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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 3/2011, referent a la Fundació Privada 
Hospital de Pobres de Puigcerdà, correspo-
nent al 2008
Tram. 258-00007/09

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 2615

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.

Termini per a demanar la presentació de l’in-
forme

Termini: 15 dies (del 14.03.2011 a l’1.04.2011).

Finiment del termini: 04.04.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA  
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE 
LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 4/2011, referent a la Fundació Centre de 
Documentació Política, corresponent al 2009
Tram. 256-00007/09

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 2614

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixença dels 
responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitza-
des, d’acord amb l’article 164.8 del Reglament del Par-
lament.

Termini: 10 dies hàbils (del 14.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.
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Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com a ponent el 
síndic Sr. Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 4/2011, relatiu 
a la Fundació Centre de Documentació Política, exercici 
2009.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del síndic 
major.

Barcelona, 31 de gener del 2011 

Montserrat Vendrell i Tornabell 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 Joan Colom i Naval 
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Informe de fiscalització 4/2011, referent a la 
Fundació Centre de Documentació Política, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00007/09

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindi catura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exem plar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 4/2011, relatiu a la Fundació Centre de Do-
cumentació Política, exercici 2009, aprovat pel Ple de la 
Sindica tura.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de febrer del 2011

Joan Colom i Naval
Síndic major

Montserrat Vendrell i Tornabell, secretària general de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 11 de gener del 2011, reunit el 
Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del 
síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’as-
sistència dels síndics Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Jaume 
Amat i Reyero, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, Sr. Agustí 
Colom i Cabau, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi 
com a secretària la secretària general de la Sindicatura, 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

De conformitat amb la normativa vigent i d’acord amb el Programa anual d’activitats del 
2010 de la Sindicatura de Comptes s’emet el present informe de fiscalització relatiu a la 
Fundació Centre de Documentació Política (d’ara en endavant la Fundació). 
 
L’objecte d’aquest informe ha estat la fiscalització de les àrees següents de la Fundació: 
 
• Anàlisi dels comptes anuals per tal de verificar que representen d’una manera raonable 

la situació patrimonial i financera, incloent-hi la informació necessària i suficient per a la 
seva adequada comprensió i interpretació. 

 
• Anàlisi del compliment de la legalitat vigent, tant des del punt de vista comptable, fiscal i 

pressupostari com de funcionament. 
 
L’abast temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2009. 
 
 
1.1.2. Metodologia i limitacions 

Per tal de dur a terme la fiscalització de la Fundació s’ha verificat i analitzat tota la docu-
mentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes i s’han efectuat totes les proves que 
han estat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient. Així mateix, s’ha com-
provat el compliment dels aspectes legals que són d’aplicació a la Fundació i s’han ana-
litzat els aspectes comptables. 
 
La Fundació no ha facilitat a la Sindicatura de Comptes els extractes del compte bancari 
on es reben les transferències de la Generalitat. 
 
La data de finalització del treball de camp d’aquesta fiscalització ha estat l’11 de maig de 
2010.  
 
El treball de camp s’ha portat a terme a les dependències de la Fundació. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

El Centre de Documentació Política es va fundar l’any 1978 amb l’objectiu: “d’esdevenir 
una eina de documentació i servei informatiu des de la més ferma voluntat de transver-
salitat política”.1

 
El 8 de juliol del 1986, mitjançant escriptura autoritzada pel notari i inscrita en el Registre 
de Fundacions Privades, es va constituir la Fundació Privada Cultural denominada Centre 
de Documentació Política. 
 
El 10 de maig del 1998 es van modificar els Estatuts, mitjançant escriptura notarial i es va 
iniciar una nova etapa amb la incorporació al Patronat de la Fundació, de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. A la data del treball de camp la Fundació està 
adscrita al Departament de la Presidència. 
 
 
1.2.2. Objecte social i funcions 

D’acord amb els Estatuts, l’objecte fundacional és “ser un servei d’informació, documen-
tació, premsa i hemeroteca, sense cap afany crematístic, totalment independent de qual-
sevol ideologia o grup de pressió, i que està al servei dels ideals democràtics que con-
figuren les societats europees occidentals”. 
 
La Fundació té com a funció principal la construcció d’una hemeroteca que permeti la con-
sulta i anàlisi de tots els mitjans informatius –tant escrits com audiovisuals– i que esdevin-
gui un fons d’informació propi, necessari, per actuar i decidir, sense condicionaments ex-
terns, i que faciliti l’aprofundiment en el passat, el present i el futur de la societat catalana. 
 
La Fundació edita els seus propis dossiers, publicacions i eines de divulgació i intenta 
informatitzar sistemàticament tot tipus d’informació i documentació de les temàtiques reco-
llides a la seva hemeroteca.  
 
 
1.2.3. Òrgans de govern 

La representació, la direcció i l’administració de la Fundació correspon a un Patronat, 
sense perjudici de la seva facultat de delegar aquelles funcions que permetin les lleis en 
altres òrgans o personal de la Fundació. 

 

 
1. Declaració que figura en la documentació de l’entitat. 
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El Patronat en l’exercici té la composició següent: 

• Sis patrons designats per la Generalitat de Catalunya: Jaume Bosch i Mestres, Aurora 
Massip i Treig, Jordi Menéndez Pablo, Carles Mundó i Blanc, Carles Flamerich i Castells 
i Jordi Fortuny i Batalla. 

 
• Dos patrons designats per la Diputació de Barcelona: Màrius Garcia i Andrade i Carme 

Pérez i Flores. 
 
• Tres patrons designats pel fundador (Miquel Sellarès i Perelló), escoltades les insti-

tucions representades en el Patronat: Jordi Porta i Ribalta, Miquel Esquirol i Clavero i 
Miquel Sellarès i Perelló. 

 
El Patronat pot acordar l’ampliació del nombre de patrons, sense que se superi en cap cas 
el nombre màxim de quinze patrons. 
 
Els tres patrons designats pel fundador ho són per un període de cinc anys, renovable 
indefinidament i un d’ells pot ser el mateix fundador. Un cop mort el fundador, el nome-
nament d’aquests patrons correspondrà al Patronat. 
 
El Patronat ha de nomenar entre els seus membres, un president per un període de cinc 
anys, renovable indefinidament. Igualment, el Patronat ha de nomenar un secretari, que pot 
o no ser patró. 
 
En l’exercici fiscalitzat, el president era Miquel Sellarès i Perelló i el secretari era Miquel 
Esquirol i Clavero. 
 
Són funcions del president: 
 
• Representar la Fundació, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre 

representant. 
• Convocar i presidir les reunions del Patronat. 
• Les restants que estableixin els Estatuts. 
 
El Patronat també pot nomenar i contractar un director o gerent, responsable de l’execució 
dels acords del Patronat, que tindrà les atribucions que determini el mateix Patronat. 
Aquestes funcions són assumides per l’actual president de la Fundació. 
 
 
1.2.4. Activitats de la Fundació 

Les activitats de la Fundació estan dirigides al compliment de les finalitats fundacionals. 
Les activitats prioritàries de la Fundació durant l’exercici 2009 han estat les següents: 
 
a) Consolidació dels serveis de premsa: s’ofereixen serveis de premsa corporatius, des-

tinats a un únic usuari, i transversals, destinats a grups d’usuaris. Dins aquest últim grup 
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s’inclou Servei de titulars, Servei urgent, Resum de diaris digitals, Actualitat local i co-
marcal, Resum setmanal d’opinió i Resum internacional d’opinió. 

La Fundació també ofereix un Recull d’audiovisuals que aplega informacions de tots els 
canals estatals i autonòmics. 
 

b) Serveis suportats per dispositius mòbils: Actualment el 100% de la distribució dels ser-
veis de la Fundació es fa per mitjans telemàtics.  

 
c) Consolidació del portal web de serveis de la Fundació. 
 
 
1.3. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa específica que s’ha tingut en compte, entre altra de tipus general, per rea-
litzar aquest informe és la següent: 
 

• Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i 
incentius fiscals al mecenatge. 

• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, associacions i fundacions. 

• Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

• Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions. 

 
 

 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. ASPECTES DE CONTROL 

Els comptes anuals de la Fundació estan integrats pel Balanç, el Compte de resultats i 
l’Estat de canvis en el patrimoni net.  
 
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2009 han estat auditats per 
González & Cia Auditors, que va emetre el seu informe amb data 28 de juny del 2010. En 
l’informe, l’auditor va expressar una opinió favorable. 
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En data 29 de juliol del 2010 han estat enviats els comptes anuals de la Fundació al pro-
tectorat de fundacions i associacions depenent del Departament de Justícia, en temps i 
forma. 

2.1.1. Comptes anuals 

Als efectes de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes 
derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes 
anuals corresponents a l’exercici que s’iniciï a partir de l’entrada en vigor del nou Pla de 
comptabilitat s’han de considerar comptes anuals inicials, per la qual cosa no s’han de 
reflectir xifres comparatives als comptes de l’exercici 2009. 
 
En els apartats explicatius s’han inclòs, a efectes comparatius, les xifres corresponents a 
l’exercici 2008. 
 
 
2.1.2. Balanç de situació 

A continuació es presenta el Balanç de la Fundació corresponent a l’exercici 2009: 
 

Actiu 31.12.2009 
   

Actiu no corrent 39.068,26 
   

Immobilitzat intangible 6.211,01 

 Propietat industrial 851,68 
 Aplicacions informàtiques 5.359,33 
   

Immobilitzat material 32.857,25 

 Mobiliari i equips per a processaments d’informació 32.857,25 
   

Actiu corrent 196.028,34 
   

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 11.447,96 

 Clients i altres deutors 11.447,96 
   

Inversions financeres a curt termini 125.423,14 

 Altres actius financers 125.423,14 
  

Periodificacions a curt termini 3.739,09 
  

Efectiu i altres actius líquids equivalents 55.418,15 

 Tresoreria 55.418,15 
   

Total actiu 235.096,60 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 
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Patrimoni net i passiu 31.12.2009 

   

Patrimoni net (239.335,34) 
   

Fons propis 42.193,06 

 Fons dotacional o fons socials 42.193,06 
   

Excedents d’exercicis anteriors (117.169,47) 

 Romanent (117.169,47) 
   

Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) (164.358,93) 
   

Passiu corrent 474.431,94 
   

Deutes a curt termini 46.657,34 

 Deutes amb entitats de crèdit 46.657,34 
   

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 427.774,60 

 Proveïdors 76.107,89 

 Creditors varis 17.505,18 

 Personal (remuneracions pendents de pagament) 33.200,69 

 Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 300.960,84 
   

Total patrimoni net i passiu 235.096,60 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 

 

2.1.2.1. Immobilitzat intangible 

El moviment comptable corresponent a l’Immobilitzat intangible durant l’exercici 2009 ha 
estat el següent: 
 
Concepte Saldo a

31.12.2008 
Altes Baixes Saldo a

31.12.2009 

Propietat industrial 851,68 - - 851,68 

Aplicacions informàtiques 429.828,72 5.614,48 - 435.443,20 

Amortització (428.560,79) (1.523,08) - (430.083,87) 

Valor net comptable immobilitzat immaterial 2.119,61 4.091,40 - 6.211,01 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
L’immobilitzat intangible gairebé està amortitzat a 31 de desembre del 2009. 
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2.1.2.2. Immobilitzat material 

L’evolució de l’immobilitzat material durant l’exercici es presenta a continuació: 
 

Concepte Saldo a
31.12.2008 

Altes Baixes Saldo a
31.12.2009 

Instal·lacions tècniques i maquinària 4.593,17 - - 4.593,17 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 253.833,15 - - 253.833,15 
Altre immobilitzat 168.725,90 5.454,28 - 174.180,18 
Amortització (375.763,00) (23.986,25) - (399.749,25) 
Valor net comptable 51.389,22 (18.531,97) - 32.857,25 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
Com en l’Immobilitzat intangible, l’Immobilitzat material està pràcticament amortitzat. 
 
 
2.1.2.3. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 

cobrar 

El compte d’Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar pre-
senta el detall següent: 
 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 

Usuaris, patrocinadors i deutors 14.197,67 72.025,83 
Deutors diversos - (4.001,43) 
Administracions públiques - 1,44 
Provisions (2.749,71) (49.005,82) 
Total 11.447,96 19.020,02 

Imports en euros. 
Fundació Centre de Documentació Política. 

  

 
El saldo del compte Usuaris, patrocinadors i deutors està compost pels saldos dels clients, 
principalment per les factures de novembre i desembre pendents de cobrar, per 14.197,67 €.  
 
Durant l’exercici 2009 s’ha efectuat una correcció per deteriorament de crèdits incobrables 
per 2.749,71 €. 

2.1.2.4. Inversions financeres a curt termini 

El compte Inversions financeres a curt termini recull dos préstecs concedits al Centre d’Es-
tudis Estratègics de Catalunya (CEEC).2

 

 
2. “El CEEC” és una organització no governamental, sense ànim de lucre, amb voluntat de servei a la societat 
catalana i vocació de think tank per als actors institucionals de Catalunya, del qual el president és Miquel 
Sellarès i Perelló, segons la informació que consta en la seva pàgina web. 
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A 31 de desembre del 2008, la Fundació va prestar la quantitat de 122.513,90 € i a 31 de 
desembre del 2009 la quantitat de 2.909,24 €. D’acord amb els contractes, els préstecs 
han de ser retornats sense interessos en el període d’un any, encara que les dues parts 
poden acordar prorrogar els préstecs per un altre període, és a dir, fins al 31 de desembre 
del 2010 i 2011, respectivament.  
 
La Sindicatura considera que la concessió dels dos préstecs analitzats no s’ajusta a dret, 
donat que no queda acreditat el destí final dels imports abonats al CEEC i no està entre les 
finalitats de la Fundació concedir préstecs a altres entitats. 
 
En la data en què es va signar el document pel qual es formalitzava el préstec principal no 
consta que la Fundació tingués contrets deutes, però un cop concedit aquest, i a la vista 
dels deutes que la Fundació va contreure amb la Hisenda pública, amb la Seguretat Social 
i la pòlissa de crèdit disposada, la Fundació hauria d’haver reclamat el retorn de la quantia 
a 31 de desembre del 2009. 
 
A més, ja que la concessió de préstecs no es troba dins les finalitats de la Fundació, la 
Sindicatura considera que l’atorgament dels préstecs hauria d’haver estat autoritzat pel 
Patronat i no li consta a la Sindicatura que el Patronat hagi autoritzat la signatura dels es-
mentats contractes de préstec i ni tan sols que el Patronat hagi tingut coneixement de 
l’existència d’aquests contractes.  

 
El president de la Fundació, d’acord amb el que disposa l’acord primer, lletra b dels 
acords adoptats pel Patronat, en data 3 de novembre del 1998, tenia poders per atorgar 
tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics excepte els contractes d’import superior a 
15 MPTA (90.151,82 €). Per tant, el préstec de 122.513,90 € no el podia haver atorgat ni en 
el cas que es considerés ajustat a dret. 

2.1.2.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El detall del saldo de tresoreria es presenta a continuació: 
 
Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 

Caixa 134,45 58,65 

Bancs 55.283,70 64.292,14 

Total 55.418,15 64.350,79 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
La Fundació no realitza arquejos de caixa ni conciliacions bancàries. Tot i això, la Sindi-
catura ha aconseguit conciliar els saldos bancaris i comptables trobant diferents errors de 
comptabilització poc materials. 
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Les subvencions rebudes de la Generalitat són ingressades en un compte personal a nom 
del president de la Fundació. Els moviments d’aquest compte no han estat facilitats a a-
questa Sindicatura. 
 
S’ha observat que des d’aquest compte personal es fan traspassos a un altre compte a 
nom de la Fundació per imports inferiors als transferits per la Generalitat. Amb data 20 
d’octubre del 2009 hi ha una transferència de 17.757,76 € del compte del president de la 
Fundació al compte de la Fundació per regularitzar els imports pendents de transferir de la 
Generalitat. 
 
 
2.1.2.6. Patrimoni net 

Els fons propis de la Fundació durant l’exercici 2009 han tingut els moviments següents: 
 
Concepte Saldo a

31.12.2008 
Augments Disminucions Saldo a

31.12.2009 

Fons dotacionals 42.193,06 - - 42.193,06 

Excedents d’exercicis anteriors (116.326,59) (842,88) - (117.169,47) 

Excedent de l’exercici (842,88) (164.358,93) 842,88 (164.358,93) 

Total patrimoni net (74.976,41) (165.201,81) 842,88 (239.335,34) 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
El moviment d’aquest compte recull els resultats dels diferents exercicis. Com es pot 
observar la Fundació presenta un patrimoni net negatiu, que caldria equilibrar amb l’apro-
vació de mesures mitjançant un pla de viabilitat. 
 
 
2.1.2.7. Deutes a curt termini 

Els deutes a curt termini presenten el desglossament següent: 
 
Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12. 2008 

Deutes amb entitats de crèdit 46.657,34 59.958,26 

Total 46.657,34 59.958,26 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
El saldo del compte Deutes amb entitats de crèdit correspon al saldo pendent de reem-
borsar de la pòlissa de crèdit contractada. 
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La Fundació tenia signada una pòlissa de crèdit amb el Banc de Santander, amb venci-
ment l’11 d’agost del 2009. El 30 de juliol del 2009 la Fundació va signar una nova pòlissa 
de crèdit, amb venciment a un any, també amb el Banc de Santander amb un límit de 
60.000 € i a un tipus d’interès de mercat. A 31 de desembre del 2009 havia disposat de 
45.000 €. 
 
 
2.1.2.8. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

A continuació es presenta el detall de Creditors per activitats i altres comptes a pagar a 31 
de desembre del 2009 i 2008: 
 
Concepte Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Proveïdors 76.107,89 131.799,87 

Creditors diversos 17.505,18 7.829,04 

Remuneracions pendents de pagament 33.200,69 46.843,57 

Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 300.960,84 90.899,72 

Total 427.774,60 277.372,20 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

  

 
El compte Remuneracions pendents de pagament inclou la periodificació de la paga extra 
de juny. A 31 de desembre del 2008 la provisió estava sobrevalorada en 16.359,75 €, 
import que es va regularitzar a gener del 2009. 
 
El compte Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 
inclou els següents impostos pendents de pagar: 
 
Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 

HP creditora per IVA 3.601,72 4.490,36 

HP creditora per retencions practicades 178.094,94 58.943,85 

HP creditora per retencions lloguers 3.991,94 1.780,99 

Organismes de la Seguretat Social creditors 115.272,24 25.684,52 

Total 300.960,84 90.899,72 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

La Fundació té pendent de pagar els últims tres trimestres del 2009 de les retencions i 
ingressos a compte de l’IRPF i els últims quatre mesos del 2009 de Seguretat Social; 
aquest és el motiu dels increments en els saldos pendents a 31 de desembre del 2009 
respecte al 2008. 
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2.1.3. Compte de resultats 

El Compte de resultats de la Fundació corresponent a l’exercici 2009 és el següent:  
 

Concepte 2009 
   

Ingressos per a les activitats 1.748.100,13 

 Vendes i prestacions de serveis 84.778,13 
 Ingressos per subvencions rebudes 1.663.322,00 
   

Aprovisionaments (51.903,19) 

 Consums i deteriorament d’existències (51.903,19) 
  

Despeses de personal (1.349.910,77) 
   

Altres despeses d’explotació (464.193,68) 

 Serveis exteriors (403.119,83) 
  Arrendaments i cànons (197.107,34) 
  Reparacions i conservació (35.445,90) 
  Serveis professionals independents (75.600,18) 
  Primes d’assegurances (3.691,36) 
  Serveis bancaris (603,50) 
  Publicitat, propaganda i relacions públiques (17.892,55) 
  Subministraments (28.724,87) 
  Altres serveis (44.054,13) 
 Tributs (58.324,14) 
 Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions (2.749,71) 
    

Amortització de l’immobilitzat (25.509,33) 
   

Altres resultats 63,37 
   

Resultat d’explotació (143.353,47) 

Despeses financeres (21.005,46) 

Resultat financer (21.005,46) 

Resultat abans d’impostos (164.358,93) 

Resultat de l’exercici (164.358,93) 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 

 

 
2.1.3.1. Vendes i prestacions de serveis 

La Fundació comptabilitza com a Ingressos per vendes i prestació de serveis els imports 
per la facturació del servei de realització dels dossiers que elabora. 
 
L’import respecte a l’exercici anterior (145.747,00 €) disminueix perquè s’han donat de 
baixa alguns dels clients encara que s’ha incorporat algun de nou a finals de l’exercici. 
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2.1.3.2. Ingressos per subvencions rebudes 

Els ingressos per subvencions provenen dels dos patrons de la Fundació: la Generalitat ha 
aportat 1.410.667 € i la Diputació de Barcelona 252.655 € durant l’exercici 2009. 
 
