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CONTRACTACIÓ: QUÈ VAM TROBAR A L’AJUNTAMENT EL 2015 

La contractació de serveis en els 
ajuntaments és un tema molt 
important, regulat per llei, del qual 
l’oficina antifrau està molt pendent.  
  

Malgrat això, quan Esquerra vam 
entrar a govern, ningú podia dir-nos 
quants contractes hi havia. El 
desconeixement era absolut. Cada 
departament havia anat fent 
contractes en funció de les 
necessitats, en molts casos de 
forma irregular, sense cap tipus de 
concurs, sense demanar els tres 
pressupostos previs que marca la 
llei i sense cap control. Molts havien 
caducat feia temps i es donaven 
serveis sense cap mena de contracte. 
Un desastre! 
 
Començar a endreçar aquest tema va 
suposar un volum de feina molt 
important, tant per a nosaltres com 
per als tècnics. Primer, calia 
centralitzar tots els contractes a l’àrea 
jurídica de l’Ajuntament, però no hi 
havia cap persona experta en 
temes de contractació.  

  
Donada la situació econòmica i la 
tutela a la qual estàvem sotmesos, no 
podíem contractar a ningú sense el 
permís de la Delegación del Gobierno 
Español, amb qui l’ajuntament tenia 

un Pla de Proveïdors que no permetia 
augmentar la plantilla de personal. Tot 
i així, vam aconseguir la plaça de tècnic 
en contractació, argumentant-ne la 
necessitat urgent, però el procés es va 
allargar quasi dos anys. 
 
A més a més, la majoria de serveis que 
donava l’Ajuntament no existien com a 
Serveis Públics. Aquest és un pas 
obligatori segons la llei per a la 
contractació d’un servei i comporta 
l’elaboració de la memòria justificativa 
de la necessitat del servei, així com el 
seu reglament i el cost. Això significava 
diners i temps per elaborar tot un 
seguit de documents que s’havien 
d’aprovar en Ple.  
 
Així, al llarg de dos anys i mig, Esquerra 
vam treballar per adequar a normativa 
el servei de recollida de residus i neteja 
viària; la deixalleria; el mercat dels 
diumenges; serveis i instal·lacions del 
complex esportiu i el servei personal 
d’activitats dirigides, i el servei de 
recollida d'animals abandonats... entre 
d’altres. 
 
Una feinada que calia fer per resoldre 
un desastre de gestió  evident i 
d’irresponsabilitat absoluta. 
 

Extracte de l’article publicat al web el 7/10/18

 

“Contractes en funció de 
les necessitats, en molts 
casos de forma irregular, 

sense cap tipus de 
concurs, sense demanar 

els tres pressupostos 
previs que marca la llei i 

sense cap control”  
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EL QUE NO REPORTA VOTS, 
A LA NEVERA! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Atès el greu perill de seguretat i salut públiques, el 
2015 Esquerra vam iniciar un procés de legalització 
d’espais, d’edificis, de serveis, de contractes i de 
concessions públiques. 
 
Un exemple evident era el Complex Municipal. Vam 
sol·licitar un Estudi de Viabilitat, valorat en 22.000 
euros, que la Diputació va subvencionar, per marcar 
el camí a seguir per millorar el Complex. Un estudi 
que l’alcalde Carbonell ens amaga, perquè posa en 
evidència les mancances i irregularitats, fins i tot 
il·legalitats, que durant anys s'han comès al Complex 
Municipal. Malgrat això, l’alcalde ha decidit no fer 
cas d’aquest estudi ni de l’opinió de cap expert. 
 
Això és com quan et trobes malament. Pots anar al 
metge o automedicar-te. Des d’Esquerra ho vàrem 
tenir clar. Vàrem anar a l’especialista. En canvi, l’actual 
govern municipal, amb l’alcalde Carbonell i la 
regidora de recursos humans al capdavant, 
segueixen tirant de paracetamol. El metge 
especialista ens diu que tenim una malaltia molt 
greu, amb il·legalitats incloses, i el partit socialista se 
salta la llei, el reglament i el sentit comú. Segueixen 
manipulant i jugant amb les persones.  
 
