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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 23/2020, relatiu a l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017
Barcelona, 25 de novembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 23/2020, relatiu a l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017, en compliment del
seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 27 d’octubre del 2020.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització dels programes pressupostaris corresponents a
la política de Seguretat i mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de
l’exercici 2017.
Les observacions més rellevants que poden fer-se arran del treball efectuat, recollides en
l’apartat 3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:

• Objectius i indicadors de gestió dels programes pressupostaris
Els diferents objectius fixats, les activitats previstes i els indicadors de gestió triats per
avaluar els diferents grups de programes que configuren la política de Seguretat i
mobilitat ciutadana no s’adeqüen a les finalitats previstes. L’establiment de determinats
indicadors que mesuren les activitats per assolir els objectius programats es va fer sense
tenir en compte la realitat d’exercicis anteriors.
La mobilitat urbana i la protecció civil, tot i ser dos serveis i activitats que han de ser
prestats pel municipi, i que l’Ajuntament de Cornellà efectivament els presta, haurien de
ser inclosos en dos grups de programes relatius a aquests serveis i activitats, tal com
disposa la classificació de la política de despesa de Seguretat i mobilitat ciutadana.
Així mateix, es considera que els indicadors establerts per mesurar el grau de compliment
de l’únic objectiu fixat en el programa pressupostari de Direcció i administració general
de la Guàrdia Urbana, no són prou adequats ni són suficients.
Pel que fa al programa pressupostari de Seguretat ciutadana, l’únic indicador establert
(Registre de novetats de la Guàrdia Urbana) no aporta informació sobre els objectius del
programa relatius a protecció i seguretat d’edificis públics i reducció dels índexs delictius.
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En el cas del programa de Prevenció i convivència, l’existència d’un únic indicador no
permet determinar si les actuacions dutes a terme són suficients per assolir els objectius
programats.

• Programa del Servei de grua i zona blava
En l’exercici 2017, d’acord amb els seus estatuts, Procornellà no tenia atribuïda la gestió
del servei de grua i zona blava.

• Actuacions de control
L’exercici 2017 Ajuntament no duia a terme cap actuació en matèria de control del servei
de retirada de vehicles de la via pública per aparcament indegut, ni tampoc del servei de
regulació de l’estacionament en superfície, els quals eren prestats per la societat
mercantil Saba Aparcaments, SA.

• Ingressos per taxes i sancions
L’Ajuntament va deixar de liquidar i cobrar la taxa inclosa en les ordenances fiscals de
l’any 2017 en concepte de serveis especials per espectacles o transports, per 163.756 €,
corresponents a la prestació majoritàriament a una entitat esportiva del servei de
vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit i estacionament de vehicles.

• Comunicacions al Registre públic de contractes
S’ha observat que no hi ha constància de les comunicacions dels contractes menors
revisats al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
En l’apartat 3.2 de l’informe la Sindicatura fa diverses recomanacions sobre alguns dels
aspectes que s’han posat de manifest durant el treball de fiscalització.

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