Les aportacions de la Generalitat s’han fet a partir del conveni del 18 de desembre del 
2008 entre ambdues parts, que estableix que l’objecte del conveni és contribuir a les 
despeses de funcionament de la Fundació. A part la Generalitat subministrarà a deter-
minats òrgans i entitats els dossiers de premsa diari i dossier vídeo resum i trametrà a alts 
càrrecs i altres destinataris els titulars d’actualitat, resums d’opinió setmanal, anàlisi i 
perspectiva, etc. 
 
Les aportacions de la Diputació de Barcelona es basen en el conveni signat el 2 de de-
sembre del 1998 que determina que la Diputació col·laborarà en les inversions de la 
Fundació. A més, la Fundació mantindrà un fons documental i prestarà els serveis de do-
cumentació a les diferents unitats de la Diputació. 
 
L’import de les aportacions de la Diputació de Barcelona en el 2009 ha estat el mateix que 
en el 2008. Anualment s’han de concretar els serveis de documentació a prestar i les 
aportacions econòmiques corresponents. 
 
Les aportacions rebudes tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona que 
puguin ser considerades prestació de servei haurien d’estar subjectes a IVA.  
 
 
2.1.3.3. Aprovisionaments 

El detall de les despeses per aprovisionament durant els exercicis 2009 i 2008 és el 
següent: 
 
Concepte Saldo a 31.12. 2009 Saldo a 31.12.2008 
Compra de mercaderies 9.082,21 10.451,54 
Compres a quiosc 27.187,83 24.241,94 
Compres material (informe dossier de premsa) 6.240,37 31.753,42 
Edició de llibres 9.392,78 - 
Total 51.903,19 66.446,90 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
Dins la Compra de mercaderies hi ha la despesa per la subscripció a diaris i en el compte 
de Compres a quiosc hi ha la despesa en diaris sense subscripció, que es fa principalment 
a dos quioscos i que mensualment facturen la compra de diaris i revistes que fa la 
Fundació. 
 
El compte Compres material (informe dossier premsa) ha disminuït com a conseqüència 
que l’any anterior es va fer un canvi de logotip en la Fundació i va comportar una despesa 
extra en sobres, targetes i paper, que durant l’exercici 2009 ja no s’ha produït. Cal també 
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comentar que el fet que els dossiers ja no s’imprimeixin, sinó que s’enviïn per correu 
electrònic també ha comportat un estalvi en despesa de paper. 
 
Dins el compte Edició de llibres hi ha la factura pel 80% final per la impressió de l’Anuari 
d’opinió publicada l’any 2007. En l’exercici 2008 aquesta despesa es va comptabilitzar al 
compte de Diversos.  
 
L’Anuari d’opinió publicada l’exercici 2008 s’ha fet amb retard i no hi ha cap despesa 
comptabilitzada a l’exercici 2009. 
 
 
2.1.3.4. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal de la Fundació durant els exercicis 2009 i 2008 és el 
següent: 
 
Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 

Sous i salaris 1.079.909,55 1.030.894,88 
Càrregues socials 270.001,22 245.982,12 
Total 1.349.910,77 1.276.877,00 
Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 

 
El detall de les despeses per sous i salaris d’acord amb l’organigrama que presenta la 
Fundació és el següent: 
 
Categoria Nombre d’efectius Import 

President 1 104.994,26 
Caps d’àrea 4 243.987,43 
Coordinadors 3 134.356,35 
Analistes 18 460.468,36 
Sistemes 1 51.254,76 
Desenvolupament 1 59.371,52 
Neteja 2 10.683,56 
Altres 5 25.023,33 
Total 35 1.090.139,57 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: El total no coincideix amb l’import de sous i salaris per la variació de la provisió de les pagues extres. 

 
A 31 de desembre del 2009 la plantilla de la Fundació era de trenta-cinc persones. La 
variació respecte a l’exercici 2008 ha estat de dues persones, conseqüència de set baixes 
i cinc altes. El conveni laboral que s’aplica al personal és el del sector d’oficines i des-
patxos de Catalunya per als anys 2008-2011 publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya 5323, del 20 de febrer del 2009. 

Els treballadors de la Fundació perceben les retribucions bàsiques superiors a les esta-
blertes a les taules salarials per a l’exercici 2009 en el conveni d’oficines i despatxos, se-
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gons la categoria professional. L’increment salarial per a l’exercici 2009 ha estat del 3%, 
superior al que preveu l’IPC previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat (2%). 
 
A més de les retribucions bàsiques, el personal percep una sèrie de complements, dels 
quals alguns –com el de puntualitat i el d’activitat– no estan especificats com a tals en el 
conveni:  
 
• Complement de puntualitat de 30 € mensual. El conveni no conté cap complement per 

aquest concepte i la Sindicatura no té cap evidència sobre cap acord. 
 
• Complement d’activitat. En el conveni queda reflectit com a plus festiu. El conveni 

estipula que la quantia a remunerar es fixa amb un increment del 50% del valor de l’hora 
ordinària que correspon (hores festiu = (salari brut anual/jornada anual) x 1,50) i en els 
casos de festius especials (25 de desembre, 1 i 6 de gener) es fixa la quantia amb 
l’increment del 75% del valor de l’hora ordinària. La Fundació està remunerant en tots 
els casos al 126%, superior al 50% que fixa el conveni. 

 
A més, des de l’any 1998 els treballadors signen un acord amb la Fundació en el qual 
consta que les quatre hores treballades durant els dies festius i diumenges addicionals 
es compensaran amb un descans equivalent, que es pot gaudir durant un dia de la 
setmana següent. 

 
S’ha revisat una mostra de dotze nòmines del mes d’octubre, escollides aleatòriament, que 
han evidenciat els fets següents: 
 
• No s’especifica la categoria laboral segons la classificació del nou conveni. 

• La Fundació no manté un expedient per cadascun dels treballadors, només s’arxiven els 
contractes.  

• En una de les nòmines es paga un plus de treball per una acumulació momentània de 
tasques. Aquest plus s’ha mantingut fins a l’actualitat. La Sindicatura no ha disposat de 
cap document que l’autoritzi.  

• El personal fitxa durant la setmana però no en cap de setmana. En aquest cas el tre-
ballador prepara un paper on posa les hores fetes i el signa. 

• De la revisió de les nòmines s’ha detectat que les hores fetes en cap de setmana o 
festius les quatre primeres hores es cobren i es compensen amb descans i a partir de la 
cinquena el que es fa és multiplicar per tres la remuneració de l’hora extraordinària, a 
part de cobrar el complement d’activitat. No s’ha disposat de cap document que avali 
aquest acord.  

L’import de les càrregues socials correspon a la Seguretat Social del període comprès 
entre el gener i desembre del 2009.  
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2.1.3.5. Altres despeses d’explotació 

L’epígraf Altres despeses d’explotació inclou els conceptes següents durant els exercicis 
2009 i 2008: 
 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 

Arrendaments i cànons 197.107,34 186.640,93 

Reparacions i conservació 35.445,90 27.827,64 

Serveis de professionals independents 75.600,18 84.239,63 

Primes d’assegurances 3.691,36 3.769,72 

Serveis bancaris i similars 603,50 382,60 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 17.892,55 23.271,85 

Subministraments 28.724,87 30.049,89 

Altres serveis 44.054,13 108.658,08 

Tributs 58.324,14 62.937,97 

Dotació provisió insolvències 2.749,71 - 

Total 464.193,68 527.778,31 

Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

 
L’epígraf Arrendaments i cànons inclou el lloguer de les oficines de la Fundació i l’arren-
dament de les màquines per al processament de dades. 
 
Respecte al lloguer de les oficines, no es té evidència que s’hagi dipositat la fiança 
corresponent, malgrat que el contracte de lloguer així ho estableix. 
 
El compte Reparacions i conservació inclou 2.588,50 € de despeses realitzades a les ofici-
nes durant l’exercici 2008. 
 
La disminució del compte Serveis de professionals independents s’explica perquè l’anuari 
d’opinió publicat l’exercici 2008 encara no s’ha acabat i, per tant, no s’ha reconegut part 
de la despesa que havia estat imputada l’exercici anterior.  
 
Dins el compte Publicitat, propaganda i relacions públiques s’han trobat principalment 
despeses de restaurants. D’acord amb la revisió efectuada es pot concloure que pràc-
ticament hi ha una factura de restaurant diària i, també s’han trobat factures de cap de 
setmana i de dies festius. 

La fiscalització d’aquestes despeses ha posat de manifest la manca de la motivació de la 
despesa en la documentació suport, la qual cosa impedeix comprovar que sigui despesa 
realment relacionada amb l’activitat de la Fundació. 
 
Altres serveis inclou els següents conceptes: 
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Concepte Saldo a 31.12.2009 Saldo a 31.12.2008 
Altres serveis 3.580,59 55.993,51 
Material d’oficina 1.526,06 1.492,65 
Neteja 3.398,27 4.909,84 
Material informàtic 177,94 7.622,33 
Diversos 15.195,49 21.730,96 
Correus 1.210,65 2.415,54 
Connexió Centre de Supercomputació de Catalunya 10.816,92 10.980,00 
Despeses desplaçaments 8.148,21 3.513,25 
Total 44.054,13 108.658,08 
Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 

  

 
El compte Altres serveis disminueix perquè durant l’exercici 2009 s’ha suprimit la tramesa 
en paper del dossier de premsa i això ha comportat una reducció del cost que en el 2008 
va ser d’aproximadament 50.000 €. 
 
El compte Diversos ha disminuït ja que la despesa per la impressió de l’Anuari d’opinió 
publicada en el 2007 s’ha comptabilitzat al 2009, en Aprovisionaments (vegeu apartat 
2.1.3.3 d’aquest informe). 
 
En el compte de Despeses per desplaçaments, a part de despeses per taxis, hi ha un gran 
nombre de despeses de restaurants. 
 
El compte Tributs inclou la despesa per l’IVA suportat no deduïble de la Fundació a la qual 
és d’aplicació la prorrata general de l’IVA. 
 
De la revisió de les factures justificatives de les despeses de la Fundació, s’ha evidenciat 
que falta l’autorització per a la seva comptabilització i el seu pagament.  
 
 
2.1.3.6. Despeses financeres 

Aquest compte recull principalment 16.240,66 € per endarreriments i recàrrecs deguts al 
pagament fora de termini de la Seguretat Social. També hi ha comptabilitzats 3.481,53 € 
per interessos i comissions per descobert.  
 
 
2.1.4. Estat de canvis en el patrimoni net 

L’estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici 2009 és el següent:  

Concepte Fons
dotacional 

Excedents 
exercicis anteriors 

Excedent de 
l’exercici 

Total 

Saldo, final de l’any 2008 42.193,06 (116.326,59) (842,88) (74.976,41) 
Saldo ajustat, inici de l’any 2009 42.193,06 (116.326,59) (842,88) (74.976,41) 
Excedent de l’exercici - - (164.358,93) (164.358,93) 
Altres variacions del patrimoni net - (842,88) 842,88 - 
Saldo final de l’any 2009 42.193,06 (117.169,47) (164.358,93) (239.335,34) 
Imports en euros. 
Font: Fundació Centre de Documentació Política. 
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El saldo al final del 2009 coincideix amb el que figura en el Balanç de situació (vegeu 
apartat 2.1.2). 
 
 
2.2. PRESSUPOST 

El detall de la liquidació del pressupost de la Fundació per capítols és el següent: 
 

2009 2008 DESPESES 

Pressupost
aprovat 

Resultat
31.12.2009 

Pressupost 
aprovat 

Resultat
31.12.2008 

     

OPERACIONS CORRENTS     
     

Personal 1.356.227,25 1.349.907,17 1.291.645,00 1.276.877,00 

Personal 1.102.623,90 1.079.905,75 1.050.118,00 1.030.894,88 

Seguretat Social 253.603,35 270.001,22 241.527,00 245.982,12 
     

Béns i serveis 500.818,30 515.496.97 631.000,00 593.870,02 

Àrea d’estudis  59.110,00 48.365,77 60.000,00 62.325,79 

Comunicacions 18.550,00 19.087,31 22.000,00 18.281,69 

Electricitat 17.550,00 20.454,48 21.000,00 22.748,20 

Neteja 4.900,00 3.398,27 6.000,00 4.909,84 

Reprografia 30.480,40 4.763,41 50.000,00 40.051,08 

Material audiovisual 4.100,00 3.000,00 5.000,00 4.011,28 

Despeses generals oficina 3.980,00 1.526,06 4.000,00 3.980,40 

Material d’edició  31.150,00 15.633,15 40.000,00 31.753,42 

Missatgeria 20.480,84 20.124,84 55.000,00 55.993,51 

Material d’informàtica 3.700,00 3.177,94 4.000,00 3.656,81 

Publicacions i subscripcions 25.500,00 36.270,04 35.000,00 25.696,48 

Assegurances 3.100,00 3.691,36 4.000,00 3.769,72 

Assessoria  19.450,00 27.234.41 22.000,00 21.913,84 

Publicitat i relacions públiques 20.650,20 17.892,55 25.000,00 23.271,85 

Manteniment i reparacions 15.750,00 35.445,90 15.000,00 27.827,64 

Lloguers 85.200,00 91.751,82 83.000,00 85.118,53 

Rènting d’informàtica 97.550,28 105.355,52 110.000,00 95.621,97 

IVA suportat no deduïble 39.616,58 58.324,14 70.000,00 62.937,97 
     

Despeses financeres 15.750,00 21.925.26 15.000,00 4.810,34 

Despeses financeres 15.750,00 21.925,26 15.000,00 4.810,34 
     

OPERACIONS DE CAPITAL     
     

Inversions reals 27.300,00 25.509,33 26.000,00 25.015,00 

Amortització 27.300,00 25.509,33 26.000,00 25.015,00 
     

TOTAL 1.900.095,55 1.912.838,73 1.963.645,00 1.900.572,36 

Imports en euros.     

Font: Fundació Centre de documentació Política. 
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2009 2008 INGRESSOS 

Pressupost
aprovat 

Resultat
31.12.2009 

Pressupost 
aprovat 

Resultat
31.12.2008 

     

Transferències 1.675.945,75 1.663.322,00 1.750.169,00 1.750.168,90 

Diputació de Barcelona 265.287,75 252.655,00 252.655,00 252.655,00 

Generalitat de Catalunya 1.410.658,00 1.410.667,00 1.497.514,00 1.497.513,90 
     

Altres ingressos 224.149,80 85.157,80 213.476,00 149.560,58 
     

TOTAL 1.900.095,55 1.748.479,80 1.963.645,00 1.899.729,48 

RESULTAT - (164.358,93) - (842,88) 

Imports en euros.     

Font: Fundació Centre de documentació Política. 

 
Els ingressos més importants són els provinents de la Generalitat de Catalunya, 1.410.667 €, 
que representen un 80,68% dels ingressos totals realitzats l’exercici 2009, amb una dis-
minució del 5,80% respecte a l’exercici anterior. 
 
Pel que fa a les despeses cal destacar, pel seu import, les corresponents a personal, 
1.349.907,17 €, que representen un 70,57% de les despeses totals realitzades en l’exercici. 
 
El resultat ha estat negatiu per 164.358,93 €, incloses les amortitzacions d’immobilitzat. 
Aquest import coincideix amb el que figura al Compte de resultats (vegeu l’apartat 2.1.3). 
 

3. CONCLUSIONS 

Com a resultat d’aquesta fiscalització es formulen les conclusions següents: 
 
• Els comptes anuals de la Fundació, llevat de les excepcions recollides a l’apartat se-

güent, representen raonablement, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel 
de la seva situació financera i patrimonial i el resultat de les seves operacions. 

 
• Respecte del compliment de la legalitat s’han observat incompliments significatius i de-

bilitats en el control. 
 
 
3.1. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

Referent al Balanç 

• La Fundació no realitza arqueig de caixa ni conciliacions bancàries, tot i que la Sindi-
catura ha pogut realitzar-les posteriorment. 

 
La Fundació ha de realitzar arqueig de caixa i conciliacions bancàries dels seus comp-
tes de Tresoreria. 
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• El compte bancari on s’ingressa la subvenció de la Generalitat està a nom del president 
de la Fundació, que no ha facilitat a la Sindicatura els extractes bancaris corresponents. 
Els imports transferits d’aquest compte personal al de la Fundació no sempre coinci-
deixen amb els imports transferits per la Generalitat, tot i que a final d’any s’ha regu-
laritzat l’import. 

 
La subvenció rebuda de la Generalitat ha de ser ingressada en un compte a nom de la 
Fundació i destinada únicament a les finalitats pròpies de l’entitat. 

 
• El fons dotacional no coincideix amb l’aportació inicial. D’acord amb la Memòria la dife-

rència ve donada per la valoració de les aplicacions informàtiques. La Sindicatura ha 
demanat la seva composició i no s’ha obtingut. 

 
La Fundació ha de conèixer la composició dels saldos del seu Balanç. 

 
• La Fundació presenta des de fa anys uns fons propis negatius que qüestionen la via-

bilitat futura.  
 

Cal que el patronat aprovi i porti a terme un pla de viabilitat per valorar el finançament 
de la Fundació i modificar la situació negativa dels seus fons propis. 

 

Referent al Compte de resultats 

• Manca la justificació de la motivació de la despesa en els rebuts de restaurants (dietes). 
 

La Fundació ha de millorar el control sobre la despesa, així com la seva justificació. 
 
• De la revisió de les factures justificatives de les despeses de la Fundació, s’ha evi-

denciat que falta l’autorització per a la seva comptabilització i el seu pagament. 
 

Cal que quedi evidència de l’autorització de la despesa. 
 
• El compte Reparacions i conservació de l’exercici 2009 inclou 2.588,5 € per treballs 

realitzats a les oficines de la Fundació durant l’exercici 2008. 
 

Cal aplicar el principi de meritació en la comptabilització de les despeses. 
 
• Part de les subvencions rebudes de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona poden 

ser susceptibles de ser considerades com a prestació de serveis i per tant estarien 
subjectes a IVA. 

 
La Fundació hauria de calcular quina part de la subvenció es pot considerar prestació 
de servei i facturar-la com a tal. 
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• De la revisió de les retribucions del personal s’ha evidenciat el següent: 
 

• Els treballadors de la Fundació perceben retribucions bàsiques superiors a les esta-
blertes a les taules salarials per a l’exercici 2009 en el conveni d’oficines i despatxos, 
segons la categoria professional. L’increment salarial per a l’exercici 2009 ha estat 
del 3%, superior a I’IPC previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat (2%). 

 
• El personal percep una sèrie de complements, alguns dels quals –com el de puntua-

litat i el d’activitat– no estan especificats com a tals en el conveni. 
 

Cal revisar la política salarial i adequar-la a la normativa vigent. 

• De la revisió de la nòmina i expedients de personal s’ha evidenciat el següent: 
 

• No s’especifica la categoria laboral segons la classificació del nou conveni. 

• La Fundació no manté un expedient per cadascun dels treballadors, només s’arxiven 
els contractes.  

• En una de les nòmines es paga un plus de treball que segons s’ha comentat a la 
Sindicatura va ser per una acumulació momentània de tasques. Aquest plus s’ha 
mantingut fins a l’actualitat. No s’ha disposat de cap document que l’autoritzi.  

• El personal fitxa durant la setmana, però no durant el cap de setmana. En aquest cas 
el treballador prepara un paper on posa les hores fetes i el signa. 

• De la revisió de les nòmines s’ha detectat que les hores fetes en cap de setmana o 
festius no es compensen amb descans a partir de la cinquena hora i el que es fa és 
multiplicar per tres la remuneració de l’hora extraordinària, a part de cobrar el 
complement d’activitat. No s’ha disposat de cap document que avali aquest acord.  

 
Cal millorar els sistemes de control i corregir i ajustar la nòmina a la normativa vigent. 

Referent a la legalitat 

• De la revisió d’aspectes de legalitat, s’ha evidenciat el següent: 
 

• Els Estatuts de la Fundació estableixen que el Patronat es reunirà cada trimestre per 
deliberar i prendre els acords sobre les competències que se li atribueixin. La realitat 
és que el Patronat, en general, només es reuneix un cop a l’any. 

 
• La Fundació ha concedit dos préstecs al CEEC. La Sindicatura considera que la seva 

concessió no s’ajusta a dret, atès que no ha estat autoritzada pel Patronat, no queda 
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acreditat el seu destí final i no figura entre les finalitats de la Fundació concedir 
préstecs a altres entitats. 

 
Cal que es revisi, per ajustar-les a la normativa vigent, les competències i funcionament 
del Patronat i la direcció i presidència de la Fundació, així com els sistemes de control 
de la legalitat, especialment en aquelles operacions més allunyades de la finalitat 
fundacional. 

 

 
 
4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent, el present informe de fiscalització fou tramès a la 
Fundació Centre de Documentació Política per tal que, si fos el cas, presentessin les 
al·legacions corresponents en els terminis establerts.  
 
