
Un saldo de tresoreria negatiu; 1,4M€ de factures      

impagades; 8,3M€ d’hipoteca de la Residència que els 

veïns pagarem fins l’any 2049; 10M€ de deute a    

l’estat pels Plans per pagar Proveïdors demanats en el 

2012 i 2013 pel Sr. Carbonell i pels quals l’estat ens 

retenia el 50% dels tributs i abonàvem quasi 350.000€ 

anuals d’interessos. Diners que haurien  d’haver estat 

destinats a les despeses pròpies del poble i no a pagar 

els dispendis dels anteriors governs; 4M€ que s’havien 

de retornar a l’empresa que gestionava l’aigua al    

municipi sense cap tipus de contracte, 5,7M€ d’altres 

deutes bancaris, 1M€ de deute a Generalitat i          

Diputació, un dèficit mensual de 100.000€...  

 

Hi havia en vigència un Pla de Sanejament Econòmic 

Financer 2012-2015, tutelat per la Generalitat, que 

obligava a no concertar operacions de crèdit, ni        

augmentar la plantilla de treballadors/es, ni incrementar 

les despeses de personal, ni la massa salarial. Aquests 

criteris no s’havien respectat. El Pla va finalitzar el 31 

de desembre de 2015 sense haver assolit els objectius 

marcats d’augmentar els ingressos, reduir la massa   

salarial i contenir la despesa.  

 

Era urgent convertir el Pla de Proveïdors a crèdit       

bancari presentant un Pla d’ajust creïble per reduir els 

interessos que pagàvem i recuperar tots els tributs 

(recordar que el govern socialista havia presentat un Pla 

d’ajust a Madrid en el 2012 que no va ser acceptat). 

 

Vam treballar amb altres administracions pactant com-

pensacions, avançaments de pagaments a l’espera de 

sentències judicials, vam controlar la despesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela de la Generalitat ens digué que s’estava fent 

bé la feina. El Pla d’ajust presentat en el 2017 a 

Madrid va ser acceptat, passaven a crèdit bancari 

amb dos anys sense amortització, 2018 i 2019, el que 

permetria començar a invertir en el municipi; tot i 

que es va decidir fer guardiola perquè del 2020 al 

2028  l’ajuntament haurà de pagar 1,4M€ anuals 

per amortitzar els 10M€ que l’estat va deixar al Sr.  

Carbonell. Alhora reduíem altres deutes, la tresoreria 

començava a ser positiva. Ingrés extra es dedicava al 

carrer, als equipaments, allà on feia més falta. No en 

tot el que desitjàvem, però crèiem que la contenció 

ens portaria a una situació millor per donar solucions 

al poble.  

 

La contenció i l’austeritat han portat a la millora   

econòmica que ara tenim, tot i el deute de més de 

20M€. El Sr. Carbonell sabia que la contenció      

aplicada per Esquerra portaria a una bonança, i per 

això ens va deixar fer. Ell preparava l’expulsió   

d’Esquerra de govern mentre nosaltres treballàvem 

per millorar la vida dels veïns i ara, amb Entesa,   

LocosxSanes i PdeCat pretenen posar-se medalles i 

fer creure que sols ells pensen en els veïns.  

 

La realitat és ben diferent, hem retrocedit a la        

legislatura 2011-15 i l’anhel per governar el poble, ha 

portat al govern actual altre cop a la disbauxa i al  

dispendi. Els treballadors de l’ajuntament tenen ordre 

de gastar en tot allò que es vegi, fan política          

d’aparador i com ens va dir el Sr. Alcalde en el darrer 

Ple, és conscient de que tornarà a endeutar el poble. 

Però, i què? Si això li fa guanyar l’alcaldia d’aquí a 

uns mesos.  

 

SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 2014 2015 2016 2017 

Deute bancari 5.706.020,34 4.254.649,04 3.454.049,19 2.215.894,84 

Deute Estat 10.487.103,24 10.295.163,14 10.134.414,22 9.868.130,06 

Deute Diputació i Generalitat 1.034.282,89 895.577,65 267.247,15 55.695,10 

Factures pendents de pagament 1.400.000,00 1.649.665,20 970.491,24 758.745,42* 

Deute bancari Societat Municipal 8.300.000,00 8.040.000,00 7.823.856,73 7.493.151,74 

TOTAL DEUTE 26.927.406,47 25.135.055,03 23.250.058,53 20.391.617,16 
*758.745,42 = 182.511,04€ deute a altres ajuntaments + 576.234,38€ de factures darrers 60 dies. El deute de factures 
impagades del 2015 es va liquidar totalment a  principis del 2018.    



