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SESSIÓ NÚM. 21.1

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i deu minuts.
Presideix el Sr. Sabanza i March, acompanyat del vice-
president, Sr. López i Plana, i del secretari, Sr. Oliveras
i Maristany. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Sol i Ordis.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Barto-
lomé i Carrascal, Sra. Bruguera i Bellmunt, Sr. Carre-
ra i Pedrol, Sr. Curto i Forés, Sra. Esplugas i Martí, Sr.
Farguell i Sitges, Sr. Lladó i Isàbal, Sr. Micaló i Aliu,
Sra. Munté i Fernández, Sr. Puigdomènech i Cantó, Sr.
Riera i Bou, Sr. Ribera i Guals, Sr. Simó i Burgués i Sra.
Tarruella i Tomàs, pel G. P. de Convergència i Unió;
Sra. Camps i Torrens, Sr. Carnicer i Vidal, Sr. Casajua-
na i Pladellorens, Sr. Espasa i Oliver, Sra. Gassó i Clo-
sa, Sr. Jaime Ortea, Sr. Labandera Ganachipi, Sr.
Llena i Cortina, Sra. Mieras i Barceló, Sr. Pérez Ibáñez,
Sr. Rañé i Blasco, Sr. Roma i Cunill, Sra. Serra i Ma-
jem, Sr. Terrades i Santacreu i Sra. Valls i Llobet, pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Fabregat i
Vidal i Sr. Fernández Deu, pel G. P. Popular; Sr. Ferrer
i Gironès, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i Sr. López Bulla, pel G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes, Sr. Marià Nicolàs i Ros; els sín-
dics Sr. Manuel Barrado i Palmer i Sr. Josep M. Car-
0reras i Puigdengolas, la síndica Sra. Montserrat de
Vehí Torra, els síndics Sr. Jacint Ros i Hombravella i
Sr. Xavier Vela i Parés, i el secretari general en funci-
ons Sr. Rafael Morales i Rosales.

També hi són presents l’auditora i els auditors Sr. Ma-
nuel Casas, Sr. Francesc Chico, Sr. Antoni Martí, Sr.
Xavier Roset, Sra. Montserrat Travé i el Sr. Lluís Ter-
raza.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes,
exercici 2001 (tram. 256-00018/06). Síndic Major, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Presentació i
debat.

2. Informes de fiscalització 10/2001-SM, 12/2001-F, 13/
2001-D, 16/2001-D, 3/2002-SM, 4/2002-SM, 5/2002-SM,
6/2002-C, 10/2002-D, 11/2002-E, 12/2002-SM,16/2002-
SM, 17/2002-SM, 18/2002-E, 19/2002-D, 20/2002-SM i
22/2002-D, inclosos en la part II de la Memòria d’activi-
tats de la Sindicatura de Comptes, exercici 2001 (tram.
256-00019/06). Síndic Major, de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya

3. Proposició no de llei sobre l’incompliment reiterat per
la Sindicatura de Comptes de les funcions de fiscalitza-
ció del sector públic de Catalunya (tram. 250-03142/06).
Grup Parlamentari Popular, juntament amb dos altres
diputats del Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 349, 52)

4. Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un projec-
te de llei de funcionament de la Sindicatura de Comp-
tes (tram. 250-03223/06). Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds.
Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 363, 32)

5. Proposició no de llei sobre l’Informe de fiscalització
30/1999-SM sobre les eleccions al Parlament de Cata-
lunya del 17 d’octubre de 1999, de la Sindicatura de
Comptes (tram. 250-03264/06). Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra

Republicana de Catalunya. Debat i votació. (Text pre-
sentat: BOPC, 374, 40)

6. Proposta de resolució per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes l’ampliació de l’Informe de fis-
calització emès en compliment de la Resolució 718/V,
relatiu a la distribució i l’ús dels fons ocupacionals, dins
els programes operatius del Fons social europeu i les
iniciatives comunitàries, en el període 1990-1997 (tram.
253-00014/06). Grup Parlamentari Popular, juntament
amb tres altres diputats del Grup Parlamentari Popular.
Debat i votació.

7. Proposta de resolució per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes una auditoria sobre la gestió de
les empreses de la Generalitat (tram. 253-00015/06).
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds. Debat i votació.

8. Proposta de resolució per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització dels
contractes subscrits per l’Ajuntament de Roses (Alt
Empordà) i les seves empreses i ens dependents en-
tre els anys 1996-2001 (tram. 253-00017/06). Grup
Parlamentari Popular, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds. Debat i votació.

El president

S’obre la sessió corresponent a la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes d’avui, 25 de febrer del 2003.

En primer lloc, donar la benvinguda al síndic major i a
la resta dels membres de la Sindicatura que seran els
qui faran les explicacions pertinents sobre els dos pri-
mers punts de l’ordre del dia.

Abans d’entrar en el primer punt de l’ordre del dia, els
vull transmetre l’encàrrec que em va fer el senyor Dueso,
l’anterior secretari general de la Sindicatura de Comptes,
d’agrair-los, doncs, la seva col·laboració durant els anys
que ha estat en aquest càrrec, i que s’ha incorporat a un
nou destí, del qual n’està, doncs, molt satisfet.

Memòria d’activitats de la Sindicatura
de Comptes, exercici 2001 (tram. 256-
00018/06)

Dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia,
que és: Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comp-
tes, exercici 2001. Té la paraula el síndic major, el se-
nyor Nicolàs.

El síndic major (Sr. Marià Nicolàs i Ros)

Gràcies, senyor president. Per a la presentació de la
Memòria de la Sindicatura de Comptes de l’exercici
2001 és de destacar, com ja s’informa en el seu text,
que en aquest exercici és quan es va produir la renún-
cia al càrrec del síndic senyor Ferran Termes, la qual
cosa va fer que el síndic senyor Vela hagués d’assumir
les funcions de síndic major, i, com a conseqüència
d’això, el dia 21 de febrer va ser nomenada síndica la
senyora Montserrat de Vehí.

Com vostès ja coneixen, durant tot aquest exercici es
van anar fent diverses votacions per a l’elecció de sín-
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dic major, sense que cap dels candidats obtingués els
vots necessaris. Aquesta situació de provisionalitat dels
càrrecs no va incidir en el treball de la Sindicatura, com
és el fet que en la presentació d’aquest exercici es van
fer, durant aquest exercici, trenta-tres informes, no?
Molts d’aquests informes ja han estat debatuts per
aquesta Comissió.

De les altres activitats que està portant la Sindicatura,
doncs, cal destacar que, de les actuacions prèvies a
l’exigència de responsabilitat comptable, doncs, cada
vegada el Tribunal de Comptes no ens delega tants ca-
sos. Durant aquest exercici només ens ha delegat dos
actuacions, si bé en aquest any vam concloure’n quin-
ze, de tots aquests expedients que estaven en tràmit.

També, la Sindicatura va rebent contínuament escrits de
diversos interessats. En total s’han rebut quaranta-vuit
escrits en què s’informa de situacions o irregularitats
relacionades amb el sector públic. Aquests escrits són
analitzats en una comissió, que en diem «Comissió de
denúncies», i que, en funció del seu contingut, doncs,
s’actua o se’ls adreça als diferents tribunals o al proce-
diment que correspon.

Vostès ja saben que la Sindicatura és membre fundador
de l’Eurorai. Aquest any, el 2001, va tenir lloc a Graz,
a Àustria, un congrés, que es va fent cada quatre anys
i que va tenir lloc els dies 8 i 9 d’octubre, en el qual el
síndic major va ser elegit vicepresident de l’organisme,
la qual cosa comporta que el proper congrés d’aquest
organisme s’ha de celebrar a la seu de la Sindicatura de
Comptes, i està previst que es faci aquí, a Barcelona, a
finals de l’any 2004.

També en aquest exercici es van organitzar les setenes
jornades tècniques dels òrgans de control extern. Això
es va celebrar els dies 21 i 23 de novembre. Són unes
reunions en les quals es reuneixen els tècnics de tots els
organismes autonòmics de control que hi ha a l’Estat,
en les quals es debaten, doncs, temes d’interès mutu.
Aquest any es van fer aquestes sessions a l’edifici del
World Trade Center, a les quals hi van assistir al voltant
de més de cent tècnics.

La Sindicatura, doncs, ha continuat assistint a tots
aquells actes de representació, com les preses de pos-
sessió del Tribunal de Comptes, del president de la
Cámara de Cuentas de Madrid...; també ha assistit a les
reunions per al repartiment dels premis de la revista
Auditoría Pública, a més d’altres jornades acadèmiques
que s’han anat fent a diferents llocs de l’Estat.

També, durant aquest any, una de les actuacions que
hem portat a terme ha sigut l’edició del llibre La refor-
ma del sector públic. Experiència i tendències en el
món occidental, en versió castellana. Aquest llibre ja
havia estat publicat en català, prèviament, l’any 2000.
Això, en principi, són les coses més importants quant
a les activitats.

Vull tornar a destacar que la Sindicatura, doncs, ha
sigut un dels anys en què ha elaborat més informes
d’auditoria, i que, en principi, el seu funcionament ha
estat regular. Quedo a la seva disposició.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Nicolàs. Els grups poden fer, ara, ús
d’un torn per un espai de temps màxim de deu minuts.
Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya, té la paraula el
senyor López Bulla.

El Sr. López Bulla

Moltes gràcies. En primer lloc, vull felicitar a tots els
membres de la Sindicatura, els senyors síndics i la se-
nyora síndica, perquè ens han fet arribar un important
document de treball a on, parlant així col·loquialment,
diria que ha esclatat la pau dins de la Sindicatura, i, més
enllà que el finalisme d’aquesta pau no pot ser essen-
cialment la finalitat de millorar la imatge de la Sindica-
tura, que també, em sembla que és una notícia impor-
tant que ve a normalitzar la tasca d’aquest Institut.

Llàstima que, de totes formes, avui ens trobem amb una
notícia que ve al diari quan diu que: «La Fiscalía abre
las diligencias de la gestión a la Sindicatura de Comp-
tes del 2001.» Espero que aquesta situació, doncs, no
signifiqui un impediment i que sigui..., no ho sé, una di-
ficultat més, però que, per sobre de tot, l’esperit d’aquest
document, doncs, sigui el que primi.

Dit això diré que he tingut la impressió –potser equivo-
cada, però és una impressió subjectiva– que no estem
davant d’una memòria, o almenys el que jo crec que
aquest document que discutim ara hauria de ser la
Memòria de la Sindicatura, no pas per les coses que es
diuen, sinó per tot un ventall de qüestions que no apa-
reixen. Jo, francament, no tinc el concepte de memòria
de la mateixa forma que la persona que ha redactat
aquest document. Jo crec que és una memòria una mica
extravagant, extravagant en el sentit que parla de mol-
tes coses, però no de la qüestió central i sí de moltes
qüestions perifèriques; per exemple, com és possible
que a la Memòria d’aquest any, que és quan es va incu-
bar la crisi, no surti aquí aquest element, la crisi de la
Sindicatura.

No els autoritzaria, a vostès ni a ningú, a pensar o a
creure que el que vull fer amb aquesta intervenció és
continuar amb el dit dintre la llaga; no, no..., al contrari.
És que aquesta crisi, que segons diuen vostès ha estat
superada –i torno a felicitar-me i a felicitar-los–, ha
estat tan important, tant per la imatge de la institució,
que no és qualsevol, tant per la utilitat d’aquesta, com
per tota una sèrie d’inconvenients de sobres coneguts,
que se m’escapen les raons de per què no s’ha fet una
reflexió o una al·lusió per donar testimoniatge, encara,
per generar una literatura que, en el pitjor dels casos, els
historiadors, el dia ics, doncs, puguin reflexionar sobre
aquesta situació.

En la Memòria aquesta no es parla del treball pendent,
no hi figuren les conclusions de la gestió i, ja ho dic,
s’ha perdut un moment de verificació i d’anàlisi de la
situació interna. És a dir que em trobo en aquesta situ-
ació de..., amb una mica de perplexitat, no sé si és un
problema personal meu o d’una manca de lectura po-
lítica del document, però, la veritat és que tinc moltes
dificultats per trobar-me còmode amb aquest docu-
ment. De manera que..., no sé què dir més.
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Bé. Doncs, l’únic en què insisteixo és en que, si és ve-
ritat que vostès han superat aquesta situació, doncs,
endavant, i que sigui per un treball bo i per iniciar un
itinerari més nou i més eficaç.

I, bé, segons els temps que corren, atès que l’única cosa
que m’agrada de la Memòria aquesta és la foto amb els
orientals, és una manera, diríem, de portar la contrària
a Huntington quan parla del xoc de civilitzacions, que
alguna cosa bona hauria de tenir el període aquest de
vostès, en tenir aquestes relacions amb aquestes auto-
ritats de allende de los mares.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup d’Esquerra Republi-
cana, té la paraula el senyor Ferrer.

El Sr. Ferrer i Gironès

Moltes gràcies, senyor president. El nostre Grup tam-
bé vol expressar la seva satisfacció, gairebé diria l’ale-
gria, que les aigües de la Sindicatura de Comptes han
quedat quietes, assossegades i, dintre d’aquest assosse-
gament general, es podrà treballar amb tranquil·litat,
amb harmonia i mirar el futur.

Després d’aquestes paraules d’alegria i de satisfacció,
nosaltres ens hem mirat la Memòria. La Memòria és,
pràcticament, amb l’estil de sempre, de totes les altres
memòries dels altres anys. Possiblement..., jo voldria
fer unes preguntes sobre dos punts concrets: una, és
que la Memòria està signada el dia 9 de gener de l’any
2001, i, en canvi, s’ha publicat en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya el 28 de desembre del 2002; és
a dir que, des de la seva emissió com a memòria fins a
la seva publicació per al nostre coneixement, de fet, han
passat dos anys. Aleshores, això, jo pregunto: perquè
tanta tardança?

Atès que la renúncia del càrrec de síndic major, del
senyor Termes, en el mes de febrer del 2001, va ser a
causa, precisament, de la redacció de la Memòria anual,
la nostra pregunta és dir: efectivament es va acabar el
9 de gener del 2001, aquesta Memòria, o es va tardar
molt de temps a redactar-la i s’hi va posar aquesta data
per posar-la, però que no coincidia amb el calendari,
cronològicament?

En fi, aquesta és una pregunta que ens fem i que voldrí-
em conèixer: a veure si la tardança és causada perquè
la Mesa del Parlament ha estat mandrosa a publicar-la
en el Butlletí Oficial o és que no ho han rebut abans.

L’altra pregunta és: vist que els informes aprovats per
la Sindicatura són trenta-dos, durant l’exercici, i que
són, podríem dir-ne, una mitjana del que s’havia fet fins
ara, i, per tant, no hi ha motiu de problema, en canvi, sí
que observem que els encàrrecs fets pel Tribunal de
Cuentas, amb delegació a la Sindicatura de Comptes
dels informes que normalment anaven a Madrid i que
es donaven a la Sindicatura, han baixat en picat i només
se n’han deixat dos.

Sí que voldríem que el senyor síndic major no s’esca-
polís, ni es fes escàpol d’aquesta pregunta, i ens contes-

tés, de veritat, les raons i els arguments pels quals el
Tribunal de Cuentas ha deixat de tenir confiança en la
Sindicatura de Comptes o, des que governa una majo-
ria absoluta en el Congrés dels Diputats de les Corts
Generals, hi ha una política de no voler deixar en mans
dels fiscalitzadors autonòmics allò que hauria de fer el
Tribunal de Cuentas.

O sigui, si us plau, ens agradaria que no marxessin per
la tangent, perquè políticament ens convé, a nosaltres,
saber fins a quin grau l’Estat espanyol confia, o té con-
cepte d’Estat, efectivament, o és un concepte centralis-
ta, monolític, dictatorial i arbitrari.

