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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 29/2020, relatiu a Calafell Empresa Municipal de
Serveis, SA, comptes anuals, exercici 2018
Barcelona, 19 de febrer de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 29/2020, relatiu a Calafell
Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), comptes anuals, exercici 2018, 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 22 de desembre del 2020, amb un vot particular.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització financera dels comptes anuals de la societat
mercantil Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, de l’exercici 2018.
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, l’opinió de la
Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de la limitació descrita en l’observació 1
i pels fets descrits en les observacions 2, 3 i 4, els comptes anuals abreujats expressen, en
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
CEMSSA a 31 de desembre de 2018, i també dels resultats corresponents a l’exercici anual
finalitzat en aquella data, segons el marc normatiu d’informació financera aplicable i, en
particular, els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
Les observacions més rellevants que es fan arran del treball efectuat, recollides en l’apartat
3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
• No s’ha obtingut evidència sobre la classificació i valoració dels immobles de les escoles
bressol i de les dotacions a les amortitzacions corresponents.
• CEMSSA va traspassar romanents de les subvencions per al finançament d’inversions en
el mercat municipal dels anys 2016 i 2018 per un total d’11.718 € per finançar inversions
en el servei de control de l’estacionament en superfície amb horari limitat en zones blaves
i en zones residencials. Aquest import hauria d’haver estat retornat a l’Ajuntament de
Calafell.
• La liquidació dels contractes programa signats per CEMSSA amb l’Ajuntament de Calafell
per finançar els diferents encàrrecs de gestió de serveis municipals, d’acord amb els
càlculs fets per la Sindicatura de Comptes, va ser de 81.532 € a favor de l’Ajuntament.
Aquest import no va ser retornat i no hi ha constància de cap acord conforme l’Ajuntament
renunciés al cobrament. L’import de la liquidació es va destinar a finançar diverses
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inversions fetes durant l’any 2018 en els serveis de neteja i manteniment d’edificis, de
control de l’estacionament de vehicles i de lloguer de material per als banyistes.
• S’ha detectat l’existència de tres factures per un total de 12.132 € corresponents a
despeses meritades l’any 2018 i comptabilitzades l’any 2019.
• En l’exercici 2018, per encàrrec de l’Ajuntament, CEMSSA va començar a prestar els
serveis de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública, de gestió de les
escoles bressol i de neteja d’edificis públics. En cap dels tres casos la memòria
justificativa acreditava que la prestació d’aquests serveis per una societat mercantil
municipal fos més eficient que mitjançant la mateixa entitat local.
En el servei de gestió de les escoles bressol no es va acreditar que el cost de la prestació
del servei per una societat mercantil municipal fos menor que si la prestació la fes la
mateixa entitat local. Els informes emesos per la intervenció local no valoraven la
sostenibilitat financera del servei de retirada de vehicles de la via pública ni del servei de
neteja d’edificis públics.
• En els contractes programa que regulaven la relació entre l’Ajuntament i CEMSSA
s’establia, erròniament, que la naturalesa de la relació que vinculava aquesta empresa
amb l’Ajuntament era de mitjà propi instrumental per a la prestació dels serveis, quan en
el cas dels referits serveis la gestió que portava a terme CEMSSA és clarament una de
les formes de gestió directa que preveu l’article 85 de la Llei de bases del règim local
sense que sigui procedent acudir a la normativa del mitjà propi.
El fet que en els contractes programa hi consti com a fonament jurídic de la naturalesa de
la vinculació entre CEMSSA i l’Ajuntament tant la normativa municipal com la de
contractes, posa de manifest la confusió existent en aquest punt. Convindria aclarir-ho
traient dels contractes programa la referència al mitjà propi i mantenint la naturalesa de
gestió directa de l’article 85 de la Llei reguladora de bases del règim local.
Al final de l’informe, la Sindicatura proposa un conjunt de recomanacions sobre el
finançament de les inversions en els serveis gestionats per CEMSSA, sobre el control intern
de la societat i sobre la informació a subministrar en la memòria dels comptes anuals, per
obtenir una millora en la seva gestió.

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