40 | Barcelona

Miércoles, 28 de abril de 2021

TRIBUNALES
El Tribunal de Cuentas desestima la demanda de Ciutadans por no apreciar responsabilidad
contable y porque Guilarte, presidenta del grupo municipal de Cs, no se personó en la causa.

Archivada una denuncia contra
Colau por fragmentar contratos
Manu MItru
TONI SUST
Barcelona

El gobierno de Ada Colau ha ganado una batalla, o ha visto cómo sus
oponentes la perdían, en un frente
en el que hace meses que vive hostilidades destacables: el de la gestión de los recursos públicos en
ayudas y adjudicación de contratos del ayuntamiento. Un frente en
el que el consistorio ha sido objeto
de críticas y de denuncias presentadas por varios actores.
En octubre pasado, uno de los
grupos municipales del plenario,
Ciutadans, denunció ante el Tribunal de Cuentas que el consistorio había fragmentado contratos
para, en unos casos, evitar concursos que permitan que varios
aspirantes opten a un encargo y,
en otros, encubrir labores de larga
distancia a un mismo destinatario
troceándolas.
Según un auto al que ha tenido
acceso este diario, el Tribunal de
Cuentas archiva la denuncia por

La alcaldesa Ada Colau, en una comparecencia en julio del año pasado.

no personarse en el caso la denunciante y presidenta del grupo de
Ciutadans, Mari Luz Guilarte, y
afirma que el fiscal no aprecia responsabilidad contable en las ac-

tuaciones señaladas.
El grupo de Cs denunció en
concreto que el gobierno de Colau
había formalizado entre 2017 y
2019 un total de 279 contratos por

un importe apenas unos céntimos
por debajo de los límites que obligan a abrir un concurso público.
Esos 279 contratos suman un coste total de 5,6 millones. El concur-
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so resulta obligatorio a partir de
18.000 euros más IVA (21.780 euros) en los casos que atañen a servicios y suministros y de 50.000
euros más IVA (60.500 euros) en el
caso de las obras.

La no personación
Según el auto del organismo, emitido en febrero, una vez Guilarte
denunció las contrataciones, se la
requirió para que «en caso de que
desease entablar la acción pública
de exigencia de responsabilidad
contable, compareciera confiriendo su representación a un procurador o abogado y presentase escrito en que se individualicen los
supuestos de responsabilidad
contable».
El texto añade que se instó a la
concejala a hacer «referencia específica a cuentas determinadas»,
a precisar los detalles del asunto.
También se la advirtió de que en
caso de que «se inadmitiere la acción pública que instase, le podrían ser impuestas las costas».
Según el auto, Guilarte replicó
que no quería personarse, sino colaborar con el Tribunal de Cuentas,
«y en especial con su fiscalía», en
la posible investigación. En diciembre pasado, la fiscalía abogó
por el archivo del asunto.
El texto concluye que ante el
hecho de que Guilarte rechazara
personarse «procede inadmitir y
archivar las actuaciones», y subraya que el Ministerio Fiscal considera que las irregularidades denunciadas «no constituyen un
perjuicio concreto para los fondos
públicos» y que «no se desprenden indicios de responsabilidad
contable». n

ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Pallejà
Anunci
Aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local de data 22.04.2021 el projecte de conversió del casc antic de Pallejà en
zona per a vianants en el tram del carrer de
Miquel Ricart i carrer del Castell, redactat
pels Serveis Tècnics Municipals, amb data
març 2021.
S’exposa al públic l’esmentat projecte per termini de trenta dies, trobant-se
disponible a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament (www.palleja.cat) per a la seva
consulta. Durant aquest termini podrà ser
examinat per qualsevol interessat, a l’efecte
que es puguin presentar les al·legacions
i/o reclamacions que es tinguin per convenients.
(signatura electrònica)
Ascensión Ratia Checa
Alcaldessa
Pallejà, (a data de signatura electrònica)

Ajuntament de Canovelles
Anunci de l’Ajuntament de Canovelles
sobre Aprovació Inicial projecte
d’Ordenança Reguladora del Mercat de
venda no sedentària
del diumenge de Canovelles
L’Ajuntament de Canovelles, en sessió

Plenària de data 25 de març del 2021, va
aprovar inicialment el projecte d’ordenança
reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
El projecte d’ordenança reguladora del
mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles se sotmet a informació
pública per un termini de trenta dies hàbils
mitjançant la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis
de la Corporació, en el tauler d’anuncis de
la Seu Electrònica i al Portal de transparència, perquè es pugui examinar l’expedient i
formular les reclamacions i els suggeriments
que s’estimin pertinents.
El dret de consulta i informació es
podrà exercir a la Secretaria Municipal
de les dependències de l’Ajuntament de
Canovelles, ubicades temporalment al
carrer Sant Jordi, 46 de Canovelles, així
com a través de l’enllaç:

En el cas que durant el termini
d’informació pública no es formuli cap
al·legació, reclamació o suggeriment, al
projecte d’ordenança reguladora del mercat
de venda no sedentària del diumenge de
Canovelles, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple de la Corporació.

h t t p s : / / w w w. s e u - e . c a t / d o c u ments/2562153/11614320/20210421_Ord
enan%C3%A7a+mercat+de+VNS+i+a
mbit-1.pdf/b035459b-096b-4bb6-94042ee9e3ccb798
Les al·legacions i suggeriments, si
s’escau, s’hauran de presentar dins el termini indicat per qualsevol dels mitjans que
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Per decret número AP35210169 de data
25 de març de 2021, es considera aprovat
definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària de remodelació dels espais de
Cooperativa sector B i C, que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Junta
de Govern Local de data 23 de desembre
de 2020.
El projecte comptable es
2017/2/
U220/4/: Promoure la inclusió social, lluitar
contra la pobresa i contra qualsevol tipus de

Canovelles, 22 d’abril del 2021
Emiliano Cordero Soria Alcalde

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
una manera de hacer Europa
Anunci
X116-2019-000013

discriminació.
L’esmentat projecte està cofinançat al
50% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d’Espanya FEDER, 2014-2020.
Sant Boi de Llobregat, 25 d’abril de 2021
La tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’actuació
d’Aliances, Innovació i Govern Intern, Salut
González Martín

Ajuntament de Manresa
Anunci
David Aaron López Martí, tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Manresa i Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, per a coneixement general i als efectes oportuns, faig
públic el següent:
El dia 20 d’abril del 2021, la Junta de
Govern Local va aprovar definitivament el
Projecte de Reparcel·Lació del Polígon 3
del Pla Parcial Sagrada Família, - Ppu 004
Sfa Sagrada Família, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb allò
que disposa l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Contra aquest acte, que exhaureix la via
administrativa, podeu interposar els recursos que s’indiquen a continuació:
- Recurs potestatiu de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini

d’un mes comptat a partir de l’endemà de
la darrera de les publicacions i en els termes
regulats als articles 123 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques.
- Recurs jurisdiccional contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà del dia de
la publicació del present anunci, davant
de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els termes regulats als articles 25.1,
45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Si s’opta pel recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar el recurs contenciós administratiu fins que el primer
sigui resolt expressament, o es produeixi
la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat
Tota persona obligada a relacionar-se
amb l’Administració a través de mitjans
electrònics, haurà de presentar el recurs,
degudament signat, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament www.ajmanresa.cat,
d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Manresa, 23 d’abril de 2021
El Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
David Aaron López Martí