Res més, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Popular, té la
paraula el senyor Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair
la presència del síndic major, de la senyora síndica i
dels senyors síndics, i també del personal de la Sindi-
catura que els acompanyen en aquesta sessió de la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes del dia d’avui.

El senyor síndic major ha fet una presentació de la
Memòria de l’any 2001, i sembla que aquesta podria
ser, avui, una comissió de la Sindicatura que, respecte
d’altres comissions que hem tingut de la Sindicatura,
tingués un tarannà allò que es diu «una mica més po-
líticament correcte». Esperem que sigui així, i esperem,
com s’ha dit per part dels diputats que m’han precedit,
que puguem donar a la institució de la Sindicatura de
Comptes, que depèn d’aquest Parlament, una normali-
tat, de la qual potser no ha gaudit en els últims temps.

Sí que m’agradaria, senyor síndic major..., o almenys
trobem, des del nostre Grup parlamentari, una manca
de referències, encara que vostè, valgui la redundància,
hi ha fet referència, a una situació que es va produir,
una situació, ho creiem, lamentable dins d’aquell exer-
cici que vostè ha exposat, no?

Veiem que hi ha hagut un treball, un treball que és co-
incident amb el treball que en anteriors exercicis vos-
tès anaven presentant. Però, en tot cas, a uns informes,
concretament, que vostès també en fan referència en la
mateixa Memòria, que s’han allargat molt durant el
temps; un, concretament, que feia referència i que ja
està entregat, del tema de Movilma. I ens agradaria que
ens expliqués quines han estat les causes, del perquè
d’aquesta tardança en la presentació d’aquest Informe, i,
també, a la vegada, tot el referent al mateix Informe dels
Fons socials europeus, no? Aquests dos informes que
sembla que hagin anat tan lents en la seva tramitació,
després d’una resolució, de resolucions d’aquesta Comis-
sió i d’encomanar-los aquesta tasca, no?

No aniria més enllà, sinó agrair-los la tasca que en el
seu moment es va desenvolupar pel que fa referència a
aquesta Memòria d’activitats. Creiem que havia d’ha-
ver fet més referència el mateix Informe i la seva expo-
sició al que va estar un fet, diguem-ne, anormal, en
aquell període.
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Bé. Vostè ja n’ha fet referència, no..., tampoc volem
anar més enllà; però, en tot cas, sí que hauria estat bo
que hagués ampliat el que va ser, ja ho dic, un fet anor-
mal. I, en tot cas, sí que les preguntes anirien encami-
nades pel que fa referència a les dificultats que ha tin-
gut la Sindicatura i els motius d’aquestes dificultats, si
hi han estat, pel que fa referència als dos informes que
abans li he esmentat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Fabregat. El senyor Carnicer té la pa-
raula, pel Grup Socialista.

El Sr. Carnicer i Vidal

Gràcies, senyor president. Evidentment, l’any 2001,
que és l’any a què fa referència aquesta Memòria, ha
estat un any difícil per a la Sindicatura. I jo diria que,
a més a més, ha estat un any difícil per a aquest Parla-
ment, en la mesura que la Sindicatura és una de les ins-
titucions de les quals se serveix aquest Parlament per a
analitzar una part molt concreta de l’activitat governa-
mental, que és la part econòmica.

Són en la memòria de tots les dificultats, els problemes
que hi ha hagut durant aquest any 2001, que es traslla-
den a bona part de l’any 2002, i que, finalment, es con-
clouen amb un compromís i un calendari, que és, segu-
rament, una bona manera de concloure el que no va ser
un espectacle gens edificant.

Senyor president, senyors síndics, nosaltres estarem
molt amatents a comprovar el compliment del docu-
ment que vostès van signar, perquè hi ha uns compro-
misos i hi ha uns terminis, i, en els temps que vivim, el
compliment dels terminis en els compromisos dels in-
formes que hi ha pendents com a encàrrec d’aquest
Parlament és, per part nostra, un element molt impor-
tant, i, per tant, vetllarem pel seu compliment.

Probablement, a la Sindicatura, a la mateixa Sindicatu-
ra, en la seva Memòria se li feia difícil ser capaç de
reflectir aquests fets en l’Informe, en la Memòria, més
enllà del que s’han expressat. I, en tot cas, nosaltres no
ens hi posarem, ho repeteixo, perquè l’important és que
aquest..., que era un fet lamentable, en tot cas, en un
moment determinat s’ha pogut arribar a una solució.

Ara bé, sí que hi ha algunes qüestions que voldria co-
mentar, i, en tot cas, el senyor síndic en la seva resposta
podrà comentar si ho considera adient: en primer lloc,
un tema que, d’alguna manera, plantejava també el se-
nyor Ferrer, d’Esquerra Republicana, que és el tema del
retard.

Aquest és un informe que s’aprova una mica més tard
del que ell deia, el mes de maig, en realitat, del 2002,
però, i no..., es lliura a aquesta casa, perdò, el maig del
2002 i no es publica fins al desembre, fins al 28 de de-
sembre. Aquí hi ha un problema de terminis, hi ha un
problema de funcionament, que no és un problema de
la Sindicatura, que quedi clar! Que quedi clar, perquè
no voldria que se m’atribuïssin coses que..., o que es
pensés que jo estic atribuint a la Sindicatura..., però
que, en tot cas, sí que posa en relleu uns problemes que

el nostre Grup ve remarcant ja fa un temps, que són
dificultats en la mateixa Llei de la Sindicatura, amb la
reforma que es va fer de la forma que s’estan estructu-
rant els informes, que fan que perdin, molts d’ells, tot
tipus de sentit de l’oportunitat quan els podem veure en
aquesta Comissió.

Per tant, és un tema que, més que els síndics, el Parla-
ment hi haurà de reflexionar, però que segurament se-
ria bo tindre algun criteri amb relació als síndics.

De la Memòria, el que trobem a faltar és quelcom so-
bre el que és el mateix compte de la Sindicatura. Hi ha
un annex que diu: «S’annexa el compte.». Però, en la
lletra no hi ha cap comentari, no hem sabut veure cap
comentari sobre el compte, i és públic i notori que
aquest compte ha originat algunes dificultats, algunes
d’elles, com també es recordava fa poc, amb expressió
a la premsa ben recentment.

Seria bo que la mateixa Sindicatura expressés, també,
i comentés el mateix compte, els seus resultats, fins i
tot, per saber si està aprovat o no. Aquest és un tema
que estava plantejat en altres moments amb altres
comptes d’altres anys.

S’obre..., no és un tema de la Memòria d’aquest any,
però sí que, a partir de la Llei de pressupostos del 2003,
s’obre una incògnita sobre un tema important, des del
punt de vista econòmic per a la Sindicatura, que és tot
el tema dels romanents i la possibilitat d’incorporar els
romanents. Ho repeteixo: podríem..., o podem no en-
trar-hi avui, perquè no és un tema que no toca, en el
sentit que no forma part del 2001, però, en tot cas, sí
que és un tema d’aquells que va lligat a l’activitat de la
mateixa Sindicatura, i fins a quin punt –fins a quin
punt– això pot condicionar l’activitat de la Sindicatu-
ra, el fet que pugui deixar d’incorporar aquests roma-
nents que estaven en altres anys.

Ja s’ha comentat, també, una altra de les qüestions que
a nosaltres ens preocupa, que és veure la baixa, la dis-
minució en les delegacions per part del Tribunal de
Cuentas. És un fenomen transitori?, perquè aquí estem
parlant del 2001, 2002, estem..., 2003, fa poc temps,
potser no és avaluable, però, estem parlant d’un feno-
men transitori o és que pensen, vostès, que hi ha quel-
com de fons en aquests temes?

Per tant, clar, més enllà de les dades estadístiques, aquesta
Comissió crec que hauria d’esperar en la pròpia Memò-
ria de la Sindicatura indicacions sobre aquest tipus de
temes que condicionen el futur de la Sindicatura com
han condicionat el seu passat, i que, en tot cas, aques-
ta cambra, si en algun moment ha de prendre decisió,
el millor assessor que pot tenir és la mateixa Sindica-
tura que, a partir de la seva experiència, ha de posar
sobre la taula d’aquesta Comissió aquests temes que
poden, ho repeteixo, estar relacionats en el futur i les
dificultats que poden sortir en aquest futur.

Gràcies, senyor president

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto té la paraula,
pel Grup de Convergència i Unió.
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El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. Senyor síndic major, senyora
síndica, senyors síndics, moltes gràcies, també, una
vegada més, per la seva compareixença davant d’aques-
ta Comissió.

I, avui, el nostre Grup voldria, en aquest punt de l’or-
dre del dia, que, de fet, el que planteja és valorar, en tot
cas, la feina, el treball dut a terme per la Sindicatura
l’any 2001, un any concret..., com he dit, el nostre Grup
pensem que, avui, en aquest moment, tenint en comp-
te que estem parlant de l’exercici 2001, que la Memò-
ria s’aprova a l’exercici 2002 i que fa poques setmanes
la mateixa Sindicatura en ple va entregar al president
del Parlament un document que d’alguna manera marca
una nova situació a partir del 2003, nosaltres enlloc de
quedar-nos amb algun dubte, com el que aquí s’ha
plantejat per algun portaveu, en el sentit que la Memò-
ria... –home, està bé, però ens agradaria, potser, que
digués alguna altra cosa–, com que no diu res especta-
cular, simplement relata el que va ser l’activitat –que,
per cert, l’any 2001, amb tots aquests problemes que
van succeir, doncs, mostra, com he dit, una activitat
molt i molt normal–, el nostre Grup no entrarà en més
valoració que en la felicitació sincera a tots els mem-
bres de la Sindicatura i amb el desig que la feina que,
tot i les circumstàncies, es va fer l’any 2001..., l’any
2003 continua..., de fet, amb aquest Informe que van
entregar al president es veu quins són els informes que
en aquests moments té pendents la Sindicatura, i, con-
cretament, informes a petició del Parlament, n’hi ha
vuit, d’informes, tots ells porten una data de petició
d’entre set i onze mesos. Vull recordar, he fet una pe-
tita anàlisi dels últims..., des de l’any 92 –des de l’any
92–, informes demanats pel Parlament de Catalunya a
la Sindicatura, i el temps que aquests informes tarda-
ven, diríem, a entrar i a elaborar-se. Perquè, com saben
vostès, la Sindicatura programa les seves activitats din-
tre de la normalitat, i, en tot cas, els treballs, diríem,
extraordinaris o accessoris que planteja el Parlament,
sempre són, doncs, un treball afegit.

I, per tant, mirant la història, no d’uns anys, sinó de molts
anys, des de l’any 92, els puc dir que la mitjana d’entra-
da de documents –la mitjana– és de vint mesos, la mitjana
d’informes demanats pel Parlament de Catalunya i entrats
posteriorment per part de la Sindicatura.

En aquests moments, els vuit informes que queden..., al-
guns fa set mesos, alguns fa onze mesos. Per tant, diríem
que –i amb el compromís del Pla de treball previst per a
l’any 2003– crec, sincerament, que és la millor mostra
d’avaluar la normalitat amb què, finalment, s’ha entrat.

Per tant, el nostre Grup no farà cap pregunta amb re-
lació a la Memòria, perquè creiem que expressa el tre-
ball molt clarament, i, en tot cas, els problemes subja-
cents que podrien haver-hi a l’any 2001, creiem que
avui, com a mínim sobre la taula, els veiem superats,
i d’això ens n’alegrem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El senyor Nicolàs té, ara,
la paraula per donar resposta a les qüestions plantejades.

El síndic major

Gràcies, senyor president. Bé. En primer lloc, només
volia manifestar que, en principi, la Sindicatura tenia
previst intentar introduir millores en la redacció de la
Memòria, tant en el seu format com en el seu contingut.

Bé. El que passa és que aquest exercici, precisament el
2001, ens va agafar en una situació d’inestabilitat i no
va donar peu o no va donar lloc o no va donar temps al
fet que poguéssim començar a analitzar el seu format i
analitzar tot el seu contingut. Sí és cert que s’hi podi-
en haver introduït comentaris o detalls de la situació
viscuda; però, és clar, se’ns feia també una miqueta
difícil que un mateix organisme expliqués les seves
interioritats, no? I ens va semblar que, per tal d’agilitzar
l’Informe i no entretenir-ho més, doncs, calia seguir en
la mateixa línia que s’havia fet fins ara.

Quant a l’Informe... Bé. La Memòria aquesta, en prin-
cipi, ja s’ha informat que això es va presentar el maig
del 2002. Evidentment, si era la Memòria del 2001,
s’havia de fer després de l’exercici. Aquesta Memòria
va ser presentada el maig del 2002. Vostès ja saben que
tenim de temps fins al 31 de juliol per presentar la
Memòria, però, amb aquest interès d’intentar agilitzar
tots els tràmits, doncs, vam voler presentar-la abans,
no? O sigui que, en principi, això es va presentar el
maig del 2002. El moment ja que es va publicar..., en
això ja no hi entrem, no?

Quant a les delegacions de les actuacions que ens de-
lega el Tribunal de Comptes... Bé. S’ha de tenir present
que aquest any va haver-hi un canvi de consellers del
Tribunal de Comptes. Això pot haver influït en la dele-
gació d’expedients.

També s’ha de tenir present que una de les actuacions
o un dels serveis que més feina donaven eren els expe-
dients del servei de correus. Aquest servei de correus va
estar..., per l’Estat, ha estat..., es va transformar en
empresa i després es va privatitzar, amb la qual cosa
tots els expedients que anaven venint del Tribunal de
Comptes van deixar d’arribar-hi, perquè no era la seva
competència. Això indica la minoració d’expedients.

Per altra banda, s’ha de dir que en cap moment, ni el
Tribunal de Comptes, ni nosaltres hem dit, ni ells ho
han plantejat, de disminuir les delegacions, sinó que el
Tribunal de Comptes està en el sentit que els organis-
mes autonòmics informin i tramitin els expedients.

I, en aquest aspecte, últimament, els últims comentaris
són que el Tribunal de Comptes pensa fer unes reuni-
ons amb els organisme autònoms per intentar, doncs,
conscienciar, perquè hi han molts organismes que no
volen assumir aquesta funció. Per part nostra sempre
ens hi hem manifestat favorables i no hi ha cap preven-
ció per part del Tribunal de Comptes de no delegar-nos,
perquè sempre la competència continua essent d’ells, o
sigui, l’únic que ens fan és delegar unes actuacions prè-
vies, que és omplir l’expedient; o sigui, no es tracta ni
de sentenciar ni de resoldre cap conflicte.

Dels informes pendents... Bé. Per part del senyor Curto
també ja s’ha informat, nosaltres hem intentat plante-
jar ja de cara al futur, però..., ja s’ha comentat vàries
vegades, el nostre pla de treball s’elabora molt abans.
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Els informes que s’han demanat per part del Parlament,
doncs, molts han sigut informes que abraçaven molts
anys i de molta amplitud. I jo crec que vostès ja són
conscients que quan ens encarreguen un informe, se-
gons l’amplitud d’aquest informe, no podrà fer-se amb
la celeritat que tots voldríem. En aquest aspecte, vull
dir, sàpiguen que nosaltres ens hem compromès a por-
tar-los tots, ja, amb un compromís institucional, di-
guem-ho d’alguna manera, de portar tots els informes
pendents aquí.

Quant als romanents... Bé. El problema amb què ens
hem trobat és que quan vam aprovar..., quan vam sug-
gerir el pressupost..., quan vam presentar el pressupost
per a aquest exercici, doncs, implícitament teníem en
compte que ens quedarien uns romanents dels altres
exercicis. Llavors, això se’ns ha retallat, vull dir, de
totes maneres per l’actuació diària no..., en principi,
potser s’hauran de fer modificacions pressupostàries
per aplicar segons quins conceptes, però no ha de por-
tar més problemes, perquè, si bé teníem romanents
cada any, també cada any ens anaven sobrant algunes
partides. Sí és cert que la majoria eren partides del ca-
pítol de personal i de les altres de comptes..., de despe-
ses corrents o així provocava, doncs, algunes modifica-
cions. Però no crec que tot això hagi de repercutir en el
funcionament i amb l’activitat de la Sindicatura.

