
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EXERCIR UN CONTROL EFECTI U SOBRE LA 

QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS CONCESSIONATS.  

APROVADA 

 

Atès que molts dels serveis titularitat de l’ajuntament son gestionats de forma indirecta per part 

d’empreses externes, com per exemple, el servei d’atenció domiciliaria SAD, el servei de 

monitoratge a diverses escoles municipals, el servei d’intervenció socioeducativa per a 

adolescents i joves, el servei de neteja d’edificis municipals, el servei de menjadors escolars i 

escoles bressol, entre molts d’altres.  

 

Atès que la gestió indirecta d’un servei a través d’una concessió administrativa no eximeix a 

l’administració de la responsabilitat de vetllar pel seu bon funcionament, es més, l’administració 

està obligada a controlar-lo. 

 

Atès que l’ajuntament de Terrassa amb la finalitat de garantir l’interès públic objecte del 

contracte concessionat te atribuïdes determinades potestats i prerrogatives com demostra la 

regulació d’institucions jurídiques en el TRLCSP com son, el rescat de la concessió per part de 

l’administració (article 287) la assumpció temporal de l’execució directa del servei en el cas de 

que el concessionari no el prestes (article 285) o la potestat d’ordenar variacions i/o 

modificacions del servei que aconselli l’interès públic (article 282). 

 

Atès que l’exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció, és irrenunciable, de tal 

manera que la seva omissió o el seu exercici incorrecte poden donar lloc a responsabilitat 

administrativa si causa una lesió a tercers o a la pròpia administració, tal i com es dedueix del 

que preveu l’article 78 de la LRBRL i la disposició addicional dinovena del TRLCSP. 

 

Atès que actualment no hi ha mitjans materials per exercir aquest poder de control, seguiment i 

fiscalització que te l’obligació d’exercir el nostre ajuntament,  

  

Proposem que l’Ajuntament en ple, prengui els següents acords,  

 

PRIMER .- Estudiar la implementació, a l’àrea de Serveis Generals i Govern obert, d’un servei 

de control i seguiment de la qualitat dels serveis públics gestionats de forma indirecta en base a 

determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions -administratives i 



tècniques-, contingut de l’oferta, millores... que van fer considerar l’oferta de la concessionària 

com la més avantatjosa.  

 

SEGON.- Planificar els mitjans materials, econòmics i humans necessaris per la implementació 

de l’esmentat servei.  

 

TERCER.- Els acords precedents es desenvoluparan en un període màxim de 6 mesos a 

comptar des de l’aprovació de la present proposta de resolució.   

 

Terrassa, a 20 de juny, de 2017  

 

 

 

Els Potaveus dels Grups municipals de la CUP, TeC i ERC-MES   

 


