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ABREVIACIONS
ACA
ETAP
ICAL
LCSP

LRBRL
M€
RLT
TRLCSP
TRLEBEP
TRLRHL

Agència Catalana de l’Aigua
Estació de tractament d’aigua potable
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, del 20 de setembre
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Milions d’euros
Relació de llocs de treball
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, del 14 de novembre
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, del 5 de març
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INFORME
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet
aquest informe de fiscalització relatiu a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès,
corresponent a l’exercici 2018.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada de la Mancomunitat, centrada en la
fiscalització de la liquidació del pressupost i en la revisió del compliment de la legislació
aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la
contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2018.
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2018, quan s’ha considerat
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments
normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant la
realització del treball.

1.1.2.

Metodologia

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals
de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de
compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.

1.2.
1.2.1.

ENS FISCALITZAT
Antecedents

La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès és una associació voluntària de
municipis, de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda per acomplir les
finalitats assenyalades en els seus estatuts a l’empara de l’article 44 de la Llei 7/1985, del 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i de l’article 115 i següents del
7

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2020
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya. La Mancomunitat, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les
seves finalitats, té la potestat i les prerrogatives dels ens no territorials en virtut de l’article 8
del text refós esmentat.
Les mancomunitats tenen la consideració d’entitat local, per tant, estan sotmeses a la
normativa de règim local en tots els seus aspectes, inclosos el règim pressupostari i el de
comptabilitat i, així, doncs, tenen l’obligatorietat de retre comptes.
La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès es va constituir el 30 de desembre de
1981, pel Decret 502/1981 de la Generalitat de Catalunya.
En l’exercici 2018, la Mancomunitat estava integrada per onze municipis, deu de la comarca
del Solsonès i un de la comarca de la Segarra. Aquests municipis són els següents:
Quadre 1. Municipis que integren la Mancomunitat
Municipi

Comarca

Biosca

La Segarra

Castellar de la Ribera

Solsonès

Clariana de Cardener

Solsonès

Lladurs

Solsonès

Llobera

Solsonès

Molsosa, La

Solsonès

Olius

Solsonès

Pinell de Solsonès

Solsonès

Pinós

Solsonès

Riner

Solsonès

Solsona

Solsonès

Font: Elaboració pròpia.

1.2.2.
1.2.2.1.

Activitats i organització
Activitat

D’acord amb l’article 4 dels estatuts vigents, l’objecte de la Mancomunitat consisteix en la
realització de totes les gestions, projectes i obres necessàries per a l’abastament d’aigua als
municipis de la Mancomunitat, i també l’administració i prestació del servei en tota la seva
amplitud; la gestió i explotació dels sistemes d’evacuació i tractament d’aigües residuals
dins els termes municipals dels municipis integrants de la Mancomunitat, i altres que
8
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l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o algun òrgan específic de la Generalitat expressament
li delegui.
Tot i que els estatuts preveuen també la gestió dels sistemes d’evacuació i tractament
d’aigües residuals, a la pràctica, l’activitat desenvolupada per la Mancomunitat se centra
bàsicament en l’abastament de l’aigua.
L’abastament consisteix en la captació en alta de l’aigua dels rius d’Odèn i Cardener, la
potabilització i el transport, per subministrar-la en baixa a cadascun dels abonats en els onze
municipis que conformen la Mancomunitat. El servei que es presta a Solsona no inclou el
nucli urbà de la vila, del qual s’encarrega directament l’Ajuntament de Solsona. Addicionalment, la Mancomunitat dona servei en zones puntuals limítrofes de sis termes municipals no adherits.1 En aquests subministraments puntuals se signen contractes directes
amb els usuaris.
Les característiques de la prestació del servei d’abastament es determinen en convenis
signats amb els ajuntaments que traspassen la competència d’abastament d’aigua a la
Mancomunitat. La Mancomunitat no disposa dels convenis signats.
La captació d’aigua potable en alta es concentra en dues principals grans àrees: una
primera que correspon al cabal captat del riu d’Odèn (afluent del Segre) a Riulacó i una
segona que correspon al cabal captat pel riu Cardener (afluent del Llobregat).

Instal·lacions subjectes a l’activitat de la Mancomunitat
L’abastament d’aigua es realitza a través de les estacions de tractament d’aigua potable
(ETAP) de Torregassa i de Llera, i de les instal·lacions de canonades de conducció de l’aigua
situades en el territori sobre el qual actua la Mancomunitat.
A més, la Mancomunitat disposa d’instal·lacions cloradores i recloradores, estacions de
bombeig i telecontrol i xarxa de canonades. La Mancomunitat compta amb una xarxa de
canonades de més de 744 quilòmetres de longitud que abasta 1.736 connexions, en un
àmbit geogràfic d’una superfície d’uns 710 km².
Part d’aquestes instal·lacions es comparteixen amb l’Ajuntament de Solsona, el qual abasteix
d’aigua el nucli urbà del municipi. Tot i això, la Mancomunitat no disposa d’un document que
reguli l’ús i la propietat d’aquestes instal·lacions compartides.

1. Termes municipals de Bassella (Alt Urgell); Torà, Torrefeta i Florejacs (La Segarra); Vilanova de l’Aguda (La
Noguera); Cardona (Bages), i el nucli disseminat d’Ardèvol de Pinós.
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En l’anàlisi de les instal·lacions que gestiona la Mancomunitat s’ha vist que aquesta no
disposa d’un inventari de béns, tal com requereix l’article 100 i següents del Decret
336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals
de Catalunya, ni tampoc té constància de la titularitat d’aquestes instal·lacions. Aquesta
manca d’inventari i de titularitat de les instal·lacions ha impedit conèixer quins són els
béns que estan en règim de cessió i/o adscripció i quins podrien ser propietat de la
Mancomunitat, i també ha impedit conèixer quin és l’import del valor de totes aquestes
instal·lacions.
Fonts de finançament
Les fonts de finançament de la Mancomunitat, segons els seus estatuts, són els ingressos de dret privat, les subvencions i d’altres ingressos de dret públic, les taxes per a
la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència, les contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment o millora dels serveis, els
ingressos procedents d’operacions de crèdit, les multes i les aportacions dels ajuntaments
membres.
A la pràctica, l’única font d’ingressos de la Mancomunitat prové de la taxa per a la distribució
i subministrament de l’aigua que es cobra als abonats, la qual, en l’exercici 2018, es regulava
en l’Ordenança fiscal aprovada el 27 de desembre del 2012 i, a partir del 16 d’abril del 2018,
en l’Ordenança fiscal de la taxa pel servei de proveïment domiciliari d’aigua potable, aprovada en aquella data.

1.2.2.2.

Organització

Òrgans de govern
D’acord amb l’article 49.2 del Decret 244/2007, del 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals des centralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, són òrgans necessaris de les mancomunitats l’Assemblea General, la Presidència, la Vicepresidència i la Comissió de
Comptes.
L’Assemblea
El 10 d’agost del 2015 es va constituir l’Assemblea (Ple) de la Mancomunitat corresponent
al mandat 2015-2019. Durant l’exercici 2018 la composició va ser la següent:
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Quadre 2. Composició de l’Assemblea (Ple) de la Mancomunitat. Exercici 2018
Conseller/a

Grup polític

Ajuntament

Rosó Barrera Call

ERC-AM

Solsona

Daniel Rovira Ciuró

CiU

Lladurs

Gerard Barcons Torra

ERC-AM

Llobera

Francisco Rovira Massoni

CiU

Clariana de Cardener

Jordi Tugas Cucurella

ERC-AM

Olius

Jaume Llorens Patau

ERC-AM

Pinell del Solsonès

Corneli Caubet Camats

CiU

Biosca

Jordi Torremorell Vilajosana

CiU

Castellar de la Ribera

Marià Torra Montraveta

Agrupació d’electors independents de la Molsosa

Molsosa, La

Joan Solà Bosch

CiU

Riner

Miquel Oliva Querol

CiU

Pinós

Font: Elaboració pròpia.