No sé si m’he deixat alguna cosa més, si volen algun
aclariment...

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Nicolàs. Els grups volen fer ús del segon
torn? (El Sr. López Bulla demana per parlar.) Senyor
López Bulla, té la paraula.

El Sr. López Bulla

Sí, molt breu. És que continuo sense compartir el que
podria denominar-se com una profunda mandra intel·lec-
tual per part del senyor síndic quan diu que és que no es
va plantejar, en la redacció de la Memòria, la situació de
crisi, perquè no volia –ho ha dit textualment– perquè «no
volia explicar les seves interioritats». O sigui que no se
querían dar cuatro cuartos al pregonero. Bé. Em sembla
bé. El problema és que al carrer hi havia aquesta situació,
i al carrer no hi havia cap veu per part de vostès, en tant
que institució, per clarificar les coses; així que hi havia
una mena de facúndia per part d’alguns que anaven ex-
plicant el que creien convenient.

Torno a insistir que la meva intenció no és remenar aques-
tes cireres, sinó constatar que no s’ha fet, encara, una re-
flexió seriosa del perquè es va arribar a aquella situació.
I avui, jo crec..., i possiblement en aquell moment d’una
situació tan complicada era molt difícil, però, si vostès no
fan en el moment que creguin convenient, una reflexió de
les causes que va travessar i que van provocar aquella si-
tuació en la Sindicatura, jo crec que aquest document, que
hem valorat molt, és un xic inestable perquè no s’aguanta
sense una reflexió profunda de què és el que va passar.
Això és el que volia dir.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor Ferrer... (El Sr. Fabre-
gat i Vidal demana per parlar.) El senyor Fabregat...

El Sr. Fabregat i Vidal

Amb molta brevetat. Si ho he entès bé, de les paraules
del síndic major, pel que fa referència als informes que
li he anomenat de Movilma i dels Fons socials, l’únic
motiu –l’únic motiu– ha estat que eren informes que
requerien molt de temps, i és per això que no s’han tra-
mitat, no s’han acabat, o no s’estan acabant fins al mo-
ment que s’ha disposat de prou personal o s’havia de
complir el mateix pla de la Sindicatura.

És a dir, entenc, de les seves paraules, que no hi ha
hagut cap tipus de problema per part d’aquests infor-
mes, incloent, també, l’informe del cas Movilma, el
tema Movilma, que el treball normal i corrent de la
Sindicatura.

Ho dic perquè en el seu moment quan veurem l’informe
Movilma, les seves paraules jo crec que hauran de ser
concordants amb el que ara ha dit o jo almenys he entès.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. (El Sr. Carnicer i Vidal dema-
na per parlar.) Senyor Carnicer...

El Sr. Carnicer i Vidal

Sí, senyor president. Senyor síndic, jo un dels comen-
taris que havia fet era sobre el compte de la Sindicatu-
ra, que no m’ha semblat que hagi obtingut resposta.

En tot cas, li recordo el fet que en la mateixa Memòria
simplement s’hi annexa el Compte, sense més valora-
ció, quan és un compte que recentment, diguem-ne, ha
estat notícia, i, a més a més, part dels temes del mateix
Compte havien estat en el seu moment objecte de no-
tícia periodística al llarg del temps, fins i tot, d’una
mateixa auditoria interna de la Sindicatura que en l’In-
forme ni se’n parla.

Per tant, aquest tema em fa l’efecte que és quelcom
important dintre l’activitat de la Sindicatura, que val-
dria la pena comentar.

I, després, amb relació a la incorporació dels romanents
de tresoreria, de les paraules del síndic, si ho he entès
bé, hem de deduir que es tracta d’una proposta unilate-
ral per part del Departament d’Economia i Finances en
el moment que planteja el pressupost en aquest Parla-
ment, secundada, evidentment, després, per la majoria
del Grup de Convergència i Unió i del Grup Popular,
que van fer possible l’aprovació del pressupost.

El president

Gràcies, senyor diputat. (El Sr. Curto i Forés demana
per parlar.) Senyor Curto...

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. No, jo només voldria, ja que al
senyor Martí Carnicer el veig preocupat amb el tema del
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romanent, perquè no fos pensat per algú que el nostre
Grup, en aquest tema, podria perjudicar, en tot cas, el
funcionament de..., no perjudicar, perquè no hem de de-
cidir res avui, però, en tot cas, no reflexionar sobre aquest
tema, en el sentit que si vèiem que aquesta decisió amb
relació als romanents podia perjudicar el funcionament de
la Sindicatura, si a nosaltres ens era igual o no.

I, per tant, simplement, per dir que el nostre Grup en-
tén, en principi, tal com ha anat el procés i el paper que
han jugat els romanents en el passat, i, després d’escol-
tar les paraules del síndic major, però, en tot cas, per-
què quedi clar del tot, li faré exactament la mateixa
pregunta. És a dir, si creu que, en tot cas, aquesta de-
cisió amb relació al romanent de la Sindicatura, però,
de forma clara i rotunda, pot o no afectar el fet que es
compleixi el Pla que hi ha previst, que vostès s’hi han
compromès, tots, d’una forma sindicada, diríem, per a
l’any 2002, amb relació a les obligacions de la Sindi-
catura.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Nicolàs pot donar
resposta.

El síndic major

Gràcies, senyor president. Bé. Amb relació al compte
de la Sindicatura només dir que aquest Informe, en
principi, cada any, el compte s’ha adjuntat, tal com diu
el Reglament, amb la Memòria de la Sindicatura; en
cap moment es posa que s’hagi d’aprovar, ni res.

Ara, jo, el que li puc informar és que aquest compte,
nosaltres, fa dos anys o ja prèviament, fa cinc o sis
anys –no ho sé exactament–, ja es va fer un informe
intern d’auditoria –un informe intern–, a l’any 2000 es
va tornar a fer i el de l’any 2001 s’està fent. Això és el
motiu que no se’n faci cap referència, ni si s’ha apro-
vat, ni que s’hagi vist. Està pendent que internament es
realitzi una auditoria, si bé s’ha de dir que aquest
compte està realitzat per l’interventor de la Sindicatu-
ra. No és un compte ni que el faci jo ni que el presen-
ti jo, ni..., és un compte que presenta i elabora l’inter-
ventor de la Sindicatura.

Quant als romanents..., bé, els romanents ja he expli-
cat que, en principi, era un coixí que teníem per fer ac-
tuacions; un coixí que teníem però que era l’acumula-
ció –l’acumulació– de pressupostos anteriors; o sigui
que, en principi, tota l’activitat de la Sindicatura s’ha-
via anat realitzant cada any sense fer ús d’aquests ro-
manents.

I jo l’únic que he plantejat és que potser aquest exercici
que havien presentat un pressupost molt reduït, pensant
en aquests romanents, ens veurem obligats a introduir
unes modificacions.

Res més, gràcies.

El president

Gràcies, senyor Nicolàs.

(El Sr. Carnicer i Vidal demana per parlar.)

El Sr. Carnicer i Vidal

Senyor president..., dos segons.

El president

Per...?

El Sr. Carnicer i Vidal

Per una petició a la Sindicatura, però no estaré més de
dos segons.

El president

Té la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

No, només demanar-li, a la Sindicatura, si aquests in-
formes de l’auditoria interna de la mateixa Sindicatu-
ra també podrien ser trameses al Parlament en el seu
moment.

El president

Molt bé, senyor Carnicer.

Informes de fiscalització 10/2001-SM,
12/2001-F, 13/2001-D, 16/2001-D, 3/2002-
SM, 4/2002-SM, 5/2002-SM, 6/2002-C,
10/2002-D, 11/2002-E, 12/2002-SM, 16/
2002-SM, 17/2002-SM, 18/2002-E, 19/
2002-D, 20/2002-SM i 22/2002-D, inclo-
sos en la part II de la Memòria d’activi-
tats de la Sindicatura de Comptes, exer-
cici 2001 (tram. 256-00019/06)

Passem al següent punt de l’ordre del dia que són infor-
mes de fiscalització: el 10, el 12, el 13, el 16 del 2001; el
3, el 4, el 5, el 6, el 10, l’11, el 12, el 16, el 17, el 18,
el 19, el 20 i el 22 del 2002. Són diferents síndics que han
d’intervenir. Ho farem agrupant per a cadascun dels sín-
dics els diferents informes, i tots ells un darrere de l’altre,
i, un cop acabada l’exposició per part dels membres de la
Sindicatura, doncs, cada grup tindrà el seu torn per un
màxim de deu minuts, amb certa flexibilitat.

En primer lloc, té la paraula el síndic major, el senyor
Nicolàs per als informes 13, 16 del 2001, el 6/2002, el
10/2002, el 19/2002 i el 22/2002. Té la paraula.

El síndic major

En principi, l’Informe 13/2001, que es refereix a
l’Agència de Patrocini i Mecenatge. Aquesta societat
anònima es va crear en data 28 de desembre del 95...
–el número 13–, es van aprovar els estatuts. L’Agència
va estar constituïda formalment el 8 de febrer i està
adscrita al Departament de Presidència.

Es tracta d’una empresa que té per objecte social ges-
tionar operacions de patrocini i mecenatge per a l’inte-
rès general o donar suport a entitats que persegueixin
unes finalitats d’interès general. També té per objecte
assessorar empreses i entitats sobre les potencialitats
del patrocini i el mecenatge i sensibilitzar la societat
sobre el fenomen del patrocini i el mecenatge.
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A la pràctica, en aquesta Agència, l’activitat consisteix
bàsicament en la captació de patrocinadors per a acti-
vitats i els projectes arriben procedents o bé de depar-
taments o bé per activitats d’institucions sense ànim de
lucre que li ho demanin.

Aquestes tasques de captació i gestació de patrocinis
que fa l’Agència, això, les factura als beneficiaris, i en
ella hi ha una retenció per al seu funcionament que és
equivalent a un 14% del patrocini. Aquest percentatge
va ser aprovat per acord de govern.

Aquest Informe ha consistit en la fiscalització de regu-
laritat referent als estat financers i a les liquidacions
pressupostàries referits a l’exercici 2000, així com la fis-
calització de la legalitat centrada en l’anàlisi de la con-
tractació i la revalorització del PAIF. Addicionalment,
es recull una anàlisi de la gestió de les actuacions de
l’Agència, i es presenta informació sobre el nombre del
sol·licituds i les que ella ha atès. Així com la tipologia
de les activitats en la qual l’Agència ha aconseguit cap-
tar patrocinadors.

Els aspectes més remarcables..., potser cal destacar
determinades errades en el sistema d’imputació de les
partides en la liquidació del pressupost, que, com vos-
tès ja han vist, es detallen a l’Informe. Això crec que
són les principals característiques d’aquest Informe.

Quant a l’Informe 16/2001 de la Junta de Sanejament,
aquest és un informe que la mateixa Llei de creació de
la Junta de Sanejament ens obliga a fer-lo i que també
ve establert per la Llei de pressupostos de l’exercici del
1999, respecte a aquelles empreses que tenen un pres-
supost superior a 25.000 milions de pessetes.

L’Informe que avui es presenta abasta tres exercicis.
Per què abasta tres exercicis? Doncs la raó principal
obeeix al fet que a l’any 2000 entra en funcionament
l’ACA, que integra tant la Junta de Sanejament com la
Junta d’Aigües, i la Sindicatura va creure convenient,
atenent el principi d’oportunitat, liquidar amb un sol
informe tots aquests tres anys, per tal que quan es co-
menci a fiscalitzat l’ACA, ja estigui tota la part de la
Junta de Sanejament vista en aquesta Comissió.

Per això aquest Informe difereix substancialment dels
exercicis anteriors. Ens hem limitat a donar compli-
ment a allò que la Llei demana, que és que amb perio-
dicitat anual s’efectuarà el control financer mitjançant
el procediment d’auditoria a què fa referència l’article
71 de la Llei de finances, i, a conseqüència d’això, la
Sindicatura de Comptes n’emetrà un informe.

Així, el treball portat a terme ha consistit en l’anàlisi
dels informes a l’auditoria financera que ha elaborat la
Intervenció General, i del qual hem emès aquest Infor-
me preceptiu.

Hem assumit les seves conclusions i hem validat tots els
seus procediments. Per tant, en el capítol de conclusi-
ons d’aquest Informe s’exposen, en primer lloc, les
conclusions obtingudes en els informes d’auditories
realitzades per la Intervenció; i, en segon lloc, s’expo-
sen unes conclusions que hem facturat nosaltres,
d’acord amb l’experiència que hem assolit des de la
fiscalització que estem fent des de l’any 1991.

Aquests temes fonamentals a destacar són els següents:
en primer lloc, un dels temes que es destaca és el deu-
te per ingressos de dret públic. A banda de l’elevat im-
port que hi havia a finals d’any –11.935 milions de
pessetes–, entenem que és bàsic incidir en una millora
dels processos de cobrament i de recuperabilitat.

Aquesta recomanació que hem assenyalat cada any
cobra més importància ara quan, a partir de l’entrada en
vigor de l’any 2000, el nou tribut és el cànon de l’aigua.
Per tant, seria convenient millorar els processos de co-
brament i prestar especial atenció a la recuperabilitat
per tal d’evitar prescripcions del deute pendent.

I el segon punt a destacar és l’endeutament. No hi ha res
a dir quant a la legalitat ja que l’entitat ha respectat en tot
moment els límits màxims autoritzats per la Llei de pres-
supostos. L’aspecte que cal destacar és l’estructura de
l’entitat, l’estructura financera que té l’entitat. A 31 de
desembre, l’endeutament subscrit era de 81.494 milions
de pessetes, que considerem molt elevat, i que els venci-
ments arribaven fins a l’any 2018. Això son..., intento
anar de pressa perquè hi ha molts informes.

Passem ara a l’Informe 6/2002, de despeses de personal,
de la Direcció General de Seguretat ciutadana. Es tracta
d’un informe puntual sobre el Compte General de la
Generalitat. La seva finalitat ha estat analitzar i revisar els
procediments de gestió establerts, els sistemes de control
i els compliments de la normativa aplicable.

Es tracta d’una plantilla de 6.775 persones, entre ocu-
pades i aspirants i personal en pràctiques. La feina ha
consistit a verificar la relació dels llocs de treball, la
plantilla pressupostària i les places ocupades. De tot
aquest treball, les conclusions que hem tret han estat: en
primer lloc, que no s’actualitza la publicació de la re-
lació de llocs de treball que, segons la normativa, s’ha
de fer cada tres mesos. L’última plantilla, l’última rela-
ció de llocs de treball s’havia fet el 7 de setembre del 98
i fins al juliol del 2001 no es va fer una refosa. Això ens
ha donat molta feina per tal d’establir quina era real-
ment la plantilla real que hi havia a finals de l’any 2000.

També recomanem publicar-ho i introduir les modifi-
cacions a la base de dades del personal, i introduir unes
modificacions en el seu sistema operatiu per tal que ens
permeti treballar amb dades històriques, perquè en
aquest moment es treballava en temps real i era bastant
difícil reconstruir les dades anteriors.

També, una de les propostes que es presenta és la de
simplificar el procediment d’utilització de les hores
extraordinàries, tota vegada que reglamentàriament
s’han d’autoritzar prèviament, la realització d’aquestes
hores, però la realitat és que posteriorment s’han de fer
molts informes complementaris, tota vegada que aques-
tes hores extraordinàries per diversos motius després
s’allarguen o són més de les que s’havien autoritzat
inicialment. Això provoca uns informes i una nova tra-
mitació que dificulta... S’hauria de trobar un sistema de
simplificar-ho. Vostès ja comprenen que, quan un mos-
so va a fer un servei, a vegades aquest servei es pot
endarrerir, es pot complicar i el mosso no pot abando-
nar el seu lloc de treball.