A continuació es transcriu l’escrit de les al·legacions rebudes. 

 
 

CDP Fundació Centre 
de Documentació 
Política 

 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

At. Sr. Amat Reyero 
 

Barcelona a 10 de desembre de 2010 
 

Per la present procedim a manifestar-li les següent al·legacions, donat que la intenció 
i voluntat de tots els patrons de l’entitat i la meva en concret, es d’obtenir cada any la 
imatge fidel dels estats financers1 de l’entitat i estar en tot moment i en totes les ac-
tuacions dins de la més estricta legalitat, pel que li aportem les següents conside-
racions que entenem li permetran obtenir millor evidència dels fets incidentals i així 

 
 

1 La Fundació està sotmesa a auditoria de comptes i revisió administrativa del protectorat previ al dipòsit 
dels comptes anuals al corresponent Registre del Departament de Justícia de la Generalitat, així com 
reporta permanentment als Departaments que atorguen subvencions i al d’Economia i Finances, així com 
finalment a la Diputació. 
Sempre des de la constitució de la Fundació els incidents han estat no significatius i no rellevants i tots 
degudament atesos, pel que en conjunt tots els informes han estat favorables. 
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reconsiderar, si es el cas, les seves excepcions i incompliments, i poder deixar net el 
seu informe final. 
 
Manifestar-li formalment que les observacions i recomanacions seran ateses en la 
seva totalitat i amb la màxima diligència per poder avançar en el conjunt d’objectius 
de control intern de l’entitat i obtenir periòdicament la imatge fidel dels estats finan-
cers, el compliment de la legalitat i sempre amb l’adient eficàcia, eficiència i econo-
micitat que ens exigeix la societat actual, i que a vegades en la conjunció dels tres 
objectius essencials de control intern2 provoquen tensions i desviacions, que l’entitat 
al llarg dels anys ha anat superant diligentment. 
 
Per tant, procedim a formular les següents, 
 

AL·LEGACIONS a les conclusions provisionals del seu projecte d’informe 18/2010, 
 

1. Referent al balanç 
 
a. A partir d’ara i en estricte compliment de la seva recomanació l’entitat farà 

arqueig de caixa i conciliacions bancàries. Ens hem fonamentat per no fer-ho 
en el principi comptable d’importància relativa i el principi administratiu 
d’eficiència en les actuacions, donat que la caixeta única té un saldo de 134 
euros al tancament i tanmateix cada any es circularitzen a les entitats ban-
càries sense que existeixin diferències rellevants per la imatge fidel. Tot i 
això, estem d’acord en la seva recomanació i l’aplicarem. 

b. Efectivament, la subvenció de la Generalitat arriba en primera instància a 
un compte del Sr. Sellarés, que es històric amb una antiguitat de més de 
trenta anys quan l’entitat era civil privada no formalment com a funció 
sense la participació de la Generalitat, i és per això que considera no 
adient mostrar el compte per motius estrictament personals, tot i que tots 
els ingressos de la subvenció de la Generalitat son transferits a la fundació 
i destinats a la finalitat de la mateixa quasi simultàniament, essent el darrer 
trimestre de l’any quan es regularitza si es el cas, cosa que no hauria de 
succeir excepte per errors de gestió no rellevants Tant el Sr. Sellarés com 
l’emissor de la transferència, la Generalitat, estan d’acord en atendre la 
seva recomanació i el temps de dilació que només serà per motius estric-
tament administratius de les tres parts implicades, es a dir, Sr. Sellarés, la 
Fundació i finalment la Generalitat. Per tant, recomanació posada en marxa 
per la seva correcció. 

c. La dotació fundacional correspon a l’aportació de l’acta fundacional i d’a-
quells superàvits d’exercicis anteriors a l’any 2000 que es van considerar 
destinar com a més dotació fundacional, és a dir per capitalitzar l’entitat. 

 
 

2 Eficàcia i eficiència de les operacions, fiabilitat de la informació financera i finalment compliment de les 
lleis i les normes d’aplicació (COSO). 
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Donat que les normes comptables i les civils així com les de caire admi-
nistratiu, derivades al protectorat, obliguen a identificar els béns que corres-
ponen a la dotació. en compliment de l’esperit del dret de fundar garantit per 
la constitució i d’origen del dret Romà, la fundació identificà els béns imma-
terials amb la dotació fundacional. Per acabar de resoldre l’assumpte, les 
circumstàncies empíriques de l’entitat fan que l’excés de pèrdues i per tant 
els rellevants fons propis negatius amb quantia significativa fan que la 
composició de la dotació fundacional no sigui l’assumpte determinant donat 
que primer i essencialment cal eixugar els dèficits i obtenir superàvits que 
compensin i després tornar a determinar quins béns donen suport a les dota-
cions fundacionals jurídicament determinants.  

d. Ja hem informat en el comptes anuals i a la Generalitat que fonamentalment 
les causes de les pèrdues comptables venen determinades per la dismi-
nució dels usuaris d’informes quedant pràcticament la totalitat dels ingres-
sos menys 85000 euros provinents dels sector públic de foment, es a dir, 
subvencions. Si l’activitat dins el marc de l’Administració es desenvolupés 
com en períodes anteriors es recuperarien al voltant de 150000 euros d’in-
gressos del sector públic fora del conveni establert i amb una mínima 
reducció dels costos i petites millores de gestió les pèrdues desapareixen. 
No hi ha dubte que disposem del recolzament de l’administració pública i 
d’un equip de treball molt professional i competitiu que farà que la fundació 
recuperi en escreix les pèrdues acumulades. La recomanació està en 
marxa, donat que la viabilitat de la fundació es el tema prioritari dels 
patrons. 

 

2. Referent al compte de resultats 
 

a. Per motius d’eficiència i eficàcia les dietes no es detallen amb el nivell que 
demana la sindicatura, pel que podem justificar-ho ex post si ho consideren 
oportú i en atenció a la seva recomanació a partir d’ara ho farem amb més 
precisió i rigor en el moment del merita-me’n de la despesa 

b. El criteri de la fundació es que totes les factures s’han de registrar compta-
blement en el moment de la seva recepció, procedint posteriorment al tràmit 
d’acceptació de fons i de forma i finalment al pagament, creiem que es 
suficient i compleix amb els tres objectius fonamentals de les doctrines cone-
gudes de control intern, tot i que seguirem millorant l’àrea per evitar inefi-
ciències i poder atendre adientment la seva recomanació. 

c. Hi ha despeses que per motius de control intern es dilaten en el temps i 
només es consideren despesa quan hi ha plena conformitat o ple conei-
xement de la causa. L’entitat en tots els seus registres compleix els principis 
comptables d’obligada observança.  

d. La fundació està aplicant doctrina administrativa adient en referència a tots 
els seus tributs i en especial al IVA i en concret a les subvencions. Per tant 
considerem no hi ha riscos ni contingències rellevants en matèria tributària, 
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tot i que si considereu podem estendre les nostres tesis fonamentades en 
doctrina administrativa i jurisprudència. 

e. La política de recursos humans de l’entitat es molt concreta i especialitzada i 
des de el punt de vista de la direcció de la fundació es apropiada per 
complir amb les finalitats fundacionals i la legalitat. Tant l’Estatut dels tre-
balladors com el Conveni son la legislació d’aplicació i marquen els mínims 
garantits pels treballadors, i la fundació els compleix. Donat que perma-
nentment estudiem la situació dels recursos humans entenem atenem a la 
vostra recomanació revisant la política salarial. 

f. Les debilitats formals les arreglarem donat que son millores que ens ajudaran 
a aconseguir l’excel·lència en els objectius de control intern.  

 

3. Referent a la legalitat 
 
a. Considerem que es pot millorar sense més aquest punt tot i que per efi-

ciència i eficàcia s’ha considerat oportú al llarg dels anys evitar reunions 
excessivament solemnes i poc efectives i eficients, en prova està que totes 
aquelles reunions de patrons que s’han considerat oportunes s’han fet amb 
els efectes jurídics pertinents. Per tant, simplement per evitar solemnitats i ser 
mes eficients, eficaços i econòmics s’han obviat aquestes reunions i a partir 
d’ara es faran sense més i tema resolt.  

b. Els dos préstecs van destinats a una entitat que de forma connexa i vincu-
lada realitza funcions que son considerades subsumibles dins l’objecta 
social de la fundació i per tant la forma vehicular de fer-ho es mitjançant el 
recolzament financer que es un mètode lícit de desenvolupar l’objecte social 
de la fundació. Respecte al límit de 90.000 euros i el préstec supera el límit 
d’actuació i per tant no hi haurà problema en obtenir o l’aprovació dels 
patrons o la reducció del préstec que finalment es com es resoldrà pròxi-
mament. Per tant, quedarà la recomanació resolta. 

 

Esperant les al·legacions siguin suficients, per poder reconsiderar les excepcions i 
incompliments i així poder obtenir un informe favorable en la seva totalitat. 

Quedem a la seva disposició per allò que consideri per aconseguir els objectius 
comuns. 
 
Atentament, 

 
[Signatura, il·legible] 

 
Miguel Sellarés Perelló 

President 
FUNDACIÓ CENTRE DOCUMENTACIÓ POLÍTICA 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Totes les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades detingudament. El text 
inicial de l’informe no s’ha alterat per entendre que les al·legacions trameses són expli-
cacions que confirmen la situació descrita al projecte d’informe o perquè no es com-
parteixen els judicis exposats en aquelles. 
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ABS Àrea bàsica de salut

CAP Centre d’atenció primària

CatSalut Servei Català de la Salut

DMA Despesa màxima assumible

IBI Impost de béns immobles

ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

ICF Institut Català de Finances

IPC Índex de preus al consum

IVA Impost sobre el valor afegit

SEM Servei d’Emergències Mèdiques, SA

TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000

XHUP Xarxa hospitalària d’utilització pública

Informe de fiscalització 3/2011, referent a 
la Fundació Privada Hospital de Pobres de 
Puigcerdà, corresponent al 2008
Tram. 258-00007/09

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exem plar en suport informàtic de l’informe de fiscalitza-
ció núm. 3/2011, relatiu a la Fundació Privada Hospital 
de Pobres de Puigcerdà, exercici 2008, aprovat pel Ple de 
la Sindicatura.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de febrer del 2011

Joan Colom i Naval
Síndic major

Montserrat Vendrell i Tornabell, secretària general de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 11 de gener del 2011, reunit el 
Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del 
síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’as-
sistència dels síndics Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Jaume 
Amat i Reyero, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, Sr. Agustí 
Colom i Cabau, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi 
com a secretària la secretària general de la Sindicatura, 
Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com a ponent el 
síndic Sr. Agustí Colom i Cabau, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 3/2011, relatiu 
a la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà, 
exercici 2008.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del síndic 
major.

Barcelona, 31 de gener del 2011 

Montserrat Vendrell i Tornabell
 Vist i plau 
 El síndic major 
 Joan Colom i Naval 

Fascicle segon
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització de la gestió econòmica, financera 
i comptable del sector públic de Catalunya, emet el present informe arran de les funcions 
que li són encomanades en l’article 2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes. 
 
Atès que aquest informe es va iniciar amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada 
llei, d’acord amb la seva disposició transitòria tercera, l’informe es tramita segons la regu-
lació efectuada per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modifi-
cada per les lleis 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, del 25 d’abril, 7/2004, del 16 de juliol i 
26/2009, del 23 de desembre. 
 
Aquesta fiscalització ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb l’article 2.1 de les Normes de règim interior i en l’execució del Programa anual 
d’activitats de l’exercici 2010. 

 

 
1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de l’activitat economicofinancera de la Fun-
dació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà (en endavant la Fundació), corresponent a 
l’exercici 2008.  
 
En aquest sentit, el treball realitzat ha consistit en la fiscalització de regularitat de l’ac-
tivitat desenvolupada per la Fundació, durant l’any 2008, de manera que els objectius 
fixats s’han adreçat a avaluar els procediments de control intern establerts per a la salva-
guarda i control dels actius i a obtenir una raonable seguretat que la informació econo-
micofinancera es presenta conforme als principis comptables que són d’aplicació a l’en-
titat i que el desenvolupament de la seva activitat s’ha realitzat d’acord amb la legalitat 
vigent.  
 
Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix a l’exercici 2008, encara que quan ha estat 
necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació posterior. També 
s’han revisat alguns aspectes d’exercicis anteriors necessaris per a la fiscalització. 
  
En l’informe es fan constar les observacions que es desprenen del treball realitzat. 
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1.1.2. Metodologia i limitacions 

El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i procedi-
ments d’auditoria que s’han considerat necessaris per tal d’obtenir evidència adequada i 
suficient que permeti suportar les conclusions d’aquest informe. 
 
La Fundació va formar part de la mostra d’entitats fiscalitzades en l’informe 13/2009, 
Contractació de serveis externs d’hospitals de la Xarxa hospitalària d’utilització pública de 
Catalunya (XHUP) de l’exercici 2006, realitzat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
en el qual es van analitzar dos contractes de la Fundació, el primer corresponent als 
serveis de neteja, bugaderia i alimentació i el segon corresponent al servei de la contrac-
tació externa de la Gerència de la Fundació. Atesa la data de l’informe per l’exercici 2008 
no s’ha pogut fer el seguiment del compliment de les observacions realitzades, però en 
l’apartat corresponent se n’analitza l’evolució. 
 
Al llarg de l’informe de fiscalització s’esmenten els casos en què el treball de fiscalització 
ha estat sotmès a limitacions. 
 
La Fundació, per a la presentació dels seus estats financers corresponents a l’exercici 
2008, ha aplicat el Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest pla entrava en vigor l’1 de gener del 2009, si bé, d’acord amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat ja es podia aplicar durant l’exercici 2008. Segons 
el pla, en el primer exercici d’aplicació la informació no ha de ser comparada amb la de 
l’exercici anterior. La Fundació, d’acord amb aquesta alternativa no ha presentat els 
comptes comparatius.  
 
La fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes mostra una anàlisi comparativa 
entre els saldos inicials i els finals de l’exercici fiscalitzat dels comptes del Balanç de si-
tuació utilitzats d’acord amb la nomenclatura que estableix el Decret 259/2008 (vegeu 
2.1). Pel que fa al Compte de resultats, es presenten únicament els imports de l’exercici 
2008. 
 
Els imports que consten en el Balanç de situació i en el Compte de resultats, en alguns 
casos discrepen dels imports del major. Aquesta diferència es reflecteix en els quadres de 
l’informe per imports immaterials. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Creació i objecte 

La Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà és una entitat sense finalitat de lucre 
que es regeix per les disposicions de la seva Carta fundacional; els seus Estatuts –la 
redacció actual dels quals és del 22 de febrer de 1995–, i altres normes legalment apli-
cables. 
 
D’acord amb els seus Estatuts, la Fundació té el seu domicili a les Cases Consistorials de 
Puigcerdà, a la Plaça de l’Ajuntament núm. 1. 
 
L’objecte tradicional de la Fundació, d’acord amb l’article sisè dels seus Estatuts, ha estat 
l’acolliment a l’Hospital de Puigcerdà de malalts amb escassos recursos econòmics natu-
rals del municipi de Puigcerdà o que hi hagin residit efectivament durant més de deu anys. 
 
En els estatuts s’especifica que aquest objecte queda adaptat als temps actuals de forma 
que la finalitat de la Fundació és la prestació de serveis d’assistència sanitària. Aquests 
serveis abasten l’assistència i tractament medicoquirúrgic de tots aquells malalts o acci-
dentats, residents o transeünts que necessitin cures facultatives, ja siguin d’entitats pú-
bliques o privades amb les quals s’hagi subscrit el corresponent conveni, concert o con-
tracte, o per compte propi.  
 
La Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà presta l’assistència sanitària espe-
cialitzada en l’Hospital de Puigcerdà, l’atenció sociosanitària en la residència de Puigcerdà 
i l’atenció ambulatòria dels diversos centres d’atenció primària dels municipis de la co-
marca de la Cerdanya (quadre 1.2.A). 
 
Quadre 1.2.A: Relació dels serveis assistencials prestats per la Fundació 
Població Activitat Centres 

Puigcerdà Atenció especialitzada Hospital de Puigcerdà 
 Atenció sociosanitària Residència de Puigcerdà 
 Atenció primària CAP Puigcerdà 
Alp Atenció primària CAP Alp 
Bellver de Cerdanya Atenció primària CAP Bellver de Cerdanya 
Bolvir Atenció primària Consultori de Bolvir 
Fontanals de Cerdanya Atenció primària Consultori de Fontanals de Cerdanya 
Ger Atenció primària CAP Ger 
Guils de Cerdanya Atenció primària Consultori de Guils de Cerdanya 
Llívia Atenció primària CAP Llívia 
Meranges Atenció primària Consultori de Meranges 
Prats (Prats i Sansor) Atenció primària Consultori de Prats i Sansor 
Prullans Atenció primària Consultori de Prullans 

Font: Documentació facilitada per la Fundació. 

 
Per la seva banda, la Fundació també disposa d’uns terrenys al nucli d’Age, dels quals no 
obté cap recurs. 
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1.2.2. Estructura organitzativa 

L’òrgan de govern i d’administració de la Fundació és el Patronat, el qual té totes les fa-
cultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals. 

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per nou patrons designats de la següent ma-
nera: l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Puigcerdà, que en serà el president o pre-
sidenta, quatre patrons membres de la corporació i quatre patrons més designats per la 
corporació. Entre aquests darrers vuit patrons es nomena un vicepresident o vicepre-
sidenta, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera. 
 
La composició del Patronat durant l’exercici 2008 va ser la següent: 
 

President:  Joan Planella i Casasayas, alcalde de Puigcerdà. 
 

Vocals:  Joan Guinot Rosell, primer tinent d’alcalde 
 Ramon Serra Codinachs, regidor 
 Lourdes Porta Ribot, regidora 
 Jean-Jaques Fortuny, membre designat per la corporació municipal 
 Joan Llombart Padrós, membre designat per la corporació municipal 
 Albert Casadevall Guifré, membre designat per la corporació municipal. 
 Pilar Delgado Carramiñana, tresorera, designada per la corporació municipal 
 Daniel Hilario García, secretari, tercer tinent d’alcalde 

 
Durant l’exercici 2008 no es va nomenar cap patró per al càrrec de vicepresident o vice-
presidenta. En la sessió del Patronat de 5 d’octubre del 2009 Joan Guinot Rosell va ser 
nomenat per al càrrec de vicepresident. 
 
La Gerència de la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà està externalitzada 
amb l’empresa CHC Consultoria i Gestió, SA, mitjançant contracte de servei de direcció i 
assessorament. 
 
La Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà participa en el 50% de la UTE Fun-
dació Privada Hospital de Puigcerdà, RACC Serveis Mèdics, SA, que presta els serveis 
mèdics a l’estació d’esquí de La Molina. 
 
 
1.2.3. Control financer 

En data 5 d’octubre 2009 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL va emetre l’informe d’au-
ditoria de la Fundació per a l’exercici 2008. L’opinió d’auditoria va ser amb excepcions per 
una limitació a l’abast relacionada amb la documentació referida a la provisió comptabilit-
zada per la Fundació per 169.259,03 €, i per tres incerteses: la comptabilització d’una pre-
visió d’ingressos per 470.200,00 €, que a la data de l’informe es trobava pendent de forma-
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lització i aprovació pel CatSalut; la validació pel CatSalut del cost de l’increment retributiu 
derivat de l’aplicació del VII Conveni de la XHUP, que estava pendent, i el cost del futur 
trasllat de l’hospital al nou Hospital Transfronterer de la Cerdanya. 
 
 
1.2.4. Normativa 

La normativa d’aplicació a la Fundació, és, entre altra, la següent: 
 
• Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny. 

• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, que aprova el reglament de la Llei de con-
tractes del sector públic.  

• Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions de Catalunya. 

• Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques. 

• Decret 43/2003, del 20 de febrer, pel qual s’aprova el Pla privat de les fundacions pri-
vades catalanes. 

• Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
1.2.5. Informació objecte d’examen 

La informació objecte d’examen ha estat el Balanç de situació, el Compte del resultat 
economicopatrimonial, la Memòria, l’Estat de canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos 
d’efectiu de la Fundació, tots ells referits a l’exercici 2008. 
 
 
 
2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

D’acord amb l’objecte i l’abast del present informe, expressats en l’apartat 1.1.1, el treball 
de fiscalització es presenta a continuació en cinc apartats, que responen a la presentació 
del canvi de pla comptable (apartat 2.1) a la fiscalització del Balanç de situació (apartat 
2.2), del Compte de resultats (apartat 2.3), del personal (apartat 2.4) i de la contractació 
(apartat 2.5).  
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2.1. IMPLANTACIÓ DEL NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 

Els comptes anuals de la Fundació a 31 de desembre del 2007 es van presentar d’acord 
amb el Decret 43/2003, del 20 de febrer, que va aprovar el Pla de comptabilitat de les 
fundacions privades catalanes. El 23 de desembre del 2008 es va aprovar el Decret 
259/2008, corresponent al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions sub-
jectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el pla que ha utilitzat la Fun-
dació per elaborar els seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2008. 
 