De l’anàlisi dels estatuts de la Mancomunitat, aprovats en el moment de la constitució de la
corporació i modificats en l’exercici 2010 per incloure una modificació de l’objecte social,
s’ha vist que aquests no estan actualitzats d’acord amb la normativa de règim local vigent,
pel que fa als òrgans de govern i a altres aspectes.
La Presidència
La Presidència és un òrgan unipersonal que té atribuïda la màxima representació legal de la
Mancomunitat i en dirigeix el govern i l’administració.
Durant l’exercici 2018, el president de la Mancomunitat va ser Francisco Rovira Massoni,
nomenat en l’Assemblea (Ple) el 30 de gener del 2017.
La Vicepresidència
Els estatuts de la Mancomunitat només preveuen una Vicepresidència, tot i que en la sessió
de l’Assemblea (Ple) de constitució del mandat 2015-2019 es van nomenar dues vicepresidències, ocupades per les persones següents:

• Vicepresident primer: Daniel Rovira Ciuró
• Vicepresident segon: Jordi Tugas Cucurella
La Comissió de Comptes
Durant l’exercici 2018, la Comissió de Comptes estava formada pels mateixos integrants que
l’Assemblea.
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Ens dependents
La Mancomunitat participa íntegrament en la societat Aigües del Cardener SA, que es va
constituir el 28 de desembre del 2001, amb l’objecte de dur a terme la gestió i administració
del cicle integral de l’aigua, els serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle
integral de l’aigua, i també la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes
destinades a aquest cicle.
La finalitat de la constitució de la societat va ser disposar d’un instrument que permetés la
necessària especialització, autonomia financera i agilitat per gestionar la captació en alta, el
transport i la distribució d’aigua provinent de l’embassament de la Llosa del Cavall. Atès que
cap dels projectes en relació amb aquest embassament s’ha pogut desenvolupar, la societat
està inactiva des de la seva constitució.

1.2.3.

Treballs de control

D’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la funció del control intern en les
entitats locals i els seus ens dependents respecte de la seva gestió econòmica està reservada a interventors amb habilitació de caràcter estatal, en la triple accepció de funció
interventora, de control financer i de control d’eficàcia.
Les bases d’execució del pressupost de la Mancomunitat regulen el seguiment de les
operacions comptables, però no el tipus de control i fiscalització de la gestió econòmica.
El tipus de fiscalització a realitzar per la Intervenció de la Mancomunitat va ser acordada
per primer cop en el Ple del 4 d’octubre del 2018, establint-se la modalitat de fiscalització
prèvia limitada per a les despeses i la presa de raó en comptabilitat per als drets i
ingressos. Addicionalment, en aquest mateix Ple, es va aprovar també una guia de control
intern de la Mancomunitat per implantar el règim de fiscalització prèvia limitada. Aquest
Acord de Ple dona compliment al que estableix l’article 13 del Reial decret 424/2017, del
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector
públic local.
Com a societat mercantil participada íntegrament per la Mancomunitat, la funció d’intervenció d’Aigües del Cardener, SA, l’ha d’exercir la Intervenció de la Mancomunitat. Ni durant
l’exercici 2018 ni en exercicis anteriors no es va fer cap informe de control financer sobre la
societat, atesa la seva situació d’inactivitat.
Malgrat el que estableix l’article 213 del TRLRHL, al llarg de l’exercici 2018 la Mancomunitat
no va dur a terme cap actuació respecte del control d’eficàcia.
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Provisió de places
L’article 10 dels estatuts de la Mancomunitat estableix que el secretari interventor ha de ser
escollit d’entre el d’alguns dels municipis membres de la Mancomunitat. També ho
especifica així l’article 10 del Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Durant l’exercici 2018, el càrrec de secretari interventor de la Mancomunitat l’ocupava un
funcionari d’habilitació de caràcter estatal que, fins al 31 de maig del 2018, era secretari de
l’Ajuntament de Cardona i, per acumulació, secretari de l’Ajuntament de Solsona. A partir de
l’1 de juny del 2018, cessà en el càrrec de secretari de l’Ajuntament de Solsona i passà a
ocupar la plaça de secretari en un ajuntament que no forma part de la Mancomunitat per la
qual cosa, a partir d’aquella data, no s’està complint amb els requeriments dels estatuts i del
Reial decret esmentat per ocupar la plaça de secretari interventor.2

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I RETIMENT

D’acord amb l’article 200 del TRLRHL, la Mancomunitat està sotmesa al règim de comptabilitat pública, la qual cosa comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les
seves operacions.
Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar el Compte general, que posa de
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Tal com estableix la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, del 20 de setembre (ICAL), vigent l’exercici 2016, el Compte general de la
Mancomunitat inclou el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de
canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del pressupost i la
Memòria.
El Compte general ha de ser sotmès, abans de l’1 de juny de l’any següent, a la Comissió
Especial de Comptes, que ha d’emetre’n l’informe corresponent. Aquest informe, juntament
amb el Compte general, s’ha d’exposar al públic durant quinze dies. Finalment, s’ha de
sotmetre al Ple perquè l’aprovi abans de l’1 d’octubre i pugui ser tramès a la Sindicatura
abans del 15 d’octubre.

2. Text modificat arran de les al·legacions rebudes.
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El maig del 2020, el Compte general de l’exercici 2018 no havia estat aprovat pel Ple de la
Mancomunitat ni, consegüentment, retut a la Sindicatura de Comptes. Tampoc no s’havien
aprovat els comptes anuals de la societat Aigües del Cardener, SA, de la qual la Mancomunitat és propietària al 100%.

2.2.

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i el Resultat pressupostari es detallen a
continuació:
Quadre 3. Liquidació pressupostària
Capítol d’ingressos
3. Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

847.250

-

847.250

741.907

6.762

5. Ingressos patrimonials

500

-

500

-

-

Total operacions corrents

847.750

-

847.750

741.907

6.762

7. Transferències de capital

243.763

-

243.763

-

-

Total operacions de capital

243.763

-

243.763

-

-

1.091.513

-

1.091.513

741.907

6.762

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Oblig. pendents
de pagament

Total ingressos

Capítol de despeses
1. Despeses de personal

186.102

7.364

193.466

192.730

-

2. Despeses en béns corrents i serveis

518.566

(7.364)

511.202

435.205

39.695

3. Despeses financeres

1.000

-

1.000

444

-

4. Transferències corrents

12.700

-

12.700

12.200

-

Total operacions corrents

718.368

-

718.368

640.579

39.695

6. Inversions reals

373.145

-

373.145

121.627

63.144

Total operacions de capital

373.145

-

373.145

121.627

63.144

1.091.513

-

1.091.513

762.206

102.839

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

741.907

640.579

101.328

-

121.627

(121.627)

741.907

762.206

(20.299)

Total despeses

Resultat pressupostari
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
Total operacions no financeres
Resultat pressupostari de l’exercici

(20.299)

Ajustaments
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

43.763

Resultat pressupostari ajustat

23.464

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.
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El pressupost inicial aprovat preveia uns ingressos i unes despeses d’1.091.573 € i durant
l’exercici es va aprovar només una transferència de crèdit de suma zero per la qual cosa el
pressupost definitiu va ser també de 1.091.573 €. El Resultat pressupostari de l’exercici va
ser de 20.299 €, negatiu, i considerant les desviacions de finançament, el Resultat pressupostari ajustat va ser de 23.464 €.
Els drets reconeguts van ser de 741.907 € mentre que les obligacions reconegudes van ser
de 762.206 €, la qual cosa va fer que el grau d’execució del pressupost d’ingressos i de
despeses fos del 68,0% i del 69,8%, respectivament.
En relació amb el pressupost d’ingressos, el 79,8% dels drets reconeguts en l’exercici
corresponien a la taxa per la prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua.
En relació amb el pressupost de despeses, la major part de les obligacions reconegudes
corresponien a despeses per la prestació del servei d’abastament d’aigua, principalment pel
manteniment de les instal·lacions i el pagament del cànon de l’aigua a l’ACA, que es registren
en el capítol 2. Les obligacions reconegudes van ser inferiors a les previsions definitives,
especialment en el capítol 6 del pressupost, per 121.627 €, majoritàriament perquè no es
van materialitzar les inversions previstes.

2.2.1.

Pressupost inicial

El Ple de la Mancomunitat va aprovar inicialment el pressupost de l’exercici 2018 el
26 d’octubre del 2017, el qual va quedar definitivament aprovat el 12 de desembre del
2017, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida el 15 de desembre del
2017.
En la fiscalització del pressupost inicial s’ha observat que la Mancomunitat no va trametre ni a l’Administració de l’Estat ni a la Generalitat de Catalunya l’informe sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’exercici
2018.

