Via Laietana, 60 – 08003 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61
sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat

NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 8/2021, relatiu a Recollida de Residus d’Osona,
SL, exercici 2018
Barcelona, 7 de juliol de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 8/2021, relatiu a Recollida de
Residus d’Osona, SL (RRO), 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 RRO, centrada en la fiscalització
del Compte de pèrdues i guanys abreujat i en la revisió del compliment de la legislació
aplicable en els àmbits comptable, de les retribucions del personal i de la contractació
administrativa, corresponents a l’exercici 2018.
RRO és una societat limitada constituïda l’any 1996 com a societat d’economia mixta del
Consell Comarcal d’Osona, amb una durada de setze anys i amb una participació en
l’exercici fiscalitzat del 55% per part del Consell Comarcal i d’un 45% per part del soci privat
Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (CESPA). Posteriorment, es
va acordar la pròrroga de la durada de la societat fins a l’abril del 2021. Durant l’exercici
2018, RRO va prestar el servei públic de recollida selectiva de residus a trenta-nou municipis
de la comarca d’Osona.
L’import net de la xifra de negocis de la societat en l’exercici 2018 va ser de 7,17 M€, que
van representar el 99,7% del total dels ingressos del Compte de pèrdues i guanys abreujat.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització, recollides en l’apartat 3.1 de
l’informe, es resumeixen a continuació:
• En la fiscalització realitzada no s’ha disposat del contracte signat en la constitució de la
societat, entre el Consell Comarcal d’Osona i el soci privat, per la qual cosa no s’ha pogut
validar el contracte ni la pròrroga del servei per nou anys més del que estava previst.
Aquest fet ha estat una limitació a l’abast en l’informe de fiscalització. El fet de no disposar
del contracte de concessió de serveis signat en la constitució de la societat suposa un
greu incompliment del deure de custòdia que qualsevol administració pública ha de tenir
dels seus documents.
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A la data de finalització del treball de camp, febrer del 2021, la societat tenia previst iniciar
el procés de liquidació i posterior dissolució. Aquest procés encara no s’havia iniciat.
• En l’anàlisi realitzada s’ha detectat que en l’inventari hi havia comptabilitzats diversos
contenidors per un valor net comptable de 128.264 €, quan el criteri general de la societat
és el de no activar aquests béns i registrar-los com a despesa de l’exercici en què
s’adquireixen.
• La societat no disposava de comptes comptables de facturació separats per ajuntaments
i per tipologia de servei, ni dels imports rebuts d’Ecoembes i Ecovidrio. Aquest fet dificulta
la realització d’un seguiment individualitzat dels ingressos derivats de l’activitat principal
de la societat pel Consell Comarcal d’Osona, accionista principal de la societat.
• El Consell d’Administració de RRO va acordar traspassar a CESPA el 4,0% dels ingressos
obtinguts pels retorns d’Ecoembes. En la fiscalització realitzada s’ha observat que la
societat traspassa també els ingressos corresponents a Ecovidrio, sense que s’hagi
obtingut cap evidència documental que ho suporti.
• La societat va facturar el servei de recollida de vidre només a quatre dels trenta-vuit
ajuntaments a què prestava el servei.
• Dins dels arrendaments i cànons i de les primes d’assegurances es van incloure diversos
càrrecs entre el Consell Comarcal i la societat, per 120.258 €; entre CESPA i la societat,
per 33.116 €, i entre VialnetVic, SL, societat d’economia mixta de l’Ajuntament de Vic,
participada també per CESPA, i la societat, per 23.145 €, pels quals no hi havia cap
conveni o document justificatiu en què es regulessin les condicions econòmiques dels
serveis que es prestaven.
S’ha observat, a més, que aquestes despeses relacionades amb empreses del grup o
vinculades les registrava directament Ferrovial Servicios, SA, que disposa del 99,9% de
les accions de CESPA, en la comptabilitat de RRO, i aquesta s’encarregava únicament
de validar la correcció dels imports i els conceptes. En aquest sentit, es troba a faltar un
control i seguiment individualitzat de les despeses per part del Consell Comarcal, com a
accionista majoritari de RRO.
• Pel que fa a la contractació, s’ha constatat que, llevat d’un contracte licitat mitjançant
procediment obert, la resta de despesa es va adjudicar de forma directa, en algunes
ocasions mitjançant l’adhesió a contractes que Ferrovial Servicios, SA havia signat amb
els proveïdors, atesa la condició de CESPA d’empresa del grup Ferrovial.
Per la majoria d’expedients analitzats es conclou que s’hauria d’haver utilitzat algun dels
procediments previstos en la normativa de contractació pública.
En alguns dels expedients 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 d’estar relacionades amb contractacions successives per cobrir
necessitats recurrents o previsibles. Aquestes incidències van donar com a resultat
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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.
• El contracte de subministrament d’un vehicle recol·lector de càrrega lateral superava el
límit legal per estar subjecte a regulació harmonitzada, per la qual cosa la seva licitació
requeria de publicitat en el Diari Oficial de la Unió Europea.

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