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Moció 6.13
CP 19/06/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER ENCOMANAR INFORMES DE FISCALITZACIÓ DE
LES EMPRESES MUNICIPALS A INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada any, les empreses municipals han de formular comptes i aquestes es basen en el resultat
d’unes auditories externes elaborades a partir d’una mostra de la seva comptabilitat. És a dir, es
tracta d’uns informes que mitjançant un sistema de mostreig analitzen els moviments de capital
de les empreses sense revisar la totalitat de les seva activitat comptable ni els procediments de
contractació associats.
Aquest sistema de fiscalització posterior a càrrec d’una empresa externa esdevé, òbviament, un
sistema de control molt més laxa que el que correspon a la resta d’òrgans jurídics de
l’administració pública, en els quals hi ha un control de contractació i econòmic-financer anterior
i posterior de qualsevol operació, a càrrec d’un funcionari d’habilitació estatal. No és estrany,
doncs, que el model de gestió empresarial implantat amb la coneguda com a Nova Gestió
Pública, hagi provocat el que es coneix com a fugida del dret administratiu.
En els darrers anys, ha quedat palesa la no eficàcia d’aquest sistema a l’hora de poder detectar
irregularitats en les comptes de les empreses municipals. Aquesta afirmació queda reflectida en
els diferents casos de presumpta corrupció que es troben a fiscalia, irregularitats que en el seu
dia no van impedir que es formulessin els comptes de les empreses municipals i que no van ser
detectades per les auditories externes.
Un dels casos més paradigmàtics a la nostra ciutat és el del pàrquing Jaume I de l’empresa
d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT). El conegut com “el forat de la vergonya” havia
de ser un pàrquing intel·ligent pressupostat en 4 M d’euros i va acabar costant més de 30 M de
les arques municipals sense haver-se posat mai en funcionament. El Consell d’Administració de
l’AMT mai va deixar d’aprovar el pressupost, els contractes i la formulació de comptes tot i la
sangria que anava patint l’erari públic. Actualment el jutjat d’instrucció 3 de Tarragona té una
investigació oberta per aclarir quins són els responsables d’aquesta negligència, procés que s’ha
anat dilatant en el temps i que mai a comptat amb una pro activitat clara per part dels diferents
governs que han passat per l’Ajuntament en vers a fer net personant-se com acusació particular.
També implica a l’AMT el anomenat “cas del coaching” relacionat amb la detecció de
presumptes irregularitats en la contractació d’una empresa per crear un sistema de recursos
humans propi, avaluable i quantificable per a l’AMT. El contracte, amb una durada de dos anys
va tenir un cost de 47.625 euros, dels quals, 5.400 euros s’haurien derivat a una formació de
coaching executiu per personal de l’empresa per posar-lo en marxa. A l’octubre del 2018, Fiscalia
veu indicis de delicte amb la documentació aportada per la CUP i el cas arriba als jutjats, sent el
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gerent de l’empresa i la presidenta d’aquell moment els principals investigats. A dia d’avui, la
nova presidència de l’AMT desconeix l’estat del cas.
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En relació a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) també hi ha obert un procés judicial contra
l’exgerent de l’empresa, Mario Cortés després que Ciutadans portés a Fiscalia la documentació
pertinent. Aquesta causa oberta es deu al presumpte ús indegut de la targeta d l’empresa durant
l’etapa de Cortés al capdavant de l’entitat. En aquest cas, l’Ajuntament de Tarragona sí que s’ha
personat com a acusació particular.
El últim del casos que ha sortit a la llum és el relacionat amb la presumpta trama de corrupció a
l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació. Tot i tenir indicis d’irregularitats en la
comptabilitat de l’empresa que van motivar l’acomiadament de l’anterior gerent l’estiu passat,
no va ser fins aquest mes d’abril que s’inicia una veritable investigació comptable.
Paradoxalment, tot i les irregularitats greus detectades, l’auditoria externa va ser favorable i les
comptes de l’empresa van ser formulades.
Davant aquest halo de presumpta corrupció que esquitxa a les empreses municipals de
Tarragona, és necessari un canvi de paradigma en la seva fiscalització i una ferma determinació
en fer net. La transparència és la millor arma contra qualsevol tipus de sospita, així com la
predisposició de voler arribar fins al final en el control de a on va a parar cada cèntim públic.
És per totes les raons exposades que la CUP de Tarragona presenta davant del Consell Plenari
l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Tarragona, encarregui a la Intervenció de l’Ajuntament la
realització d’un informe de fiscalització econòmic-financer i de la contractació de les
empreses municipals dels últims cinc anys.
SEGON. Que l’Ajuntament de Tarragona, publiqui al portal de transparència de cadascuna de les
empreses municipals els corresponents informes de fiscalització.
TERCER. Que l’Ajuntament de Tarragona, encarregui a partir d’ara i en els exercicis vinents, els
processos de control i fiscalització econòmic-financers i de contractació de l’activitat
de les empreses municipals.
QUART. Que l’Ajuntament de Tarragona prengui les mesures legals oportunes, respecte les
possibles irregularitats que s’hagin pogut produir a les empreses en matèria de
contractació o en la gestió econòmica-financera, per tal de poder rescabalar els
gregues que s’hagin pogut produir.
CINQUÈ. Traslladar tots aquests acords a les Juntes Generals i els diferents Consells
d’Administració de les empreses municipals.

Tarragona, 10 de juny de 2020
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