2.2.2.

Modificacions pressupostàries

Durant l’exercici 2018 només es va tramitar un únic expedient de transferència de crèdit, del
capítol 2 al capítol 1, per 7.364 €. L’expedient esmentat inclou el corresponent informe favorable de la Secretaria Intervenció i va ser aprovat per l’òrgan competent, que en aquest cas
és la Presidència de la Mancomunitat.
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2.2.3.

Liquidació del pressupost d’ingressos

Els drets reconeguts durant l’exercici 2018 van ascendir a 741.907 €. D’aquests, el 94,8%
corresponia a la taxa pel servei d’abastament d’aigua i, la resta, a les contribucions especials
per a l’establiment o l’ampliació de serveis i als altres ingressos.

Taxes, preus públics i altres ingressos
El detall de les taxes, preus públics i altres ingressos de l’exercici 2018 és el següent:
Quadre 4. Taxes, preus públics i altres ingressos

Article
31. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics
35. Contribucions especials

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets
pendents de
cobrament

770.000

-

770.000

703.504

6.762

77.000

-

77.000

38.149

-

250

-

250

254

-

847.250

-

847.250

741.907

6.762

39. Altres ingressos
Total
Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

Dins les taxes per prestació de serveis públics de caràcter bàsic s’inclouen els ingressos
provinents de la taxa pel servei de proveïment d’aigua, per 591.922 €, i els ingressos corresponents al cànon de l’aigua, 111.582 €.
L’article 20 del TRLRHL disposa que les entitats locals poden establir taxes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, i també per la prestació de serveis
públics o la realització d’activitats administratives de competència local que afectin o
beneficiïn de manera particular els subjectes passius quan aquests no siguin de sol·licitud
o recepció voluntària i no puguin ser prestats pel sector privat.
La Mancomunitat regula la taxa pel servei de proveïment d’aigua mitjançant la corresponent
ordenança fiscal. En concret, per a l’exercici 2018, la Mancomunitat va disposar de dues
ordenances, l’Ordenança fiscal aprovada el 21 de desembre del 2012, que va estar vigent
fins al 16 d’abril del 2018, data en què es va aprovar la nova Ordenança fiscal. La taxa es
compon, bàsicament, de dues tarifes, la primera que regula el subministrament d’aigua,
comptabilitzada dins l’article 31 i, la segona, que regula les connexions a la xarxa, comptabilitzada dins l’article 35.
De la fiscalització realitzada s’ha vist que dins dels drets reconeguts de l’exercici 2018
s’inclouen els ingressos corresponents al darrer trimestre de l’exercici 2017 i als tres primers
trimestres de l’exercici 2018, mentre que la facturació corresponent al darrer trimestre de
16

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2020
l’exercici 2018 es comptabilitza pressupostàriament en l’exercici 2019, de forma correcta.
Pel que fa a la comptabilitat financera, manca la utilització dels comptes previstos en la ICAL
per presentar els ingressos segons el principi de meritació.
En la revisió del circuit de facturació s’han trobat petites diferències entre les llistes trimestrals que surten del programa de facturació, anomenades padrons, i els imports enregistrats
en la Liquidació pressupostària. També s’han trobat petites diferències entre els tipus de
cànon de l’aigua aplicats per la Mancomunitat i els que va aplicar l’ACA en la seva revisió
posterior.
Pel que fa al nucli urbà de Solsona, com ja s’ha comentat, el servei de subministrament
d’aigua al nucli urbà el presta directament l’Ajuntament, si bé, la Mancomunitat subministra
l’aigua en diverses zones properes als punts d’abastament de la Mancomunitat i viceversa,
en altres àrees en què el servei correspon a la Mancomunitat, és l’Ajuntament qui subministra
l’aigua. Val a dir que, com que es tracta de serveis amb un petit volum de consum que es
presten de forma recíproca, no es disposa d’un conveni que reguli aquestes prestacions
entre la Mancomunitat i l’Ajuntament, i la facturació s’efectua un cop l’any, pel saldo net entre
el consum rebut i el prestat. Tot i això, caldria que es formalitzés aquest servei, en tant que
es presta de forma recurrent i continuada en el temps.
Contribucions especials
Dins les contribucions especials es va incloure la part de la taxa que es cobra als contribuents per la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua, d’acord amb les ordenances de
la taxa del servei de proveïment d’aigua, vigents durant l’exercici 2008. En tant que es tracta
d’una part de la taxa, aquests ingressos s’haurien de comptabilitzar dins l’article 32.
Transferències de capital
El detall de les transferències de capital durant l’exercici 2018 és el següent:
Quadre 5. Transferències de capital
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Drets pendents
de cobrament

43.763

-

43.763

-

-

76. D’entitats locals

200.000

-

200.000

-

-

Total

243.763

-

243.763

-

-

Article
75. De comunitats autònomes

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

Dins les Transferències de capital la Mancomunitat preveia els ingressos corresponents a
una subvenció provinent de l’ACA per a la construcció de la nova ETAP de Timoneda, al
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municipi de Lladurs, que va ser atorgada el desembre del 2017, tot i que no es va rebre fins
a l’exercici 2019. Durant l’exercici 2018, la Mancomunitat ja va executar la construcció de la
nova ETAP i va comptabilitzar l’import de l’obra en el capítol 6 del pressupost de despeses
i l’import de la subvenció pendent de rebre com a desviació de finançament negativa de
l’exercici, 43.763 € (vegeu els apartats 2.2.4 i 2.2).
A més, es preveia una aportació de 200.000 € provinent majoritàriament de la Diputació de
Lleida, per a la realització de les obres de reforç de la línia a Casanova de Sarantill i
Carrissols en el municipi de Lladurs i de les obres de connexió dels dipòsits de Rajolí en el
dipòsit d’Hostal Nou. Finalment, aquestes obres no es van executar durant l’exercici 2018 ni
tampoc se’n van rebre els ingressos corresponents.

2.2.4.

Liquidació del pressupost de despeses

El pressupost de despeses es va aprovar en 1.091.513 € i durant l’exercici no es va tramitar
cap modificació que afectés l’import total, per la qual cosa el pressupost definitiu va ser
d’1.091.513 €. Les obligacions reconegudes durant l’exercici 2018 van ascendir a 762.206 €,
que suposa un grau d’execució sobre el pressupost definitiu d’un 69,8%.
La despesa més significativa correspon a l’efectuada en béns corrents i serveis, que va
suposar un 57,1% del total, principalment pel cost del manteniment de la xarxa d’aigua
potable i pel cànon de l’aigua liquidat a l’ACA. Les despeses de personal suposen un 25,3%,
les inversions reals un 16,0% i, la resta de despeses, un 1,6% del total.
A continuació es mostra un gràfic representatiu de les despeses reconegudes per la Mancomunitat en l’exercici 2018:
Gràfic 1. Despeses reconegudes
0,1%

1,6%
1. Remuneracions del personal
16,0%

2. Compres de béns i serveis
3. Despeses financeres

57,1%

4. Transferències corrents
25,3%

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Font: Elaboració pròpia.

18

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2020
Despeses de personal
El detall de les despeses de personal de l’exercici 2018 és el següent:
Quadre 6. Despeses de personal
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

10. Retribucions òrgans de govern

10.600

164

10.764

10.764

-

12. Retribucions personal funcionari

60.200

3.906

64.106

64.106

-

13. Retribucions personal laboral

70.702

595

71.297

71.297

-

16. Quotes i prestacions socials

44.600

2.699

47.299

46.563

-

186.102

7.364

193.466

192.730

-

Article

Total
Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

Les obligacions reconegudes en el capítol 1 del pressupost de despeses van ser de
192.730 €, dels quals 146.167 € corresponien a les retribucions del personal i dels òrgans
de govern, i la resta, 46.563 € a les quotes i les prestacions socials.
La despesa en les retribucions del personal de l’exercici 2018 va experimentar una variació
en termes homogenis de l’1,75% respecte de l’exercici anterior a causa de l’aplicació de
l’1,5% d’increment retributiu d’acord amb la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’exercici 2018, més el 0,25% d’increment també previst en la llei
esmentada, amb efectes de l’1 de juliol, perquè el PIB de l’exercici 2017 va tenir un increment
superior al 3,1%.
Relació de llocs de treball i plantilla pressupostària
A continuació es presenta un detall dels llocs de treball que componien la Relació de llocs
de treball (RLT) i la plantilla al tancament de l’exercici 2018:
Quadre 7. Resum de la Relació de llocs de treball i la plantilla de personal
Tipologia

Relació de llocs de treball

Plantilla

Funcionaris

*

2

Personal laboral

*

2

Total

4

4

Font: Relació de llocs de treball i plantilla de la Mancomunitat.
* La Relació de llocs de treball no especifica si es tracta de funcionaris o de personal laboral.

