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La Sindicatura de Comptes detecta desviacions del
20% en contractes d´Adigsa

Click!

Obres acabades es van liquidar per imports superiors a l'adjudicació
i, fins i tot, als de licitació amb increments econòmics molt elevats
VOTI AQUESTA NOTÍCIA

BARCELONA | EUROPA PRESS/DDG
La Sindicatura de Comptes va advertir ahir que l'empresa pública Adigsa, que gestiona els habitatges socials, va
realitzar contractacions en l'adjudicació d'obres de manera verbal sense autorització prèvia de la persona
responsable, segons es deriva de l'informe de la Sindicatura sobre els procediments de contractació d'Adigsa en
els anys 2003 i 2004. L'estudi també posa de manifest que moltes de les obres acabades es van liquidar per
imports superiors als d'adjudicació i, fins i tot, als de licitació, amb desviacions econòmiques superiors al 20%.
En aquest darrer punt, i segons informava ahir E-notícies.cat, al compte de despesa dels exercicis fiscalitzats
s'inclouen 1,62 milions de 2003 i 1,48 milions de 2004, corresponents a 30 i 35 de "reformats", terme amb què
Adigsa identifica els excessos de cost sobre els imports adjudicats.
Per a la formalització d'aquestes desviacions en el cost de l'obra, la Sindicatura no ha trobat cap contracte
d'obra complementària ni cap informe justificatiu previ. Malgrat això, l'entitat va formalitzar el corresponent
expedient de justificació per pagar la liquidació final de l'obra. La major part de les obres referents als dos
exercicis van ser licitades entre 2000 i 2003.
El 2003 Adigsa estava adscrita a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, mentre que a l'any
següent va passar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Segons l'òrgan fiscalitzador, Adigsa no disposa
d'un manual de procediments a seguir en les fases de contractació, ni de règim d'autoritzacions o documents a
realitzar. L'informe indica que es van tancar acords verbals sense coneixement del Departament de contractació.
A més, en la fase d'execució, el mateix Departament té constància de les modificacions de cost i terminis dels
contractes "a posteriori".
Com a exemple, les rehabilitacions realitzades en 44 immobles comprats en el mercat secundari es van pactar
de manera verbal amb els proveïdors per una persona aliena a Adigsa, sense seguir cap procediment formal de
contractació i sense coneixement previ del Departament corresponent. La Sindicatura remarca que "a vegades,
depenent de la simplicitat de l'objecte del contracte i del seu import, l'adjudicació es formalitza sense la firma
del contracte".
Concentració d'adjudicataris
L'anàlisi de la Sindicatura veu una "significativa concentració d'adjudicataris" en els contractes d'obres inclosos
en els Plans directors d'obres, i destaca que cinc adjudicataris es van fer amb el 66,2 per cent de les obres el
2003 i amb el 52 per cent el 2004.
L'evolució del resultat d'explotació assenyala que Adigsa està finançant i incorporant com a despeses pròpies les
inversions previstes en el Pla director d'obres, sense que hi hagi un compromís de finançament que li permeti
fer front a aquestes inversions.
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Espanya si que juga a la Champion league:a la de la corrupció!!!
Autor: vergonya!
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uNS ALTRES QUE EN FAN DE LES SEVES. AIXI ANEM AQUEST PAIS, peró quant sol.licitas un pis d'Adifgsa, ten que
cumplir una seria de requisiits, per obtenirlo. i en canvi ells son els primers en fer en no cumplir.les. Una inspecio
mes per el Srt. GARZON
Autor: IGORNA
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Quan d'equivocat que estava en Maragall amb el seu 3%! Tants anys a la primera línia política no li van servir per
saber que les comissions eren del 20%? És més, algu és creu que això del PP a Madrid i València no ha passat
també a Catalunya? No siguem ingenus.
Autor: Anticorrupció.
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