
Un constructor denuncia que l’Ajuntament demana 
aportacions a les empreses que fan obres 

 
 

 CiU demana una comissió informativa per aclarir 
els fets 

 
 
La qüestió ha saltat al carrer després que un constructor del Baix Llobregat 
hagi denunciat per escrit que ha estat apartat de les concessions d’obres que 
realitzava per l’Ajuntament de Sitges per no entrar en un presumpte joc de 
comissions. Segons ha denunciat Carlos Aros Sánchez, en representació 
de l’empresa Constriberic Grup Promotor SL, un alt càrrec de 
l’Ajuntament de Sitges li va suggerir l’any passat una aportació d’un 3% 
de cada obra concedida. Davant aquestes acusacions, considerades molt 
greus, Convergència i Unió de Sitges ha sol·licitat una comissió municipal 
d’investigació per aclarir els fets. 
 
L’administrador de l’empresa Constriberic Grup Promotor SL va registrar a 
l’Ajuntament de Sitges el 5 de juny de 2009 un escrit que deia que des de l’any 
2005 aquesta empresa ha rebut encàrrecs de l’Ajuntament de Sitges de 
restauració, rehabilitació, reforma i manteniment d’edificis municipals, com 
l’escola Barrachina, l’escola Utrillo, l’escola Maria Ossó, la biblioteca Roig i 
Raventós, l’Escorxador, l’OAC, el polisportiu de Pins Vens ... ; i que fruit dels 
encàrrecs, l’Ajuntament de Sitges, a dia de 5 de juny de 2009, encara tenia 
pendent un deute amb aquesta empresa de prop de 90.000 euros, com tantes 
altres empreses que tenen factures impagades per part de l’Ajuntament, degut 
a la situació d’asfíxia financera que pateix el consistori per culpa de la nefasta 
gestió dels darrers anys del govern socialista. 
 
Però, en aquest escrit es relaciona que durant les adjudicacions de les obres 
del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), l’empresa va mantenir una reunió amb 
el director de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sitges, qui els va comentar 
si estarien disposats a participar en uns processos negociats per 3 obres, 
concretament a l’escola Miquel Utrillo (amb un pressupost de més de 170.000 
euros), a l’escola Esteve Barrachina (amb un pressupost de més de 82.000 
euros) i respecte la pavimentació d’una plaça a Garraf (amb un pressupost 
aproximat entre 115.000 i 130.000 euros). 
 
L’empresa manifestà que estava interessada en les adjudicacions. I aleshores, 
l’escrit de l’empresa manifesta que el director de l’àrea va dir que la 
mercantil havia de fer una aportació d’un 3%. 
 
Evidentment, un cop conegut el contingut de l’escrit, registrat fa més d’un any, 
el Grup Municipal de CiU va demanar explicacions al Sr. Alcalde en el ple del 
passat dilluns, a part de les lògiques referides al retard en el pagament d’uns 
serveis prestats per part de l’empresa. Explicacions centrades sobre tot en si 
era coneixedor d’aquesta denúncia i quina opinió li mereixia. 



 
En més d’un any des que l’Ajuntament té coneixement de les acusacions, ni 
s’ha demandat per injúries al denunciant, ni s’ha informat a les forces polítiques 
de l’oposició, ni s’ha garantit la honorabilitat de la institució i del cap d’àrea 
objecte de la denúncia. 
 
CiU no enten com és que el l’alcalde Jordi Baijet i el govern municipal no ha 
informat a la resta de grups municipals d’unes acusacions tan greus, quan fa 
més d’un any que estava registrat aquest escrit. CiU no enten per què l’alcalde 
no ha obert un expedient informatiu sobre aquest tema per esbrinar si són o no 
són certes aquestes acusacions i per recollir les declaracions de les persones 
afectades. En l’administració pública les coses es fan per escrit, per tant, això 
és: obrint un expedient informatiu. CiU no enten com davant d’uns fets d’aquest 
tipus, el govern no ha dut a la justícia aquesta acusació contra la institució 
municipal. 
 
Davant la gravetat de l’acusació, i essent un tema d’alt contingut polític, i 
perquè exigim informació i transparència, CiU va sol·licitar al Ple del passat 
dilluns la creació d’una comissió informativa de caràcter especial per a 
l’estudi d’aquest assumpte concret per tal de recollir tota la informació 
possible i poder així dirimir sobre els fets denunciats per l’empresa i prendre les 
mesures corresponents que se’n derivin. Volem que s’aclareixi aquest tema pel 
bon nom de la nostra institució democràtica. 
 
Si no són certes les acusacions de l’empresari cal actuar per fer respectar el 
bon nom de l’Ajuntament i dels seus treballadors; si són certes cal actuar 
renovant els responsables de l’Àrea d’Urbanisme i Territori i assumir les 
responsabilitats polítiques que pertoqui. 
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