D’acord amb el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre (TRLEBEP), l’RLT és l’eina per estructurar l’organització del personal, i en ella s’estableix el contingut mínim que aquesta ha de presentar.
19

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2020
Segons l’article 74 del TRLEBEP, per a cada lloc de treball s’ha de detallar la denominació
del lloc, el grup de classificació professional, el cos o escala a què està adscrit, el sistema
de provisió i les retribucions complementàries.
L’RLT i la plantilla del personal de la Mancomunitat per a l’exercici 2018 van ser aprovades
pel Ple el 26 d’octubre del 2017, i la plantilla es va publicar conjuntament amb el pressupost
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida del 15 de desembre del 2017.
L’RLT de la Mancomunitat no es va publicar, en contra del que disposa l’article 74 del
TRLEBEP, i no inclou el grup de classificació personal ni el sistema de provisió ni les retribucions complementàries. També hi ha diferències entre la dedicació horària setmanal d’una
de les places previstes en l’RLT i la dedicació horària real del treballador que l’ocupava. La
plantilla inclou dues places de personal funcionari mentre que, en realitat, es tractava de
personal laboral, i no inclou les retribucions complementàries.
Condicions de treball del personal
La Mancomunitat no té cap acord de condicions laborals específic aplicable al seu personal,
si bé s’adhereix al Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya
per als anys 2017 i 2018.
Retribucions al personal
Les retribucions al personal de l’exercici 2018 van ascendir a 146.167 €, el 75,8% del total
de les despeses de personal. D’aquests, 10.764 € corresponien a remuneracions als membres dels òrgans de govern, i la resta, 135.403 €, a retribucions del personal laboral.
En la fiscalització realitzada s’ha observat que la Mancomunitat comptabilitzava dins l’article 12, corresponent a personal funcionari, les retribucions de dos treballadors que, com
que eren personal laboral, s’haurien d’haver comptabilitzat dins l’article 13 de personal
laboral.
Com ja s’ha dit, les retribucions del personal de la Mancomunitat van experimentar un
increment de l’1,75% a partir del juliol, en termes homogenis, d’acord amb la Llei 6/2018, del
3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
a) Remuneracions als òrgans de govern
El Ple de la Mancomunitat es compon d’onze càrrecs electes, delegats per cadascun dels
municipis integrants. El president és l’únic membre que exerceix les seves funcions amb
dedicació parcial amb una retribució anual i, la resta, assisteixen a les reunions dels òrgans
de govern a què pertanyen i perceben les indemnitzacions corresponents, que es comptabilitzen en el capítol 2 del pressupost de despeses.
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b) Retribucions al personal funcionari i laboral
Dins les retribucions del personal s’inclouen els diferents conceptes retributius previstos en
el conveni al qual estan adscrit, com ara el salari base, el plus conveni, la millora absorbible,
l’antiguitat i el complement de lloc, relatius al personal de la Mancomunitat, tots ells contractats laborals. Aquests conceptes retributius es perceben en catorze pagues, d’acord
amb la Llei 6/2018, del 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici
2018.
c) Quotes, prestacions i despeses socials
Dins de Quotes, prestacions i despeses socials es registra la despesa corresponent a la
Seguretat Social a càrrec de l’entitat, que en l’exercici 2018 va ascendir a 46.563 €.
Contractació de personal
L’evolució del nombre de treballadors de la Mancomunitat del 31 de desembre del 2017 al
31 de desembre del 2018 va ser la següent:
Quadre 8. Variació del personal
Treballadors
a 31.12.2017

Altes

Baixes

Treballadors
a 31.12.2018

Personal laboral

3

1

-

4

Total

3

1

-

4

Tipologia

Font: Informació facilitada per la Mancomunitat.

En l’exercici 2018 no va quedar degudament justificada la contractació amb caràcter
d’urgència d’un treballador amb contracte laboral temporal.
Declaracions d’incompatibilitats, d’activitats i de béns dels representants locals i de dedicació
L’article 75.7 de la LRBRL estipula que els representants locals han de formular una declaració sobre causes de possibles incompatibilitats, i també de qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Així mateix, han de fer una declaració dels seus béns patrimonials i de la seva participació en societats de tota mena, amb
inclusió d’informació de les societats en què participen, i de les liquidacions dels impostos
sobre la renda, patrimoni i, si escau, de societats. Aquestes declaracions s’han d’efectuar
en els models aprovats pel Ple i han de ser publicades amb caràcter anual i, en tot cas, en
el moment de finalització del mandat.
Els membres de la Mancomunitat no van presentar les declaracions previstes en la normativa.
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Despeses en béns corrents i serveis
El detall de les despeses en béns corrents i serveis de l’exercici 2018 és el següent:
Quadre 9. Despeses en béns corrents i serveis
Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

24.000

(7.364)

16.636

11.370

2.422

21. Reparacions, manteniment i conservació

202.416

-

202.416

197.315

32.634

22. Material, subministraments i altres

275.950

-

275.950

218.052

4.639

23. Indemnitzacions per raó del servei

16.200

-

16.200

8.468

-

518.566

(7.364)

511.202

435.205

39.695

Article
20. Arrendaments i cànons

Total
Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

El capítol 2 de despesa de la Mancomunitat representava el 57,1% del total d’obligacions
reconegudes de l’exercici 2018, i, per tant, era el capítol més significatiu del total de
despeses. Les principals partides corresponien a reparacions i manteniment de la xarxa, a
subministraments i a tributs, concretament, el cànon de l’aigua liquidat a l’ACA. També s’hi
van incloure les despeses per indemnitzacions per raó del servei, les quals corresponien als
imports satisfets als càrrecs electes per la seva assistència als òrgans col·legiats de què
formaven part i a les despeses per dietes i locomoció.
Dins d’Arrendaments i cànons es va incloure l’arrendament d’un vehicle contractat durant
l’exercici i el d’una màquina fotocopiadora i el seu manteniment.
Dins de Reparacions, manteniment i conservació es van incloure, principalment, les
despeses per treballs de manteniment i conservació de les infraestructures que conformaven
la xarxa d’abastament d’aigua. També s’hi va incloure el subministrament de materials i
productes de recanvi per al funcionament de les ETAP i la resta d’infraestructures (vegeu
l’apartat 2.3.2).
Les principals despeses incloses en Material, subministraments i altres corresponien al
subministrament d’electricitat, 61.235 €, i a la despesa pel cànon de l’aigua a pagar a l’ACA,
118.366 €.

Transferències corrents
El detall de les transferències corrents atorgades per la Mancomunitat en l’exercici 2018 és
el següent:
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Quadre 10. Transferències corrents
Article
44. Ens públics i societats mercantils
d’entitats locals

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

500

-

500

-

-

46. Entitats locals

12.200

-

12.200

12.200

-

Total

12.700

-

12.700

12.200

-

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

Les transferències corrents a entitats locals corresponien, principalment, a l’aportació que fa
la Mancomunitat al Consell Comarcal del Solsonès per cobrir, entre d’altres, les despeses de
subministraments de l’edifici on s’ubiquen les oficines de la Mancomunitat, que són propietat
del Consell Comarcal, d’acord amb el conveni signat el 18 de novembre del 2005 entre
ambdues entitats, prorrogat tàcitament cada any, fet que caldrà modificar per tal d’adaptarlo als requeriments de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Inversions reals
El detall de les inversions reals de l’exercici 2018 és el següent:
Quadre 11. Inversions reals
Article
60. Inversió nova en infraestructures i béns
destinats a l’ús general
62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
Total

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pendent de
pagament

340.145

-

340.145

90.168

63.144

27.000

-

27.000

25.550

-

6.000

-

6.000

5.909

-

373.145

-

373.145

121.627

63.144

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2018.