D’acord amb els Estatuts de la Fundació, la comptabilitat s’ha d’ajustar a les normes de 
comptabilitat general i a les exigències de la legislació aplicable. 
 
Atès que segons el nou Pla general de comptabilitat el primer any d’aplicació del pla no cal 
presentar els comptes de l’any anterior a efectes de comparació, per tal de poder efectuar 
l’anàlisi dels moviments de l’exercici, els quadres continguts en aquest informe inclouen les 
dades de l’inici i del final de l’exercici fiscalitzat. 
 
D’altra banda els ajustaments i reclassificacions fets en els comptes per aplicació del nou 
Pla de comptabilitat es presenten en el quadre següent, d’acord amb la informació que 
consta en la memòria de l’exercici 2008 de la Fundació. 
 
Quadre 2.1.A: Comparació del Balanç de situació per a l’exercici 2008 
ACTIU 1.1.2008 Ajustaments i reclassificacions 

adaptació al Decret 259/2008 
31.12.2007 

    

Actiu no corrent 10.196.903,25 (296,29) 10.197.199,54 
Immobilitzat intangible 1.203.637,97 (16.982,21) 1.220.620,18 
Immobilitzat material 8.125.026,77 (851.256,30) 8.976.283,07 
Inversions immobiliàries  868.238,51 868.238,51 - 
Despeses per interessos diferits - (296,29) 296,29 

    

Actiu corrent 5.677.824,41 (157.475,00) 5.835.299,41 
Existències 153.394,75 - 153.394,75 
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 5.359.222,84 (157.475,00) 5.516.697,84 
Inversions financeres a curt termini 39.207,55 - 39.207,55 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 125.999,27 - 125.999,27 

    

Total Actiu 15.874.727,66 (157.771,29) 16.032.498,95 
    

PASSIU  1.1.2008 Ajustaments i reclassificacions 
adaptació al Decret 259/2008 

31.12.2007 

    

Patrimoni net 5.585.570,17 456.957,73 5.128.612,44 
Fons dotacionals o fons socials  1.554.081,57 - 1.554.081,57 
Reserves 456.957,73 456.957,73 - 
Excedents d’exercicis anteriors (32.868,07) - (32.868,07)
Excedent de l’exercici 156.724,10 - 156.724,10 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.450.674,84 - 3.450.674,84 

    

Passiu no corrent 4.082.352,92 (614.432,73) 4.696.785,65 
Provisions a llarg termini 359.531,09 - 359.531,09 
Deutes a llarg termini 3.722.821,83 (614.432,73) 4.337.254,56 

    

Passiu corrent 6.206.804,57 (296,29)  6.207.100,86 
Deutes a curt termini 2.761.633,63 (296,29) 2.761.929,92 
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 3.445.170,94 - 3.445.170,94 

    

Total Passiu 15.874.727,66 (157.771,29) 16.032.498,95 
Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la Fundació, exercici 2008. 
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La reclassificació dels 16.982,21 € de l’Immobilitzat intangible i dels 851.256,30 € de l’Im-
mobilitzat material es va realitzar contra el compte d’Inversions immobiliàries, per la suma 
de 868.238,51 €, ja que d’acord amb el Decret 259/2008 s’han de comptabilitzar com a 
Inversions immobiliàries els actius no corrents que siguin immobles i que es posseeixin per 
obtenir rendes, plusvàlues o ambdues coses. En aquest cas es tracta dels immobles que 
va rebre la Fundació com a herència, alguns dels quals estan llogats (vegeu 2.2.1.3). 
 
La Fundació ha donat de baixa, d’acord amb el nou pla, les despeses per interessos 
diferits per import de 296,29 € amb contrapartida a Deutes a curt termini. 
 
L’import de 157.475,00 €, corresponent a Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar, s’ha donat de baixa contra els Fons propis de la Fundació. Al 
tancament de l’exercici 2008 la Fundació va considerar aquest import com un error del 
saldo comptabilitzat amb el CatSalut corresponent a l’exercici 2007. 
 
Per altra banda s’ha disminuït en 614.432,73 € el compte de Deutes a llarg termini, per 
incorporar l’actualització del valor de l’import a pagar, de 2.696.932,57 €, a la Tresoreria 
general de la Seguretat Social (vegeu 2.2.2.4). 
 
De les regularitzacions dels comptes Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis, 
i Deutes a llarg termini, en resulta un efecte net de 456.957,73 €, que fa incrementar els 
Fons propis mitjançant l’increment de les Reserves.  
 
 
2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 

El Balanç de situació de la Fundació Privada de l’Hospital de Pobres de Puigcerdà, cor-
responent a 31 de desembre del 2008 presentava un volum d’actiu i de passiu de 
14.767.838,60 €, el qual ha experimentat, en relació amb l’inici de l’exercici 2008, un de-
crement del 7,0% (quadre 2.2.A). 

L’anàlisi de l’estructura econòmica al tancament de l’exercici 2008 mostra un actiu no cor-
rent que representa el 67,6% de l’actiu. L’immobilitzat material és la partida més signifi-
cativa amb un 54,0%. 
  
Pel que fa a l’estructura financera de la Fundació, el patrimoni net suposava un 35,9% del 
passiu. 
 
El passiu no corrent de l’entitat suposava el 28,1% del total, pel que fa al deutes amb 
venciment dins l’exercici següent, es componia dels Deutors a curt termini. que significa-
ven el 17,3% i dels Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini, que signifi-
caven el 18,7%, ambdós percentatges referits al total del passiu. 
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Quadre 2.2.A: Balanç de situació 

ACTIU  31.12.2008 1.1.2008 Variació 
% 

Estructura 
patrimonial a 

31.12.2008 % 
     

Actiu no corrent 9.983.420,71 10.196.903,25 (2,1) 67,6 
Immobilitzat intangible 1.210.086,34 1.203.637,97 0,5 8,2 
Immobilitzat material 7.980.182,59 8.125.026,77 (1,8) 54,0 
Inversions immobiliàries  683.788,91 868.238,51 (21,2) 4,6 
Inversions financeres a llarg termini 109.362,87 - - 0,7 

     

Actiu corrent 4.784.417,89 5.677.824,41 (15,7) 32,4 
Existències 164.235,15 153.394,75 7,1 1,1 
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de 
serveis 

4.264.719,06 5.359.222,84 (20,4) 28,9 
 

Inversions financeres a curt termini 25.807,17 39.207,55 (34,2) 0,0 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 329.656,51 125.999,27 161,6 2,2 

     

Total Actiu 14.767.838,60 15.874.727,66 (7,0) 100,0 
     

PASSIU 31.12.2008 1.1.2008 Variació 
 % 

Estructura 
patrimonial a 

31.12.2008 % 
     

Patrimoni net 5.298.330,82 5.585.570,17 (5,1) 35,9 
Fons social 512.836,73 512.836,73 0 3,5 
Patrimoni rebut en cessió 1.041.244,84 1.041.244,84 0 7,1 
Reserves 456.957,73 456.957,73 0 3,1 
Romanent 4.287.459,05 4.130.734,95 3,8 29,0 
Resultats negatius d’exercicis anteriors (4.170.489,64) (4.163.603,02) 0,2 (28,2)
Excedent de l’exercici 18.285,45 156.724,10 (88,3) 0,1 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.152.036,66 3.450.674,84 (8,7) 21,3 

     

Passiu no corrent 4.156.048,54 4.082.352,92 1,8 28,1 
Provisions a llarg termini 280.574,57 359.531,09 (22,0) 1,9 
Deutes a llarg termini 3.875.473,97 3.722.821,83 4,1 26,2 

     

Passiu corrent 5.313.459,24 6.206.804,57 (14,4) 36,0 
Deutes a curt termini 2.557.292,40 2.761.633,63 (7,4) 17,3 
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 2.756.166,84 3.445.170,94 (20,0) 18,7 

     

Total Passiu 14.767.838,60 15.874.727,66 (7,0) 100,0 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la Fundació, de l’exercici 2008. 

 
 
2.2.1. Actiu 

A continuació es presenta la composició de l’actiu del Balanç de situació al tancament de 
l’exercici 2008 i les observacions de la fiscalització efectuada en aquesta àrea.  
 
 
2.2.1.1. Immobilitzat intangible 

A 31 de desembre del 2008, l’epígraf Immobilitzat intangible de la Fundació presentava un 
saldo net d’1.210.085,50 €, que suposava un 8,2% del total de l’actiu i un increment del 
0,5% respecte a l’inici de l’exercici (quadre 2.2.B). 
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Quadre 2.2.B: Immobilitzat intangible 

Epígrafs 31.12.2008 Altes Baixes 1.1.2008 

Aplicacions informàtiques 441.394,51 65.332,72 - 376.061,79 

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 1.041.244,84 - - 1.041.244,84 

Immobilitzat intangible brut 1.482.639,35 65.332,72 - 1.417.306,63 

Amortització acumulada (272.553,85) (58.885,19) - (213.668,66)

Immobilitzat intangible net * 1.210.085,50 6.447,53 - 1.203.637,97 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 
* Xifra que no coincideix amb la del Balanç de situació. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà del 21 de gener de 1998 va aprovar la cessió gratuïta 
a la Fundació d’uns terrenys del sector SUP-18 situat al Camí Vell de Llívia, propietat de 
l’Ajuntament de Puigcerdà, qualificats com a bé patrimonial, amb la finalitat que es cons-
truís una residència sociosanitària per a la gent gran. L’any 1998 l’arquitecte municipal de 
Puigcerdà va valorar la finca en 1.041.244,84 € i la comptabilització es va fer al compte 
Patrimoni rebut en cessió, per aquest import (vegeu 2.2.2.1). La Residència de Puigcerdà, 
Centre Sociosanitari de la Cerdanya va començar a funcionar el 12 de maig del 2000, 
d’acord amb la resolució del director general de Recursos Sanitaris i el secretari general 
del Departament de Benestar Social. 

2.2.1.2. Immobilitzat material 

A 31 de desembre del 2008, l’epígraf Immobilitzat material de la Fundació presentava un 
saldo net de 7.980.182,56 €, que suposava un 54,0% del total de l’actiu i un decrement de 
l’1,8% respecte a l’1 de gener del 2008. 
 
Quadre 2.2.C: Immobilitzat material 
Epígrafs 31.12.2008 Altes Baixes 1.1.2008 

Terrenys i béns naturals 109.517,13 - - 109.517,13 

Construccions 7.228.276,70 13.188,08 - 7.215.088,62 
Instal·lacions tècniques i maquinària 4.663.681,56 118.991,48 - 4.544.690,11 
Mobiliari 1.225.913,55 62.226,89 - 1.163.686,66 
Equips per a processos d’informació 317.033,34 28.731,83 (40.000,00) 328.301,51 

Elements de transport 19.218,46 - - 19.218,46 
Altre immobilitzat material 77.927,51 7.255,42 - 70.672,09 
Immobilitzacions materials en curs i acomptes 303.278,04 35.371,59 - 267.906,45 

Immobilitzat intangible brut 13.944.846,29 265.765,29 - 13.719.081,03 

Amortització acumulada (5.964.663,73) (370.609,47) - (5.594.054,26)

Immobilitzat intangible net * 7.980.182,56 (104.844,18) (40.000,00) 8.125.026,77 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 
* Xifra que no coincideix amb la del Balanç de situació. 

 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Terrenys i béns naturals per 109.517,13 € és anterior a 
l’any 1985 i no se sap a què correspon, atès que la Fundació no ha facilitat la docu-
mentació de suport anterior a l’any 1985.  
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El 2 de juny de 1998 la Fundació va signar un contracte d’obra amb l’empresa NECSO 
Entrecanales Cubiertas, SA per a la construcció de la Residència sociosanitària de 
Puigcerdà en els terrenys cedits per l’Ajuntament (vegeu 2.2.1.1). El preu de l’obra d’acord 
amb el contracte era de 4.438.730,13 €. D’altra banda el valor a partir de la memòria pre-
sentada per la Fundació corresponent a l’exercici 2000, any de finalització de la cons-
trucció de la residència, era 5.492.252,70 €, dels quals 3.470.922,02 € corresponien al valor 
de la construcció.  
 
La baixa de 40.000,00 € comptabilitzada en l’epígraf Equips de processos d’informació 
correspon a l’activació d’un mobiliari que era de la UTE Fundació Privada Hospital de 
Puigcerdà, RACC Serveis Mèdics, SA i que la Fundació va comptabilitzar erròniament en 
els seus actius; aquesta baixa hauria d’haver-se comptabilitzat, però, com a baixa de 
mobiliari, donat que es tractava de material i equips d’oficina. 
 
L’import d’Immobilitzacions materials en curs i a comptes es correspon amb el valor de la 
cuina de la Residència de Puigcerdà. Part del preu del menú que paga la Fundació a la 
concessionària del servei de cuina de la Residència, Carlos Rocha SL, es destina a cobrir 
el cost de la construcció, pagada pel concessionari del servei. Aquesta cuina passarà a 
ser propietat de la Fundació perquè n’hauria pagat tot el valor l’any 2010. L’alta de 
l’exercici es correspon amb la part pagada durant l’exercici 2008. L’informe 13/2009 de la 
Sindicatura va posar de manifest aquesta incidència fet que va originar la corresponent 
observació.  
 
L’amortització realitzada per la Fundació s’ha fet a partir de fitxers extracomptables.  
 
De la fiscalització d’aquest epígraf es posen de manifest les següents observacions: 
 

a) Documentació suport dels imports que componen l’epígraf Construccions 
 
La Fundació no ha facilitat documentació suport de la majoria dels 7.228.276,70 € compta-
bilitzats en l’epígraf Construccions. De la memòria de l’exercici 2000 es pot despendre que 
3.470.922,02 € es correspondrien amb l’import de construcció de la residència geriàtrica, 
però no hi ha cap certificació d’obra ni cap factura que acrediti l’import. Per altra banda, 
l’import del contracte de construcció tampoc s’ajusta a l’import comptabilitzat. 
 

b) Documentació suport dels imports que componen l’epígraf Instal·lacions tècniques 
i maquinària 

 
La Fundació no ha justificat el saldo inicial de 4.544.690,11 € de l’epígraf Instal·lacions 
tècniques i maquinària. D’acord amb la Memòria de l’exercici 2000 dins d’aquest epígraf hi 
hauria d’haver 1.800.601,22 € corresponents a la residència geriàtrica finalitzada durant 
l’any 2000, si bé això no ha quedat suportat per cap factura ni cap document. 
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c) Fitxers extracomptables d’immobilitzat i càlcul de la dotació de l’exercici 
 
La Fundació fa el seguiment del seu immobilitzat i el càlcul de les amortitzacions de cada 
exercici a partir d’uns fitxers extracomptables que no quadren amb els imports que 
apareixen en el Balanç de situació. Per tant, no es pot concloure satisfactòriament sobre la 
composició de l’immobilitzat de la Fundació ni tampoc de l’import dotat en l’exercici. 
  
 
2.2.1.3. Inversions immobiliàries 

A 31 de desembre del 2008, l’epígraf d’inversions immobiliàries de la Fundació presentava 
un saldo de 683.788,91 €, que suposava un 4,6% del total de l’actiu, i un decrement del 
21,2% respecte de l’1 de gener del 2008. 
 
En aquest epígraf es van comptabilitzar 868.238,51 € corresponents a onze edificis i quatre 
terrenys, situats a Puigcerdà i Bolvir, d’una mateixa herència que la Fundació va rebre, d’a-
cord amb l’acta notarial del 2 d’abril del 2005. L’acceptació de l’herència per part de la 
Fundació implicava el compliment d’unes obligacions, entre les quals cal destacar les se-
güents: la meitat dels lloguers que produeixin els immobles seran abonats a l’esposa del 
testador sense que suposin cap despesa per a ella i les finques llegades a la Fundació no 
es podran vendre durant un període de cent anys. 
 
En l’exercici 2008 s’han donat de baixa 184.449,60 € corresponents a la legítima que havia 
sol·licitat el fill del difunt que, l’acta notarial del 13 de desembre del 2008 donava per 
completament pagada i satisfeta. El fill renunciava a qualsevol altra reclamació legítima, 
complement o qualsevol altre dret que pogués derivar-se de l’herència. 
 
 
2.2.1.4. Inversions financeres a llarg termini 

A 31 de desembre del 2008, l’epígraf Inversions financeres a llarg termini de la Fundació, 
presentava un saldo de 109.362,87 €, que suposava un 0,7% del total de l’actiu.  
 
En data 16 d’octubre del 2008 el CatSalut va adjudicar provisionalment el contracte de 
serveis sanitaris d’atenció primària de la Cerdanya a la Fundació, per 2.187.257,41 €. Com 
a conseqüència d’aquesta adjudicació, i d’acord amb la Resolució corresponent, s’havia 
de constituir una garantia pel 5,0% de l’import d’adjudicació. Aquesta garantia es va 
constituir l’11 de novembre del 2008, per 109.362,87 €. 
 
 
2.2.1.5. Existències 

A 31 de desembre del 2008 el saldo dels comptes d’existències de la Fundació ascendia a 
164.235,15 €, que suposava un 1,1% del total dels actius de la Fundació, i un increment del 
7,1% respecte al saldo a 1 de gener del 2008 (quadre 2.2.D). 
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Quadre 2.2.D: Existències 

Epígrafs 31.12.2008 1.1.2008 Variació 

Fàrmacs específics 39.903,96 37.646,21 2.257,75 

Instrumental sanitari 14.863,95 18.082,25 (3.218,30)

Material rebutjable 95.328,46 84.872,11 10.456,35 

Altres materials 14.138,78 12.794,18 1.344,60 

Total 164.235,15 153.394,75 10.840,40 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008, la Fundació. 

 
La variació d’existències de l’exercici va ser de 10.840,40 €. 
 
 
2.2.1.6. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 

cobrar 

A 31 de desembre del 2008 el saldo del compte Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar de la Fundació ascendia a 4.264.719,06 €, que supo-
sava un 28,9% del total dels actius de la Fundació, i un decrement del 20,4% respecte al 
saldo a 1 de gener del 2008 (quadre 2.2.E). 
 
Quadre 2.2.E: Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

Epígrafs 31.12.2008 1.1.2008 Variació 

Mútues i entitats asseguradores 369.984,66 321.814,87 15,0 

Usuaris particulars 457.749,89 407.975,61 12,2 

Hospital Transfronterer de la Cerdanya 145.101,77 - - 

Usuaris de la residència 143.232,73 - - 

CatSalut 3.006.528,01 4.401.427,28 (31,7)

AGI CatSalut 16.885,33 36.190,32 (53,3)

ICASS 39.767,86 42.199,40 (5,8)

SEM 129.650,65 195.824,85 (33,8)

Clients de dubtós cobrament 134.247,23 134.237,23 - 

Deutors diversos 7.044,85 5.027,20 40,1 

Deteriorament de valors de crèdits per activitats (185.473,92) (185.473,92) - 

Total 4.264.719,06 5.359.222,84 (20,4)

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
L’import classificat com a Mútues i entitats asseguradores, de 369.984,66 €, comprèn tant 
saldos amb mútues com saldos amb clients particulars.  
 
L’import classificat com a Usuaris particulars, de 457.749,89 €, es correspon amb els sal-
dos pendents de cobrament per diversos conceptes: Assurance Maladie (servei francès 
de salut) per 275.994,79 €, imports pendents corresponents a diferents mútues, així com 
de clients diversos. Durant l’exercici 2009 s’han proveït imports de dubtós cobrament per 
140.360,32 €.  
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El saldo pendent de cobrament amb l’Hospital Transfronterer de 145.101,77 €, es corres-
pon amb la totalitat de l’import facturat per la Fundació a l’Hospital Transfronterer per les 
diverses gestions realitzades en nom seu i que per manca de personal assumia la Fun-
dació. La totalitat d’aquestes despeses es va repercutir a l’Hospital Transfronterer i les fac-
tures corresponents van ser pagades per l’Hospital Transfronterer el 5 de febrer del 2009.  
 
El saldo que apareix en l’epígraf Usuaris de la residència, de 143.232,73 €, correspon a 
diferents tipus d’assistència prestada als usuaris (quadre 2.2.F).  
 
Quadre 2.2.F: Usuaris de la residència 
Epígrafs 31.12.2008

Usuaris residència 91.604,25
Usuaris hospital de dia 1.488,22
Usuaris sociosanitaris 19.799,50
Centre de dia privat 7.183,64
Usuaris acolliment públic 23.157,12
Total 143.232,73

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
Durant l’exercici 2009 la Fundació ha proveït per insolvències 10.375,00 € de l’epígraf 
Usuaris de la residència. 
 