El Complex està malferit i l’alcalde li dona una 
pastilla per adormir-lo. 
 

Extracte de l’article publicat al web l’11/11/2018
 

La contenció i austeritat dels dos anys i mig de 
govern amb l’alcaldia d’Esquerra Republicana 
de Catalunya en la present legislatura ens ha 
portat a una primera fase de recuperació 
econòmica que permetrà realitzar ara les 
primeres inversions, tant a la via pública com als 
equipaments. 
 
En el darrer ple, l’alcalde va prendre una altra 
irresponsable decisió, que és congelar els 
impostos i les taxes. L’alcalde Carbonell, que 
ha portat a la ruïna el nostre poble, volent 
executar faraònics i insostenibles projectes, 
pren aquesta mesura populista per esgarrapar 
quatre vots el darrer any de legislatura.  

EL COMPLEX NECESSITA UN 
DIAGNÒSTIC PROFESSIONAL 

Sr. Carbonell, Sant Esteve surt a la portada de 
publicacions com La Vanguardia per ser el poble 
del Baix Llobregat amb el deute més alt per 
habitant, amb 1.600€ per càpita. Lluny dels 
656€ per càpita que té Viladecans com a segon 
municipi més endeutat de la comarca. Gairebé el 
triple, alcalde Carbonell! I això que no es té en 
compte el préstec hipotecari per la Residència 
de la Gent Gran, amb el que arribaríem fins als 
2. 500€ de deute per habitant. 
 
Aquesta és la realitat i deixi d’enganyar la gent! 
 

Extracte de l’article publicat al web el 23/11/2018

 



 

 

 

 

 

 

 

EL DESGAVELL EN EL PERSONAL,  

GESTIÓ INCOMPETENT DELS SOCIALISTES 

 Un ajuntament té la funció, entre moltes altres, de gestionar serveis. I les persones 
que hi treballen són imprescindibles perquè tot funcioni correctament.  
 
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té més de 120 treballadors. La 
despesa global de l’àrea que gestiona aquest personal és de gairebé el 50% del 
pressupost de la despesa corrent: de 9.830.304€ del pressupost total per a l’any 
2018, les despeses de personal són 4.666.920 €. Per tant, gairebé la meitat és per 
pagar els treballadors. 

Quan ERC va entrar al Govern de l’Ajuntament, l’any 2015, ja ens vam adonar que la gestió dels recursos humans 
era un desgavell. No pas perquè els treballadors i treballadores fessin malament la feina, sinó perquè l’anterior 
govern no havia donat cap importància a la gestió estratègica del seu personal. 
 
Seguint el desgavell socialista en recursos humans, ara han modificat la plantilla de forma unilateral i sense pensar 
en la globalitat. Aquesta modificació perpetua negligències i errors recurrents dels polítics de sempre, perquè les 
modificacions afavoreixen només unes quantes persones i no la totalitat de la plantilla ni, per exemple, les 
que es troben en situacions més desfavorables, amb el perill irresponsable i la injustícia que suposa una 
actuació d’aquest tipus dins d’un col·lectiu.  

Extracte de l’article publicat al web el 16/10/2018

Des de fa mesos Esquerra de Sant Esteve demanem a l'alcalde Carbonell 
que ens permeti fer la nostra feina d’oposició. Li demanem informació
sobre aspectes clau municipals que trobem necessaris, i que ens passi els
informes i estudis que han de servir per millorar alguns dels serveis, per 
millorar l'atenció al ciutadà, per fer més viables i sostenibles diferents 
tasques municipals... Però no ens facilita aquesta informació, ni cap altra. 
 
L’autoritarisme de l’alcalde no té límits, i ho demostra menystenint les 
nostres peticions. La situació és molt greu, però ara passa a ser
esperpèntica. 

