la
normativa de contractació pública.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.

2

