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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 5/2020, relatiu a la Mancomunitat d’Abastament
d’Aigua del Solsonès, exercici 2018
Barcelona, 29 de juliol de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 5/2020, relatiu a la
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, 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 30 de juny del 2020.
El treball és una fiscalització limitada de la Mancomunitat, centrada en la revisió de la
liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable,
pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació administrativa,
corresponents a l’exercici 2018.
La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès és una associació voluntària de
municipis, de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda l’any 1981 i
encarregada de la gestió del servei d’abastament d’aigua als municipis de la
Mancomunitat, i també de la gestió i explotació dels sistemes d’evacuació i tractament
d’aigües residuals dins els municipis mancomunats. En l’exercici 2018 estava integrada
per onze municipis: deu de la comarca del Solsonès i un de la comarca de la Segarra. 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.
El pressupost de la Mancomunitat per a l’exercici 2018 va ser d’1.091.573 €. L’estat de
Liquidació del pressupost a 31 de desembre del 2018 presentava uns drets reconeguts
(ingressos) de 741.907 € i unes obligacions reconegudes (despeses) de 762.206 €.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització, recollides en l’apartat de
conclusions de l’informe, es resumeixen a continuació:
• 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.
• 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.
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• La Mancomunitat no disposa d’un inventari de béns, contràriament al que requereix la
normativa, ni tampoc té constància de la titularitat de les instal·lacions, fet que ha
impedit conèixer quins són els béns que estan en règim de cessió i/o adscripció i quins
són propietat de la Mancomunitat, i també quin és el valor de les instal·lacions.
• 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
(Instrucció de comptabilitat de l’Administració local) per presentar els ingressos segons
el principi de meritació. D’altra banda, els imports inclosos en l’article pressupostari
Contribucions especials s’haurien de reclassificar en l’article 32, corresponent a taxes,
atesa la seva naturalesa.
• La Relació de llocs de treball de la Mancomunitat no es va publicar, i no inclou el grup
de classificació personal ni el sistema de provisió ni les retribucions complementàries.
• Pel que fa a la contractació, en el contracte de serveis per al manteniment de les
instal·lacions de la Mancomunitat, tot i que el criteri objectiu –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 reduir-ne la importància relativa i, per tant, el pes de l’oferta econòmica.
En 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.
En el mateix contracte, el plec de clàusules administratives particulars només establia la
puntuació màxima en la valoració dels criteris que depenien d’un judici de valor, sense
establir els criteris objecte de valoració. Aquest fet té una especial rellevància en aquest
cas, ja que els criteris que depenien d’un judici de valor van ser decisius per a
l’adjudicació d’aquest contracte.
• Pel que fa als contractes menors, la Mancomunitat no disposa d’una relació dels
contractes menors adjudicats durant l’exercici. 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 la normativa de contractació pública i, en
conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut del contracte.
Finalment, l’informe conté set recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en l’apartat d’observacions.

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