NO PASSEN LA INFORMACIÓ NI ALS SOCIS DE GOVERN  

No només ens amaga informació a l’oposició, sinó que també se li amaga al Sr. Ripollés, que és membre de 
l’equip de Govern, segons es desprèn dels comentaris que el propi regidor de Locos per Sanes ha fet a les xarxes 
socials. Aquesta manca de transparència, marca de la casa de l’alcalde Carbonell, no ens perjudica només a 
l’oposició. La veritable víctima d’aquesta irresponsable manera de governar són els propis veïns i veïnes de 
Sant Esteve Sesrovires. 
  
La Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública (GAIP) està al corrent d’aquesta situació després 
que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Sant Esteve ho hagi denunciat. 
 

Extracte de l’article publicat al web el 4/11/2018

 



 

 

 

 

 

 

 

CONEIX-NOS. SOM UN EQUIP! 
 

Soc de l’equip d’ERC perquè... 
 

Jo havia viscut sempre a BCN. L’any 
2004 vaig arribar a Sant Esteve. Viure 
en un municipi de 7.700 habitants,
amb nens petits, em va fer implicar 
en les entitats del poble: més fàcil
conèixer la gent i integrar-nos 
ràpidament. L’Adrià va veure que 
m’acostava als actes d’ERC i em va dir
si volia formar part de la Secció Local 
d’ERC. No li va costar gaire 
convèncer-me! 
 

Jo puc aportar... 
 

M’agrada dedicar part del meu temps 
al que calgui dins de la Secció Local i 
l’Ajuntament, Parlar amb la gent, 
acostar-m’hi... I la Regidoria de 
Cultura on vaig estar gairebé dos 
anys em va donar aquesta 
oportunitat de treballar i escoltar les 
entitats del municipi. 

Esquerra al govern municipal 
som  la garantia de... 
 
Nosaltres treballem pel poble. I ara 
que realment sabem com està 
l’Ajuntament i el deute que hi ha al 
municipi, tenim clar el que s’ha de 
fer. 
 
Anem de cara i la feina que hem fet 
i que fem és tota en benefici dels 
veïns, encara que de vegades no 
siguin decisions populars.  
 
La Carme Rallo com a alcaldessa 
representa... 
 
La Carme és una dona molt 
treballadora. Podeu preguntar a
qualsevol persona de l’Ajuntament 
quantes hores es passava al 
despatx cada dia, i fent visites i 
reunions pels departaments. 
 
Sap el que necessita el poble. És 
seriosa i responsable. Estic 
convençuda que és la persona ideal
per tirar endavant Sant Esteve. 
 

Construirem República cada 
cop que... 
 
Els diners que tots els 
contribuents paguen a 
l’Ajuntament s’han de gestionar 
bé, i això representa una gran 
responsabilitat. Són del poble i 
per al poble. Podeu confiar que 
això s’ha fet així i es continuarà 
fent, amb les mans ben netes i 
treballant com cal. 
 
Per a mi l’1 d’octubre a Sant 
Esteve va significar... 
 
Un abans i un després. Jo sempre 
li deia al meu fill petit: “A Sant 
Esteve no passen mai aquestes 
coses...!” Però ens vam adonar 
que sí... La pinya que va fer el 
poble, el jovent plorant, la gent 
que va anar a votar a última hora 
amb tanta ràbia!  
 
No ho oblidaré mai. Va servir 
perquè molta gent despertés de 
cop i mirés endavant! 

Maribel Mercader, en primera persona 
 

www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/ 
@ERC_SEsteveSes 

 

www.esquerra.cat/santestevesesrovires 
santestevesesrovires@esquerra.cat 

Sant Esteve Sesrovires 

El contingut d’aquest full informatiu és un extracte dels textos que podeu llegir complets a la nostra pàgina web. 

DES D’ESQUERRA US DESITGEM  
BONES FESTES I UN BON 2019,  

AMB DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT! 


