Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT RELACIONADA AMB EL SEGUIMENT I
CONTROL DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL CENTRE
MUNICIPAL D’ESPORTS “EL SORRALL”
El passat dia 28 de maig de 2016 es va aprovar en el Ple Municipal un acord entre
l’Ajuntament de Mataró i l’empresa Nuscamps, SL en que es posava fi a un contenciós
entre el propi Ajuntament i aquesta empresa. L’Ajuntament va incomplir les obligacions en
el contracte públic de concessió, construcció, gestió i explotació de la Zona Esportiva
Municipal de “El Sorrall”, motivat pel govern socialista d’aleshores – encapçalat pel Sr.
Manuel Mas - que no va posar a disposició de l’adjudicatari els metres quadrats que eren
objecte de concurs.
Aquest fet va comportar unes conseqüències econòmiques nefastes per a la ciutat:
1. Equiparació entre la tarifa de l’aigua de la Piscina Municipal, i les instal·lacions del
Sorrall. El valor d’aquesta equiparació va ser de 1.272.329,00€
2. Compensació en l’IBI d’un 95%, amb un valor de 615.131,00€
3. L’Ajuntament va assumir el deute que tenia Nuscamps, SL amb les empreses
Aigües de Mataró, SA (AMSA), i amb Mataró Energia Sostenible, SA (MESA),
d´import 433.322,10€
4. Una pròrroga “de facto” en el límit de concessió de 40 a 50 anys, atès que es va
allargar el termini d’amortització amb clàusula indemnitzatòria de 1.204.921,40€, cas
de revertir la concessió als 40 anys tal i com estava previst al Plec de Condicions del
Contracte.
Tots aquests elements van ser convenientment analitzats a la Comissió Informativa
Especial de El Sorrall i les conclusions derivades van ser exposades al Ple Municipal del
dia 22 de febrer de 2018. Es va destacar precisament el poc rigor i negligència del govern
municipal socialista que va portar a aquella situació i a les conseqüències funestes per la
ciutat de Mataró exposades anteriorment.
No obstant, un cop restablert l’equilibri de la concessió, cal fer un seguiment exhaustiu de
la mateixa, per això formulem, perquè siguin contestades per escrit, a la major brevetat i
respectant els terminis legals establerts, les següents,
PREGUNTES:
1.- S’ha convocat i reunit aquest darrer any la Comissió Mixta de Seguiment
AJUNTAMENT-NUSCAMPS per analitzar la gestió i funcionament de la concessió?
D’haver-se reunit, quantes vegades ho ha fet? Ens poden facilitar copia de les Actes
corresponents?
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2.- Té la concessionària l’obligació d’aportar una part percentual dels beneficis a
l’Ajuntament en el cas que n’hagi obtingut i de quin import percentual estaríem parlant? Si
la resposta és afirmativa, s’han satisfet a les arques municipals els corresponents a l’any
2017, un cop restablert l’equilibri patrimonial de la concessió el passat 2016 (i per tant amb
la presumpció que s’han obtingut beneficis durant els exercicis 2017 i 2018)?
3.- Donada la importància dels temes a tractar, i amb els antecedents negatius ja prou
coneguts, no creu convenient el govern que en una Comissió Informativa Ordinària de
l’Àrea de Persones, (on queda inscrit el Servei Municipal d’Esports), informar un cop a l´any
a la resta de Grups Municipals del funcionament de la concessió sobre els temes
econòmics i de la participació de l’adjudicatària en els programes socials acordats amb el
Servei d’Esports que són el motiu de poder gaudir de determinats beneficis fiscals, atès
que en aquests moments aquesta informació es pot catalogar de nul·la o inexistent?
4.- Quins protocols de comunicació i publicitaris fa servir l’adjudicatària? Actualment hi ha
banderoles a la ciutat publicitant el complex que inclouen el logo de l’Ajuntament de
Mataró, però curiosament en altres accions comunicatives no se’n fa cap esment a la seva
municipalitat (a la pròpia pàgina web del complex no apareix el logo Municipal en cap lloc).
Per tant, existeix protocol en aquest sentit?
5.- Relacionada amb la qüestió anterior, perquè la pàgina web del complex es parla de
EUROFITNESS EL SORRALL (apareix el seu logo) i no es fa esment enlloc al nom de la
instal·lació que és CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS EL SORRALL (no apareix el logo de
l’Ajuntament com ja s’ha indicat) que és com l’equipament s´anomena efectivament i que a
més és com s’anuncia al WEB MUNICIPAL D´ESPORTS? No es poden unificar criteris,
comprovant-se aquesta disparitat i corregir aquesta disfunció?
6.- D’altra banda, en quins programes de la Direcció d’Esports participa actualment
NUSCAMPS i que són la causa justificadora per la bonificació del 95% del IBI? Els poden
enumerar? Cada quan es revisa el seu grau de compliment? Participa, per exemple, un
esport com el pàdel en aquest programes donat el seu gran desenvolupament a la ciutat i
la demanda existent en alguns entorns del barri de Cerdanyola per activar una oferta lúdica
i adreçada a determinats col·lectius?
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