El saldo amb el CatSalut es corresponia als imports pendents de cobrament, d’acord amb 
les diverses clàusules del concert signat. El decrement de l’import pendent de cobrament 
respecte a l’exercici anterior és degut a la reducció del període mitjà de cobrament.  
 
El 31 de desembre del 2008, la Fundació tenia comptabilitzats Clients de dubtós co-
brament, per 134.247,23 €, el mateix import que l’exercici anterior, mentre que l’import de 
Deteriorament de crèdits per activitats, era de 185.473,92 €, també el mateix que l’exercici 
anterior. Aquesta diferència, així com l’import comptabilitzat en ambdós conceptes no han 
estat justificats per la Fundació. 
 
Durant l’exercici 2009 s’han regularitzat aquests comptes i com a conseqüència de la 
regularització s’ha obtingut un increment dels Fons propis de 51.226,69 €, corresponents a 
la diferència entre l’import comptabilitzat com a Clients de dubtós cobrament i l’import 
proveït. 
 
Al mateix temps la Fundació ha realitzat una provisió per deterioraments durant l’exercici 
2009 per 150.735,52 €.  

Per altra banda la Fundació tenia comptabilitzat, dins l’epígraf Deutors a curt termini, al 
tancament de l’exercici 2008 un saldo deutor amb el proveïdor Bugaderia Industrial 
L’Enclau, SL per 59.649,23 €. Aquest proveïdor va ser circularitzat i va confirmar l’import 
pendent de cobrament. Per altra banda, el Jutjat Mercantil número 1 de Girona té un 
procediment concursal amb el proveïdor en el qual consta la Fundació dins de la llista de 
creditors de l’entitat. 
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De la fiscalització d’aquest epígraf es posen de manifest les següents observacions: 
 

a) Classificació dels imports dels epígrafs Mútues i entitats asseguradores i Usuaris 
particulars 

 
Els imports dels deutors comptabilitzats en els epígrafs Mútues i entitats asseguradores i 
Usuaris particulars no es corresponen amb la naturalesa dels conceptes específics que cal 
comptabilitzar en cadascun dels epígrafs; en ambdós comptes es troben comptabilitzats 
indistintament imports corresponents a mútues i a particulars. 
  

b) Seguiment i composició dels imports pendents de cobrament de Mútues i entitats 
asseguradores, Usuaris particulars i Usuaris de residència 

 
La Sindicatura de Comptes en el transcurs de la seva fiscalització no ha obtingut cons-
tància que la Fundació hagi realitzat cap actuació per reclamar als deutors els imports 
pendents de cobrament. 
 

c) Antiguitat dels saldos dels epígrafs Mútues i entitats asseguradores, Usuaris 
particulars i Usuaris de residència 

 
La totalitat de l’import pendent de cobrament, a 31 de desembre del 2008, pels conceptes 
Mútues i entitats asseguradores, Usuaris particulars i Usuaris de residència era de 
970.967,28 € mentre que la provisió existent era de 185.473,92 €. 
 
D’altra banda, la Fundació no disposa del desglossament per deutor i antiguitat dels 
imports que consten comptabilitzats en aquests comptes. 
 
A partir dels majors facilitats per la Fundació es desprèn que el 40% del saldo al finalitzar 
l’exercici 2008 és anterior a l’exercici 2002.  
 
La Sindicatura considera que, atès que manca una anàlisi d’aquests saldos que permeti 
conèixer els deutors i l’antiguitat dels deutes, la provisió pels saldos deutors de dubtós co-
brament de l’exercici hauria de ser considerablement més elevada fins a situar-se al voltant 
de 800.000,00 €, que correspondria a una aproximació del saldo de deutors amb antiguitat 
superior a l’any.  

d) Saldo pendent de cobrament amb el proveïdor Bugaderia Industrial L’Enclau, SL 
 
La Sindicatura no es pot manifestar sobre la raonabilitat de l’import de 59.649,23 €, que 
tenia pendent de cobrament la Fundació al 31 de desembre del 2008 amb el proveïdor 
Bugaderia Industrial L’Enclau, SL1.  
 

 
1. El text d’aquest paràgraf ha estat modificat arran de l’acceptació de l’al·legació núm. 7 presentada per l’entitat. 
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2.2.1.7. Inversions financeres a curt termini 

A 31 de desembre del 2008 el saldo dels comptes d’inversions financeres a curt termini de 
la Fundació, ascendia a 25.807,17 €, que suposava un decrement del 34,2% respecte al 
saldo a l’inici de l’exercici 2008. 
 

2.2.1.8. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

A 31 de desembre del 2008 el saldo de l’epígraf Efectiu i altres líquids equivalents era de 
329.656,51 €, que suposaven un 2,2% del total de l’actiu i un increment respecte al saldo a 
l’inici de l’exercici 2008 del 161,6%. 
 
La pràctica totalitat d’aquest saldo estava format pels comptes corrents que manté la 
Fundació amb diverses entitats financeres. 
 
De la fiscalització d’aquest epígraf es posen de manifest les següents observacions: 
 

a) Compte corrent amb Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
D’acord amb la resposta facilitada per Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en data 6 
de juny del 2008, la Fundació va obrir un compte en aquesta entitat financera, que al 
tancament de l’exercici 2008 tenia un saldo de 4.129,56 €, que no constava en la 
comptabilitat de la Fundació. Així mateix, tampoc hi constaven els cobraments i pagaments 
vinculats a aquest compte. 
 

b) Signatura bancària 
 
Un metge de l’hospital té signatura en diverses comptes d’entitats financeres de la Fun-
dació sense que consti cap autorització expressa dels òrgans estatutaris competents. 

c) Arqueig de caixa 
 
Durant la realització del treball de camp dut a terme per a la fiscalització dels comptes 
anuals de l’exercici 2008 no s’ha trobat constància que la Fundació realitzés arqueig de 
caixa en finalitzar l’exercici fiscalitzat. 

2.2.2. Passiu 

2.2.2.1. Fons propis 

Al tancament de l’exercici 2008 els fons propis de la Fundació eren de 2.146.294,16 €, que 
suposaven un 14,5% del total de l’estructura financera de l’entitat i un increment de l’1,0% 
respecte a l’inici d’exercici (quadre 2.2.G). 
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Quadre 2.2.G: Fons propis 
Epígrafs 31.12.2008 Altes Baixes Traspassos 1.1.2008 

Fons social 512.836,73 -  - 512.836,73 
Patrimoni rebut en cessió 1.041.244,84 -  - 1.041.244,84 
Reserves 456.957,73 - - - 456.957,73 
Romanent 4.287.459,05 - - 156.724,10 4.130.734,95 
Resultats negatius 
d’exercicis anteriors 

(4.170.489,64) (6.886,62) - - (4.163.603,02)

Excedent 18.285,45 18.285,45 - (156.724,10) 156.724,10 
Total 2.146.294,16 11.398,83 - - 2.134.895,33 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
La composició del Fons social prové en part del saldo diferencial obtingut a partir de 
l’import que es va calcular l’any 1983, any en què comencen els registres comptables de 
l’entitat, i que suposava 479.818,00 €. Aquest import es va trobar per diferència entre els 
actius i passius de la Fundació que va quantificar l’informe d’auditoria de l’any 1984.  
 
A partir d’aquesta quantificació inicial, es van imputar en el compte Fons social imports per 
un valor conjunt de 33.018,73 € fins al 31 de desembre de 1993, data a partir de la qual el 
Fons social s’ha mantingut constant. 
  
L’import comptabilitzat com a Patrimoni rebut en cessió es correspon amb la valoració del 
terreny cedit per l’Ajuntament de Puigcerdà per a la construcció de la Residència (vegeu 
2.2.1.1). 
 
Dins l’epígraf Romanent hi ha comptabilitzat l’excedent que va obtenir la Fundació des de 
l’any 2002 fins al 2007.  
 
L’exercici 2002 la Fundació va vendre un terreny situat al nucli d’Age, per un import 
d’1.965.309,59 €. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant Resolució del 12 de març del 2002 va autoritzar a la Fundació la 
venda de la finca perquè el preu obtingut es pogués destinar a la cancel·lació de part dels 
crèdits que es van sol·licitar per a la construcció de la Residència Geriàtrica de Puigcerdà. 
El resultat economicopatrimonial de l’any 2002 va ser d’1.530.187,00 €, resultat que es va 
traspassar a Romanent.  
 
En l’exercici 2003 es va realitzar una altra venda d’un terreny del nucli d’Age, per un import 
de 2.262.993,87 €. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya per Resolució del 20 de juny del 2003 va autoritzar la venda de la finca, amb un 
preu mínim d’1.476.252,11 €. Per la seva banda el resultat de l’exercici 2003 va ser de 
2.124.117,27 € que es van traspassar al compte de Romanent. Els resultats obtinguts du-
rant els exercicis 2004, 2005, 2006 i 2007 han estat positius i han suposat uns beneficis 
conjunts de 633.154,78 €, traspassats igualment al compte de Romanent. 
 
Dins l’epígraf Resultats negatius d’exercicis anteriors, trobem comptabilitzades la totalitat 
de les pèrdues obtingudes per la Fundació des de l’any 1983 fins a l’any 2001, últim any en 
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què la Fundació obté un resultat negatiu, més els 6.886,62 € de pèrdues produïts durant 
l’exercici 2008 per la imputació del 50,0% de les pèrdues obtingudes per la UTE Fundació 
Privada Hospital de Puigcerdà, RACC Serveis Mèdics, SA, en la qual la Fundació participa 
al 50%. 
 
 
2.2.2.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

A 31 de desembre del 2008 l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts presentava 
un import de 3.152.036,66 €, que significava el 21,3% de l’estructura financera de l’entitat i 
un decrement del 8,7% respecte a l’inici de l’exercici (quadre 2.2.H). 
 
Quadre 2.2.H: Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Concepte 31.12.2008 Traspàs a 
resultats 

Baixes 
exercici 

2008 

Altes 
exercici 

2008 

Valor a 
1.1.2008 

Import 
atorgat de la 

subvenció 
       

Total subvencions a l’Hospital 2.075.497,58 (86.369,81) - - 2.161.867,39 3.039.322,74 
Subvencions 1986 29.209,18 (1.081,83) - - 30.291,02 54.091,09 
Subvencions 1987 67.313,35 (2.404,05) - - 69.717,40 120.202,42 
Subvencions 1988 168.271,23 (5.802,45) - - 174.073,68 290.122,76 
Subvencions 1989 13.481,74 (449,39) - - 13.931,13 22.469,53 
Subvencions 1990 60.840,07 (1.961,39) - - 62.801,46 98.069,49 
Subvencions 1991 221.841,08 (6.932,54) - - 228.773,62 346.626,73 
Subvencions 1992 88.092,08 (2.669,46) - - 90.761,54 133.472,83 
Subvencions 1993 29.425,55 (865,46) - - 30.291,01 43.272,87 
Subvencions 1994 113.591,29 (3.245,47) - - 116.836,76 162.273,27 
Subvencions 1995 89.483,97 (2.485,67) - - 91.969,64 124.283,29 
Subvencions 1996 194.666,20 (5.261,20) - - 199.927,40 263.062,39 
Subvencions 1999 (2.986,09) - - - (2.986,09) 71.520,44 
Servei Català de la Salut 2002 1.002.267,92 (53.210,90) - - 1.055.478,82 1.309.855,63 
       

Total subvencions a la residència 355.399,02 (65.169,91) - - 420.568,94 881.856,94 
Recursos energètics 2000 14.767,95 (606,90) - - 15.374,86 20.230,07 
Dept. Benestar Social 2000 0,01 (18.781,63) - - 18.781,63 150.253,03 
Ajuntament de Bolvir 2000 22.672,00 (552,98) - - 23.224,98 27.648,82 
Ajuntament de Guils 2000 28.131,85 (686,14) - - 28.817,99 34.307,11 
Ajuntament de Fontanals 2000 34.794,49 (848,67) - - 35.643,16 42.432,47 
Ajuntament de Manresa 2000 19.713,19 (480,81) - - 20.194,00 24.040,48 
Ajuntament d’Alp 2000 93.637,68 (2.283,85) - - 95.921,53 114.192,30 
Dept. Benestar Social 2001 126.212,55 (3.005,06) - - 129.217,61 150.253,03 
Ajuntament de Puigcerdà 2001 (0,01) (37.563,26) - - 37.563,25 300.506,05 
Ajuntament de Llívia 2002 15.469,31 (360,61) - - 15.829,92 17.993,58 
       

Total subvencions al part 37.351,15 - - 37.351,15 - 37.351,15 
Subvenció al part natural 37.351,15 -  37.351,15 - 37.351,15 
       

Total donacions i llegats de 
capital 

683.788,91 - (184.449,60) - 868.238,51 868.238,51 

Donacions i llegats de capital 683.788,91 - (184.449,60) - 868.238,51 868.238,51 
       

Total subvencions diverses  3.152.036,66 (151.539,72) (184.449,60) 37.351,15 3.450.674,84 4.826.769,34 

Imports en euros. 
Font: Detall extracomptable de la Fundació a tancament exercici 2008. 
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La subvenció concedida d’1.309.855,63 € es correspon amb la que consta en el conveni 
signat en data 11 de gener del 2002, entre la Generalitat de Catalunya, el CatSalut i la 
Fundació. La subvenció era per a la construcció d’un centre d’atenció primària i la moder-
nització del servei d’urgències per 1.051.771,18 €, incrementats, en data 24 de desembre 
del 2002, en 258.084,45 €.  
 
D’acord amb el conveni signat, un cop es recepcionés l’obra s’havia de realitzar la cessió 
d’ús gratuïta del centre d’atenció primària al CatSalut per un període de vint anys. 
 
La subvenció al part natural va ser atorgada pel CatSalut en data 26 de novembre del 2008 
per un total de 49.333,33 €, si bé el CatSalut va reconèixer una despesa pressupostària per 
import de 37.351,15 €.  
 
L’import comptabilitzat en l’apartat Donacions i llegats de capital, així com la baixa de 
l’exercici, es correspon amb els terrenys i edificacions rebuts per una herència (vegeu 
2.2.1.3). 
 
La Fundació traspassa a Resultats la part de la subvenció que amortitza cada any. L’import 
traspassat a Resultats durant l’exercici 2008 va ser de 151.539,72 €. 
 
De la fiscalització d’aquest epígraf es posa de manifest la següent observació: 
 

Documentació suport de les subvencions rebudes 
 
De les subvencions comptabilitzades per un import total de 3.152.036,66 €, la Fundació no 
ha facilitat la documentació suport corresponent a subvencions comptabilitzades per 
2.430.896,60 € (subvencions a l’hospital i subvencions a la residència), si bé traspassa a 
resultats els imports en funció de la vida útil. Per tant, la Sindicatura no pot validar la 
correcta imputació en el Compte de resultats dels imports traspassats. 
 
 
2.2.2.3. Provisions a llarg termini 

A 31 de desembre del 2008 l’epígraf Provisions a llarg termini presentava un import de 
280.574,56 €, que significava l’1,9% de l’estructura financera de l’entitat i un decrement del 
22,0% respecte a l’inici de l’exercici (quadre 2.2.I). 
 
Quadre 2.2.I: Provisions a llarg termini 
Concepte 31.12.2008 Altes Baixes 1.1.2008 

Previsions per premi 25 anys treballats 111.315,54 34.866,22 - 76.449,31 
Provisió per recàrrecs Seguretat Social - - (44.562,01) 44.562,01 
Provisió per responsabilitats 169.259,03 50.239,26 (119.500,00) 238.519,77 
Total provisions a llarg termini 280.574,56 85.105,48 (164.062,01) 359.531,09 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008, la Fundació. 
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La previsió pel premi de vint-i-cinc anys treballats es correspon a la provisió per premi de 
fidelitat que preveu el VII Conveni de la XHUP. El càlcul realitzat per la Fundació correspon 
amb l’estimació dels imports que correspondrien als treballadors que optarien per la com-
pensació en metàl·lic corresponent a una mensualitat.  
 
La provisió comptabilitzada en concepte de moratòria per a la Seguretat Social es va donar 
de baixa durant l’exercici 2008 (vegeu 2.3.4). 
 
De la fiscalització d’aquest epígraf cal fer la següent observació: 
 

Documentació suport de la provisió per responsabilitats 
 
La Fundació no ha facilitat la documentació suport que permeti validar els 169.259,03 € 
comptabilitzats sota l’epígraf Provisions per responsabilitats, ni tampoc el moviment de 
l’exercici dins d’aquest epígraf, que suposa un efecte net de 69.260,74 €. 
 
 
2.2.2.4. Deutes a llarg termini 

L’epígraf Deutes a llarg termini a 31 de desembre del 2008 presentava un saldo de 
3.875.472,54 €, que suposava un 26,2% del total del passiu de la Fundació, i un increment 
del 4,1% respecte a l’inici de l’exercici (quadre 2.2.J): 
 
Quadre 2.2.J: Deutes a llarg termini 
Epígraf 31.12.2008 Altes Baixes 1.1.2008 

Préstec amb entitat de crèdit 186.416,27 186.416,27 - - 
Préstec residència Caixa Catalunya 1.505.178,07 - (69.115,68) 1.574.293,75 
Llarg termini arc quirúrgic - - (7.356,99) 7.356,99 
Préstec Ross 43.475,97 - (15.195,28) 58.671,25 
Llarg termini De Lage 0,35 0,35 - - 
Llarg termini Telefònica - 5.389,42 (5.389,42) - 
Seguretat Social 2.082.499,85 - - 2.082.499,85 
Provisió llarg termini Fermon 51.431,15 51.431,15 - - 
Creditors llarg termini 2.768,63 2.768,63 - - 
Creditors arrendament financer Telecod 3.702,25 3.702,25 - - 
Creditors a llarg termini * 3.875.472,54 249.708,07 (97.057,37) * 3.722.821,84 
Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 
* Xifra que no coincideix amb l’import del Balanç de situació. 

 
La Junta del Patronat va aprovar la sol·licitud d’un préstec, d’acord amb l’acta del 17 de 
març del 2008 de 400.000,00 €, per a fer front a les despeses corrents de la Fundació2. El 
21 d’abril del 2008 es va signar el préstec amb Caixa d’Estalvis de Catalunya per aquest 

 

 
2. Arran de l’acceptació de l’al·legació número 13 presentada per l’entitat, s’ha eliminat del text l’observació 
que s’havia fet al respecte. 
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import nominal amb venciment a tres anys i un tipus d’interès de l’euríbor més un 
diferencial. L’import a llarg termini pendent de vèncer corresponent al principal del préstec 
era de 186.416,27 €, mentre que l’import a curt termini era de 141.172,55 € (vegeu 2.2.2.5). 

El 25 de setembre de 1998 es va signar un contracte de préstec amb Caixa d’Estalvis del 
Penedès per un import de 3.846.477,47 €, amb un tipus d’interès nominal indexat amb 
l’IRPH (Índex de referència de préstecs hipotecaris) i un venciment al cap de vint-i-tres 
anys. Aquest préstec destinat al finançament de les obres i equipament de la residència de 
Puigcerdà va ser avalat per l’Ajuntament de Puigcerdà. El 9 de desembre del 2002, la 
Junta del Patronat de la Fundació, va decidir refinançar el préstec amb Caixa d’Estalvis de 
Catalunya. El 4 de febrer del 2003 es va signar el refinançament del préstec per 
2.000.000,00 € amb un interès anual de l’euríbor més un diferencial, amb venciment final el 
febrer del 2023.  
 
Al tancament de l’exercici 2008, l’import del principal pendent de venciment a llarg termini 
del préstec signat amb Caixa d’Estalvis de Catalunya era d’1.505.178,07 €, i l’import amb 
venciment a l’exercici 2009, de 79.013,16 € (vegeu 2.2.2.5). 
 
El 2 de març del 2007 es va signar un contracte de préstec amb Caixa d’Estalvis de 
Catalunya per 82.592,00 € per finançar la compra del programa informàtic de nòmines a 
l’empresa Ross Systems, d’acord amb l’acta de la Junta del Patronat del 12 de febrer del 
2007. El venciment final del préstec és l’any 2012 i el tipus d’interès aplicable era l’euríbor 
més un diferencial. L’import pendent de venciment a llarg termini en finalitzar l’exercici 
2008 era de 43.475,97 €, mentre que l’import amb venciment a l’exercici 2009 era de 
14.108,68 € (vegeu 2.2.2.5). 
 
El 7 d’agost de 1997 la Direcció General de la Tresoreria de la Seguretat Social va dictar 
una resolució de moratòria pel pagament del principal del deute amb la Seguretat Social 
de 2.710.242,71 €. Anualment la Direcció General de la Tresoreria de la Seguretat Social ha 
anat prorrogant aquesta moratòria. L’actual moratòria va ser dictada el 23 d’abril del 2008, i 
en ella es prorrogava el pagament pendent amb la Seguretat Social, que era de 
2.696.932,75 €, fins al desembre del 2008. 
 