Dins del capítol 6 d’Inversions reals s’hi va incloure, principalment, la inversió realitzada per
a la construcció d’una nova ETAP a Timoneda, que comprenia el projecte constructiu,
17.250 € i la construcció pròpiament dita, 59.174 € (vegeu l’apartat 2.3.2).
A més, s’hi van incloure petites inversions en noves connexions per a nous abonats i altres,
30.129 €.
La Mancomunitat havia previst 170.994 € corresponents a l’obra de connexió entre el dipòsit
de Rajolí i el dipòsit d’Hostal Nou, i la modificació del bombat del Mompal, 45.000 €, que
finalment no van ser executades durant l’exercici.
L’obra més significativa realitzada en l’exercici 2018 va ser la construcció de la nova ETAP
de Timoneda, amb unes obligacions reconegudes de 59.174 € (vegeu l’apartat 2.3).
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2.3.
2.3.1.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
Normativa aplicable

Fins al 9 de març del 2018, la Mancomunitat estava sotmesa al text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre
(TRLCSP). També li eren d’aplicació els preceptes que tenien efecte directe de la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer del 2014, sobre contractació pública3 i el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
A partir del 9 de març del 2018 li va ser d’aplicació la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del
2014 (LCSP).
D’acord amb la disposició addicional vuitena de la LCSP, per establir la subjecció a
regulació harmonitzada de determinats contractes s’han de tenir en compte els límits i les
exclusions de la Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 6.

2.3.2.

Mostra fiscalitzada

Per a la fiscalització de la contractació administrativa, s’ha sol·licitat el llistat de contractes
vigents i/o licitats durant l’exercici 2018. La Mancomunitat no disposa d’una relació de
contractes vigents i/o licitats durant l’exercici. Tampoc no disposa d’una llista de contractes
menors adjudicats durant l’exercici.
Així, per seleccionar la mostra de contractes a fiscalitzar, s’han analitzat els capítols 2, 4 i 6
del pressupost de despeses.
La mostra fiscalitzada, seleccionada a criteri de l’auditor, està formada per l’únic contracte
adjudicat en l’exercici 2018, relatiu al manteniment de les instal·lacions de la Mancomunitat,
pel contracte vigent durant l’exercici 2018 però licitat en l’exercici 2017, corresponent al
subministrament de l’energia elèctrica, i per una selecció de divuit factures d’aquells creditors amb obligacions reconegudes superiors a 15.000 € durant l’exercici 2018. Addicionalment s’han inclòs cinc factures més, seleccionades a l’atzar.

3. El 18 d’abril del 2016 va finalitzar el període de transposició de la Directiva 2014/24/UE.
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Els expedients seleccionats han estat els següents:
Quadre 12. Mostra de contractes fiscalitzats

Id.

Tipus de contracte i
procediment
d’adjudicació

Data
adjudicació

Adjudicatari

Objecte del contracte

Obligacions
reconegudes
exercici 2018

1

Subministraments
Acord marc

01.01.2017

Endesa Energia, SAU

Subministrament d’energia
elèctrica

2

Serveis
Obert

08.01.2018

Constructora de Calaf,
SAU

Servei de manteniment de les
instal·lacions de la Mancomunitat

3

Serveis
Menor

20.02.2018

Páginas Amarillas Soluciones Digitales, SAU

Anunci en les pàgines blanques de Telefònica

4

Subministraments
Menor

22.02.2018

Elèctrica Pintó, SL

Subministrament de sonda
Turbimax i cambra de flux
flowfit

5

Serveis
Menor

22.02.2018

Col·legi de Secretaris,
Interventors i Secretaris de
l’Administració Local

Inscripció al setmanari d’actualització jurídica del 2018

230

6

Subministraments
Menor

26.02.2018

Elèctrica Pintó, SL

Subministrament d’un nou ordinador del telecontrol i actualització programari Scada

3.938

7

Serveis
Menor

07.03.2018

Urbanisme i Enginyeria
Gurrera i Associats

Honoraris de redacció del Projecte constructiu d’interconnexió amb dipòsit Rajolí nou

4.275

8

Serveis
Menor

19.03.2018

Vila Salbanyà Martí
Advocats Associats, SCP

Personació, estudi d’actuacions i defensa en el recurs
contenciós administratiu núm.
177/2017

2.730

9

Subministraments
Menor

29.03.2018

Aplicor Water Solutions, SA

Subministrament d’hipoclorit
sòdic i polifosfat AP-368

3.833

10

Serveis
Menor

30.05.2018

Vila Salbanyà Martí Advocats Associats, SCP

Personació, estudi d’actuacions i defensa en el recurs
contenciós administratiu núm.
177/2017

2.730

11

Obres
Menor

20.06.2018

Urbanisme i enginyeria
Gurrera i Associats

Projecte constructiu d’interconnexió amb dipòsit Rajolí
nou

17.250

12

Subministraments
Menor

29.06.2018

Aplicor Water Solutions, SA

Subministrament d’hipoclorit
sòdic i polifosfat AP-368

4.294

13

Obres
Menor

29.06.2018

Calaf Trenching, SL

Excavació de rasa

14

Serveis
Menor

30.06.2018

Espublico Servicios para la
Administración, SA

Servei Tecnologia Gestiona

3.128

15

Serveis
Menor

09.07.2018

Indesol del Solsonès, SL

Reparació bomba

5.365

25
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127.267

132

3.561
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Id.

Tipus de contracte i
procediment
d’adjudicació

Data
adjudicació

Adjudicatari

Objecte del contracte

Obligacions
reconegudes
exercici 2018

16

Subministraments
Menor

03.09.2018

Aplicor Water Solutions, SA

Subministrament de contenidors GRG

417

17

Serveis
Menor

28.09.2018

Elèctrica Pintó, SL

Servei de reparació de turbina
Hidropower

6.356

18

Subministraments
Menor

09.11.2018

Aplicor Water Solutions, SA

Subministrament d’hipoclorit
sòdic, polifosfat AP-368 i coagulant líquid

4.367

19

Serveis
Menor

09.11.2018

Tegecom Lleida, SLP

Confecció declaració d’IVA, nòmines i assegurances socials,
retencions IRPF

147

20

Subministraments
Menor

04.12.2018

Instal·lacions i projectes
del Solsonès, SL

Compra disc dur My Cloud
Home 3TB

222

21

Subministraments
Menor

31.12.2018

Webdom Labs, SL

Subministrament panell analitzador de clor – Bombat de
Pinós

2.528

22

Subministraments
Menor

31.12.2018

Webdom Labs, SL

Subministrament panell analitzador de clor – Repetidor de
Bioscar

2.528

23

Subministraments
Menor

31.12.2018

Webdom Labs, SL

Subministrament panell analitzador de clor – Dipòsit Pi de
Sant Just

2.528

24

Obres
Menor

31.12.2018

Elèctrica Pintó, SL

Planta de tractament i planta
de filtració corresponent al
projecte de la nova ETAP al
dipòsit de Timoneda

39.420

25

Obres
Menor

31.12.2018

Constructora de Solsona,
SCCL

Obra civil ETAP Timoneda
Part 1

16.322

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

2.3.3.

Resultats de la fiscalització

A continuació es presenten les observacions detectades en el treball de fiscalització de la
contractació administrativa de la Mancomunitat.
Contracte número 2, servei de manteniment de les instal·lacions
Licitació
En els plecs de contractació del contracte 2 no s’incloïa la composició de la Mesa de
Contractació. El plec indicava que la composició de la Mesa es determinaria per resolució
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del Ple i que se’n faria l’oportuna publicitat en el perfil del contractant. No consta que
s’efectués aquesta publicitat.
Valoració de les ofertes econòmiques
Pel que fa a la valoració de les ofertes econòmiques s’ha observat el següent:

• En el contracte, tot i que el criteri objectiu –només el preu– tenia una puntuació preponderant respecte de la resta de criteris que depenien d’un judici de valor, la fórmula de
valoració utilitzada per atorgar les diferents puntuacions de l’oferta econòmica va reduirne la importància relativa i, per tant, el pes de l’oferta econòmica. Com a conseqüència,
el criteri avaluable mitjançant fórmula va deixar de ser preponderant i s’hauria d’haver
nomenat un comitè d’experts per valorar les ofertes.

