
MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) 
SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 

MUNICIPAL SOBRE LES CONTRACTACIONS A L’IMET I EL 
CFO LA PAPERERA 

El passat mes de novembre el grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va formular una sèrie de preguntes al govern municipal, 
entre les quals, es demanava quines empreses i autònoms havien facturat més 
de 18.000€ anuals a l’IMET i al CFO La Paperera (abans de la creació de l’IMET) 
i quin havia estat el sistema pel qual s’havien contractat aquestes empreses i 
autònoms, entre els anys 2003 i 2013. 

De la resposta que es va fer arribar al grup municipal de la CUP se n’extreu que 
la gran majoria d’empreses i autònoms que superaven aquesta quantitat de 
18.000€ anuals (50.000€ en el cas d’obres) no s’havien contractat a través d’un 
concurs públic, fet que va en contra de la Llei de Contractes del Sector Públic. I 
que en la majoria dels casos, ni tan sols s’havia procedit a la petició de diversos 
pressupostos per part de diferents empreses. 

Davant d’aquesta situació que des del grup municipal de la CUP considerem 
coma  molt greu, creiem que cal investigar de manera exhaustiva si les dades 
aportades són certes, i en cas que així sigui, es fa imprescindible conèixer 
quines són les causes d’aquestes possibles contractacions irregulars i qui en són 
els responsables de que això s’hagi pogut fer en contra del que marca la 
legislació vigent. 

Per tots aquests motius, des del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular proposem al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú l’adopció dels següents acords: 

1. Que es constitueixi una comissió especial d’investigació formada per tots 
els grups municipals d’aquest ajuntament per tal d’esclarir les possibles 
irregularitats en temes de contractació a l’IMET i a l’antic CFO La 
Paperera, que finalitzi i faci les seves conclusions abans de tres mesos. 

2. Que es creï aquesta comissió abans d’una setmana, i que en la primera 
reunió es fixi el funcionament i els objectius concrets d’aquesta comissió 
entre els diferents grups municipals. 

3. Que la comissió pugui citar a qualsevoldels treballadors municipals (o 
d’organismes autònoms municipals) i càrrecs electes (actuals o de 
legislatures anteriors) que qualsevol dels grups consideri rellevant, per 
dur a terme la tasca encomanada a la comissió d’investigació. 