Per a la comptabilització d’aquest deute, d’acord amb el nou Pla de comptabilitat, la 
Fundació ha calculat el valor actual net del deute aplicant una actualització del 5,0%. Així, 
el valor actual net d’aquest deute era de 2.082.499,85 € i la diferència, de 614.432,73 €, 
d’acord amb el pla de fundacions, s’ha aplicat a Fons propis. 
  
 
2.2.2.5. Deutes a curt termini 

L’epígraf Deutes a curt termini a 31 de desembre del 2008 presentava un saldo de 
2.557.292,40 €, que suposava un 17,3% del total del passiu de la Fundació, i un increment 
del 7,4% respecte a l’inici de l’exercici (quadre 2.2.K): 
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Quadre 2.2.K: Deutes a curt termini 

Epígraf 31.12.2008 Altes Baixes 1.1.2008 

Curt termini amb entitats de crèdit 141.172,55 48.050,71 - 93.121,84 

Préstec a curt termini de l’ICF 0,02 - - 0,02 

Préstec a curt termini Residència 79.013,16 79.013,16 - - 

Deute a curt termini Ross 14.108,68 14.108,68 - - 

Pòlissa de crèdit 2.261.195,03 2.261.195,57 (2.668.808,60) 2.668.808,06 

Curt termini arc quirúrgic * 6.402,10 - (3.589,40) 9.991,50 

Curt termini De Lage - 633,88 (633,88) - 

Curt termini telefònica 126,75 475,30 (348,55) - 

Provisió curt termini Fermon 24.383,53 32.218,53 (7.835,00) - 

Arrendament financer curt termini 6.142,84 6.142,84 - - 

Dipòsits a curt termini * 19.159,86 - - 19.159,86 

Altres deutes a curt termini 5.587,88 5.587,88 - - 

Creditors a curt termini 2.557.292,40 2.447.426,55 (2.681.215,43) 2.791.081,28 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2008 de la Fundació. 
* Aquests epígrafs apareixen en el Balanç de situació a 1.1.2008 dins la partida Creditors per activitats i altres 
comptes a pagar i d’aquí la diferència entre la xifra del total de Creditors a curt termini d’aquest quadre i del quadre 
2.2.A Balanç de situació. 

 
L’import del deute de la pòlissa de crèdit, de 2.261.195,03 €, prové del contracte signat 
amb Caixa d’Estalvis de Catalunya el 23 de desembre del 2008, amb un límit de 
3.040.000,00 € i amb data de venciment 22 de desembre del 2009.  
 
 
2.2.3. Estat de canvis en el patrimoni net 

El saldo final del patrimoni net de l’exercici 2008 va ser de 5.298.330,82 €, que suposava 
un increment de 169.718,38 € respecte a l’exercici anterior (quadre 2.2.L). 
 
Quadre 2.2.L: Estat de canvis en el patrimoni net 

Concepte Fons Reserves Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedents 
de l’exercici 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts 

Total 

Saldo final de l’any 2007 1.554.081,57 - (32.868,07) 156.724,10 3.450.674,84 5.128.612,44 

Ajustaments per canvis 
de criteri de l’any 2007 

- 614.432,73 - - - 614.423,73 

Ajustaments per errors 
de l’any 2007 

- (157.475,00) - - - (157.475,00) 

Saldo ajustat inici de 
l’any 2008 

1.554.081,57 456.957,73 (32.868,07) 156.724,10 3.450.674,84 5.585.570,17 

Total ingressos i despe-
ses reconeguts 

- - - 18.285,45 (114.188,58) (95.903,12) 

Altres variacions del 
patrimoni net 

- - 149.837,48 (156.724,10) (184.449,60) (191.336,22) 

Saldo final de l’any 2008 1.554.081,57 456.957,73 116.969,41 18.285,45 3.152.036,66 5.298.330,82 

Imports en euros. 
Font: Memòria de l’exercici 2008 de la Fundació. 
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2.2.4. Estat de fluxos d’efectiu 

El resultat de l’exercici 2008 va ser de 18.285,45 €, que amb els ajustos realitzats d’acord 
amb l’Estat de fluxos d’efectiu donen un augment net en l’efectiu de la Fundació de 
203.657,24 € (quadre 2.2.M). 

 
Quadre 2.2.M: Estat de fluxos d’efectiu 

 Exercici 2008 
  

Resultat de l’exercici abans d’impostos 18.285,45 
  

Ajustaments del resultat 71.478,66 

Amortització de l’immobilitzat 429.494,66 

Variació de provisions (78.956,52) 

Subvencions traspassades (298.638,18) 

Altres ingressos i despeses 19.578,70 
  

Canvis en el capital corrent 169.997,69 

Existències (10.840,40) 

Deutors i altres comptes per cobrar  1.121.474,90 

Altres actius corrents 13.400,38 

Creditors i altres comptes per pagar (954.037,19) 
  

Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 259.761,80 
  

Pagaments per inversions (433.205,46) 

Immobilitzat intangible  (65.332,72) 

Immobilitzat material (258.509,87) 

Altres actius financers (109.362,87) 
  

Cobraments per desinversions 224.449,60 

Immobilitzat material 40.000,00 

Inversions immobiliàries 184.449,60 
  

Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament  (208.755,86) 
  

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 152.650,70 

Deutes amb entitats de crèdit  488.428,75 

Deutes amb entitats de crèdit   (335.778,05) 
  

Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament  152.650,70 
  

Augment net de l’efectiu o equivalents 203.657,24 

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 125.999,27 

Efectiu o equivalents al final de l’exercici 329.656,51 
  

Imports en euros. 
Font: Memòria i majors de l’exercici 2008 de la Fundació. 
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2.3. COMPTE DE RESULTATS 

El Compte de resultats de la Fundació al tancament de l’exercici 2008 presenta un 
excedent de 18.285,45 € (quadre 2.3.A). 
 
Quadre 2.3.A: Compte de resultats 

 31.12.2008 
  

Ingressos per les activitats 16.798.190,94 
 Prestacions de serveis 16.623.751,21 
 Subvencions oficials a les activitats 22.900,00 
 Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l’exercici 151.539,73 
  

Ajuts concedits i altres despeses (33.798,35)
  

Aprovisionaments (3.967.931,10)
 Consums (1.134.094,76)
 Treballs realitzats per altres entitats (2.833.836,34)
  

Altres ingressos de les activitats 523.547,86 
 Ingressos per arrendaments 108.899,79 
 Ingressos per serveis al personal 34.006,11 
 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 380.641,96 
  

Despeses de personal (11.109.670,51)
 Sous, salaris i assimilats (8.966.353,57)
 Càrregues socials (2.187.878,94)
 Provisions 44.562,00 
  

Altres despeses d’explotació (1.437.094,57)
 Serveis exteriors (1.355.016,00)
 Tributs (938,83)
 Altres despeses de gestió corrent (81.139,74)
  

Amortització de l’immobilitzat (429.494,66)
  

Excés de provisions 69.260,74 
  

Altres resultats (123.596,22)
  

Resultat d’explotació 289.414,13 
  

Ingressos financers 86,68 
  

Despeses financeres (271.215,36)
  

Resultat financer (271.128,68)

Resultat abans d’impostos 18.245,45 

Impostos sobre beneficis - 

Resultat de l’exercici  18.245,85 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008, la Fundació. 

 
En els apartats següents es presenten els fets més destacables que es desprenen del 
treball de fiscalització, referits a cadascuna de les àrees del Compte de resultats. 
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2.3.1. Prestacions de serveis 

L’import d’Ingressos per les activitats de l’any 2008 ha estat de 16.623.751,21 €, que 
suposaven un 99,0% del total dels ingressos de l’exercici (quadre 2.3.B). 
 
Quadre 2.3.B: Ingressos per les activitats 
Epígraf 31.12.2008 

Prestació de serveis a particulars 28.252,32 
Revisions esportives 4.235,00 
Entitats asseguradores 516.503,60 
Concert Servei català de la Salut 13.964.526,60 
Concert amb l’ICASS 450.126,71 
Usuaris residència 1.019.855,95 
Salut mental 8.444,16 
Trasllats mèdics 402.463,69 
Conveni amb França 229.343,18 
Total 16.623.751,21 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
L’import de 13.964.526,60 € comptabilitzat l’exercici 2008 en l’epígraf Concert Servei 
Català de la Salut correspon als imports facturats durant l’exercici per la Fundació aplicant 
els preus de les clàusules del concert més 470.200,00 € que corresponen a la liquidació de 
l’assignació de base poblacional de l’exercici 2007. Aquests imports facturats es veuen 
alterats al finalitzar l’exercici atès que la comarca de la Cerdanya està inclosa en el pla 
pilot del sistema de compra de base poblacional i de pagament capitatiu, el que suposa 
que l’exercici es liquidi a partir dels paràmetres del sistema capitatiu. Així, doncs, l’import 
liquidat pel conjunt de la prestació sanitària prestada per la Fundació durant l’exercici 2008 
va ser de 14.068.096,84 € (quadre 2.3.C).  
 
Quadre 2.3.C: Facturació amb el CatSalut 
Epígraf Assignació 

poblacional 
Import liquidat Diferència 

    

Contraprestació de serveis sanitaris bàsics 13.463.348,80 13.447.627,18 15.721,62 
 Atenció primària 2.187.259,94 2.152.464,04 34.795,90 
 Política retributiva 373.723,07 373.723,07 - 
 Salut bucodental 5.377,49 5.377,49 - 
 Atenció hospitalària i especialitzada 6.888.596,24 7.345.963,08 (457.366,84)
 Llistes d’espera 38.619,93 38.619,93 - 
 Política retributiva 1.314.310,31 1.314.310,31 - 
 Atenció sociosanitària 1.908.912,92 1.470.620,36 438.292,56 
 Política retributiva 746.548,90 746.548,90 - 
    

Altres serveis prestats al CatSalut 604.748,04 - 604.748,04 
 Liquidació farmàcia DMA 27.538,96 - 27.538,96 
 Liquidació DMA desplaçaments 39,40 - 39,40 
 Liquidació DMA ortoprotètiques (1.084,18) - (1.084,18)
 Liquidació població resident, atesa fora de l’àmbit geogràfic (39.550,74) - (39.550,74)
 Liquidació població atesa, resident fora de l’àmbit geogràfic 617.804,60 - 617.804,90 
    

Total facturació amb el CatSalut 14.068.096,84 13.447.627,18 620.469,66 

Imports en euros. 
Font: Document de regularització amb el CatSalut en base poblacional per a l’exercici 2008. 
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Dins els imports liquidats en l’exercici hi ha 2.434.582,28 € que corresponen a l’aplicació 
dels compromisos adquirits pel Departament de Salut per tal d’equiparar les retribucions 
del personal inclòs en el VII Conveni de la XHUP. 

Mitjançant un concert de serveis socials, l’ICASS te concertades amb la l’Hospital de 
Puigcerdà trenta-dues places de llarga estada i vint places d’hospital de dia. Durant 
l’exercici 2008 els ingressos per aquests serveis van ser de 450.126,71 €.  
 
L’import comptabilitzat sota l’epígraf Trasllats mèdics correspon als serveis prestats al 
Servei d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), durant l’exercici 2008. Aquest servei va quedar 
formalitzat mitjançant el conveni de prestació de serveis signat entre el SEM i la Fundació 
en data 1 de març del 2007. D’acord amb l’actualització de preus per al 2008 aplicada pel 
CatSalut, aquests es van incrementar, a partir de l’1 de juliol del 2008, en un 4,2% respecte 
a l’exercici anterior. 
 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf de Conveni amb França es correspon als serveis 
prestats a ciutadans francesos que són coberts per l’Assurance Maladie (Servei francès de 
salut) previstos en el marc de les urgències. 
 
 
2.3.2. Aprovisionaments 

L’import de les despeses per aprovisionaments per a l’exercici 2008 va ser de 
3.967.931,10 € (quadre 2.3.D). 
 
Quadre 2.3.D: Aprovisionaments 

Epígraf Import 
  

Consum de fàrmacs 269.892,90 
Compres de fàrmacs de l’exercici 272.150,65 
Variació d’existències de fàrmacs (2.257,75)

  

Consums de material sanitari 763.625,69 
Compres de material sanitari de l’exercici 770.817,09 
Variació d’existències de material sanitari (7.191,40)

  

Altres consums 100.576,17 
Compres d’altres consumibles de l’exercici 101.967,42 
Variació d’existències d’altres consums (1.391,25)

  

Treballs realitzats per altres entitats 2.833.836,34 
  

Total 3.967.931,10 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
La Fundació comptabilitza la variació d’existències dins dels mateixos comptes de com-
pres. Per a l’exercici 2008 la variació d’existències va ser positiva per als tres conceptes de 
compres i va suposar 10.840,40 €. 
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2.3.3. Altres ingressos de les activitats 

En l’epígraf Altres ingressos de les activitats, l’any 2008 es van enregistrar 523.547,86 € 
(quadre 2.3.E). 
 
Quadre 2.3.E: Altres ingressos de les activitats 
Epígraf Import

Ingressos per arrendaments 108.899,79
Serveis al personal de l’hospital 34.006,11
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 380.641,96

Serveis Hospital Transfronterer 145.101,77
Ingressos per serveis docents 32.945,94
Diàlisis Althaia 62.106,38
Ingressos per serveis de la UTE 91.920,17
Serveis diversos 48.567,70

Total 523.547,86

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
L’import comptabilitzat dins de l’epígraf Ingressos per arrendaments de 108.899,79 €, es 
correspon fonamentalment als lloguers dels pisos que són propietat de la Fundació i que 
provenen majoritàriament de l’herència d’edificis i terrenys situats a Puigcerdà i Bolvir 
(vegeu 2.2.1.3).  
 
L’import comptabilitzat sota l’epígraf Altres despeses de gestió corrent, per 81.139,74 €, 
correspon, per una banda, a les diverses despeses en què incorre la Fundació pel lloguer 
dels pisos que ha rebut en concepte d’herència i per una altra, al traspàs que correspon a 
la vídua del finat, tal com establia una de les condicions d’aquesta herència  
 
L’import comptabilitzat en l’epígraf Serveis a l’Hospital Transfronterer per 145.101,77 €, es 
correspon amb l’import que s’ha facturat a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya en 
concepte d’assessorament i altres serveis (vegeu 2.2.1.6). 
 
L’import comptabilitzat per ingressos de Diàlisis Althaia per 62.106,38 € correspon a la 
repercussió de les despeses per personal auxiliar, proves analítiques i altres despeses de 
manteniment que ocasiona el servei de diàlisi que presta Althaia, Xarxa Assistencial de 
Manresa, per compte del CatSalut, en les instal·lacions de l’Hospital de Puigcerdà. Es 
facturen 4.168,00 € mensuals i durant l’exercici següent es regularitzen els costos del 
servei. La regularització dels costos de l’exercici 2007 reconeguts en la comptabilitat del 
2008 va ser de 12.090,38 €. La regularització de l’exercici 2008 es va comptabilitzar 
l’exercici 2009.  
 
 
2.3.4. Despeses de personal 

Durant l’exercici 2008 la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà va compta-
bilitzar 11.109.670,51 € de despesa de personal (quadre 2.3.F). 
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Quadre 2.3.F: Despeses de personal 

Epígraf Import 

Sous, salaris i assimilats 8.966.353,57 

 Sous i salaris 8.924.791,45 
 Indemnitzacions  41.562,12 
Càrregues socials 2.187.878,94 

 Seguretat Social a càrrec de l’empresa 2.052.301,86 
 Aportacions a sistemes compensatoris de pensions del treball 34.866,22 
 Altres despeses socials 100.710,86 
Excés de provisions per la moratòria amb la Seguretat Social (44.562,00)

Total 11.109.670,51 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008 de la Fundació. 

 
L’import comptabilitzat com a sous i salaris per a l’exercici 2008 ha estat de 8.924.791,45 €, 
el que va suposar un increment del 7,4% respecte a l’exercici anterior. 
 
La fiscalització de l’àrea de personal s’exposa en l’apartat 2.4. 
 
 
2.3.5. Altres despeses d’explotació 

L’import comptabilitzat com a despeses d’explotació per a l’exercici 2008 va ser 
d’1.437.094,57 € (quadre 2.3.G). 
 
Quadre 2.3.G: Altres despeses d’explotació 

Epígraf Import 

Serveis exteriors 1.355.016,00 

 Arrendaments i cànons 44.927,81 

 Reparació i conservació 392.406,32 

 Serveis professionals independents 380.596,36 

 Transports 14.566,97 

 Primes d’assegurances 37.736,95 

 Serveis bancaris 9.426,67 

 Publicitat i propaganda 14.379,06 

 Subministraments 218.432,10 

 Altres serveis 242.543,76 
Tributs 938,83 

Altres despeses de gestió corrent 81.139,74 

Total 1.437.094,57 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2008 de la Fundació. 

De l’import comptabilitzat per 44.927,81 € en l’epígraf Arrendaments i cànons, 38.870,72 € 
corresponen al lloguer que paga la Fundació durant un màxim de seixanta dies per 
l’allotjament als metges i infermeres de nova incorporació a l’hospital fins que s’instal·len 
definitivament.  
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L’import comptabilitzat en l’epígraf Reparacions i conservació per 392.406,32 € es cor-
respon a serveis de manteniment de les instal·lacions així com a treballs específics de 
reparació. 
 
L’import comptabilitzat en l’epígraf Serveis professionals independents per 380.596,36 € 
està compost fonamentalment per la despesa amb CHC Consultoria i Gestió, SA, per 
308.140,13 € (vegeu 2.5).  
 
Dins de l’epígraf Altres serveis es troben comptabilitzats 111.498,87 € que corresponien a 
la integració del 50% dels imports de despesa provinents de Fundació Privada Hospital de 
Puigcerdà, RACC Serveis Mèdics, SA. 
 
Dins de l’epígraf Altres serveis també s’ha comptabilitzat despesa en concepte de telèfon i 
correus per 63.915,69 €, així com despesa diversa ocasionada per les contractacions de 
personal que ha realitzat la Fundació per 19.958,50 €. 
 
 
2.3.6. Altres resultats 

El 31 de desembre del 2008 l’import comptabilitzat en l’epígraf Altres resultats suposa una 
despesa de 123.596,22 € (quadre 2.3.H): 
 
Quadre 2.3.H: Altres resultats 

Epígraf Import 

Despeses extraordinàries (101.698,42)

Despeses d’exercicis anteriors (60.152,16)

Ingressos extraordinaris 6.196,50 

Ingressos d’exercicis anteriors 32.057,86 

Total (123.596,22)

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de la Fundació, exercici 2008. 

 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Despeses extraordinàries per 101.698,42 € correspon 
a la provisió de constrenyiment del 15 d’abril del 2009 per la qual la Fundació havia de 
liquidar un principal de 66.106,81 € corresponent a retencions practicades provinents de 
l’exercici 2006. 
 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Despeses d’exercicis anteriors per 60.152,16 € cor-
respon fonamentalment a regularitzacions amb el CatSalut per 45.463,95 € i a una factura 
amb Carlos Rocha, SL de 14.480,31 €. 

L’import comptabilitzat dins de l’epígraf Ingressos d’exercicis anteriors per 32.057,96 € 
correspon a la liquidació d’una previsió de 200.000,00 €, provinent de l’exercici anterior 
pendent de cobrament amb el CatSalut i que finalment es va liquidar per 232.057,96 €.  
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2.3.7. Resultat financer 

L’import del resultat financer per a l’exercici 2008 va ser de 271.128,68 € negatius, que 
provenien d’un ingrés financer de 86,68 € i una despesa financera de 271.215,36 €, gene-
rada principalment pels interessos de les operacions d’endeutament (quadre 2.3.I). 
 
Quadre 2.3.I: Despesa financera 

Epígraf Import

Liquidació d’interessos del préstec Residència 109.108,10

Liquidació d’interessos del préstec de primària 6.176,96

Liquidació d’interessos del préstec de l’hospital 132.310,32

Despesa financera per diversos conceptes 23.619,98

Total 271.215,36

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de la Fundació, exercici 2008. 