• El plec de clàusules administratives particulars només establia la puntuació màxima que
s’havia d’aplicar en la valoració dels criteris que depenien d’un judici de valor, sense
establir els subcriteris que s’havien de seguir per obtenir la puntuació concreta de cada
oferta. Aquests subcriteris sí que van ser degudament detallats en l’informe tècnic de
valoració.
La manca de justificació de la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor en
el plec de clàusules administratives té una especial rellevància en aquest cas, atès que
aquests criteris van ser decisius per a l’adjudicació del contracte.
En concret, en la valoració de la qualificació i l’experiència del personal adscrit a la proposta, i dels equips i materials adscrits al servei, es va donar la màxima puntuació a
l’empresa que estava prestant el servei, per considerar que aquest fet li atorgava una
major capacitació enfront als altres licitadors, fet que vulnera els principis d’igualtat i no
discriminació que ha de seguir la contractació pública.
Publicitat
No es va publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant. Tampoc no es va
publicar en els diaris oficials pertinents la formalització del contracte, en contra del que
estableix l’article 154.2 del TRLCSP, que obliga a publicar-la quan la quantia del contracte
sigui igual o superior a 100.000 €.

Contractes menors
Pel que fa als contractes menors s’ha observat el següent:
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• La Mancomunitat no disposava d’una llista de contractes menors adjudicats durant
l’exercici.

• Respecte dels contractes menors, s’ha vist que en mancava la informació en el portal de
transparència en contra del que estableix l’article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, sobre transparència, accés a la informació i bon govern i l’article 63.4 de la
LCSP, a partir de la seva entrada en vigor.

• En els contractes menors números 24 i 25, d’obres, hi mancava l’aprovació de la despesa
signada i el pressupost d’obra, i també el corresponent projecte d’obres necessari ja que
era la construcció d’una nova edificació.

• Les despeses dels expedients 21, 22 i 23, que sumen 7.584 €, corresponien al subministrament d’uns mateixos materials, i s’haurien d’haver tractat com un únic contracte
menor. La base 28 d’execució del pressupost aconsella, per a aquells contractes menors
que superin els 6.000 €, que se sol·liciti oferta a tres empreses, cosa que no es va fer i,
en tot cas, requeria indicar en la proposta de resolució de si s’havia fet aquesta demanda,
cosa que tampoc es va fer.

• En la fiscalització dels contractes menors s’han trobat les incidències següents relatives
a possibles fraccionaments:
• Els contractes menors números 24 i 25 es van adjudicar en la mateixa data i tots dos

corresponien a l’obra de construcció de la nova ETAP de Timoneda (instal·lacions
elèctriques i obra civil) amb un import conjunt de 55.742 €, dels 59.174 € de la
inversió total durant l’exercici en aquesta construcció (vegeu l’apartat 2.2.4). Atès
que es tracta d’una mateixa actuació i, en el seu conjunt, l’import era superior al límit
per a la contractació menor d’obres, s’haurien d’haver licitat per un procediment de
contractació dels previstos en la normativa, mitjançant una única licitació dividida per
lots o bé incloure un informe que justifiqués la no divisió per lots i la seva explicació
en els plecs.
• En la revisió dels contractes menors, s’ha vist que alguns dels serveis de manteniment

i/o reparació, i alguns subministraments es renovaven de forma periòdica anualment, i
se subscrivien amb els mateixos proveïdors. És el cas dels contractes menors 4, 6, 9,
12, 15, 16, 17 i 18. Per tant, els contractes menors es van concatenar i incomplien el
requisit de no superar la durada màxima d’un any. És llavors quan la subscripció de
contractes menors successius pot no ser el mecanisme més adequat i més conforme
a la normativa de contractes.
Aquestes incidències, relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les
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dates o els tipus de contractes, suposen un incompliment del que estableix l’article
86 apartat 2 del TRLCSP i l’article 99, apartat 2 de la LCSP, segons correspongui, i,
en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes.

3. CONCLUSIONS
3.1.

OBSERVACIONS

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització realitzat sobre la Mancomunitat, exercici 2018, i que, si
escau, caldria esmenar.
Aspectes generals
1. La Intervenció de la Mancomunitat no va efectuar cap informe de control financer relatiu
a la societat Aigües del Cardener, SA, en què participa de forma íntegra. Tampoc no va
dur a terme cap actuació respecte del control d’eficàcia, malgrat el que estableix l’article
213 del TRLRHL, atès que la societat està inactiva des de la seva constitució (vegeu
l’apartat 1.2.3).
2. Durant l’exercici 2018, el càrrec de secretari interventor el va ocupar el secretari de
l’Ajuntament de Solsona per acumulació, d’acord amb les previsions dels estatuts i de
la normativa aplicable. A partir del mes de juny del mateix exercici, el secretari va
passar a ocupar la plaça de secretari en un ajuntament no mancomunat, per la qual
cosa, a partir d’aquella data, no s’està complint amb els requeriments dels estatuts i
de la normativa aplicable per ocupar la plaça de secretari interventor (vegeu l’apartat
1.2.3).
3. Els estatuts de la Mancomunitat no estan actualitzats d’acord amb la normativa de règim
local vigent, pel que fa als òrgans de govern i altres aspectes (vegeu l’apartat 1.2.2.2).
4. Els representants locals de la Mancomunitat no van presentar les declaracions anuals
sobre activitats i béns patrimonials corresponents a la legislatura que començà el 2015,
en contra del que estableix l’article 75.7 de la LRBRL (vegeu l’apartat 2.2.4).
5. La Mancomunitat no disposava dels convenis signats amb els ajuntaments mancomunats, per determinar i regular les característiques de la prestació del servei de subministrament d’aigua (vegeu l’apartat 1.2.2.1).
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Fiscalització economicofinancera
6. El maig del 2020, el Compte general de l’exercici 2018 no havia estat aprovat pel Ple de
la Mancomunitat ni, consegüentment, retut a la Sindicatura de Comptes. Tampoc no
s’havien aprovat els comptes anuals de la societat Aigües del Cardener, SA, de la qual
la Mancomunitat és propietària al 100% (vegeu l’apartat 2.1).
7. En la fiscalització del pressupost inicial s’ha observat que la Mancomunitat no va trametre
ni a l’Administració de l’Estat ni a la Generalitat de Catalunya l’informe sobre l’avaluació
del compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’exercici
2018 (vegeu l’apartat 2.2.1).
8. La Mancomunitat no disposa d’un inventari de béns en contra del que requereix l’article
100 i següents del Decret 336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals de Catalunya, ni tampoc té constància de la titularitat de les
instal·lacions. Aquesta manca d’inventari i de la titularitat de les instal·lacions ha impedit
conèixer quins són els béns que estan en règim de cessió i/o adscripció i quins podrien
ser propietat de la Mancomunitat, i també ha impedit conèixer quin és l’import del valor
de totes aquestes instal·lacions (vegeu l’apartat 1.2.2.1).
9. En la comptabilització dels drets reconeguts s’inclouen els ingressos corresponents al
darrer trimestre de l’exercici immediatament anterior, els quals, en la comptabilitat
economicofinancera s’haurien d’haver enregistrat en els comptes previstos en la ICAL
per presentar els ingressos segons el principi de meritació. D’altra banda, els imports
inclosos en l’article pressupostari corresponent a Contribucions especials, s’haurien de
reclassificar en l’article 32, corresponent a taxes, atesa la seva naturalesa (vegeu
l’apartat 2.2.3).

