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El govern de Sant Cugat posa al dia
3,2 milions d'euros de contractes
irregulars o caducats
L'actual tripartit ha anunciat que posarà en marxa un pla d'acció per evitar que es
repeteixin situacions semblants

Pere Soler, Mireia Ingla i Núria Gibert a la trobada del govern amb la premsa. | Sergi Baixas

Factures sense contracte o contractes caducats per un valor de 3,2 milions d'euros. L'actual
govern de Sant Cugat, format per ERC, el PSC i la CUP, ha criticat la situació amb què s'han
trobat en arribar al capdavant de l'Ajuntament local després de 32 anys de governs convergents.
En una trobada aquest divendres al matí amb periodistes, han explicat que en els sis mesos de
govern, els Mossos d'Esquadra els han requerit documentació d'exercicis anteriors fins a cinc
vegades.
El govern considera que és una situació "molt greu" i que cal "ordenar la casa", ha dit l'alcaldessa,
Mireia Ingla, perquè no torni a passar. De moment en aquests sis mesos han estat pagant i
posant al dia tots els contractes irregulars que s'han trobat. La tinenta d'alcaldia, Núria Gibert,
ha especificat que aquests contractes van des d'una factura petita a serveis grans i que la
documentació requerida per la policia catalana, se centra, sobretot, durant els exercicis de l'any
2018 i els primers mesos del 2019.
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Entre altres serveis hi ha factures relacionades amb el transport adaptat, el servei de neteja i de
climatització de les dependències municipals, contractes per la retirada de vehicles de la via
pública, la defensa jurídica de l'Ajuntament. També s'han pagat contractes referents al Festival
Petits Camaleons, el personal de sala, o a la neteja del Teatre-Auditori, del qual també aquest
divendres s'ha anunciat la dimissió del seu director, Pep Tugues.
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/321)
Ara, el govern santcugatenc ja ha anunciat que està treballant amb un pla d'acció per adoptar les
mesures necessàries per ajustar la contractació pública i que seguiran col·laborant amb la fiscalia
aportant tota la informació que els requereixin.
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