 

 
2.3.8. Ràtios economicofinanceres 

Per tal de veure la situació financera de la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puig-
cerdà s’han calculat els indicadors de l’exercici 2008 següents: 
 

 
(realitzable + disponible) 

Ràtio de tresoreria (a)   = 
exigible a curt termini 

 =   0,94 

 
(exigible a curt i llarg termini) 

Ràtio d’endeutament  (b)   = 
total passiu 

 =   0,6801 

 
(proveïdors + creditors) × 365 

Termini de pagament (c)   = 
compres + serveis exteriors 

 =   236,23 dies 

 
Clients × 365 

Termini de cobrament (c)   = 
 

(ingressos prestació serveis sanitaris 
+ altres ingressos explotació) 

 =   116,3 dies 
 

 
Fons de maniobra   =   actiu corrent – exigible a curt termini   =    – 371.801,45 € 

 

Notes:  
(a) Valors per sota de la unitat expressen dificultats per atendre pagaments immediats. 
(b) Valors superiors a la unitat signifiquen fons propis negatius. 
(c) S’ha utilitzat el valor de 31 de desembre de 2008 com a una estimació del saldo mitjà de l’exercici. 

Davant el fons de maniobra negatiu la Fundació hauria d’emprendre les mesures neces-
sàries que asseguressin la seva sostenibilitat econòmica. 
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2.4. PERSONAL 

El número mitjà de treballadors per a l’exercici 2008 va ser de 257 (quadre 2.4.A). 
 
Quadre 2.4.A: Composició del personal 

Categoria professional Número mitjà de treballadors 

Facultatius 40,0 

Diplomat Universitari en Infermeria (DUI) 74,5 

Llevadores 3,0 

Tècnic 15,0 

Auxiliars 78,0 

Portalliteres 7,0 

Tècnic grau superior (TGS) 3,0 

Tècnic grau mitjà (TGM) 4,0 

Oficial administratiu 8,5 

Auxiliar administratiu 20,5 

Oficial serveis 2,0 

Auxiliar serveis 1,5 

Total 257,0 

Imports en euros. 
Font: Memòria de la Fundació i resums de nòmines, exercici 2008. 

 
Els treballadors de la Fundació estan adherits, segons el seu àmbit de treball, a dos con-
venis diferents: el VII Conveni de la XHUP i el Conveni col·lectiu de treball per als centres 
sociosanitaris de salut mental de Catalunya amb activitat concertada amb el CatSalut per 
als anys 2007-2008.  
 
En el treball de fiscalització s’han fet proves per a les diverses categories del personal de 
la Fundació respecte al que estipulen en els dos convenis i els contractes respectius. 
Aquestes proves han consistit a verificar que els diferents epígrafs salarials que esta-
bleixen els convenis s’han aplicat correctament a les nòmines del personal. També s’ha 
verificat el seguiment que realitza la Fundació per a la comprovació de la correcta realit-
zació de les hores extres, tant les que són de temps presencial com les de temps de 
disponibilitat. 
 
A més, per a una mostra de vint-i-vuit treballadors de la Fundació s’ha verificat exten-
sament l’adequació dels conceptes retributius respecte al marc normatiu i contractual que 
li era d’aplicació, així com altres aspectes, com per exemple, el correcte compliment de la 
normativa referida a les hores extraordinàries. 
 
De la fiscalització d’aquesta àrea es desprèn la següent observació: 
 

Indemnització 
 
Durant l’exercici fiscalitzat s’ha abonat una indemnització per acomiadament d’una treba-
lladora. D’acord amb la documentació facilitada per la Fundació, el 28 de maig del 2008 es 
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va comunicar a la treballadora un acomiadament disciplinari al mateix temps que es 
reconeixia un acomiadament improcedent i es comunicava que s’havia dipositat en el 
Jutjat Social de Girona la quantitat de 32.986,47 € corresponent a la indemnització prevista 
legalment de quaranta-cinc dies per any de servei. 
 
El 5 de juny del 2008 la Fundació i la treballadora van arribar a un compromís transaccional 
pel qual es millorava en 8.575,65 € la indemnització inicial oferta per la Fundació. L’import 
total de la indemnització va ser de 41.562,12 €.  
 
 
2.5. CONTRACTACIÓ 

En el marc regulador de la contractació pública, en l’exercici 2008 la Fundació es trobava 
subjecta al TRLCAP. A partir de l’1 de maig del 2008 la Fundació quedava subjecta a la 
Llei 30 /2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. En relació amb aquesta 
darrera la Fundació té la condició de poder adjudicador no administració pública. 
 
De la despesa corresponent a l’exercici 2008 susceptible de contractació per part de la 
Fundació, la Sindicatura ha fiscalitzat 3.144.391,06 € (quadre 2.5.A). 
 
Quadre 2.5.A: Despesa fiscalitzada 

Epígraf Contractista Import

Llicenciats sanitaris Diversos metges 474.006,22

Bugaderia 278.411,28

Neteja 694.815,61

Restauració 

Carlos Rocha, SL 

802.164,86

Serveis de ressonància 22.157,95

Serveis TAC 185.531,94

Serveis de gammagrafia 

CRC Tavern, SL 

19.453,60

Serveis de cardiologia Corporació Sanitària del Parc Taulí 25.794,00

Serveis de rehabilitació Centre de Rehabilitació del Vallès, SA 33.550,00

Serveis de ressonància Alliance Viamed, SL 97.661,89

Altres serveis de radiologia 2.530,22

Serveis d’endocrinologia 15.859,20

Serveis d’hematologia 

ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, 
Fundació Privada 

12.558,72

Serveis de consultoria i assessoria KPMG Asesores, SL 43.157,10

Serveis de manteniment informàtic SiSinf, SL 69.919,87

Servei de manteniment d’ascensors Inology Cerdanya, SL 26.620,52

Servei de manteniment d’ascensors Ascensores Soler, SA 23.554,28

Servei d’auditoria  Faura-Casas Auditors-Consultors, SL 8.503,67

Servei de direcció i gerència CHC, Consultoria i Gestió, SA 308.140,13

Total  3.144.391,06

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte d’explotació de l’exercici 2008 i dels contractes de la Fundació. 
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Respecte a la despesa fiscalitzada: 
 
• L’import comptabilitzat en Llicenciats sanitaris correspon als serveis que han prestat 

vint-i-quatre metges externs, per serveis no coberts pel personal intern de l’hospital. El 
procediment per a la seva contractació va consistir a posar anuncis en diferents diaris i 
entrevistar els diferents candidats. 

 
• Carlos Rocha, SL 

 
Els serveis prestats en l’epígraf Bugaderia, neteja i restauració, que a 31 de desembre 
del 2008 suposaven un total d’1.755.735,73 € van ser realitzats per l’empresa Carlos 
Rocha, SL. El contracte amb l’empresa es va signar el 31 d’octubre de 1999. L’1 de 
gener del 2002 es va modificar la vigència del contracte fins al 31 de desembre del 
2010 per tal de poder diferir el cost de l’amortització de la inversió en les instal·lacions 
de la cuina feta per l’adjudicatari, inversió a rescabalar a partir del preu de les dietes 
servides. L’informe 13/2009 de la Sindicatura va posar de manifest aquesta incidència 
que va originar l’observació corresponent. Addicionalment, en l’exercici 2008 es van 
facturar a la Fundació 19.656,02 € en concepte de bugaderia.  
 
L’informe 13/2009 també va posar de manifest el fet que no es va satisfer per a l’exercici 
2006 el cànon d’explotació de les màquines expenedores de begudes i aliments. Durant 
l’exercici 2008 es manté la mateixa situació.  
 
L’increment de preus que es va aplicar per a l’any 2008 respecte al 2007, d’acord amb 
l’annex corresponent a l’exercici 2008, va ser d’un 6,6%. 

 
• CRC Tavern, SL 

 
El 22 de desembre de 1999 la Fundació i CRC Tavern, SL van signar un contracte per a 
la realització de les exploracions mitjançant TAC als pacients que derivés la Fundació 
cap a CRC Tavern, SL, a les instal·lacions habilitades dins del mateix hospital. El 18 de 
juliol del 2002 es va signar un annex al contracte anterior.  
 
Com a conseqüència dels avenços tecnològics haguts en la realització de proves de 
TAC amb informe telemàtic, i amb l’objectiu d’actualitzar les relacions contractuals exis-
tents, la Fundació i l’empresa van acordar modificar part del contingut del contracte del 
22 de desembre de 1999. El 6 de juny del 2005 es va signar un annex al contracte 
d’arrendament de serveis vigent fins a aquell moment. 
 
En virtut d’aquest annex es va acordar adequar les contraprestacions econòmiques en 
favor de CRC Tavern, SL com a conseqüència dels canvis tecnològics produïts, així 
com la millora en els serveis de telemedicina. Igualment es va acordar una vigència del 
contracte d’un any a comptar a partir de la data de signatura i que es prorrogaria 
tàcitament. 
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• CHC, Consultoria i Gestió, SA 
 
La Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà va contractar el servei de 
gerència a l’empresa CHC, Consultoria i Gestió, SA, del qual és accionista majoritari el 
Consorci Hospitalari de Catalunya. 
 
La vigència d’aquest contracte era de quatre anys a comptar des de l’1 de gener del 
2002, data de signatura del contracte. El contracte es prorroga tàcitament per períodes 
d’un any. 
 
L’objecte del contracte del servei de direcció i d’assessorament realitzat a una entitat 
externa a la Fundació, respon, en termes generals, a l’exercici de la direcció de la gestió 
i de l’administració de la Fundació, mitjançant l’assignació, per al càrrec de gerent, 
d’una persona que forma part de la plantilla de l’empresa externa, a qui s’atorguen 
poders amb particularitats i facultats per exercir les funcions pròpies de Gerència de la 
Fundació. Tanmateix, cal tenir present que la contractació dels serveis de direcció a 
empreses externes al grup és una mesura que té un significat rellevant en tant que 
deriva del si de les entitats el nucli fonamental de la direcció 

L’import de la despesa per a l’exercici 2008 va ser de 232.295,77 €. 
 
El 16 de setembre del 2006 es va signar una addenda entre la Fundació i CHC 
Consultoria i Gestió, SA que ampliava l’objecte del contracte signat l’1 de gener del 
2002, per a la codirecció de l’Hospital Comú Transfronterer. Aquesta codirecció va ser 
assumida, per la part catalana, per la Fundació. La gestió d’aquesta nova tasca va 
suposar per a l’exercici 2008 un import de 75.844,36 €. 
 
L’informe 13/2009 de la Sindicatura va posar de manifest, entre d’altres, les següents 
observacions: 
 
• El contracte signat l’1 de gener del 2002, es regia l’any 2006 per pròrrogues tàcites. 

Durant l’exercici 2008 se segueix prorrogant tàcitament. La prorroga tàcita estava 
expressament prohibida per la TRLCAP (article 67). 

 
• La contractació de la codirecció per la part catalana de l’Hospital Comú Transfron-

terer per 71.200,00 € es va efectuar mitjançant una addenda signada el 18 de 
setembre del 2006 al contracte de servei de direcció i assessorament. Atès que 
l’objecte del contracte era diferent del que modificava s’hauria hagut de fer una nova 
licitació. En l’exercici 2008 segueix vigent la prestació, la qual va suposar un import 
de 75.844,36 €. 

D’altra banda, el 2 d’octubre del 2006 la Fundació va signar un nou contracte de 
prestació de serveis amb CHC Consultoria i Gestió, SA en què li encarregava la 
planificació i el disseny de projectes de l’Hospital Transfronterer. El 30 de desembre del 
2006 havien d’estar lliurats tots els productes objecte del contracte. Aquest contracte 
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suposava una despesa per a la Fundació de 390.000,00 €, dels quals 15.000,00 € ho 
eren en concepte de dietes i desplaçaments (quadre 2.5.B): 
 

Quadre 2.5.B: Treballs a realitzar per CHC Consultoria i Gestió, SA segons 
contracte del 2 d’octubre del 2006 

Epígraf Import 
Lliurament i aprovació del pla d’empresa 60.000,00 
Lliurament i aprovació del pla de comunicació 56.000,00 
Lliurament i aprovació del pla de formació 51.000,00 
Lliurament i aprovació del diagnòstic per la imatge 80.000,00 
Lliurament i aprovació del sistema d’informació 46.000,00 
Lliurament i aprovació del Pla de coordinació assistencial 82.000,00 
Total 375.000,00 
Imports en euros. 
Font: Contracte signat amb CHC Consultoria i Gestió, SA el 2 d’octubre del 2006. 

 
El 21 de setembre del 2006, per resolució de la consellera de Salut el CatSalut va 
concedir una subvenció de 390.000,00 € a la Fundació per al finançament d’aquesta 
despesa.  
 

• KPMG Asesores, SL 
 
El gener del 2008 es va signar un contracte de prestació de serveis amb KPMG Ase-
sores, SL per a la realització d’una revisió de preavaluació de l’Hospital de Puigcerdà i 
d’assistència tècnica en el procés final d’auditoria externa. D’acord amb aquest 
contracte els honoraris s’estimaven en un total de 9.000,00 €, dels quals 6.000,00 € eren 
en concepte de l’auditoria prèvia de revisió i 3.000,00 € en concepte de presència i 
suport tècnic en el procés d’avaluació externa (l’IVA no estava inclòs).  
 
Durant l’exercici 2008 dins de l’epígraf Serveis professionals independents es va comp-
tabilitzar una despesa amb KPMG Asesores, SL per 43.157,10 € (quadre 2.5.C). 

 
Quadre 2.5.C Detall de les factures presentades per KPMG, Asesores, SL 
durant l’exercici 2008 

Epígraf Import 

Factura comptabilitzada el 8 de gener del 2008 9.744,00 
Factura comptabilitzada l’11 de gener del 2008 12.760,00 
Factura comptabilitzada el 23 de gener del 2008 8.642,00 
Factura comptabilitzada el 18 d’abril del 2008 12.011,10 
Total 43.157,10 

Imports en euros. 
Font: Factures de KPMG Asesores, SL i majors de l’exercici 2008 de la Fundació. 

• Faura-Casas Auditors-Consultors, SL 
 
Dins del mateix epígraf de Serveis professionals independents trobem comptabilitzat a 
31 de desembre del 2008 la despesa en concepte d’auditoria amb Faura-Casas Audi-
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tors-Consultors, SL. D’acord amb la Memòria dels comptes anuals de la Fundació de 
l’exercici 2008, l’import facturat en concepte d’auditoria va ser de 6.705,11 € sense IVA. 
Si se li apliqués l’IVA al 16,% resultaria una despesa de 7.777,93 €. De la comptabilitat 
de la Fundació a 31 de desembre del 2008 es desprenia una despesa per aquest 
concepte de 8.503,67 €, IVA inclòs. 
 

De la fiscalització d’aquest epígraf es desprenen les següents observacions: 
 

a) Procediments de contractació 
 
La Fundació adjudica de forma directa sense seguir cap dels procediments de contrac-
tació establerts en el Reial decret legislatiu 2/2000, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, ni de la Llei 30/2007, de contractes del sector 
públic, en els termes que li és d’aplicació. 

b) Evolució de les observacions efectuades en l’informe anterior 
 
L’informe 13/2009, sobre contractació de serveis externs en hospitals de la xarxa d’utilit-
zació pública de Catalunya (XHUP), per a l’exercici 2006, realitzat per la Sindicatura, va 
posar de manifest una sèrie d’observacions en relació amb els contractes de serveis de 
neteja, bugaderia i alimentació i al servei de la contractació externa de la gerència de la 
Fundació. 
 
Durant l’exercici 2008, la Fundació tampoc va satisfer el cànon d’explotació de les mà-
quines expenedores de begudes i aliments i la contractació externa de la gerència va ser 
prorrogada tàcitament, la qual cosa estava expressament prohibit per l’article 67 del 
TRLCAP. 
 
 
 
3. CONCLUSIONS 

Un cop analitzats els comptes anuals de l’exercici 2008 i l’activitat de la Fundació Privada 
Hospital de Pobres de Puigcerdà en les diverses àrees fiscalitzades, d’acord amb els 
objectius d’aquest informe de fiscalització, esmentats en l’apartat 1.1.1, es formulen les 
observacions que s’exposen a continuació. 
 
 
3.1. OBSERVACIONS 

En aquest apartat s’inclouen les principals observacions que es desprenen del treball de 
fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la Fundació Hospital de Pobres de 
Puigcerdà corresponents a l’exercici 2008. 
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S’inclouen, així, aquells fets que s’han considerat incorrectes, ja sigui per incompliment de 
la normativa que és d’aplicació a la Fundació o perquè s’hi ha observat alguna incohe-
rència administrativa. 
 
El treball de fiscalització de la Sindicatura ha estat sotmès a limitacions, les quals han estat 
indicades en el cos de l’informe. L’existència d’aquestes limitacions i les observacions que 
es desprenen del treball efectuat posen de manifest una manca important del control intern 
de la Fundació. 
 

I. Balanç de situació3

1) Documentació suport dels imports que componen l’epígraf Construccions 
 
La Fundació no ha facilitat la documentació suport necessària per poder verificar els 
diversos conceptes que componen els 7.228.276,70 € que apareixen comptabilitzats en 
l’epígraf Construccions (vegeu 2.2.1.2).  
 

2) Documentació suport dels imports que componen l’epígraf Instal·lacions tècniques i 
maquinària 

 
La Fundació no ha facilitat la documentació suport necessària per poder verificar els 
diversos conceptes que componen el saldo inicial de 4.544.690,11 €, que apareixen comp-
tabilitzats en l’epígraf Instal·lacions tècniques i maquinària (vegeu 2.2.1.2).  
 

3) Fitxers extracomptables d’immobilitzat i càlcul de la dotació de l’exercici 
 
La Fundació per controlar l’immobilitzat material i saber l’import a amortitzar cada exercici 
es basa en uns fitxers extracomptables d’immobilitzat que no quadren amb els imports 
reflectits en el Balanç de situació. Per tant, el càlcul de la Fundació per a la dotació de 
l’amortització de l’immobilitzat material, que per a l’exercici 2008 va ser de 370.609,47 €, no 
s’ha pogut validar. Consegüentment, tampoc s’ha pogut validar el valor de l’amortització 
acumulada de l’immobilitzat material que, al tancament de l’exercici 2008 era de 
5.964.663,73 € (vegeu 2.2.1.2). 

4) Classificació dels imports de Mútues i entitats asseguradores i d’Usuaris particulars 
 
En els epígrafs Mútues i entitats asseguradores i Usuaris particulars hi ha comptabilitzats 
de forma indistinta en cadascun d’ells imports que corresponen tant a entitats mutuals com 
a usuaris particulars (vegeu 2.2.1.6). 

 

 
3. Arran de l’acceptació de l’al·legació número 13 presentada per l’entitat, s’ha eliminat l’observació número 13 
d’aquest informe. 
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5) Seguiment i composició dels imports pendents de cobrament de Mútues i entitats 
asseguradores, Usuaris particulars i Usuaris de residència 

 
No hi ha constància que al llarg del temps la Fundació hagi realitzat cap actuació ni proce-
diment per reclamar als deutors els imports pendents de cobrament. A 31 de desembre 
del 2008, aquests imports ascendien a 827.734,55 €. La Sindicatura ha estimat que un 40% 
del saldo és anterior a l’exercici 2002 (vegeu 2.2.1.6). 
 

6) Antiguitat dels saldos dels epígrafs Mútues i entitats asseguradores, Usuaris particulars 
i Usuaris de residència 

 
La provisió existent al tancament de l’exercici 2008 per 185.473,92 € és insuficient per 
cobrir els imports que es poden considerar de dubtós cobrament al tancament de l’exercici 
2008. La Sindicatura considera que l’import que hauria d’haver-se dotat al tancament de 
l’exercici 2008 hauria hagut de ser del voltant de 800.000,00 € (vegeu 2.2.1.6). 
 

7) Saldo pendent de cobrament amb el proveïdor Bugaderia Industrial L’Enclau, SL 
 
La Sindicatura no es pot manifestar sobre la raonabilitat de l’import de 59.649,23 €, que 
tenia pendent de cobrament la Fundació al 31 de desembre del 2008 amb el proveïdor 
Bugaderia Industrial L’Enclau, SL4.  
 

8) Compte corrent amb Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
Durant l’exercici 2008 la Fundació va obrir un compte corrent a la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, que al final de l’exercici tenia un saldo de 4.129,56 € i que no constava 
en la comptabilitat de la Fundació. Així mateix tampoc hi constaven els cobraments i 
pagaments vinculats a aquest compte (vegeu 2.2.1.8). 
 

9) Signatura bancària 
 
Un metge de la Fundació té signatura en diversos comptes bancaris però no consta la 
corresponent autorització dels òrgans estatutaris (vegeu 2.2.1.8). 
 

10) Arqueig de caixa 
 
En la realització del treball de camp duta a terme per la Sindicatura de Comptes per a la 
fiscalització de l’exercici 2008 no s’ha trobat constància que la Fundació realitzés arqueig 
de caixa al tancament de l’exercici 2008 (vegeu 2.2.1.8). 
 
 

 
4. El text paràgraf ha estat modificat arran de l’acceptació de l’al·legació núm. 7 de l’entitat. 
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11) Documentació suport de les subvencions rebudes 
 
La Fundació no ha facilitat la documentació suport de les subvencions rebudes, que al 
tancament de l’exercici sumaven 2.430.896,57 €. Per tant, la Sindicatura no es pot mani-
festar sobre la correcta imputació al Compte de resultats dels 151.539,72 € traspassats en 
concepte de sanejament de les subvencions (vegeu 2.2.2.2). 
 

