
Les Escales Mecàniques a Santa Coloma 
¿Un Negoci d’Alçada?

1.-¿Quina  va  ser  la  raó  de  les  escales  mecàniques?; De  fet,  l’instal.lació 
d’escales mecàniques i accessos automàtics a diferents carrers i passatges de la 
nostra ciutat és un avenç per millorar la mobilitat en general, i en particular de 
totes les  persones grans  i  amb dificultat  per  caminar.  Malgrat  tot,  això no pot 
separar-se i més amb una societat que vol ser democràticament avançada, de totes 
les condicions del contracte de construcció, manteniment i les condicions de totes 
les empreses encarregades per enllestir-ho. Aquesta és la finalitat i  l’únic sentit 
d’aquest informe.

2.-¿Fem un petit recordatori del procés de concessió d’aquest contracte?; 
Si,  encara  que  només  sigui  per  situar-nos  davant  de  les  dates,  empreses  i 
pressupostos assignats al llarg d’aquest procés. Tanmateix la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, va aprovar el 4 d’abril de 2.006 obrir 
un  concurs  per  la  compra,  instal.lació  i  manteniment  d’escales  mecàniques  a 
diferents carrers de la ciutat. Finalment el ple municipal amb data 26 de juny de 
2.006,  concedeix  aquest  contracte  per  l’empresa  (UTE.Proinosa-ThyssenKrupp 
Elevadores, S.l), per un valor inicial de 15.863.599 euros.

3.-¿Perquè es va triar aquesta Unió d’Empreses?; Segons l’arxiu documental 
de l’Ajuntament, la resposta és òbvia; va ser la millor oferta econòmica i amb les 
millors  referències  comercials.  Tanmateix  trobem  segons  aquests  mateixos 
documents una resposta molt esquifida, per tot plegat, ens agradaria saber una 
mica més i per aquest motiu, ens preguntem:

4.-¿Quina  relació  pot  tenir  l’empresa  Thyssen  amb  Santa  Coloma?;  Cal 
destacar que segons les informacions aparegudes a la premsa regional asturiana, 
esmentar la peculiaritat de la doble condició dels consellers i aporderats d’aquesta 
empresa i els diferents partits polítics (en concret pel Partit Socialista) i organismes 
institucionals.  D’aquesta  manera  trobem  que  en  Jesús  Sanjurjo  González  (ex 
secretari  general  de la  Federació Socialista  d’Asturies,  ex diputat  autonòmic,  ex 
diputat al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista), té la condició de conseller i 
apoderat  d’aquesta  empresa  a  nivell  nacional.  Malgrat  tot,  el  mateix  en  Jesús 
Sanjurjo,  publicament va desmentir  aquestes pressuposicions,  amb els següents 
arguments:

-“El grupo I+D ThyssenKrupp, tiene una plantilla de 31.000 trabajadores a escala 
mundial  y  un volumen de negocios de 3.568 millones de euros,  y ustedes nos 
atribuyen méritos que no poseemos, dado que las decisiones estratégicas dependen 
del Consejo de Administración Central, radicado en Londres, y cuyos consejeros y 
delegados  acuerdan  las  prioridades  para  la  unidad  de  negocios  de  escaleras 
mecánicas y pasarelas de embarque para los aeropuertos”-.

Malgrat  tot,  com  a  vegades  els  esdeveniments  agafen  una  embranzida  molt 
peculiar,  dos  mesos  després  d’aquestes  declaraciones,  en  José  Luis  Álvarez 
Margaride (President Executiu de la companyia) i  membre del jurat dels premis 
“Príncipe de Asturias”, va ser nomenat president del Comité Assessor de la Feria 
Arco (aquesta fira té como objetiu la compra i venda de tot tipus d’obres d’art), 
objectiu  social  que  de  fet  comparteix  amb  la  Fundació  Col.lecció  Thyssen-
Bornemisza, poc després l’ex Ministre de Treball en Jesús Caldera Capitán, li va 
imposar la medalla d’or al mèrit del Treball.
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Per anar acabant, caldria destacar que el germà d’en Jesús Sanjurjo González i 
vicealcalde  de  Gijón,  en  Pedro  Sanjurjo  González,  també  es  conseller  delegat 
d’aquesta  empresa  (ThyssenKrupp),  i  germà  polític  del  candidat  municipal  en 
Santiago Martínez Argüelles pel Partit Socialista.

4.-¿Perquè  es  van  unir  dos  empreses  com  Proinosa  i  ThyssenKrupp 
Elevadores,S.a?; Hem comprovat com amb les mateixes paraules d’en Sanjurjo 
González,  què  la  seva  empresa  té  31.000  treballadors  i  per  contra  l’empresa 
Proinosa, té una plantilla de 300 professionals, sembla llavors adequat plantejar-se 
la  pregunta,  considerem-ho.  A  més  afegint  que  el  representat  d’aquesta  UTE 
davant l’ajuntament per contradictori que suposi és el director de l’Obra Civil de 
l’empresa Proinosa. Aquesta última com coneixem amb fort arrelament amb l’obra 
pública  en  general  dels  municipis  de  l’entorn  metropolità,  com  per  la  seva 
participació  en  concessiònaries  de  serveis  públics,  i  hores  d’ara  amb  interesos 
davant l’instal.lació d’accessos mecànics, però vegem-ne, la raó:

5.-¿Des de quan i perquè Proinosa instal.la escales mecàniques?; De fet, 
Proinosa  i  la  seva  unió  amb  Thyssen  Elevadores,  S.l,  té  com  antecedents  els 
següents contractes i pressupostos, són:

• Nova estació de L3 del metro a Trinitat Nova (instal.lació d’escales), per 8,6 
milions d’euros.

