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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 28/2021, relatiu a Serveis Ambientals del Vallès
Oriental, SA, exercici 2018
Barcelona, 26 de gener de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 28/2021, relatiu a Serveis
Ambientals del Vallès Oriental, SA (SAVOSA), 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 21 de desembre del 2021.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada de SAVOSA, centrada en la
fiscalització del Compte de pèrdues i guanys i de l’immobilitzat, i en la revisió del compliment
de la legislació aplicable en els àmbits comptable, de les retribucions de personal i de la
contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2018.
SAVOSA és una societat anònima propietat del Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental, constituïda l’any 1998, encarregada principalment de la construcció,
l’explotació i el manteniment de les instal·lacions per al tractament, reciclatge i disposició
controlada de residus municipals.
D’acord amb el Compte de pèrdues i guanys de SAVOSA, l’import net de la xifra de negocis
de l’exercici 2018 va ser de 10,68 M€, i el resultat de l’exercici, de 1,34 M€ negatius, fet que
va provocar que el 31 de desembre del 2018 el patrimoni net fos de 499.678 € negatius.
En l’apartat de conclusions de l’informe es recullen les observacions més significatives de la
fiscalització realitzada, que es resumeixen a continuació:
• Els comptes anuals de SAVOSA de l’exercici 2018 no es van lliurar a la Sindicatura de
Comptes.
• La societat va incórrer en pèrdues tant en l’exercici 2017, 218.636 €, com en l’exercici
2018, 1.338.398 €, i en conseqüència, el 31 de desembre del 2018 el patrimoni net va
quedar reduït a una quantitat inferior a la meitat del capital social, fet que és causa de
dissolució, d’acord amb la Llei de societats de capital.
Aquestes circumstàncies indiquen una incertesa sobre la capacitat de la societat per
continuar la seva activitat si, arribat el moment, no compta amb el suport financer del
Consorci, com a soci únic.
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• En l’anàlisi dels convenis formalitzats entre el Consorci i els ajuntaments per a la prestació
del servei de recollida de residus, deu dels quinze convenis fiscalitzats no es van signar.
En els altres cinc casos, els convenis que havien de regular els serveis prestats l’any 2018
es van aprovar al llarg de l’exercici 2018 o en el 2019.
• La societat hauria d’haver fet una provisió en els comptes anuals de l’exercici 2018, pels
acomiadaments previstos, per 300.000 €.
• L’elevada antiguitat de la flota de vehicles que utilitza SAVOSA per a la prestació dels
serveis (més de deu anys en la majoria dels casos) va fer que les despeses de reparació
i conservació de l’exercici 2018 ascendissin a 25.359 € de mitjana per vehicle.
• La societat no disposava d’inventari de béns i drets, el qual s’hauria d’haver integrat en
l’inventari general consolidat del Consorci, d’acord amb el que estableix la normativa.
• Durant l’exercici 2018 trenta-set treballadors van cobrar hores per treballs extraordinaris
per sobre de les vuitanta hores extres, límit màxim en còmput anual que fixa la llei.
• L’endarreriment en l’inici de la nova licitació del servei de retirada, transport i tractament
de materials va suposar que el servei es prestés sense contracte des del mes de maig
del 2018 fins al febrer del 2019.
• La pròrroga del contracte del servei de neteja i desinfecció de contenidors va comportar
una modificació a l’alça dels preus del 20%, aproximadament, fet que no estava previst
en el contracte i que suposa una alteració en les condicions essencials del contracte, per
la qual cosa s’hauria d’haver iniciat una nova licitació.
• La societat no va publicar els contractes menors subscrits en l’exercici fiscalitzat en el
portal de transparència, contràriament al que disposa la normativa.
• 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 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.
A més, en diversos expedients es va incomplir la prohibició d’adjudicar de forma directa
o de subscriure contractes menors amb un mateix contractista que, individualment o
conjuntament, superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes.
Finalment, en l’informe es recullen nou recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en les observacions.
Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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