El juny de 2015 ens vam trobar un servei de recollida 
de residus i neteja viària que mai s’havia creat com a 
servei públic, amb un contracte de concessió caducat 
des de feia anys, amb un munt de factures per pagar a 
l’empresa que se’n encarregava de donar el servei i amb 
uns serveis que s’havien anat reduint per tal d’abaratir 
costos. Ningú coneixia quin era el servei que teníem 
o necessitàvem i la sorpresa va ser quan se’ns va dir 
que a l’empresa concessionària, se li devien molts     
diners i no els podíem pressionar massa. Calia fer una 
nova contractació amb urgència. El pas previ i         
obligatori era crear el servei  públic.  
 
 
Diputació va iniciar un estudi tècnic i econòmic per  
definir el servei més adequat per Sant Esteve. Es van 
començar a pagar les factures pendents a l’empresa que 
donava el servei i li vam demanar millores per pal·liar 
les múltiples mancances. No va ser fàcil, hi havia un 
deute molt gran i van arribar a plantejar denunciar a   
l’ajuntament. El juliol de 2016 se’ns va presentar     
l’estudi amb diferents propostes i costos pel nostre   
municipi. Valorades amb els tècnics es va optar per la    
solució mitja i es va iniciar la redacció de la memòria 
justificativa del servei, del seu reglament... aprovant-se 
definitivament el servei públic el febrer de 2017.  
 
 
El següent pas va ser la redacció dels plecs tècnics i  
administratius per dur a terme la licitació en base a 
l’opció escollida, que també van haver de ser aprovats 
per Ple. Seguidament es va iniciar el procés de licitació 
amb la previsió de què la nova empresa comencés a  
treballar el mes de setembre de 2017. Però, quan ja 
érem a punt d’adjudicar amb una empresa guanyadora 
del procés, se’ns va dir que “s’havien detectat alguns 
aspectes de caràcter formal que podrien viciar de 
nul·litat l’adjudicació i que calia desistir de la licitació 
i incoar un nou expedient de contractació”. Des     
d’Esquerra no enteníem res, era increïble, portàvem  
mesos amb aquesta licitació i en el darrer moment        
s’insistia en què havíem de tornar a començar.  
 
 
No va ser així, a l’octubre de 2017 l’empresa guanyado-
ra va presentar davant el Tribunal Català de         
Contractes del Sector Públic de la Generalitat un 
recurs contra  l’acord que havia pres l’ajuntament que 
deixava sense efecte la licitació, demanant s’instés a la 
formalització del contracte anul·lat.   

Mig any després el Tribunal de Contractes resol que 
el procés va ser correcte i legítim, deixant al       
descobert que la insistència d’alguns per aturar el 
procés va estar un obscur fet que ha suposat que els 
sesrovirencs continuem a data d’avui amb un servei 
nefast. Fa més d’un any que podríem tenir un millor 
servei de recollida de residus i neteja viària. El  
contracte amb l’empresa guanyadora el juliol del 
2017 preveia augmentar els contenidors en més de 
180 unitats, millorar la neteja dels mateixos,     
campanyes per conscienciar en el reciclatge,       
canviar camions durant la vigència del contracte... 
entre moltes altres millores. 

 
El passat mes de juny, quan vam ser coneixedors de 
la resolució del Tribunal, vam preguntar en el Ple  i 
per instància quan començaria el nou servei i se’ns 
van donar llargues. Fa un any estava tot enllestit per 
començar el nou servei. Si era correcte el que es va 
fer, per què se’ns va dir que havíem d’aturar      
l’adjudicació? Quin interès hi havia per tornar a  
començar? I ara, a què espera l’ajuntament per   
posar en marxa el nou servei? Què hi ha al darrere 
d’aquesta demora? Val la pena endarrerir la posada 
en marxa d'aquest servei fins a pocs mesos de les 
eleccions, condemnant als veïns a un servei vell i 
insuficient, per aconseguir uns quants vots més? 
  
El fet es que a data d’avui seguim amb pocs        
contenidors, vells i bruts i amb un servei de baix 
nivell. Mentre PSC, Entesa, Locos i PdeCat        
segueixen  jugant i sense donar cap tipus           
d’explicació. Tot plegat és lamentable. 