Despeses de personal
En la revisió de les despeses de personal de l’exercici 2018, s’ha observat el següent (vegeu
l’apartat 2.2.4):
10. L’RLT de la Mancomunitat no es va publicar en contra del que disposa l’article 74 del
TRLEBEP, i no inclou el grup de classificació personal ni el sistema de provisió ni les
retribucions complementàries. La plantilla tampoc inclou les retribucions complementàries.
11. La contractació d’un treballador amb contracte laboral temporal amb caràcter d’urgència
no va quedar degudament justificada.
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Contractació administrativa
Les observacions de la fiscalització de la contractació administrativa són les següents
(vegeu l’apartat 2.3.3):
12. La Mancomunitat no disposava d’una relació de contractes vigents i/o licitats durant
l’exercici, ni disposava d’una llista de contractes menors adjudicats durant l’exercici.
13. En un dels contractes fiscalitzats, s’han trobat mancances d’informació en els plecs de
clàusules i en la publicitat legalment requerida.
14. En la valoració de les ofertes, en un dels contractes fiscalitzats la fórmula de valoració
de l’oferta econòmica comportava que es reduïa el rang de punts a repartir i, per tant,
va reduir la importància relativa de l’oferta econòmica. Com a conseqüència, el criteri
avaluable mitjançant fórmula va deixar de ser preponderant i s’hauria d’haver nomenat
un comitè d’experts per a la valorar les ofertes.
En el mateix contracte, el plec de clàusules administratives particulars només establia la
puntuació màxima que s’havia d’aplicar en la valoració dels criteris que depenen d’un
judici de valor, sense establir els criteris objectius que s’havien de seguir per obtenir la
puntuació concreta de cada oferta. Aquests criteris objectius sí que van ser degudament
detallats en l’informe tècnic de valoració.
La manca de justificació de la valoració dels criteris qualitatius en el plec de clàusules
administratives té una especial rellevància en aquest cas, atès que els criteris que
depenen d’un judici de valor van ser decisius per a l’adjudicació del contracte.
En concret, en la valoració de la qualificació i experiència del personal adscrit a la
proposta, i dels equips i materials adscrits al servei, es va donar la màxima puntuació a
l’empresa que estava prestant el servei, per considerar que aquest fet li atorgava una
major capacitació enfront als altres licitadors, fet que vulnera els principis d’igualtat i no
discriminació que ha de seguir la contractació pública.
15. Pel que fa als contractes menors, s’han trobat diverses mancances, tant formals com
d’incompliments dels requisits legals, que s’han especificat en l’informe.
A més, en alguns dels contractes menors analitzats s’han detectat determinades incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus
de contractes que suposen un incompliment del que estableix l’article 86, apartat 2 del
TRLCSP i l’article 99, apartat 2 de la LCSP, segons correspongui i, en conseqüència, es
considera que hi va haver un fraccionament indegut del contracte.
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3.2.

RECOMANACIONS

A continuació s’inclouen les recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de
manifest durant el treball de fiscalització realitzat sobre la Mancomunitat, exercici 2018.
1. Els estatuts de la Mancomunitat només han sofert una modificació referent al seu
objecte social des de la seva redacció inicial que data de l’any 1981. Els estatuts no
estan actualitzats pel que fa a temes regulats posteriorment per la normativa, com els
òrgans de govern, per la qual cosa convindria que s’efectuessin els tràmits pertinents
per tal que es realitzessin les modificacions oportunes per adaptar-los a la regulació
actual.
2. Atesa la situació d’inactivitat de la societat Aigües del Cardener, SA, i la manca de compliment dels requeriments legals quant a la presentació dels comptes anuals, etc. es
recomana que es prenguin les mesures oportunes per plantejar-ne la dissolució.
3. Atesa la necessitat de regular el servei de subministrament d’aigua entre la Mancomunitat i els ajuntaments mancomunats, i tenint en compte l’antiguitat d’alguns d’ells, es
recomana que es dugui a terme un control dels convenis signats i es renovin o actualitzin
aquells les condicions dels quals no s’adeqüen al servei actual. A més, es recomana
que la Mancomunitat signi un conveni amb l’Ajuntament de Solsona per regular els serveis que es presten de forma recíproca, tot i que es tracti de subministrament de cabals
de poc volum, en tant que ho fan de forma recurrent i continuada en el temps.
4. Per millorar el control intern en la facturació de la taxa pel subministrament d’aigua, es
recomana que la Mancomunitat efectuï de forma periòdica una anàlisi de les diferències
que sorgeixen entre les llistes trimestrals que surten del programa de facturació, anomenats padrons, i la comptabilitat pressupostària.4
5. Caldria que la Mancomunitat disposés del corresponent inventari de béns i drets, degudament detallat i conciliat amb els seus comptes, i fes les gestions oportunes per
conèixer qui és el propietari de les instal·lacions que gestiona.
6. La Mancomunitat hauria de millorar la informació recollida en l’RLT per tal que inclogui
tot aquell contingut que manca en l’RLT actual.
7. Es recomana a la Mancomunitat que dugui a terme un control dels contractes menors
adjudicats en l’exercici, i que revisi aquells subministraments i/o serveis subscrits
mitjançant contractes menors, renovables periòdicament, per trobar el procediment de
contractació més adequat per a la licitació.

4. Text suprimit arran de les al·legacions rebudes.
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4. ANNEX: COMPTES ANUALS
Com a informació complementària, a continuació es presenten el Balanç de la Mancomunitat
a 31 de desembre del 2018 i el Compte del resultat economicopatrimonial corresponent a
l’exercici 2018.
Quadre 13. Balanç
ACTIU

31.12.2018

31.12.2017

4.837.229

4.895.527

Immobilitzat intangible

46.297

14.696

1. Inversió en recerca i
desenvolupament

2.600

2.600

2. Propietat industrial i
intel·lectual

37.178

8.442

3. Aplicacions informàtiques

6.519

3.654

A) ACTIU NO CORRENT
I.

II. Immobilitzat material
1. Terrenys

4.730.831
16.494

16.494

150.195

150.194

3. Infraestructures

495.268

617.142

4.068.874

4.036.899

60.101

60.101

60.101

60.101

789.395

668.735

III. Deutors i altres comptes a
cobrar a curt termini

64.525

43.368

1. Deutors per operacions
de gestió

32.940

40.697

2. Altres comptes a cobrar

1.665

1.947

29.920

724

V. Inversions financeres a
llarg termini
1. Inversions financeres
en patrimoni
B) ACTIU CORRENT

3. Administracions
públiques

VII. Efectiu i altres actius
líquids equivalents
2. Tresoreria

TOTAL ACTIU

31.12.2018

31.12.2017

A) PATRIMONI NET

5.483.364

5.520.977

I.

Patrimoni

5.274.904

5.274.904

1. Patrimoni

5.274.904

5.274.904

208.460

246.073

1. Resultats d’exercicis
anteriors

246.073

213.636

2. Resultat de l’exercici

(37.613)

32.437

C) PASSIU CORRENT

143.260

43.285

II. Deutes a curt termini

70.377

11.983

4. Altres deutes

70.377

11.983

72.883

31.302

1. Creditors per operacions de gestió

39.771

18.884

2. Altres comptes a pagar

21.843

4.422

3. Administracions públiques

11.269

7.996

5.626.624

5.564.262

II. Patrimoni general

4.820.730

2. Construccions

5. Altre immobilitzat
material

PASSIU

724.870

625.367

724.870

625.367

5.626.624

5.564.262

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2017 i 2018.
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IV. Creditors i altres comptes
a pagar a curt termini

TOTAL PASSIU
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Quadre 14. Compte del resultat economicopatrimonial
Concepte

2018

2017

741.653

834.650

703.504

766.705

38.149

67.945

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament
de valor

10.298

9.843

6. Altres ingressos de gestió ordinària

41.101

8

793.052

844.501

(192.730)

(167.136)

(146.167)

(136.189)

(46.563)

(30.947)

(12.200)

(12.200)

(435.206)

(456.659)

a) Subministraments i serveis exteriors

(316.309)

(334.621)

b) Tributs

(118.897)

(122.038)

12. Amortització de l’immobilitzat

(179.925)

(181.026)

B) Total despeses de gestió ordinària (8+9+11+12)

(820.061)

(817.021)

(27.009)

27.480

-

15.062

-

15.062

(27.009)

42.543

16

511

15

511

(443)

(318)

(443)

(318)

(10.177)

(10.298)

(10.177)

(10.298)

III. Resultat de les operacions financeres

(10.604)

(10.106)

IV. Resultat net de l’exercici

(37.613)

32.437

1. Ingressos tributaris i urbanístics
b) Taxes
c) Contribucions especials

A) Total ingressos de gestió ordinària (1+2+6)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides
11. Altres despeses de gestió ordinària

I.

Resultats de gestió ordinària (A+B)

14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
II. Resultat de les operacions no financeres (I+14)
15. Ingressos financers
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d’altres inversions financeres
16. Despeses financeres
b) Altres
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers
a) D’entitats del grup, multigrup i associades

Imports en euros.
Font: Compte general de l’exercici 2017 i 2018.
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a la
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès el dia 2 de juny del 2020 per complir el
tràmit d’al·legacions.

5.1.