També s’incideix en les quotes patronals, que, si bé
està, ja, acordat amb la Seguretat Social que es liquidin
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amb tres mesos de demora, això no té perquè no comp-
tabilitzar-se dins el mateix exercici.

I, després, una altra de les observacions que destaquem és
que, si bé recull tots els costos del personal de mossos, en
canvi, el personal administratiu, una part del seu personal,
no està comptabilitzat en aquesta Direcció General, sinó
que es comptabilitza en la Secretaria General. Això quant
a aquest Informe de les despeses de personal.

Si passem a l’Informe d’Incasol, que es refereix a l’exer-
cici 2000, és l’Informe 10/2002, aquest Informe, tam-
bé es tracta d’un informe que s’ha de fer per donar
compliment a l’article 16, de la Llei 3/2000, de pressu-
postos de la Generalitat. S’ha de presentar anualment
perquè es tracta d’una empresa que supera els 25.000
milions de pessetes. El pressupost que tenia en l’exer-
cici 2000 era de 47.262 milions de pessetes. Aquest és
el primer Informe que es realitza a la Sindicatura des
del Departament d’Empreses públiques, tota vegada
que vostès ja saben que aquest Informe abans del 2000
era considerat com un organisme autònom.

Aquest Informe se centra en un aspecte concret de l’ac-
tivitat de l’Incasol, que és el relatiu a les fiances. El
motiu ha estat que en els informes obligatoris anuals que
es fan, doncs –hi ha l’Informe 27, corresponent a l’exer-
cici 98, i l’Informe 13/2000, corresponent a l’exercici
del 99–, es van fiscalitzar el pressupost de despeses i la
contractació d’obres. Per això, ara s’ha cregut conveni-
ent aprofundir en el tema de les fiances. Es tracta d’un
import prou significatiu dintre el balanç, representa el
28,6% del total del passiu, per import de 51.549 mili-
ons de pessetes.

Malgrat que ens centrem en aquest aspecte de l’Infor-
me, nosaltres hem tingut possessió de l’Informe anual
que fa l’Informe de l’auditoria externa que fa com a
empresa pública. Hem estat verificant els estats finan-
cers i assumim l’opinió que expressa l’auditor extern.

Quant a l’objecte específic d’aquest Informe, aquest ha
estat la fiscalització de les actuacions de l’Incasol, re-
lativa a la gestió de les fiances, d’arrendament de fin-
ques urbanes i del registre de fiances dels contractes de
lloguer, així com de les fiances de les companyies sub-
ministradores de serveis: són l’aigua, el gas i la llum.
Tot això l’Incasol ho té centralitzat en un departament,
que és precisament el Departament de fiances.

L’anàlisi s’ha realitzat, tant des del punt de vista de la
revisió dels procediments interns, per tal de verificar
que garanteixen un correcte cobrament i l’ús d’aquests
imports que s’han cobrat, com des del punt de vista de
la legalitat. És a dir que els diners recaptats es destinen
a les finalitats establertes per la Llei 13, que és la que
regula el registre i el dipòsit de les fiances als contrac-
tes de lloguer de finques urbanes.

L’aspecte més significatiu d’aquest Informe són, doncs,
per un cantó, quant als circuits i als nous procediments
implantats de cobrament, control i retorn de les fiances.
La conclusió és positiva donat que faciliten els tràmits
dels dipositants i millora la captació dels dipòsits, que,
d’acord amb la Llei, cal constituir.

Això queda demostrat amb l’evolució dels ingressos, els
increments anuals que eren de 2.800 milions, el 97, han

passat a 6.000 milions, el 98 i 99, i arriben als 8.600 mi-
lions l’any 2000. Bé. Això, a part del procediment, és l’in-
crement del volum dels habitatges en lloguer.

Quant al destí dels fons, han pogut concloure, també, de
manera molt positiva, ja que es dóna compliment al que
estableix la Llei reguladora que abans hem comentat.

Vostès ja veuen amb l’Informe que a l’apartat de l’epígraf
3.4, doncs, s’amplia sobretot amb aquest contingut.

També detallem alguns aspectes que entenem que po-
drien ser objecte de millora. Aquests aspectes podrien
ser, per un cantó, cal millorar certs controls relacionats
amb la coparticipació de les cambres de la propietat
urbana, amb l’Incasol, que actualment poden alentir
alguns tràmits. És necessari que s’actualitzi el conveni
signat amb aquestes institucions, que ja data de l’any
83. Aquest conveni parla, principalment, del paper fi-
ança que vostès ja saben que és una figura que ha anat
desapareixent, però que encara n’hi ha.

I, per un altre cantó, cal millorar i impulsar la captació
i constitució dels dipòsits que han de fer les empreses
de subministrament. Aquesta és una tasca que ha que-
dat més endarrerida, potser, perquè s’ha volgut donar
prioritat al control de les fiances de lloguer. Això és, a
grans trets, l’Informe referit a l’Institut Català del Sòl.

Si passem ara a l’Informe 19/2002, que és el CEMASA,
es tracta d’un informe de regularitat i de gestió, corres-
ponent a l’exercici 2000. Aquesta empresa va iniciar les
seves activitats el juliol del 94, com una àrea dins de la
Junta de Residus.

Per tal d’abordar d’una manera integrada els avantatges
de la reducció en origen dels residus i de les emissions
contaminants, es va creure convenient superar la perti-
nença a aquesta Junta de Residus, i per això es va cons-
tituir el Centre d’Iniciatives per la Producció Neta, com
una societat anònima, el 5 d’octubre del 98. Aquesta so-
cietat va iniciar les seves activitats el 99, i va ser l’any
2000, el 24 de juliol del 2000, que va canviar la seva
denominació social per la de CEMASA.

L’objecte social, doncs, és atendre i vehicular consultes
d’empreses i sectors empresarials, així com encàrrecs
institucionals; assessorar i donar suport a empreses, espe-
cialment per elaborar processos, tecnologies o productes
que permetin reduir les emissions contaminants en ori-
gen, i, a més, organitzar activitats de formació i difusió.

Com a resultat de la fiscalització que hem dut a terme,
doncs, cal destacar, per un cantó, que hi han mancances
en el moment d’imputar les despeses, o sigui hi ha el prin-
cipi de meritació, segurament degut a la implantació del
funcionament de l’empresa. Per un altre cantó, hi ha un
correcte compliment dels principis de publicitat i concur-
rència, amb l’adjudicació dels diagnòstics ambientals
d’oportunitat i de minimització.

També hi ha el compliment dels esmentats principis
d’adjudicació i d’altres tasques –sempre es fan els es-
tudis mediambientals i serveis generals–, tot i que cal-
drà implantar certes millores en el control de certs pro-
cediments.

La fiscalització de les tasques que li han estat encoma-
nades a CEMASA, mitjançant els contractes programes
o convenis del 99 i del 2000 amb la Junta de Residus i
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amb la Junta de Sanejament, i possiblement amb
l’ACA, del Ministeri d’Indústria i de Medi Ambient, ha
resultat satisfactòria en termes de compliment de les
tasques previstes i del seu cost.

S’ha detectat, però, aspectes millorables, tant respecte
al grau de detall de la definició de certes tasques com
pel que fa a la delimitació quantificada mitjançant in-
dicadors. O també a la temporalitat o parcialitat dels cos-
tos imputats per les tasques. Aquests són alguns dels
aspectes que nosaltres destaquem amb aquest Informe
que avui es presenta aquí a la cambra.

I, per part meva, per finalitzar, l’Informe 22/2002, de
l’Institut Català de Finances, només indicar que amb
aquest Informe, corresponent a l’exercici del 99, es
dóna compliment a l’article 16, de la Llei de pressupos-
tos de la Generalitat, de l’exercici 99, que regula la fis-
calització obligatòria de les empreses amb un pressu-
post superior als 25.000 milions de pessetes.

Aquest també es tracta d’un informe que ha elaborat el
Departament d’Empreses de la Sindicatura, en passar a
ser d’aquest tipus d’empresa, aquest tipus d’organisme.

Aquest Informe també dóna, en part, compliment a la
Resolució 1601, del Parlament de Catalunya, pel que fa
la seguiment de l’Informe de l’Institut, de l’exercici 98,
i ampliació dels següents. En aquest cas, es demanava una
ampliació de l’any 98 i dels següents, que és l’any 99.

S’ha fet un seguiment de les observacions incloses en
aquest darrer Informe del 1998, i s’ha fet una anàlisi
exhaustiva de la concessió dels préstecs i avals, fent un
èmfasi especial en les operacions amb garantia depar-
tamental i amb dotació pressupostària.

Actualment estem realitzant el treball de camp perquè a
finals de juny es puguin presentar en aquest Parlament els
informes de l’Institut corresponents als exercicis del 2000
i 2001, i així donar compliment en la seva totalitat a
aquesta Resolució, a part de tots els informes que la Llei
de pressupostos ens encomana de realitzar.

Els aspectes que podem destacar de la fiscalització
d’aquest Informe del 99: en primer lloc, hem de desta-
car la línia ascendent quant a l’import concedit en prés-
tecs, tant en nombre d’operacions, que ha estat de 213,
com en l’import formalitzat. Durant aquest any s’han
formalitzat 27.320 milions de pessetes.

S’ha revisat també la morositat, i s’ha vist que la pro-
visió per insolvències a final d’any cobreix adequada-
ment el risc de morositat existent en aquella data.

Pel que fa als préstecs amb garantia departamental, a 31
de desembre hi havia 102 préstecs vius, amb un capital
pendent de 1.736 milions de pessetes, que representen el
2,75 dels préstecs vius. I l’import que ha estat satisfet pels
departaments en concepte de capital i interessos ha estat
de 543 milions de pessetes. En la mateixa data hi ha trenta
préstecs vius garantits amb dotació pressupostària. El
capital viu, a 31 de desembre, és de 18.186 milions de
pessetes, que suposa el 29% dels préstecs vius.

També s’ha de destacar que els immobles assumits per
execució de garanties, a final d’any era de 2.073 mili-
ons de pessetes. Entenem que ja comença a ser un im-
port considerable que estigui en aquests balanços.

I, finalment, com a seguiment de les observacions dels
informes de l’exercici anterior, en general l’entitat les
ha incorporades a l’exercici següent, llevat de les que
ara comentaré: de les observacions que s’indicaven en
el 98 hi ha pendent, o hi havia pendent en aquesta data,
la constitució del Consell Assessor, que ho regulava la
seva Llei de creació, que, si bé ara, aquí, a finals del 99
encara estava pendent, sabem que ara actualment ja
està constituït.

Hi ha els conceptes de gratificacions per productivitat
i gratificacions extraordinàries del personal, que no hi
ha hagut, no han estat objecte de cap informe del De-
partament d’Economia i Finances, ni del Departament
competent en matèria de funció pública. O sigui que cal
destacar que actualment aquestes gratificacions ja estan
recollides en el nou conveni, un conveni propi que té el
personal de l’Institut Català de Finances.

I, quant a la contractació, encara que la majoria d’ad-
judicacions tenen la consideració de contractes menors,
creiem que manca una formalització dels corresponents
expedients de contractació i de justificació suficient de
la idoneïtat del sistema que s’ha utilitzat i de l’adjudi-
catari que finalment s’ha contractat.

Quedo a la seva disposició per aclarir qualsevol co-
mentari.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Nicolás. A la senyora de Vehí correspo-
nen els informes 10/2001, 3, 4, 5, 12, 16, 17 i 20/2002.
Té la paraula.

La síndica Sra. de Vehí i Torra

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, en primer lloc, permetin que els expressi la
meva satisfacció perquè després de dos anys d’haver set
nomenada síndica presenti, per primer cop, els infor-
mes que des del departament que presideixo hem ela-
borat per a aquesta cambra.

A continuació, exposaré breument vuit informes de fis-
calització. El 16/2002, que és l’Informe de l’Autoritat
del Transport Metropolità, es refereix a l’exercici 2000,
i s’ha realitzat complint el mandat legal que fa la Llei
de pressupostos a la Sindicatura, de fiscalitzar les enti-
tats, el pressupost anual de les quals puja més de 25.000
milions de pessetes.

Els objectius han estat l’anàlisi de l’activitat econòmi-
ca financera, de la legalitat i dels objectius i el segui-
ment de les recomanacions formulades per aquesta sin-
dicatura en l’Informe de 1999.

De la fiscalització realitzada vull destacar la bona qua-
litat i l’ampla difusió de la Memòria de l’Autoritat del
Transport Metropolità, la formulació i càlcul d’indica-
dors del transport col·lectiu, que pràcticament s’han
complert totes les recomanacions que va formular la
Sindicatura en l’anterior Informe i que la garantia del
contracte del Trambaix no s’ha constituït, d’acord amb
la Llei de contractes.
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Quant a l’Informe 20/2002, que és el del Consorci del
Palau de la Música Catalana, es refereix també a l’exer-
cici 2000, i els objectius han estat la verificació dels
comptes anuals i de la legalitat, referida a l’activitat
economicofinancera.

De la fiscalització destacaria, pel que fa als comptes
anuals, la no-realització de l’inventari de l’immobilit-
zat material i la diferència de 31 milions, aproximada-
ment, entre la declaració d’operacions amb terceres
persones i els comptes del Consorci. I, pel que fa a la
legalitat, la no-inscripció de la primera ampliació del
Palau de la Música Catalana en el Registre de la Propi-
etat, i l’incompliment de la separació de funcions pre-
vist a l’article 1.2 dels estatuts del Consorci.

A continuació, passaré a l’Informe 3/2002, que és re-
ferent a la Televisió de Catalunya. Aquest Informe es
refereix als exercicis 1998, 1999, i és un dels informes
duts a terme per mandat de la Llei de pressupostos.

L’objectiu d’aquest informe és la fiscalització de regu-
laritat dels comptes anuals corresponents als exercicis
finalitzats el 31 de desembre de 1998 i 1999, llevat de
les despeses de personal. El més rellevant de l’Informe
és: a partir de 1997, les subvencions per despeses cor-
rents que rebia la Televisió de Catalunya del seu acci-
onista únic van ser substituïdes per préstecs concertats
directament, però amb l’aval solidari de la Generalitat
de Catalunya i d’acord amb l’autorització prevista en la
Llei de pressupostos. Aquests préstecs, Televisió de
Catalunya els va considerar com un ingrés.

Dos. Les aportacions del soci únic, en l’exercici de
1999, per un import de 17.920 milions, d’acord amb
l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, tenien com a finalitat la compensació de pèrdues
dels exercicis 97, 98 i 99. D’aquests 17.920, 8.645 mi-
lions van ser considerats com un ingrés de l’exercici en
el compte de pèrdues i guanys.

I, tres, a partir de 1999 els fons de producció, que fins
a l’exercici 98 s’especificaven com a existències, es van
passar a classificar com a actiu immobilitzat immateri-
al. Aquest canvi de criteri es va fer, segons la Direcció,
perquè reflecteix amb més claredat la naturalesa jurídi-
ca i comptable del dret immaterial que representa, cri-
teri que aquesta Sindicatura considera que és més adi-
ent, atesa la seva naturalesa d’actiu intangible.

Com a fets posteriors, cal esmentar que, amb data 28 de
juny del 2001, Televisió de Catalunya i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió van prendre l’acord de ces-
sió, per part de Televisió, dels préstecs per import de
18.814 milions de pessetes a favor de la Corporació.

La Llei de pressupostos del 2002, en l’article 35, apartat
26, autoritza la Corporació a subrogar-se en els préstecs
a llarg termini, avalats per la Generalitat de Catalunya.

Com a conclusió, i llevat de les observacions contingu-
des en el cos de l’Informe, podem dir que els comptes
anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i els
resultats de les operacions.