12) Documentació suport de Provisió per responsabilitats 
 
La Fundació no ha facilitat la documentació suport que permeti validar els 169.259,03 € 
comptabilitzats en l’epígraf Provisions a llarg termini, ni tampoc del moviment realitzat 
durant l’exercici que suposava un efecte net de 69.260,74 € (vegeu 2.2.2.3). 
 

II. Personal 

Indemnització 
 
Durant l’exercici fiscalitzat s’ha abonat una indemnització per acomiadament d’una treba-
lladora. D’acord amb la documentació facilitada per la Fundació, el 28 de maig del 2008 es 
va comunicar a la treballadora un acomiadament disciplinari al mateix temps que es re-
coneixia un acomiadament improcedent i es comunicava en el Jutjat Social de Girona el 
dipòsit de la quantitat de 32.986,47 €, corresponent a la indemnització prevista legalment 
de quaranta dies per any de servei. 
 
El 5 de juny del 2008 la Fundació i la treballadora van arribar a un compromís transaccional 
pel qual es millorava en 8.575,65 € la indemnització inicial oferta per la Fundació. L’import 
total de la indemnització va ser de 41.562,12 €.  
 

III. Contractació 

1) Procediments de contractació 
 
La Fundació adjudica els contractes de forma directa sense seguir cap dels procediments 
de contractació establerts en el Reial decret legislatiu 2/2000, que aprova el text refós de la 
llei de contractes de les administracions públiques, ni de la Llei 30/2007, de contractes del 
sector públic, en els termes que li són d’aplicació (vegeu 2.5). 
 

2) Evolució observacions efectuades en l’informe anterior 
 
L’informe 13/2009, sobre contractació de serveis externs en hospitals de la xarxa d’utilit-
zació pública de Catalunya (XHUP), per a l’exercici 2006, realitzat per la Sindicatura va 
posar de manifest una sèrie d’observacions en relació amb els contractes de serveis de 
neteja, bugaderia i alimentació i amb la contractació externa de la gerència de la Fundació. 
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Durant l’exercici 2008, la Fundació no va satisfer el cànon d’explotació de les màquines 
expenedores de begudes i aliments. Així mateix la contractació externa de la gerència va 
ser prorrogada tàcitament, la qual cosa estava expressament prohibida per l’article 67 del 
TRLCAP. 

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per l’article 6 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes, modificada per les lleis 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, del 25 d’abril, 7/2004, del 
16 de juliol i 26/2009, del 23 de desembre, el projecte d’informe de fiscalització fou tramès, 
en data 2 de desembre del 2010, al President del Patronat Fundació Privada Hospital de 
Pobres de Puigcerdà per tal que, si fos el cas, es presentessin les al·legacions corres-
ponents en els terminis establerts. 
 
A continuació es transcriuen les al·legacions rebudes: 

 

A LA SINDICATURA DE COMPTES  
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES  
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
El Sr. Jordi Boix, que ostenta el càrrec de gerent del FUNDACIÓ PRIVADA HOS-
PITAL DE POBRES DE PUIGCERDÀ, en nom i representació del mateix, segons 
consta acreditat en el document que s’acompanya, davant la SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA compareix i, com millor procedeixi en dret, EXPOSA: 
 
Que mitjançant el present escrit, en la representació que ostenta, formula contra 
l’Informe de Fiscalització núm. 55/2009-C, relatiu a la Fundació Privada Hospital de 
Pobres de Puigcerdà. Exercici 2008, les següents 
 
 
AL·LEGACIONS: 

 
I - Relatives a les que s’expressen del Balanç de situació 

 
1) Documentació suport dels import que corresponen les construccions. 

 
Si be es cert que no es disposen de factures d’anys molt anteriors a la data 
d’avui, si que es pot fer el seguiment de l’increment de l’immobilitzat referent a les 
construccions a partir de les auditories realitzades des de l’any 1986. En aquesta 
es va determinar l’existència d’un saldo de tancament a 31 de desembre de 1986 
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de 64.330.000 pessetes. Des d’aquell moment i segons consta en les auditories 
es vàrem comptabilitzar segons el seu cost d’adquisició fins arribar a la xifra 
actual que determina l’auditoria del 2008 i aquest informe de la Sindicatura de 
Comptes. Des del 2005 es disposen de les factures d’increment d’immobilitzat 
que permet la verificació d’aquest aspecte dels darrers cinc exercicis tancats a 
data d’avui. 
 
Pel que fa a l’import de construcció de la residència de Puigcerdà de la infor-
mació facilitada es pot despendre que una part va ser imputada a construccions 
amb un import de 3.470.9.22,02 € i una altra a instal·lacions amb un import de 
1.800.601,22 €, al que va significar una desviació del 19% sobre el contracte de 
construcció de la mateixa. 
 
 

2) Documentació suport dels import que composen les Instal·lacions tècni-
ques i la maquinària. 

 
Si be es cert que no es disposen de factures d’anys molt anteriors a la data d’avui, si 
que es pot fer el seguiment de l’increment de l’immobilitzat referent a les instal·lacions 
tècniques i la maquinària a partir de les auditories realitzades des de l’any 1986. En 
aquesta es va determinar l’existència d’un saldo de tancament a 31 de desembre de 
1986 de 43.923.000 pessetes. Des d’aquell moment i segons consta en les auditories 
es varem comptabilitzar segons el seu cost d’adquisició fins arribar a la xifra actual 
tal i com determina l’auditoria de l’exercici de 2008 i l’informe de la Sindicatura de 
Comptes referit a aquest procés de fiscalització.. En l’actualitat es disposen de les 
factures corresponents a aquest concepte des de l’exercici de 2005. Es a dir, de cinc 
anys anteriors a la data d’avui. 
 

3) Fitxers extracomptables d’immobilitzat i càlcul de la dotació de l’exercici. 
 
En les fitxes extracomptables d’immobilitzat hi consta l’import d’adquisició del be al 
seu cost d’adquisició des de l’exercici de 2003. I, en l’actualitat es disposa de les 
factures relatives a aquests aspectes de cinc exercicis anteriors a la data d’avui. 
 
La xifra de dotació a l’amortització de l’exercici 2008 que consta en el balanç 
auditat és de 370.610,57 €. Aquesta, comparada amb els fitxers extracomptables és 
superior en 6.853,36 €. Aquesta diferència es conseqüència de que en els fitxers 
extracomptables pel càlcul de l’amortització no es contempla els bens adquirits per 
“renting”. El seguiment de l’amortització d’aquests bens es realitza a partir dels 
contractes relatius a aquesta modalitat financera comparant l’import d’amortització 
del mateix amb el càrrec bancari corresponent. La suma anual d’aquests càrrecs 
configuren l’import que es suma a la dotació d’amortització anual procedent dels 
fitxes extracomptables. 
 
Pel que fa a l’amortització acumulada cal tenir en compte que abans d’instaurar el 
sistema de control d’amortització a l’any 2003 hi havia els saldos històrics relatius a 
aquests epígrafs. D’aquests tenim constància des de l’any 1986 mitjançant les 
auditories realitzades. En conseqüència, tot i l’esforç realitzat a l’any 2003 per dis-
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posar de fitxes extracomptables per comptabilitzar correctament aquests aspectes, 
l’amortització acumulada en l’exercici 2008 contempla el saldo a 31/12/2002 que 
importa 474.966,50 € d’amortització acumulada més les dotacions anuals a partir de 
l’exercici 2003. 
 
D’altra banda, volem fer constar que durant l’any 2009 s’ha procedit a l’actualització i 
regularització de tot l’inventari de l’entitat. La qual cosa ens permetrà en l’exercici 
2010 observar una significativa millora en aquest àmbit. 

4) Classificació dels imports de Mútues i entitats asseguradores i dels Usuaris 
particulars. 

 
La compte comptable que recull aquests imports en la seva expressió agregada és 
de dos dígits i té com epígraf Mútues. Dins d’aquesta estan discriminats els imports 
de Mútues i entitats asseguradores de la dels Usuaris en Particular. Pels primers s’uti-
litza des del compte 43000000 fins al 43030002, i pels segons s’utilitzen els comptes 
43300001 fins el 43300005. 

5) Seguiment i composició dels import pendents de cobrament de Mútues i 
entitats asseguradores, Usuaris particulars i Usuaris de residència. 

 
Del total de 4.264.719.06 € pendents de cobrament a 31 de desembre de 2008 
3.757.161,14 € corresponen a factures que es consideren dins del calendari habitual 
de cobrament. D’altra banda, dins dels 507.557,92 € que resten hi han 383.335,46 € 
que corresponen ha deutors de dubtós cobrament, al considerar que provenen de 
factures amb més de tres anys d’antiguitat, i que majoritàriament són de mútues i 
entitats asseguradores. Finalment, els 124.222,46 € restants els considerem dins de 
l’habitual terminis de pagaments i regularitzacions amb mútues i entitats assegura-
dores. 
 
D’altra banda, es pot constatar en l’informe de la Sindicatura de Comptes que en 
l’exercici 2008 es va reduir l’import pendent de cobrament en un 20%. 
 
 

6) Antiguitat dels saldos dels epígrafs de Mútues i entitats asseguradores, 
Usuaris particulars i Usuaris de residència. 

 
La FPHP amb els deutors segueix un procediment majoritàriament telefònic per 
agilitzar factures pendents de cobrament. En aquest es contrasta possibles deficièn-
cies en l’emissió del facturat o discrepàncies amb el contraprestador del servei. El 
seu efecte es veu reflectit en el seguiment extracomptable dels saldos dels deutors 
que en els darrers anys s’han vist decrementats tot i l’increment en el volum de 
facturació. 
 
Existeix, per fer el seguiment dels deutors i gestionar el seus cobraments endarrerits 
de documentació extracomptable desglossada per deutor. A més a més, es pot 
reeditar factures per deutor emeses des de l’any 2003. 
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Pel que fa a la quantitat que l’informe de la Sindicatura de Comptes assenyala de 
185.473,92 € provisionada per insolvències,i entenent que el saldo de dubtós co-
brament a 31 de desembre de 2008 és de 383.335,46 €, la quantitat provisionada 
permet preveure que en tres exercicis només hauria de quedar sense cobrir amb 
aquest provisionament un import propi de la naturalesa del negoci entre facturació i 
gestions de cobraments que al tancament de l’exercici es de 24 mesos. 
 
D’altra banda, el sistema utilitzat per eixugar insolvències, la majoria de les quals 
provenen d’exercicis antics, no compromet de manera significativa el resultat de l’en-
titat. 
 
 

7) Saldo pendent de cobrament amb Bugaderia Industrial L’Enclau, SL. 
 
En l’exercici 2008 la FPHP no tenia constància de que aquets proveïdor estigues dins 
d’un procés de concurs de creditors. De fet, va ser el 15 de setembre de 2009 quan 
vàrem tenir coneixement de l’inici d’aquest procés concursal. Per tant, a tancament 
de l’exercici de 2008 no calia fer cap provisió al respecte. 
 
 

8) Compte corrent amb Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona. 
 
La Caixa d’Estalvis de Pensions i Estalvis de Barcelona va atorgar a la nostre FPHP 
una subvenció l’any 2008 per un import de 4.129,56 €. Aquest compte va entrar dins 
la comptabilitat de l’entitat a l’any 2009. 
 
 

9) Signatura bancària. 
 
En cap cas la signatura del metge era suficient per fer moviments financers dels 
comptes relatius a aquesta qüestió ni de qualsevol altre. La seva signatura tenia la 
funció de confirmar que el moviment a realitzar en aquests comptes tenia justificació, 
ja que corresponien a activitats formatives que ell tenia la responsabilitat de coor-
dinar. I, sempre requeria la signatura de qui tingués poders per fer els moviments 
financers pertinents. 

10) Arqueig de caixa. 
 
Setmanalment a la caixa amb diners en efectiu de la FPHP es realitza l’arqueig. 
D’aquest procediment s’estableixen els imports per fer els assentaments comptables 
pertinents. El moviment de la caixa de l’entitat té un volum molt baix en relació a la 
seva estructura financera. Tot i això, i com es preceptiu, cada any també es realitza 
l’arqueig de caixa dins del procediment de l’auditoria. Que a partir de l’exercici 2010 
deixarem constància escrita del mateix.. 
 
 

11) Documentació suport de les subvencions rebudes 
 
Si be es cert que no disposem de la documentació de les subvencions realitzades 
avanç de l’any 2002, si que es disposa de la informació de les auditories des de l’any 
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1986 on queden reflectides les subvencions rebudes abans del 2002. I, a partir 
d’aquesta data es disposa de la documentació pertinent. 
 

12) Documentació suport de la Provisió per responsabilitats. 
 
Pel que fa a la justificació de l’import provisionat per contingències judicials tal i com 
va quedar exposat en la documentació aportada a la Sindicatura de Comptes, exis-
tien en l’exercici 2008 cinc procediment judicials oberts a la data de 31 de desembre 
de 2008. 
 
Tot i que d’aquest procediments judicials no es disposaven a la data de l’exercici 
fiscalitzat de valoracions explícites, que en el cas de resultats judicials en contra 
poguessin ser requerides, es va considerar convenient estimar un import per cobrir 
aquesta eventual contingència. 
 
 

13) Préstec de 400.000 € amb caixa d’Estalvis de Catalunya. 
 
En la documentació enviada per correu electrònic en data 30 de març de 2010 a la 
Sindicatura de Comptes es varen adjuntar les actes de l’exercici de 2008. 
 
En aquest exercici l’acta 57 fa referència al motiu del préstec. En ella es diu lite-
ralment: 
 

“Reordenació política bancària. S’informa al Patronat de la necessitat de modificar, 
la pòlissa de crèdit que la Fundació te contractada amb Caixa de Catalunya, per 
fer front a les despeses corrents de l’entitat.” 
 
S’acorda per unanimitat dels assistents demanar un préstec amb la Caixa de 
Catalunya (compte de càrrec: 2013 0334 21 0200234881) 
 
La reordenació bancària es: 

• Formalitzar amb Caixa de Catalunya un préstec a llarg termini amb amortització 
mensual per un import de 400.000 €. per un període de tres anys. 

• Deixar la pòlissa actual amb Caixa de Catalunya d’import 3.040.000 € amb 
venciment 10 de desembre de 2008. 

 
Així mateix es va autoritzar el seu President per fer la sol·licitud i signar quants 
documents públics i privats siguin necessaris per a la seva formalització.” 

 

D’això es desprèn que la reordenació bancària responia a una necessitat de fer 
front a una tensió de la tresoreria vinculada a les despeses corrents. La decisió del 
Patronat va buscar una formula que permetés reduir el risc bancari passant per no 
incrementar la pòlissa de crèdit. A data d’avui l’efecte buscat s’està acomplint. 
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II - Relatives al Personal 

 
Indemnització 
 
Aquest compromís transaccional té la contrapartida a favor de l’entitat d’estalviar un 
procés judicial amb les seves costes directes i indirectes que comporta. Com també, 
evitar el desgast de l’entitat d’un procés mediática que la treballadora va iniciar. Així 
com, minimitzar el possible deteriorament del clima intern durant un procés judicial 
d’aquesta naturalesa. 
 

III - Contractació 
 

Procediment de contractació. 

 
1-  En primer lloc, pel que respecta a l’observació que contenen els punts 2.5 de 

Pinforme i apartat 1 del punt 3.1 .III, en els quals s’afirma que la Fundació Hospital 
de Pobres de Puigcerdà adjudica els contractes de forma directa, es fa constar el 
següent: 

 
A. Procediments iniciats abans del 30 d’abril de 2008 (TRLCAP) 
 
Durant la vigència del TRLCAP (fins el 30 d’abril de 2008) les fundacions del sector 
públic només estaven parcialment subjectes a aquesta norma en els seus pro-
cediments de contractació. De fet, en base al disposat a l’article 2.1 del TRLCAP, una 
fundació només quedava sotmesa a les prescripcions de dita llei per als contractes 
d’obres de quantia igual o superior a 5.278.227 euros (IVA exclòs) i contractes de 
subministraments, consultoria i assistència i serveis per valor igual o superior a 
211.129 euros (IVA exclòs). 
 
En canvi, pel que fa als contractes amb imports inferiors a aquestes quanties, les 
Fundacions del sector públic només estaven obligada a aplicar els principis de 
publicitat i concurrència, excepte que la naturalesa de l’operació a realitzar fos incom-
patible amb aquests principis, principis als quals sí que va donar compliment la 
Fundació. 
 
B. Procediments iniciats a partir de P1 de maig de 2008 (LCSP) 
 
Tal com es va manifestar en les darreres al·legacions de la Fundació a la Sindicatura 
de Comptes, pel que fa als tres requisits del pàrraf b) de l’apartat 3 de l’article 1 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, si bé és un fet que 
l’Ajuntament de Puigcerdà és qui formalment nomena tots els membres del Patronat 
de la Fundació -facultat que li atorga l’article 19 dels seus Estatuts- no es tracta d’un 
nomenament que impliqui un control efectiu de l’esmentat òrgan de govern sino més 
aviat d’una facultat honorífica, ja que la realitat és que la seva activitat no està 
majoritàriament finançada per l’Ajuntament, ni es troba sotmesa a cap mena de 
control per part d’aquesta entitat local. Concretament, la situació és la següent: els 
orígens de la Fundació es remonten a temps immemorials i són de caràcter ecle-
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siàstic, l’entitat mai no ha rebut cap mena de finançament procedent del sector públic 
i, a més, el seu funcionament és totalment independent del de la corporació local. En 
un determinat moment es va decidir atorgar a l’Ajuntament la facultat de nomenar 
formalment els membres del Patronat i a l’Alcalde del poble la condició de President 
nat de dit òrgan, sense que aquestes circumstàncies aïllades tinguin major implicació 
que la de tractar-se de concessions “de cortesia” i sense que això afecti a la ope-
rativa diària de la gestió de la Fundació, la qual és privada en tots els aspectes amb 
excepció d’aquest aspecte concret del nomenament que, com ja s’ha dit, és mera-
ment formal. Una circumstància tan aïllada i poc rellevant com és el nomenament 
amb caire merament formal dels membres del Patronat no pot constituir el factor 
determinant de la inclusió d’una Fundació que és de procedència, de finançament i 
de gestió 100% privats en l’àmbit subjectiu d’aplicació d’una norma que regula la 
contractació de les Administracions Públiques. És per aquest motiu que la Fundació 
adjudicava els contractes de forma directa, tal com es fa constar a l’informe de la 
Sindicatura. 
 
No obstant, en endavant, la Fundació es compromet a donar ple compliment a les 
disposicions de la LCSP i convocar els procediments corresponents, tal com dis-
posen els articles 121, 174 i 175 de la Llei. 
 
2-  Finalment, pel que respecta a l’afirmació continguda en l’apartat 2 del punt 3.1 .III 

de l’informe, relativa a la prohibició de pròrroga tàcita de l’article 67 del TRLCAP, 
posar de manifest que aquest article només és d’aplicació a les Administracions 
Públiques, però no a les entitats de dret privat a les que només els és d’aplicació 
de forma parcial aquesta norma. 

 
En conseqüència, i atès que aquesta limitació no era aplicable a la Fundació Privada 
Hospital de Pobres de Puigcerdà, sol·licitem a la Sindicatura que ho tingui en 
consideració a efectes de les afirmacions realtizades respecte dels contractes amb 
Carlos Rocha, S.L.CRC Tavern, SL i CHC Consultoria i Gestió, S.A. 
 
 
En base a tot l’exposa’t, 
 
 
SOL·LICITA: Que es tingui per presentat aquest escrit, juntament amb el document 
que s’acompanya, se serveixi admetre’l i, en mèrits de l’exposa’t, tingui per realit-
zades les precedents al·legacions en relació a l’Informe de Fiscalització núm. 
55/2009-C de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, estimant-les per la seva pro-
cedència. 
 
 
Puigcerdà, 29 de desembre de 2010. 

 
[Signatura] 

 
Jordi Boix i Roqueta 
Director Gerent FPHP 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades per la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà, al 
projecte d’informe 55/2009-C, referent a la Fundació Privada Hospital de Pobres de 
Puigcerdà, exercici 2008, han estat degudament analitzades i valorades per la Sindicatura 
de Comptes. 
 
La consideració de les al·legacions número set i tretze presentades ha comportat la modifi-
cació del text en relació a les observacions efectuades en els termes que s’expressa en 
l’informe. 
 
Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè la 
Sindicatura considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en l’informe, perquè no es comparteixen els judicis exposats en aquelles o 
perquè contenen afirmacions que no es corresponen amb els fets fiscalitzats. 
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