• Arranjament de l’estació L4 del metro a Roquetes amb data 6 de setembre de 
2.007.

• Instal.lació de deu escales mecàniques al barri de Can Serra de l’Hospitalet de 
Llobregat per 3,1 milions d’euros amb data d’octubre de 2.007.

• Accessos al barri de Torre Romeu de Sabadell, per mig milió d’euros amb data 
de 9 de novembre de 2.005.

Tota aquesta relació podria situar-nos amb una nova raó per banda de l’ajuntament 
per triar-la com empresa idònia per aquest contracte, però malauradament trobem 
alhora què:

• Els promotors fundacionals de Proinosa, tenen com a finalitat actual la promoció 
comercial als païssos de Kazajstán i Uzbekistant. De fet, el consultat general de 
Kazajstán recau amb ells, cal recordar que Kazajstán, és l’únic país del mon on 
el seu parlament només existeix un únic partit.

• L’objecte social de Proinosa, va modificar-se per escriptura pública davant el 
notari de Barcelona en José Luis Gómez Díez, amb efecte el dia 2 de febrer de 
2.006, per poder-hi instal.lar i construir ascensors i aparells d’elevació, encara 
que sense especificar res sobre activitats de neteja pública.

• El dia 20 de decembre de 2.006, l’Ajuntament d’Alacant, va rebutjar l’oferta 
presentada per aquesta empresa Proinosa, per reformar el seu cementiri, per 
greus defectes de l’escriptura de constitució, adaptació dels estatuts i poder de 
representació, aquesta oferta tenia un pressupost de mig milió d’euros.

• El día 1 de febrer de 2.007, es concedeix poder mercantil per poder contractar 
amb les administracions  públiques davant  la notaria  dita  na M.Angels  Vallvé 
Ribera,  per  un  beneficiari  sense  cap  relació  laboral  o  professional  amb 
l’empresa,  però  amb  càrrecs  gerencials  amb  empreses  concessiònaries  de 
serveis municipals.

• El  dia  28  de  maig  de  2.008,  es  va  aprovar  l’ampliació  del  contracte  de 
manteniment  de  neteja  d’aquestes  instal.lacions  per  un  valor  de  21.006,24 
euros.

• El dia 12 de març de 2.008, l’ajuntament va posar en marxa un “Centre de 
Control i Telecomandament de les Escales Mecàniques”, amb connexió per la 
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Policia Local, i amb la perspectiva de controlar les escales mecàniques d’altres 
municipis de Catalunya.

Encara, i per tot plegat, ens fa plantejar els següents interrogants, considerem que 
inquietants:

• ¿No acabem d’entendre com es va autoritzar un contracte de 25 milions d’euros 
per una empresa amb una experiència al sector de les escales mecàniques de 
quatre mesos?

• ¿No acabem d’entendre com les escriptures d’aquesta empresa són bones per 
l’Ajuntament  de  Sabadell,  L’Hospitalet  de  Llobregat  i  Santa  Coloma  de 
Gramenet i no per l’Ajuntament d’Alacant?

• ¿No acabem d’entendre com l’Ajuntament de Sabadell va aprovar un projecte a 
l’any  2.005 i  l’empresa  va  estar  autoritzada  notarialment  al  febrer  de  l’any 
2.006?

• ¿No  acabem  d’entendre  com  per  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  una  escala 
mecànica  val  318.208,20  euros  i  per  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  val 
565.550,50 euros?

• ¿No  acabem  d’entendre  com  s’autoritza  un  complement  del  contracte  per 
netejar les escales, quan aquestes empreses no tenen cap experiència al sector 
de la neteja pública i fins i tot no gaudeixen de llur autorització administrativa ni 
notarial?

• ¿No acabem d’entendre com la representació mercantil  d’una UTE (Proinosa-
Thyssen), recau amb l’empresa que és cent vegades més petita?

• ¿No  acabem  d’entendre  com  aquesta  empresa  (Proinosa),  dòna  poders 
mercantils  a  persones  alienes  a  l’empresa,  però  amb  càrrecs  gerencials  a 
concessiònaries públiques?

• ¿No  acabem  d’entendre  l’existència  d’un  “Centre  de  Control  i 
Telecomandament”,  de  les  escales  mecàniques  amb cessió  d’imatges  per  la 
Policia  Local,  des de una empresa privada,  i  tampoc sabem el seu cost i  el 
responsable del seu pressupost?

• ¿No  acabem  d’entendre  com  segons  la  Direcció  General  de  Defensa  de  la 
Competència, s’ha aprovat un contracte de manteniment d’escales mecàniques, 
quan aquesta empresa no apareix ni tan sols entre les cent primeres del sector?

• ¿No  acabem  d’entendre  com  una  empresa  amb  300  treballadors  pot  tenir 
interesos  empresarials  amb  l’edificació  civil,  pública,  concessions 
administratives,  esportives,  d’esbarjo,  neteja  pública  i  xarxes  d’aparells 
elevadors.

Aquest informe ha estat redactat segons informació de les següents fonts:

1. Registre Mercantil de Barcelona i Madrid.
2. Butlletí Oficial de l’Estat.
3. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona i Alacant.
4. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. Arxiu Documental de la Direcció General de la Competència.
6. Arxiu  digital  dels  diaris  “El  Economista”,  “La  Nueva  España”,  “Actualitat  24 

hores” i “El Punt”.
7. Pàgina web de la “Casa Asia” (Cambra de Comerç de Barcelona) i pàgina web 

de Proinosa.
8. Pàgina web de l’Ambaixada de Kazajstán.
9. Actes dels plens municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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