Ara passaré a l’Informe 4/2002, que és sobre l’inven-
tari del patrimoni immobiliari de la Generalitat. Aquest
Informe té el seu precedent en la fiscalització duta a
terme l’any 1995 per la Sindicatura de Comptes, per

determinar si els controls, les pràctiques de gestió i els
sistemes d’informació establerts per la Direcció Gene-
ral de Patrimoni de la Generalitat, garantien, en la me-
sura del possible, que el patrimoni de la Generalitat
estigués controlat i valorat i que la gestió es portés a
terme eficientment.

Entre les recomanacions formulades hi figuraven la
urgència de procedir al carregament de dades dels im-
mobles del sistema informàtic, posar en funcionament
el servei de comptabilitat patrimonial i fixar uns crite-
ris de valoració dels béns i drets reactivables.

La Sindicatura de Comptes va creure que era important
veure si s’havien dut a terme aquestes recomanacions,
i fins on s’havia avançat en la confecció de l’inventari,
i va incloure en el seu pla de treball la realització d’aquest
Informe. Consegüentment, els objectius de l’Informe
que ara els presento han estat: determinar el grau de
formació de l’inventari dels béns immobles i verificar
la seva comptabilització.

En general, les recomanacions que va fer la Sindicatura
s’han complert. No obstant això, i com a resultat de la
fiscalització efectuada, hem formulat unes noves reco-
manacions de les quals remarcarem les següents: inte-
grar al sistema informacional del parc immobiliari les
dades pertinents que figuren en altres aplicacions infor-
màtiques i introduir-hi el valor comptable dels immo-
bles; formular un pla a mig termini per la total formació
i valoració de l’inventari de béns immobles, assignant-hi
els recursos personals i materials necessaris, i designar a
cada departament un responsable de la gestió del patri-
moni que s’encarregui de la total implantació, del man-
teniment i de l’actualització de l’esmentat sistema
informacional.

Volem remarcar la importància d’aquesta última reco-
manació, atès que de la seva implementació en depèn
la fiabilitat i qualitat del sistema, i, per tant, dels pro-
ductes resultants, com són la valoració comptable dels
immobles, els seus costos de manteniment, l’increment
del valor dels immobles, la formulació dels indicadors,
etcètera.

Quant a l’Informe 10/2001, relatiu al Patronat del Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya, doncs, bé, els objec-
tius d’aquest Informe han estat l’anàlisi dels estats fi-
nancers i de legalitat en l’activitat economicofinancera
corresponent a l’exercici 1999.

En general, el Patronat realitza una bona gestió tant en
l’aspecte financer com en el de la legalitat, si bé podem
destacar les següents observacions paleses en la nostra
fiscalització: els béns adscrits al Patronat per l’Ajun-
tament de Barcelona haurien d’estar en l’inventari de
béns immobles. Aquest inventari no ha estat realitzat
per l’Ajuntament, i, en conseqüència, no consta, la
seva valoració, en el balanç. Tampoc no consten en el
balanç les obres d’art del museu, si bé el Patronat les
té classificades i inventariades informàticament. Dona-
da la impossibilitat de valorar aquestes obres d’art,
hem constatat que el Consorci realitza un bon control
d’aquestes obres d’art i que estan degudament prote-
gides.

El Patronat mantenia saldos antics de deutors, la cobra-
bilitat dels quals no estava garantida; s’ha recomanat la
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seva depuració. El Patronat no havia realitzat cap con-
vocatòria pública per a la contractació del seu personal.
No obstant això, l’Administració del Consorci ens in-
forma que a finals de l’any 2002 ha estat endegada la
primera convocatòria pública per regular la situació del
personal.

Quant als informes 12/2002 i 17/2002 de l’Institut de
Física d’Altes Energies, l’objectiu del primer ha estat
la fiscalització economicofinancera dels comptes de
l’exercici 2000, i l’objectiu del segon ha estat l’anàli-
si de l’avaluació de l’economia, l’eficàcia i l’eficièn-
cia del Consorci.

De la fiscalització realitzada voldríem destacar que
l’Institut desenvolupa una gran producció científica,
que l’Institut ha tingut sempre una valoració positiva
de la realització dels seus projectes per part del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques, que l’Ins-
titut no disposa d’un inventari valorat, ni recull en el
seu balanç l’edifici cedit per la Universitat Autònoma
de Barcelona, i que hi ha hagut determinades adquisi-
cions o construccions d’immobilitzats que han estat
considerades com a despeses de l’exercici en comptes
de considerar-se immobilitzat.

Com a conclusió, els estats financers de l’Institut repre-
senten, d’una manera raonable, la seva situació patri-
monial i financera.

Finalment, l’Informe 5/2002, del Centre de Terminolo-
gia Termcat, exercici 2000, ha estat la fiscalització del
Consorci en els aspectes econòmic i financer de lega-
litat i de gestió.

De la nostra fiscalització destaquem les següents obser-
vacions: s’han evidenciat alguns errors en la comptabi-
lització de l’immobilitzat i material; s’han palesat de-
ficiències de forma a l’hora de calcular els barems
econòmics que aplica el Consorci en la prestació dels
seus serveis; els convenis de contingut econòmic que va
signar el Termcat, abans de l’any 2001, no estaven fis-
calitzats per la intervenció.

El resultat de la nostra fiscalització ha estat que en l’as-
pecte financer, llevat de les observacions contingudes
en l’Informe, els comptes anuals reflecteixen raonable-
ment, amb tots els aspectes significatius, la situació
economicafinancera del Consorci.

En l’aspecte de legalitat, tenint en compte les observaci-
ons de l’Informe, no s’observen incompliments signifi-
catius. I en l’aspecte de gestió es pot concloure que el
Consorci estableix clarament els seus objectius i que l’as-
soliment d’aquests objectius és d’una gran realització.

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora de Vehí. Ara correspon al senyor Bar-
rado..., els informes 11/2002 i 18/2002. Té la paraula.

El síndic Sr. Barrado i Palmer

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
l’Informe 11/2002-C fa referència a l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció.

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció és un
organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al
Departament de Justícia que va ser creat per assumir la
gestió de la tramitació dels acolliments simples amb fa-
mília a Viena, i de les adopcions nacionals que es produ-
eixen a Catalunya i per actuar com a organisme compe-
tent a la tramitació de les adopcions internacionals.

Les observacions més significatives de l’Informe són
les següents: referent al personal, l’Institut té funciona-
ris que es troben en comissió de serveis i funcionaris
que cobreixen una vacant mitjançant encàrrec de fun-
cions per un període superior als dos anys i als sis me-
sos, respectivament, que són els elements màxims es-
tablerts per la normativa. També disposa de personal al
qual se li va renovant la comissió de serveis cada dos
anys quan la normativa estableix que serà sempre de
caràcter temporal i per raons d’urgència.

Referent a l’immobilitzat, cal destacar que l’organisme
no disposa de l’acta d’adscripció ni ha valorat els béns
immobles i mobles propietat de la Generalitat i que
utilitza per a exercici de les seves funcions. Tampoc
disposa d’un inventari de béns mobles, tal com esta-
bleix la normativa vigent.

Referent a la Memòria, l’Institut no ha retut la Memòria
dels exercicis fiscalitzats la qual ha d’incloure el corres-
ponent quadre de finançament. Tampoc ha elaborat la
Memòria justificativa de costos i de rendiments dels ser-
veis públics que estableix la normativa aplicable.

Referent als convenis amb les entitats col·laboradores
d’integració familiar, no es respecten els principis de
publicitat, concurrència i igualtat en seleccionar les
entitats col·laboradores d’integració familiar, a les quals
se’ls encarrega les funcions que són competència de
l’Institut com a organisme encarregat de gestionar i tra-
mitar els acolliments simples amb família de Viena i les
adopcions nacionals i internacionals.

Algunes d’aquestes entitats no figuren inscrites en el
Registre d’entitats, servei i establiments socials del
Departament de Benestar Social, requisit necessari per
acreditar-les com a institucions col·laboradores d’inte-
gració familiar; d’altres, no compleixen la totalitat de
les obligacions i dels compromisos que estableix la
normativa o no assoleixen el nombre de casos mínims
de seguiment i de nous casos d’acolliment que establei-
xen els convenis.

No s’ha trobat cap família disposada a acollir menors
immigrants magrebins, objecte de dos convenis signats
l’any 2000 per impost de 21 milions de pessetes cada un,
i finançats en la seva integritat per fundacions privades.

Referent als convenis amb les entitats d’adopció inter-
nacional, en la concessió de les acreditacions de les
entitats col·laboradores d’adopció internacional no es va
fer ni publicitat ni concurrència. Algunes d’aquestes
entitats no trameten a l’Institut el balanç de situació, el
pressupost, l’informe d’auditoria, l’informe sobre la
disponibilitat dels comptes corrents ni la situació con-
tractual del personal. Tots aquests compromisos estan
establerts per la normativa.

Referent a la gestió, tres comentaris referents a l’aco-
lliment simple, que, un 28% dels menors que estan sota
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la protecció de la Direcció General d’Atenció al Menor
es troben en un centre institucional, i només un 5% es
troben en acolliment simple per una persona o família,
malgrat que la Llei de protecció del menor estableix
que només s’aplicarà l’acolliment institucional quan no
hagi estat possible o aconsellable l’acolliment simple.

Relatiu a l’adopció nacional, el nombre de famílies o
persones valorades idònies per adoptar un infant de
Catalunya i que a 31 d’octubre de 2001 es troben en
llista d’espera és de 278, a les quals s’hi ha d’afegir 164
famílies que, provisionalment, no es troben en llista
d’espera però que poden demanar ser-hi incloses. El
nombre d’infants de Catalunya que van iniciar proces-
sos d’adopció durant els deu primers mesos de l’any 2001
és de 94. A l’octubre de 2001 hi ha 41 infants de Catalu-
nya amb característiques especials pendents de trobar
família. L’Institut informa que és difícil trobar famíli-
es que vulguin adoptar aquests menors.

I, finalment, relatiu a l’adopció internacional, des de
l’any 1997 i fins a l’any 2000, el nombre de certificats
emesos necessaris per a poder iniciar la tramitació de
l’adopció internacional és considerablement superior al
nombre d’infants adoptats. Aquesta tendència canvia a
partir del 2001 en què, d’acord amb les dades dels pri-
mers deu mesos, ambdues xifres s’apropen.

A continuació, farem un comentari del Servei Català
de Trànsit, que és l’Informe 18/2002. El Servei Català de
Trànsit és un organisme autònom de caràcter adminis-
tratiu adscrit al Departament d’Interior que va ser cre-
at per gestionar i controlar el trànsit en vies interurba-
nes i urbanes que afectin la circulació interurbana, si hi
ha un acord previ en l’autoritat local corresponent, i per
adoptar les mesures necessàries per a garantir la segu-
retat i la fluïdesa en el trànsit de les carreteres.

Les observacions més significatives de l’Informe són
les següents: referent al pressupost de despeses, el xo-
fer de l’organisme ha realitzat 726 hores extraordinàries
durant l’exercici 2000; s’han comptabilitzat com a des-
peses corrents factures que pròpiament correspondrien
a inversions per un impost, segons la mostra analitza-
da, d’11 milions; la informatització de l’organisme la
va dur a terme el Centre Informàtic General de Catalu-
nya per 974 milions; l’execució de la totalitat de la in-
versió i la prestació de serveis es va realitzar entre els
anys 98 i 2000, però, en virtut d’un acord de Govern,
el Servei Català de Trànsit ha ajornat el pagament de les
obligacions derivades de la informatització de l’entitat
tramitant-lo com a despeses plurianuals amb un abast
de l’any 1999 al 2002, que incompleix la Llei de con-
tractes de les administracions públiques. Patrimonial-
ment, l’immobilitzat no recull la totalitat de la inversió
realitzada fins a 31 de desembre de l’exercici 2000 per
166 milions de pessetes. El resultat de l’exercici es tro-
ba incrementat en 152 milions, i, finalment, el resultat
d’exercicis anteriors estan augmentats en 159 milions
de pessetes.

Referent al pressupost d’ingressos, l’organisme comp-
tabilitza les sancions amb un endarreriment mitjà de
tres mesos, la qual cosa implica que els drets estan dis-
minuïts en 111 milions de pessetes, a 31 de desembre
de l’any 2000. Els drets reconeguts de l’exercici 2000
inclouen 18 milions de sancions meritades i cobrades

en exercicis anteriors dels quals 17 milions es desconei-
xen a quins deutors individualitzats corresponen. Dels
drets liquidats en l’exercici 2000 per 965 milions de
pessetes han prescrit 163 milions durant els anys 2000-
2001, la qual cosa implica que han prescrit un 17% dels
drets liquidats de l’exercici fiscalitzat.

Durant l’exercici 2000, el Servei Català de Trànsit ha
gestionat pel seu cobrament expedients sancionadors,
la infracció dels quals estava prescrita i, alhora, ha do-
nat de baixa sancions per prescripció que encara no
estaven prescrites. Han caducat expedients en data
d’anunci de l’any 2000 per 372 milions de pessetes.

En la liquidació del pressupost d’ingressos manca
comptabilitzar el cobrament de les transferències cor-
rents procedents de la Generalitat per 25 milions que es
va enregistrar en els comptes extrapressupostaris d’in-
gressos pendents d’aplicació. El resultat pressupostari
de l’exercici presenta un dèficit de 376 milions ocasi-
onat, principalment, perquè les transferències corrents
rebudes han estat inferiors a les inicialment previstes en
274 milions, i els ingressos procedents de les sancions
han estat inferiors als pressupostats en 123 milions.

Referent a l’estat demostratiu de l’evolució i situació
dels valors a cobrar procedents d’exercicis anteriors, cal
destacar que, dels 490 milions pendents de cobrament
a l’inici de l’exercici, durant l’any 2000 es donen de
baixa 104 milions i se’n cobren únicament 109, cosa
que reflecteix un grau molt baix de cobrament dels
deutes d’anys anteriors. No se’ns han facilitat 25 expe-
dients de baixes per anul·lació i 4 de baixes per pres-
cripció.

Referent al compte d’operacions extrapressupostàries
destaquem els ingressos pendents d’aplicació per 336
milions, que, bàsicament, són cobraments de sancions
no fermes, i inclouen, per una banda, cobraments per
27 milions dels quals desconeixen els deutors a què
corresponen, i, per una altra banda, cobraments per 13
milions que hauran de ser retornats ja que la infracció
que va donar lloc a la denúncia ha caducat.

Referent als valors, l’organisme no comptabilitza en el
compte d’operacions extrapressupostàries les fiances
dipositades en la Caixa General de Dipòsits a favor del
Servei Català de Trànsit per import de 42 milions al
tancament de l’exercici.

Finalment, referent al Compte general de tresoreria l’or-
ganisme disposa de saldos en tresoreria per 216 milions
en l’any 2002 els quals es poden considerar molt ele-
vats en relació amb el pressupost de què disposen.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Barrado. Finalment, el síndic, el senyor
Vela, té la paraula per presentar l’Informe 12/2001.

El síndic Sr. Vela i Parés

Gràcies, senyor president. Il·lustres senyores diputades
i senyors diputats, ens trobem amb un informe que pre-
tén analitzar els subministraments agregats dels centres
sanitaris de l’Institut Català de la Salut.
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En el sentit estrictament econòmic, si comparem el
pressupost inicial de la Generalitat, que era de 1.768
milions de pessetes, dels quals 640.000 eren per a la
Sanitat i, d’aquests 640.000, 217.000 corresponien a
l’Institut Català de la Salut, tal com s’indica a la pàgi-
na 17, de l’Informe, o 542, del Butlletí, estem analitzant
només 8.644 milions de pessetes.

De tota manera, l’origen d’aquest Informe s’ha de bus-
car en el Compte general de la Sanitat d’aquell any a
on, per diverses vegades, ens trobàvem amb què hi ha-
via un increment de més d’un 8% de les despeses
d’aquestes «Compres de béns i serveis» en el món de
la Sanitat.