AL·LEGACIONS REBUDES

L’escrit d’al·legacions presentat per la Mancomunitat a la Sindicatura de Comptes amb registre d’entrada número E/001553-2020, del 12 de juny del 2020, es reprodueix a continuació.

Títol: Al·legacions a un projecte d’informe
Cos de la tramesa:
Data de recepció del projecte d’informe: 2/06/2020
Senyor,
Us trametem adjuntes les al·legacions al Projecte d’informe de fiscalització núm.
26/2018-F corresponent a la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès, exercici 2018.
Daniel Rovira Ciuró
President
Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès
Data de la signatura: 14:43:40 12/06/2020
Signant: Daniel Rovira Ciuró - DNI [...] (SIG)

MANCOMUNITAT
D’ABASTAMENT
D’AIGUA DEL
SOLSONÈS

Expedient núm.: 78/2020
Al·legacions al Projecte d’informe de fiscalització núm. 26/2018-F
Procediment:
Interessat: Sindicatura de Compte de Catalunya
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Senyor,
En referència al vostre escrit de data 2 de juny en el qual ens feu arribar el projecte
d’informe de fiscalització núm. 26/2018-F corresponent a la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès, exercici 2018, revisat pel Ple de la Sindicatura, us
presentem les següents al·legacions:
PRIMER. En referència als Estatuts de la Mancomunitat cal dir que la Mancomunitat
ha encarregat la redacció d’uns nous estatuts l’esborrany dels quals ja ha estat posat
en coneixement de tots els delegats a l’espera de que facin les seves possibles consideracions. Per tant s’ha iniciat el procés per tal de que la Mancomunitat d’abastament
d’aigua del Solsonès (en endavant MAAS) es doti d’uns Estatuts nous i actualitzats.
SEGON. En referència a la Societat d’Aigües del Cardener SA posem en el vostre
coneixement que en la propera Junta es procedirà a realitzar el canvi de membres
dels òrgans de govern i s’iniciaran els tràmits administratius tendents a la seva dissolució i liquidació.
TERCER. En primer lloc pel que fa a la plaça de Secretaria intervenció volem fer
constar que, en el moment en el qual es va contractar l’actual secretari interventor,
aquesta persona complia els requisits que marquen els Estatuts de la Mancomunitat
ja que era el Secretari d’un dels Ajuntaments que conformen la MAAS. Per altra banda,
val a dir que la plaça de Secretaria intervenció de la MAAS no està creada legalment
ni consta a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i
tampoc no consta que s’hagi demanat cap exempció de la mateixa per la qual cosa
entenem que no és d’aplicació l’article 10 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional, ni el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ni tampoc
els articles 302 i 303 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ni tampoc la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L’any 2018 la MAAS va iniciar els tràmits de creació de l’esmentada plaça de secretaria intervenció amb la intenció de regularitzar la plaça de l’actual secretari interventor. Durant el procés d’aquests tràmits les circumstàncies laborals del secretari
actual van canviar fet que va suposar la obligació, per part de la MAAS, de tornar a
iniciar els tràmits pertinents. Actualment estem fent els passos per tornar a iniciar la
creació d’aquesta Plaça. Un cop estigui creada aquesta plaça i estigui legalment
inscrita a la Direcció General d’Administració Local a la persona que acabi ocupant
dita plaça li podrà ser aplicada tota la normativa abans esmentada.
Pensem que el més apropiat en aquest cas és reiniciar el procés de creació de la
plaça de Secretaria i intervenció per tal de que pugui ser ocupada per un/a habilitat/ada amb caràcter nacional.
Al nostre parer no creiem que sigui apropiat fer referències, ni que siguin indirectes,
al personal que presta els seus serveis a la Mancomunitat per la qual cosa us
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demanem que en l’informe definitiu obvieu les referències personals que com ja hem
dit són indirectes però inequívoques. No cal fer esment el destí que actualment ostenta
una persona de la nostra entitat. Entenem que jurídicament no té la més mínima
importància donada la situació actual d’aquesta plaça que com ja hem dit no està
creada.

QUART. La nostra entitat és molt conscient de la necessitat de disposar d’un inventari
de béns. Per la qual cosa s’han mantingut contactes amb l’empresa Aldebaran,
empresa especialitzada en aquest sector, per tal de que properament puguin iniciar
els treballs que siguin necessaris per a dur a terme aquest expedient.

CINQUÈ. Pel que fa la declaració de béns dels delegats dels Ajuntaments a la
Mancomunitat cal recordar que aquests són també regidors dels seus respectius
municipis i que per tant ja han realitzat aquesta declaració de béns davant dels seus
respectius Ajuntaments a l’empara d’allò que preveu l’article 163 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya. En tot cas, per una qüestió d’estalvi administratiu, demanarem en els
seus respectius Ajuntaments aquestes declaracions perquè figurin en els nostres
arxius.

SISÈ. Pel que fa a la recomanació que fa la Sindicatura referent a la necessitat de
revisar i controlar els Convenis signats amb els diferents Ajuntaments que formen part
de la MAAS us informem que iniciarem un procés d’actualització i revisió dels convenis
en vigor. Per altra banda, la MAAS ha mantingut contactes amb l’Ajuntament de
Solsona per tal de conveniar l’ús d’instal·lacions compartides.
SETÈ. En referència al control intern de la facturació, prenem nota i ens comprometem
a realitzar el control indicat per tal d’evitar aquestes diferències entre la facturació i la
comptabilitat pressupostària i ser més eficients i eficaços.
VUITÈ. En referència al conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i la MAAS per
cobrir despeses de subministrament de l’edifici on s’ubiquen les oficines de la MAAS
signat el 18 de novembre de 2005 cal dir que aquest conveni ha decaigut atès que
els seus objectius han quedat superats perquè actualment la Mancomunitat disposa
del seu propi equipament situat al c/ Nou número 20 (baixos) Edifici l’Auró de Solsona
i per tant, tots els subministraments es satisfan directament a les diferents empreses
subministradores.
NOVÈ. En referència a la RLT, us fem saber que aquesta Mancomunitat, en el proper
Ple que celebri, acordarà la modificació de la RLT que reculli tot el contingut que
suposadament hi manca i l’adequarà a la legalitat vigent a l’empara del que preveuen
els articles 28 i següents de la refosa en un text únic de la Funció Pública d’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, l’article 283 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
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DESÈ. Pel que fa a la rendició del Compte General de l’exercici 2018 us comuniquem
que amb data 4 de juny de 2020 es va retre el Compte General de l’exercici 2018. En
data 9 de juny ens han donat resposta amb una sèrie d’esmenes que seran degudament subsanades.

ONZÈ. Pel que fa als contractes menors us comuniquem que aquesta MAAS elaborarà un llistat dels contractes menors realitzats i els publicarà en el perfil del con tractant per a general coneixement. Així mateix revisarem els procediments de
contractació tot i que entenem que els que s’han fet fins ara s’ajusten a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. També volem al·legar que són
una entitat petita i que, sovint la llei estableix les mateixes obligacions tant per a les
administracions petites com per a les més grans sense tenir en compte que aquestes
entitats petites, sovint, disposen de poc personal per fer front a tantes obligacions
legals.
Tinguin per presentades en temps i forma aquestes al·legacions les quals esperem
siguin tingudes en consideració.

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos atentament.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

5.2.

TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes.
Com a conseqüència de les al·legacions tercera i vuitena s’ha modificat el text del projecte
d’informe, segons s’indica en les notes al peu de pàgina corresponents.
La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions
trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es
comparteixen els judicis que s’hi exposen.

APROVACIÓ DE L’INFORME
Certifico que el 30 de juny del 2020, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura de
Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels
síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Emma
Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Manel
Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia
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s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 5/2020, relatiu a la Mancomunitat d’Abastament
d’Aigua del Solsonès, exercici 2018.
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb
el vistiplau del síndic major.
Signat digitalment per

Manel Rodríguez Manel Rodríguez Tió DNI 38820060Q (SIG)
Tió - DNI
38820060Q (SIG) Data: 2020.07.16
17:58:38 +02'00'

El secretari general

Vist i plau,

Jaume Amat
Reyero - DNI
37671660Y (AUT)

Signat digitalment per
Jaume Amat Reyero DNI 37671660Y (AUT)
Data: 2020.07.16
19:11:47 +02'00'

El síndic major
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