Nosaltres sabíem que... –i vostès també, perquè ho ha-
víem comunicat en els informes del Compte general
corresponent–, sabíem que des del 1995 l’ICS, l’Insti-
tut Català de la Salut, intentava fer una agregació de
subministraments.

És clar, com molt bé vostès saben, els hospitals de
l’ICS són vuit, i van des del més gran, que és el de la
Vall d’Hebron, que és un hospital universitari..., segu-
rament el més petit deu ser l’Hospital de Viladecans,
que té una gran incidència ciutadana però que té una
mida més reduïda, o potser el de la Verge de la Cinta,
de Tortosa. Aleshores, posar d’acord tot això sembla
que ha costat força i, aleshores, tal com s’indica en
l’evolució que figura en el mateix Informe, en la pàgi-
na 33, que correspon a la 552, del Butlletí Oficial del
Parlament, es pot veure com s’ha passat des del primer
any que es fan aquestes compres agregades de 4.800, el
99, a 8.400; i, a sota, vam indicar en aquest quadre, que
és el 2.3.A, les millores que significaven de cara a la
compra.

Bé. És un informe descriptiu d’aquesta situació. Ens
semblava que valia la pena de fer-los conèixer la parti-
cularitat d’aquestes compres que, en la versió actual,
que han passat més anys, doncs, van incrementant-se.
O sigui, hi ha una tendència a fer que les compres re-
lacionades amb l’atenció hospitalària de l’Institut Ca-
talà de la Salut es vagin centralitzant aquí a Barcelona.
Res més.

Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Vela. Ara és el torn dels diferents
grups. Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya, té la paraula
el senyor López Bulla.

El Sr. López Bulla

Moltes gràcies. Intervindré sobre quatre aspectes que
intentaré detallar de forma particularitzada.

En primer lloc, em felicito que no poques de les qües-
tions que al llarg de les seves intervencions han apare-
gut, especialment en tot allò que fa referència al que
podríem..., no ho sé, anomenar genèricament l’organit-
zació del treball del personal, vénen a donar raó enca-
ra que indirectament a determinats plantejaments dels
sindicats confederals que tenen una actuació a l’Admi-

nistració Pública, a la Generalitat de Catalunya, al-
menys en tot el que fa referència a la gestió de l’ocupa-
ció i a les hores extres.

No consta, però, que la mateixa Administració sigui
tan sensible com la Sindicatura de Comptes a l’hora
d’abordar tota la problemàtica aquesta. Per exemple, el
senyor síndic ens ha dit que hi ha una persona que ha
fet 725 hores extres a l’any, un conductor. És gairebé
la meitat del còmput anual d’aquesta persona. Què vol
dir això? Això vol dir que hi ha una dolenta organitza-
ció del treball, una rigidesa, una manca de flexibilitat
negociada que provoca aquest desgavell, perquè les
hores extra són essencialment conseqüència d’una
dolentíssima organització del treball.

Estem encara... –almenys en aquesta qüestió, que és
molt rellevant–, estem en un escenari d’administraci-
ons antiquades, d’administracions rígides, fordistes,
que diria aquell, més enllà, també, d’una manca d’aus-
teritat de la mateixa Administració i dels mateixos con-
sellers, perquè és obvi que aquesta persona o aquest
conjunt de persones no estan les dotze hores diàries
conduint.

La necessitat de la modernització de les administraci-
ons públiques és absolutament fonamental i encara
aquest tema està pendent aquí, a Catalunya, almenys a
tenor de les anàlisis i de les observacions que han fet els
senyors síndics.

Segona qüestió. Tinc la impressió, potser equivocada,
que una gran part de la metodologia que han emprat els
senyors síndics, almenys en determinats informes, no
són tant fruit d’una elaboració autònoma, sinó que ac-
tuen de prestat amb les propostes, amb les anàlisis, amb
les mirades de la intervenció.

El paper de la intervenció és absolutament fonamental,
però el que em manca, a mi, és l’absència, en algunes
ocasions clamorosa, d’una elaboració pròpia, autòno-
ma, d’aquest organisme que té unes funcions diverses
amb relació a l’altra institució.

I animo la Sindicatura que sobretot, a partir d’ara, amb
aquest pla de treball i amb aquest nou itinerari, doncs,
faci un esforç, si és que tinc raó, a tenir una mirada més
universal, pròpia i més autònoma.

Tercera qüestió. Aquí sí que faria una pregunta, si no erro
s’han revisat a l’any 2001 menys..., menys números que
a l’any anterior, el 2000, si no m’erro. Hi ha alguna ex-
plicació objectiva? Segon, és que estic equivocat?

I, l’última: la senyora de Vehí ha fet una intervenció
que podríem dir-ne «polisèmica» en el sentit següent.
Diu: «Sí,» –ho diu– «el Patronat del Museu d’Art de
Catalunya té una bona gestió administrativa, financera,
etcètera, però li manca això, però li manca això, però li
manca això...» I jo hi coincideixo amb totes les seves
intervencions. No sé si l’estil que ha utilitzat és poli-
sèmic, és de cortesia, és de no posar el dit a la llaga,
etcètera, de plantejar les coses en positiu; però és que
no tanca el compte, no hi ha inventari, no hi ha políti-
ques de preus, hi ha una total absència en l’oferta
d’ocupació, tampoc he sabut veure, per part de la Sin-
dicatura, tota una sèrie de consells, orientacions, de
recomanacions, etcètera.
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En definitiva, que jo crec que hi ha motiu, diríem, per
no tenir de moment aquesta visió que podríem qualifi-
car de bondadosa, en el sentit més noble de l’expressió,
de la senyora de Vehí.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor López Bulla. El senyor Ferrer té la pa-
raula pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El Sr. Ferrer i Gironès

Bé. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president,
jo crec que vostè ens hauria de felicitar a tots els que
intervenim, perquè, efectivament, es necessita un cer-
vell molt complex, molt ben moblat, per poder contes-
tar d’una manera adient les propostes que ens han fet.

Vostès ens han enviat uns informes de cada un dels ens
que s’han fiscalitzat. S’han publicat en el butlletí. I ara
vostès ens han llegit una síntesi de la síntesi que es
publica al final que diu: «resum i suggerències» o
«conclusions».

Jo, senyor president, demanaria que això que ens vénen
a llegir aquí ja ens ho donin el dia abans i possiblement
ens ajudarà encara més a fer la síntesi de la síntesi, per-
què ara jo he de fer una altra síntesi de la síntesi que ens
han fet els síndics.

Comprèn, senyor president, que això és molt difícil?
Perquè vostè no ha fet res per facilitar el debat, no ha
trinxat aquest conjunt de vint informes temàticament,
no; ens els ha encolomat, des del transport fins a les
obres d’art, passant pel Termcat...

El president

Senyor Ferrer, se li acabarà el temps...

El Sr. Ferrer i Gironès

No..., és igual, senyor president, perquè jo el que vull...,
també els vull felicitar, eh? Nosaltres estem aquí per
valorar els informes, no per valorar la política aplicada
pel Govern de la Generalitat o per l’ens corresponent.

Senyor president, nosaltres, aquí, estem per aprovar
l’Informe que ha fet la Sindicatura de Comptes. I, per
tant, nosaltres analitzem els informes, no analitzem la
política que ha fet el Govern de la Generalitat. Això és
un altre tema. Això s’ha de fer en el ple, però aquí nos-
altres valorem l’Informe i hem d’estudiar els informes.

Aleshores, jo, d’aquests informes, n’he vist de moltes
menes, estilísticament i amb totes les mans: n’hi han i
he observat que hi ha una llei en la qual podríem dir que
la Sindicatura dedica més temps a analitzar un ens de
150 milions de volum de negoci i fa com més petit allò
que hi han 45.000 milions de pessetes de pressupost. I
això s’observa en aquests informes; o sigui, no pot ser
que un síndic s’entretingui en el Termcat i deixi tot l’In-
casol, per exemple. O sigui, nosaltres veiem aquí que
com més petit és l’ens a analitzar, més llarg i més en-
tretingut, i per això surten hores extraordinàries, però
no es diu res de les dietes del Consell Directiu.

Una altra cosa que m’estranya, per exemple, és que a la
Junta de Sanejament es digui que cada membre del
Consell Directiu cobra setanta mil pessetes per sessió,
i després a Incasol ningú parla del que cobren els con-
sellers. O sigui, hi hauria d’haver una sistemàtica per-
què així veuríem què cobra un i què cobra l’altre, que,
per cert, aquests de la Junta de Sanejament varen dei-
xar un deute d’11.935 milions de pessetes incobrats, i
ells cobraven setanta mil pessetes cada dia que anaven
a la sessió, treballaven molt malament.

El tema de l’Incasol. L’Incasol, jo he de felicitar la Sin-
dicatura de Comptes, senyor president. És la primera
vegada que jo veig quin volum de pessetes representa
el dipòsit de les fiances que té Incasol. En els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya nosaltres ho hem
reclamat cada any perquè això no consta en els pressu-
postos. Ara, avui sabem que la devolució de fiances
s’incrementa en 2.000 milions, en 6.000 milions, en
8.500 milions; però, tanmateix, com que el 10% del
volum, que són 51.549 milions, són els que s’han de
tenir sempre, immediatament, o amb caixa o amb inver-
sions temporals, va bé.

No es diu aquí res del cost de vida. La llei té un error
gravíssim que és que diu que tota adequació de la ren-
da d’un lloguer, d’un immoble urbà, a l’incrementar
segons el cost de vida, s’ha d’incrementar la fiança.
Això és una absoluta ximpleria. Vostès, gràcies que no
n’han dit res, d’això, però això seria d’un moviment
anual i en realitat això és injust, perquè si el dipòsit de
la fiança la té el Govern, a través d’Incasol, és ell que
té unes rendes, i l’adequació del cost de vida no és un
increment, sinó que és una adequació d’acord amb el
poder adquisitiu de la moneda. Vostès no en diuen res,
però els felicitem perquè hem sabut una xifra que aquí
no ens l’havia sabut dir mai ningú.

Un altre tema és..., que ens estranya molt i vostès hau-
rien d’haver picat més, és per què es cobra de les per-
sones físiques que fan un contracte d’arrendament i no
es cobra, precisament, de les companyies de subminis-
traments: aigua, llum i gas.

Com pot ser que unes companyies que estan tan con-
centrades i que són tan poques, en aquestes no se’ls
requereixi les fiances dels subministraments, i, en can-
vi, es faci a les persones físiques, que això sí que és
difícil de fer i llarg.

Tornem a estar amb allò dels mobles de l’Institut Català
de les Finances, que hauríem de saber què fem sobre-
tot amb les obres d’art, que a mi em preocupen molt,
que si no estan inventariades puguin deteriorar-se o
puguin emprendre el vol.

Hi ha uns altres temes, per exemple, l’inventari del pa-
trimoni d’immobilitzat de la Generalitat de Catalunya.
Jo, senyor president, sóc partidari de la participança
amb els afers públic i no sé si va ser amb l’Informe que
va dir que això estava a Internet, i diumenge a la tarda
hi vaig entrar amb un programa que es diu SIPI, i vaig
quedar embolicat en aquest programa. No vaig poder
veure cap finca de la Generalitat i jo crec que això se-
ria important que els ciutadans, els contribuents, els
usuaris poguessin entrar a Internet i veure, total, la to-
pografia de la finca i veure a quin lloc del Registre de
la Propietat està inscrita.



25 de febrer de 2003 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 431

18

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES SESSIÓ NÚM. 21.1

Hi ha una altra qüestió, que és la de la senyora Vehí,
que li ho vull dedicar personalment, no perquè sigui
l’única dama de la Sindicatura, sinó perquè m’ha inte-
ressat molt l’Institut de Física d’Altes Energies, que,
per primera vegada, es parla no de fer una fiscalització
de l’economia, sinó, que també, de l’eficiència i de
l’eficàcia. I proposa fer una mena d’indicadors, cosa
que és molt difícil fer en el terreny científic, atès que
la Universitat Autònoma de Barcelona és la que fa con-
sorci amb el Govern de la Generalitat, i que es valori
el treball no a través de les pessetes invertides, sinó a
través dels treballs científics que s’han publicat o que
han estat citats en el món universal de la ciència.

Això, senyor president, seria una qüestió molt impor-
tant i, possiblement, que no l’hauríem de demanar a
l’Institut de Física d’Altes Energies, sinó a aquests ín-
dexs d’eficiència i d’eficàcia, també sol·licitar-ho amb
altres instruments i altres...

Un altre tema que em preocupa i que m’agradaria que
el senyor Barrado m’expliqués és el tema del trànsit.

Sembla, pel que interpreto, jo, del balanç, que es cobren
1.313 milions de pessetes de multes, de penyores, que
imposen els agents de l’autoritat en els que no complei-
xen el codi de circulació; d’aquests 1.300 milions sem-
bla, semblaria, a primera vista, que hauria de cobrir les
despeses per obtenir-les. Aquí sembla que parla que es
guanyen 82 milions. Jo considero que és molt poc.
Aleshores m’agradaria que vostè m’expliqués per què
resulta que cobrant tants 1.300 milions de pessetes no
hi ha més superàvit; és a dir, on van a parar? O sigui,
hauríem de fer negoci, parlant així, planerament. No
pot ser que ens costi més posar penyores que no pas
cobrar-les, o que cobrar-les ens costi tants diners que
potser valdrà la pena no posar-les. Això és un tema molt
interessant, atès que jo interpreto aquí, senyor Barrado,
que no hi ha la despesa del mosso d’esquadra, del sou,
sinó que això està a Seguretat Ciutadana; o, no..., a dins
de les despeses de Trànsit hi ha el sou que cobra el
mosso d’esquadra. Sí que convindria que ens ho expli-
qués, i aleshores, potser –potser– el meu dubte no tin-
dria motiu.

I ara, senyor president, vostè mira molt el Reglament,
vol dir que m’he ultrapassat del temps. (Veus de fons.)
Doncs, vostè no ho ha mirat quan parlaven els síndics.
Tanmateix plego, no per discriminació negativa, sinó
perquè tampoc vull molestar ningú.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. No, mirava el Reglament per-
què les normes interpretatives a l’article 145 i 147, que
vostè coneix perfectament, doncs, era per recordar-li,
tot i que ja les coneix, que diu, el punt 2, diu: «La part
de la memòria que és relativa als informes de la Sindi-
catura de Comptes, s’ha de tramitar en un mateix punt
de l’ordre del dia, d’acord amb l’article 145 del Regla-
ment.» Per això va tot agrupat. Tot i que sé que vostè ho
coneixia perfectament, doncs, li ho he volgut recordar.

Pel grup Popular, té la paraula el senyor Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Moltes gràcies, senyor president. Em centraré en algun
dels aspectes i en el mateix ordre que han intervingut el
síndic major, la senyora síndica i els senyors síndics,
referent als diferents informes que ens han presentat.

I nosaltres sí que creiem que els informes de fiscalitza-
ció no solament són per avaluar quina és la tasca dels
mateixos informes o com han estat fets aquests infor-
mes, sinó quina és la política del Govern, en tot cas, que
es desprèn d’aquests informes i la valoració, evident-
ment, política –política– que hem de fer en aquesta
Comissió respecte a aquests informes.

És per això que donaria inici a aquesta intervenció i em
dirigiré al síndic major i a algun dels informes a què ha
fet referència; en primer lloc, pel que fa referència a la
Junta de Sanejament, la Junta de Sanejament i, concre-
tament, en alguns aspectes que són els relatius a errors
i prescripcions, concretament de l’exercici de l’any
1999, i que fan referència a 686 milions de pessetes, i
també, així, a la vegada, a anul·lacions, multes, sancions
i interessos per un import de 653 milions de pessetes.

Li voldríem demanar, senyor síndic, quin ha estat el ra-
onament que en el seu moment, o els raonaments que
en el seu moment van donar la Junta de Sanejament de
per què aquestes prescripcions, aquests errors, aques-
tes anul·lacions, de sancions i, també, d’interessos. És a
dir, això va prescriure perquè es va quedar al calaix o això
va prescriure perquè no hi havia suficient documentació?
Tots aquests aspectes van prescriure perquè, en tot cas, se
sabia que hi havia l’Agència Catalana de l’Aigua després
com a posterior d’aquesta Junta de Sanejament? És a dir,
quins són els motius que porten a aquestes xifres a què
vostè també ja ens ha fet referència?

Un altre dels aspectes que li volia comentar és referent
a un altre informe de la Direcció General de Seguretat
Ciutadana del Departament d’Interior. Vostè ens parla
que en l’exercici 2000 és una pràctica habitual autorit-
zar hores extraordinàries, a posteriori. Hi ha hagut al-
gun comentari? Ha fet algun comentari al respecte,
aquesta Direcció General, del perquè estan utilitzant
aquesta tècnica novedosa, per dir-ho d’alguna manera?
És a dir, després s’autoritzen un cop s’han fet les hores
extraordinàries o és que era una pràctica habitual? O,
en tot cas, si sap vostè o coneix si s’ha..., d’alguna
manera, si s’han ficat els instruments necessaris perquè
això, doncs, no succeeixi i es faci, evidentment, de for-
ma contrària al que vostès ens han exposat en el seu
Informe.

A la vegada, també li voldria fer una referència al que
és l’Informe de l’Institut Català de Finances. I ens par-
la, ens ha parlat també, que l’immobilitzat material in-
clou 209 milions de pessetes en obres d’art i 2.300
milions de pessetes en immobles, així com 41 milions
de pessetes en maquinària adquirida com a conseqüèn-
cia d’execució de garanties.

Quin ha estat, senyor síndic, quin és el mecanisme que
empra l’Institut Català de Finances, per exemple, per
valorar aquestes obres d’art o per valorar aquests im-
mobles o tota aquesta maquinària? Perquè creiem que
és important, en el moment de l’execució de les garan-
ties, i a la vegada, també, en el moment en què el ma-
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teix Institut Català de Finances, si algun dia es desprèn
de tota aquesta sèrie de garanties que ha tingut de que-
dar-se, que ha tingut de ser adquirits com a conseqüèn-
cia d’aquestes, quina ha estat la fórmula, quin és el pro-
cediment que ha estat emprant el mateix Institut Català
de Finances? Així com, a la vegada, també, que ens
pogués fer alguna referència al que vostès mateixos
diuen en l’Informe: «Que l’entitat no distingeix entre
curt i llarg termini.»

Aquests foren temes que anirien en referència amb l’In-
forme que ha fet vostè, senyor síndic major, dels infor-
mes que ens ha presentat.

Pel que fa referència a la senyora síndica, a la senyora de
Vehí, coincidiria també amb el que ha exposat l’il·lustre
diputat senyor López Bulla, pel que fa referència al
Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Vostè ens ha dit que..., bé, que no ho fan..., ho fan for-
ça bé o que no està malament el seu treball, no? I ho ha
dit, torno a insistir-hi, l’il·lustre diputat, anteriorment,
quan diu que no es disposa de cap inventari dels béns
mobles i immobles, quan no s’ha aprovat el compte del
resultat economicopatrimonial, etcètera. Però, a la ve-
gada, ens parlen, també, que nou persones, el seu rè-
gim retributiu no coincideix amb la seva titulació, et-
cètera.

Què en sap de..., o com ho ha pogut seguir o si és que
ho ha seguit o ha tingut contactes amb el mateix Patro-
nat del Museu Nacional d’Art de Catalunya respecte a
totes aquestes deficiències que vostè ha exposat? Com
s’han desenvolupat?, si en té coneixement al respecte.

També ens agradaria, senyora de Vehí, que ens fes al-
guna referència de l’Institut de Física d’Altes Energi-
es, que ens parla que no es disposa d’un inventari va-
lorat dels seus béns. Si sap si després això s’ha fet.

I, a la vegada, també, d’aquest manca de formalització
dels corresponents expedients de modificació de crè-
dits; és a dir, fent la modificació de crèdits sense que
ningú s’assabentés absolutament de res. Com anaven
tost aquests aspectes?

I, finalment, pel que fa referència al Consorci del Palau
de la Música de Catalunya, tornem a trobar que no hi
ha un inventari de l’immobilitzat del material propi.
Sembla que en aquest moment no sap el que té la Ge-
neralitat de Catalunya en molts dels seus organismes,
no? És a dir, és un tema recurrent, el tema del que són
els inventaris. I que ens pugui dir, ja que en l’Informe
en fa referència, ens diu: «Fóra bo que el Consorci»
–ho diu– «fes una fotocòpia del xecs bancaris que ha
anat pagant.» En tot cas, li preguntaria, que la tenen la
matriu del talonari o tampoc hi era? És a dir, no hi ha-
vien les fotocòpies, però hi havia..., almenys tenien la
matriu del talonari o solament hi havia un assentament
pel que fa referència a aquests pagaments? Ho dic com
a suport del mateix pagament, que sí que fóra bo, evi-
dentment, com vostès diuen, però si tenien algun..., al-
menys la matriu, no?, del talonari que expedien aquests
xecs.

Passaria als informes a què ha fet referència el senyor
Barrado, i, en primer lloc, l’Informe de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció.

Ens diu vostè, senyor Barrado, també, a la vegada que
n’han parlat altres síndics, de totes les problemàtiques
dels inventaris, i després també que no hi ha els princi-
pis de publicitat i concurrència en algun dels contrac-
tes que es podrien anomenar menors, a algun d’ells;
però, que, en tot cas, no hi ha tots els requisits.

Sap, senyor Barrado, si això és un tema..., si aquest és un
tema que s’hagi millorat?, si hi han ficat algun aspecte de
correcció sobre el que ens fa referència d’aquest Institut
Català de l’Acolliment i l’Adopció?

I, finalment, senyor Barrado, pel que fa referència al
Servei Català de Trànsit. Potser d’entrada fóra bo que
les 726 hores extraordinàries del xofer de l’organisme
passessin a ser la jornada convencional, no?, i que la
resta fossin hores extraordinàries, perquè, està clar,
davant de 726 hores extraordinàries, que vostè ho ha
posat en evidència..., què sap el motiu, els motius del
perquè de tantes hores extraordinàries? Que hi havia
alguna urgència o hi havia algun tema en especial o es
va donar algun tipus d’explicació del perquè d’aques-
tes 726 hores extraordinàries?

I, finalment, també li voldria preguntar per què no
s’han facilitat aquests vint-i-cinc expedients, així com
també expedients que han caducat, per valor de 372
milions de pessetes. Si els han donat algun tipus d’ex-
plicació, si els van donar algun tipus d’explicació, per
part del Servei Català del Trànsit, d’aquestes anomali-
es, d’aquesta manca d’informació, que, d’alguna mane-
ra, no es va lliurar.

I, després, també, el perquè de la caducitat d’alguns
d’aquests expedients que, com deia vostè, és per valor
de 372 milions de pessetes. Res més.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Fabregat. Pel Grup Socialista, té la pa-
raula el senyor Carnicer.

El Sr. Carnicer i Vidal

Gràcies, senyor president. Jo estic segur que el senyor
president quan convoca les sessions compleix el Regla-
ment –ens ho ha llegit, a més a més, ens ho ha recordat–,
però estic segur que, també, amb la seva habilitat hau-
ria de ser capaç de trobar un sistema amb què no ha-
guéssim de despatxar en deu minuts –que esperem que
hauran de ser alguns més, perquè la flexibilitat del pre-
sident ho és– disset informes. Trenta-cinc segons per
informe no és just ni per a la feina dels que nosaltres
representem, ni per a la feina de la Sindicatura que ha
fet aquesta tasca. No és problema del president, però
estic segur que amb la seva habilitat serà capaç, en un
altre moment, de trobar un sistema diferent.

Entrant als informes, deixi’m abans, primer, fer un marc
general. Són molts els informes en què hi ha un proble-
ma recurrent que és que les empreses no comptabilitzen
la Seguretat Social en el seu moment. No és ni un, ni
dos, ni tres; són molts els informes en què trobem que
en uns és el darrer trimestre, en d’altres és el darrer mes
de desembre..., traspassen la Seguretat Social a altres...,
als anys següents. Per tant, és un problema, diguem-ne,
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és una manca de planificació, és una planificació incor-
recta de la despesa.

Anant a informes concrets, el primer..., no podré co-
mentar, evidentment, tots els informes pel que ja és prou
evident, per un problema de temps, però, en tot cas, al-
guns d’ells sí. En l’Informe de la Junta de Sanejament
tenim el certificat..., és una mica el certificat de defunció,
no solament d’una empresa, sinó d’un model, d’un mo-
del que fracassa estrepitosament, d’un model que aca-
ba amb un endeutament de prop de cent mil milions
de pessetes, d’un model que acaba amb fons propis
negatius.

És tan greu, és tan elevat el fracàs del que va suposar la
Junta de Sanejament que ni tan sols la Intervenció Ge-
neral, com ens recorda en el seu propi Informe, la Sin-
dicatura –ni la Intervenció General–, s’atrevia a expres-
sar la seva opinió sobre la qualitat dels comptes tancats
per la Junta de Sanejament.

Esperem i desitgem que la seva successora, l’Agència
Catalana de l’Aigua, funcioni millor. En tot cas, les
primeres dades no són especialment optimistes.

En l’informe de l’Institut Català de Finances hi ha di-
ferents temes: el tema, evidentment, del compliment de
les recomanacions; per exemple, en tot el tema de la
gestió de personal. La Sindicatura ens informa que les
pagues de productivitat i extraordinàries s’han incre-
mentat en un 169%, en un any; és a dir, més del doble.
I la mateixa Sindicatura de Comptes diu: «Això és to-
talment il·legal.» Què passa quan la Sindicatura fa un
informe i diu que la cosa és il·legal? Quina actuació
pren l’Administració, més enllà de canviar el conveni,
perquè així ho legalitzarem per a propers anys, com ens
ha explicat el síndic? Però, amb relació a aquella il·lega-
litat, s’ha produït alguna reacció per part de l’Adminis-
tració?

L’Institut Català de Finances, rep..., té una situació en
aquest any especialment complexa, perquè és l’any
en què l’Institut Català de Finances ha d’assumir el cost
de l’aval de l’Hospital General de Catalunya, 3.700 mi-
lions de pessetes, que l’Institut Català de Finances ha
de ficar en els seus comptes, assumint aquesta despesa,
al mateix temps que el Govern li «recaneja» els recur-
sos; perquè el Govern, segons el tancament de l’any 99,
encara li deu 2.300 milions de pessetes, a l’Institut
Català de Finances, de subvencions que el Govern li
havia d’haver portat i no les hi ha portades.

Hauríem de veure què fem amb les obres d’art, surten
en cada Informe. Busquem-hi una solució, que es bus-
qui una solució al tema d’obres d’art. Si es pot trobar
la fórmula de donar-les a algun museu, com a mínim,
perquè les exhibeixi, en cessió d’ús o algun tipus de
qüestions.

I, dos temes puntuals. Un tema petitet, però preocupant:
un fons de garantia per a dones emprenedores que es
dota amb vint milions de pessetes, només se n’utilitzen
dos. La dotació ja és minsa, però, que, a més a més,
d’aquesta dotació només se’n pugui fer servir el 10%,
ens sembla que hi pot haver algun problema de promo-
ció, determinades actituds que a vegades no passem, o
el Govern no passa de les paraules cap als fets.

La instrumentalització de l’Institut Català de Finances
pel Govern és evident amb les xifres que ens dóna la
Sindicatura. El Govern ha pagat 1.100 milions de pes-
setes de deutes a tercers, que no han fet front a la seva
responsabilitat i els ha hagut de pagar el Govern, i al-
tres 500... –és a dir, en total, 1.600 milions–, i altres 500
derivats, també, de temes que tenien garanties departa-
mentals.

És a dir, el Govern ha pagat 1.600 milions de pessetes
dels seus fons per préstecs a tercers. Això, en algun al-
tre lloc, se’n diuen «subvencions encobertes».

I dues mostres, concretes, amb noms i cognoms, que
estan en l’Informe: premsa catalana, que en el mateix
Informe diu que ha estat objecte d’execució per impa-
gament de quotes, en l’any 99 rep un préstec de 872 mi-
lions de pessetes; o el Grup MITASA, reiteradament
insolvent, d’un préstec del 96 que se l’hi ha de rene-
gociar no sé quantes vegades, torna a renegociar-se
l’any 99 per 2.500 milions de pessetes. Què vol dir tot
això? Quins elements de gestió són aquests quan es
produeixen aquests incompliments en el cas de l’Insti-
tut Català de Finances?

Servei Català del Trànsit. No repetiré allò de les 726 ho-
res, però és que fa escàndol! És un escàndol! 726 hores
extres una sola persona, un xofer! M’apunto a la inter-
venció del senyor López Bulla: és la mostra més evi-
dent de la mala organització d’una empresa, que una
persona hagi de fer 726 hores extres; però és que, en el
cas del Servei Català del Trànsit, podem parlar de 500
milions de pessetes entre prescrits i caducats, de baixes
de prescripció que no havien prescrit.

El senyor síndic ha estat molt prudent, diu: «No ens han
facilitat vint-i-cinc expedients.» I és cert, ho diu l’Infor-
me. Però, saben quants en van demanar? En van dema-
nar 28, i de 28, 25 no els els van poder donar. Bé. L’or-
ganització del Servei Català de Trànsit, en tot cas, deixa
molt a desitjar, i uns resultats econòmics que tanquen
amb un romanent negatiu de 400 milions de pessetes en
un pressupost de 1.300. És a dir, tene un romanent ne-
gatiu que és més de la tercera part de..., o és la tercera
part del seu pressupost.

I, això que les fiances no estiguin comptabilitzades, jo
ja no sé quin nom té..., però té un nom. Què vol dir que
un diner que percep d’un ciutadà una empresa pública
no el comptabilitza? Això té un nom. I, què s’ha fet
amb tot això? Doncs, la veritat és que no en tenim mas-
sa notícies.

Televisió de Catalunya. El senyor síndic ha entrat en un
tema important i que el nostre Grup porta seguint des
de ja fa un quant temps, que és el tema de les situaci-
ons transitòries de finançament; tema complicat i que,
en tot cas, nosaltres diem ara, ja, que estem d’acord
amb l’opinió que emet la Sindicatura de Comptes.
Però, com qualificarà la Sindicatura de Comptes les
situacions transitòries de finançament, no de Televisió
de Catalunya, perquè les ha assumides la Corporació,
sinó de la Corporació?, que, en el seu balanç té, apro-
ximadament, uns cent mil milions de pessetes, si mal
no ho recordo –estic parlant de memòria–, de situaci-
ons transitòries de finançament.
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Aplicarem el mateix criteri i, per tant, tal com diu l’In-
forme de la Sindicatura, si s’aplica aquest criteri la...,
no ja la Televisió de Catalunya, la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió entrarà en fallida? Més suau-
ment parla de desequilibri patrimonial, que finalment
vol dir recursos propis negatius, fallida.

I, en tot cas, en aquest Informe també posa, amb rela-
ció a aquesta mateixa empresa, la situació dels benefi-
cis ficticis que es creen a partir de la transmissió d’Audio-
visual i Esports, des de la Televisió cap a la Corporació
Catalana. Es queden uns beneficis ficticis de 9.000
milions de pessetes, i la Corporació Catalana, els dos
anys següents, ha de proveir pèrdues per més de 4.000
milions.

Bé. En tot cas, l’Informe de Televisió, crec que la Sindi-
catura posa el punt sobre les is en determinats temes, però
que caldrà que també a la Televisió s’apliquin, no sola-
ment al que és Televisió de Catalunya, SA, sinó al conjunt
de la Corporació, amb els problemes que això genera.

Hem parlat a bastament en aquesta sessió d’avui del
tema dels inventaris. Moltes empreses no tenen inven-
taris. Però, és clar, la Direcció General de Patrimoni,
després de vint-i-tres anys de govern no té l’inventari
acabat. Jo no sé si això excusa a ningú, però quan la
Direcció General de Patrimoni, després de vint-i-tres
anys de govern és incapaç d’haver acabat el seu inven-
tari..., quina raó, de vegades, des del Govern es pot tin-
dre per exigir a les empreses, quan a casa seva mateix
aquest tema no està regulat? I no solament no està in-
ventariat, sinó que moltes de les dades que diuen que
estan inventariades, en realitat és una mera llista, per-
què no estan ni tan sols valorades; la mateixa síndica en
ho ha recordat en el seu resum.

I, com deia la síndica, de què depèn això? Dels recur-
sos que el Govern hi posa. Aquesta no ha estat mai una
prioritat del Govern. No sabem què hi ha? Què passa
amb els censos emfitèutics? Què passa amb els sobrants
de carreteres i determinades inversions que queden por
ahí, que no estan inventariades i que, per tant, què pas-
sa?, on van a parar?, qui les controla? L’inventari no és
una cosa petita, ni és una cosa merament comptable, és el
control de les pròpies propietats i, per tant, de l’exercici
de la gestió que es fa d’aquesta propietat, i és un tema
prou important.

Senyor president, jo deixaré una empresa pel senyor
Rañé, i, deixi’m acabar la meva intervenció només amb
relació al tema del Consorci del Palau de la Música. Ens
preocupa. És un informe preocupant, informe preocupant
perquè té una situació financera justeta, perquè té proble-
mes, però, a més a més, aquí hi ha un element segurament
que el nostre Grup destaca, com a índex, diguem-ne, del
problema, el Consorci, l’any 2000, tenia un préstec de 90
milions de pessetes, que no és un préstec especialment
important, però sí que és important perquè el tenia al 8,25.
Qui pagava el 8,25 a l’any 2000?

El senyor Rañé farà la darrera intervenció, senyor pre-
sident.

El president

Té la paraula, senyor Rañé.

El Sr. Rañé i Blasco

Gràcies. Amb bastant brevetat, faré una intervenció
sobre l’Informe 12/2001, relatiu a subministraments
agregats als centres sanitaris de l’Institut Català de la
Salut, bàsicament, perquè hem vist, en primer lloc, que,
mentre, i malgrat el que deia el grup de compres agre-
gades que aquest tipus de gestió havia produït força
estalvis, la Sindicatura ve a assenyalar que, de l’Infor-
me fet en aquest exercici, doncs, els productes de poca
tecnologia incorporada mantenen preus i els d’alta tec-
nologia pugen. En tot cas, seria allò només de consta-
tar que el que diu el grup de compres és que possible-
ment s’hauria d’exhaurir l’esforç d’aquest tipus de
gestió. (Remor de veus.)

I, després, una única pregunta o dues úniques pregun-
tes molt curtes. Hem vist que en l’Informe, en l’apar-
tat d’observacions, es fa tot un seguit d’observacions
respecte a la selecció de subministradors. Es diu: «Amb
el tipus de concurs obert, un cop establert el rànquing
de valoracions la Mesa decideix discrecionalment els
licitadors. Amb el procediment negociat, l’adjudicació
d’un mateix article s’ha fet a diferents preus segons el
proveïdor adjudicatari. Amb el concurs per preu unitari,
s’ha realitzat també a diferents preus, segons el proveï-
dor. Amb el de procediment negociat, s’ha adjudicat
realitzant, per a la majoria d’articles a més d’un proveï-
dor i a preus diferents.»

En el tema de contractes de gestió de serveis de produc-
tes intermedis diu: «Es va realitzar amb més d’un lici-
tador a preus diferents, possibilitat no prevista en els
plecs de clàusules.»

Tot això està en el tema d’observacions, però, d’això, no
se’n desprèn cap recomanació? Perquè és que no hem
vist cap recomanació per a aquests temes que ens sem-
blen força importants. D’altra banda, sí que hi han alguns
temes, com el fet que es fa esment que hi han hagut
alguns errors, que la Sindicatura reconeix com a errors
materials, en què un contracte que devia finir a 31 de
desembre de 1999, s’envia el licitador i se signa donant-
li termini fins al 31 de desembre del 2000. És a dir, es
prorroga per un error material, aquest tema; vull dir, un
any de contracte de subministrament d’un determinat
producte.

L’Informe reconeix que és un error material, però, en
tot cas, el que voldríem és conèixer una mica com s’han
esmenat aquests errors quan amb algú se signa un con-
tracte que li dóna un any més de termini del que s’ha
licitat.

El president

Gràcies, senyor Rañé. El senyor Curto, pel Grup de
Convergència i Unió, té la paraula.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. Bé. Avui podem valorar els
informes de disset ens, diríem, vinculats directament o
indirectament a la Generalitat i, per tant, al sector públic
català. Vull dir que estem parlant d’un volum de recursos
importants que s’han gestionat, a través d’aquests disset
ens, en organismes de la importància de l’Institut Ca-
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talà de Finances, de la Televisió de Catalunya, de l’In-
casol, d’aquests nous, encara que no tinguin un volum
important, però interessants: l’Institut de Física d’Altes
Energies, aquests indicadors que el senyor Ferrer Giro-
nès, diríem, valorava com a molt positius, com a origi-
nalitat, no?

I, per tant, crec que de l’anàlisi d’aquests informes, que
l’hem pogut fer amb anterioritat, evidentment, a la ses-
sió, i no, precisament, de la valoració que n’hagin fet
els síndics, que, com no podia ser d’una altra manera,
doncs, havia de ser una síntesi del treball que cada un
d’ells ha fet i el seu equip, perquè és el treball de cada
departament, amb molta gent, de moltes hores..., i, fi-
nalment hi ha un informe que després han d’explicar
les línies generals.

Però, no he entès la crítica del senyor Ferrer Gironés en
el sentit de la metodologia; perquè si fos un diputat,
diríem, novell, que no coneix el funcionament d’aques-
ta Comissió i el funcionament de la Sindicatura..., però,
que li preocupi, diríem, que la intervenció dels síndics
sigui una síntesi d’una síntesi..., bé, és el que ha estat
sempre. I jo hauria agraït més, en tot cas, la valoració
que s’hagués fet d’aquests informes amb relació a la
gestió economicofinancera d’aquests organismes.

De fet, és curiós, perquè un dels arguments –jo diria
que l’únic que s’ha utilitzat per part d’un portaveu d’un
grup parlamentari, que després ha estat utilitzat per di-
versos, també, portaveus– ha estat aquesta referència a
les 725 hores extres d’un xofer, no?

És curiós... És a dir, tinc la sensació que quan es posa
o es diu aquest fet i es denuncia es que hi han poc ar-
guments per parlar d’altres coses. Perquè, clar, estem
parlant d’un organisme, és a dir, estem parlant d’un
informe que fa referència a les despeses de personal del
Departament de Seguretat Ciutadana, de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana. I el volum de tot l’any,
en aquest cas, de despesa destinada a gratificacions i
hores extres –gratificacions extraordinàries i hores ex-
tres, d’aquesta Direcció General– va ser exactament 42
milions de pessetes, d’un total de 22 milions, 21.600...,
21.600 milions de pessetes de despesa de personal.

És a dir que el destinat a gratificacions extraordinàries
és el 0,1% d’aquest pressupost de personal. Això és el
que diríem que ha cridat l’atenció d’alguns portaveus.
Bé. I això, a més, ha estat, diríem, valorat com un
exemple de la mala gestió en l’organització del perso-
nal. És a dir, parlar d’una persona, d’un fet puntual...
Estem parlant de la Direcció General de Seguretat Ciu-
tadana. Fins i tot algú s’ha preocupat per si algunes
hores extraordinàries s’havien d’anotar després d’ha-
ver-se fet el servei. Jo em pregunto si davant, què sé jo,
d’un acte delictiu s’haurà d’estudiar a veure si primer
hem de demanar si és pot fer l’hora extra o no perquè
actuï la gent, o bé, realment, el que interessa és que
s’actuï.

Vull dir, són arguments, des del meu punt de vista, que
no justifiquen la bondat d’una gestió en un departa-
ment, en aquest cas el de la Direcció General de Segu-
retat Ciutadana, que, per l’Informe, almenys pel que
hem pogut veure nosaltres, doncs, mostra, en tot cas,
una gestió més, més que notable, no dic excel·lent, però

més que notable. Aquest és el punt, en tot cas, que s’ha
posat damunt la taula.

Un altre tema del qual hi ha hagut recurrència en les
valoracions és amb relació a les obres d’art i algun
immobilitzat de l’Institut Català de Finances, provinent
d’execucions, diríem, de morosos, no? Estem parlant,
en total, de quatre-cents, cinc-cents milions de pessetes,
i, no obstant, no s’ha entrat..., és a dir, no s’ha entrat en
l’anàlisi de l’Institut Català de Finances en l’Informe
d’aquest any, concretament de l’any 99, a on jo crec
sincerament que ens podem sentir, no orgullosos, sinó
tranquils, molt tranquils, de la gestió que s’ha fet en
aquest Institut.

Primer, per l’increment de la seva activitat, i, per tant,
de la seva participació en la dinamització de l’economia
catalana, primera consideració.

Segona, analitzant..., i al senyor Martí Carnicer, diríem,
l’he vist preocupat, jo crec que era una mica de teatre,
perquè l’he vist preocupat per aquests diners que ha
hagut d’assumir, diríem, la Generalitat dins de les ga-
ranties que... Bé. És que això, primer, aquests tipus
d’operacions estan autoritzades, i vostè les coneix, per-
què les faci el Govern, i que aquest tipus de riscos són
els que conformen, diguem-ne, l’activitat bancària
d’aquesta institució. És lògic que si hi han crèdits en
què hi han avals o garanties per part de la Generalitat,
i que finalment no es poden acabar de cobrar, doncs, és
evident que l’Institut Català de Finances, en haver ac-
tuat d’acord amb aquest condicionant, doncs, recupe-
ra aquesta morositat directament de la Generalitat.

Però, ningú ha dit el que diu la memòria, perdó, les
confusions del mateix Informe, on diu clarament que
«totes les provisions fetes quant a morositat, quant a
risc, diríem, de morositat d’aquest Institut, està absolu-
tament garantit –absolutament–», ho diu amb tota ro-
tunditat, garantit, diríem, «el risc quant als saldos de
clients i dels crèdits que ve gestionant l’Institut Català
de Finances.» (Remor de veus.)

Ningú, ningú, evidentment, ha fet menció, quant a
l’Institut Català de Finances, d’un tema, també, que em
sembla important, i és el fet que el seu... S’ha fet en la
part negativa. És a dir, han vist que hi ha una falta de
legalitat –ha dit «una il·legalitat», concretament– a una
actuació de l’Institut Català de Finances perquè es van
concedir unes gratificacions sense l’autorització del
Departament d’Economia i Finances.

Ningú ha dit que es parla de..., es tracta de 7,8 milions
de pessetes en tot l’any –7,8 milions de pessetes. Però
és que ningú, ningú ho diu, i evidentment això s’ha
distribuït entre el diferent personal per assumir un in-
crement de l’activitat de l’Institut, del 30%, –l’activitat
de l’Institut quant a nombre de crèdits i quant a opera-
cions– i el creixement de la massa salarial de l’Institut
va ser del 2,3.

És a dir, home, suposo que en aquell moment, entenc jo
–i estem parlant de 7,9 milions de pessetes–, les grati-
ficacions aquestes extraordinàries, que, en tot cas, po-
den, i, de fet, s’ha vist que en posterioritat ja s’han in-
corporat tots aquests temes al mateix conveni –al
mateix conveni– de l’Institut. Encara recordo el rebom-
bori que es va organitzar per uns préstecs que s’havien
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donat a un personal, diríem, de l’Institut. I, bé, efecti-
vament, això avui està recollit ja clarament en el mateix
conveni perquè no podia ser d’una altra manera. No
podia ser que una persona que estigués treballant en
una institució no pogués, amb les mateixes condicions,
tindre opció, diríem, a un crèdit com qualsevol ciutadà.

El tema de Televisió de Catalunya. El tema de Televi-
sió de Catalunya ha sortit també, és un dels informes
que avui potser no tindrà la transcendència que va tin-
dre en el seu dia, al moment que alguns van parlar de
fallida. És a dir que Televisió de Catalunya, l’any 99,
va estar en situació de fallida, i, avui, diríem, aprofitant
aquesta situació diu: «I en aquests moments, si ho mi-
réssim bé, fins i tot la Corporació Catalana, perquè com
que ha traspassat els deutes i la situació a la Corpora-
ció Catalana, ara potser podríem començar a parlar de
fallida a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.»

Bé. Finalment, s’ha vist, estem a l’any 2003, la Televi-
sió de Catalunya encara no està fallida, encara està fun-
cionant, i que, efectivament –efectivament–, en tot cas,
la discussió –la discussió–, i amb això hi coincidim, la
discussió en la forma que en aquells tres anys es van
comptabilitzar els deutes, en tot cas, els crèdits, els crè-
dits que va fer la Televisió, que abans aquests mateixos
crèdits venien a través de transferències de la Genera-
litat i, que després, finalment, com s’ha vist, ha estat
assumit igual per la Generalitat, en tot cas, va ser una
operatòria que comptablement no era la més correcta,
però, que, en tot cas, no va produir aquesta situació de
fallida a la Televisió de Catalunya, com algú havia
anunciat d’una forma, diríem, exagerada –d’una forma
exagerada.

El tema dels inventaris. El tema dels inventaris, també
és un tema recurrent. Efectivament, el tema de l’Infor-
me de la Direcció General de Patrimoni, des del meu
punt de vista, tot i que sabem que només parla del pa-
trimoni immobiliari, per tant, hi han aspectes encara del
control i de la gestió del patrimoni de la Generalitat que
estan encara per ordenar, per ordenar adequadament;
però, és evident que el patrimoni immobiliari és el més
important. És el més important, però, a diferència de la
resta de patrimoni de la Generalitat, de la resta d’actius
que pugui tindre la Generalitat. Estem parlant de sis
milions de metres quadrats –sis milions de metres qua-
drats– de sostre edificat, cobert, que està controlant i
gestionant aquest organisme, repartits en 5.354 localit-
zacions diferents. És a dir que té ja un volum i una en-
vergadura que, a la vista de l’Informe, amb relació al
que és el patrimoni immobiliari, jo crec que avui s’hi ha
avançat ja i molt.

En tot cas, es diu –i l’Informe ho diu i amb això hi es-
tem d’acord– que hi han alguns aspectes amb relació a
les infraestructures que encara ni estan incorporades
totalment al sistema de control que té la mateixa Direc-
ció General..., i, en tot cas, hi han aspectes..., com s’ha
dit aquí, el tema dels sobrants de carreteres, sobrants de
determinades infraestructures, que s’ha produït la des-
pesa, que s’ha produït el pagament i, finalment, no aca-
ba arribant en la valoració, diríem, en aquella fitxa
d’aquell actiu concret, d’aquell element que la Direc-
ció General de patrimoni hauria de controlar.

En tot cas, l’Informe matisa i diu i fa les recomanaci-
ons per a millorar, precisament, aquesta gestió, però no
es dedueix –almenys des del nostre punt de vista– una
valoració, no solament no negativa, sinó que la situació
del patrimoni de la Generalitat, tal com en aquests
moments, a través d’aquest sistema –el senyor Ferrer
Gironès pareix que el va veure diumenge–, al SIPI,
doncs, bé..., pareix, segons diu la Sindicatura i segons
diu l’Informe, que amb aquest sistema s’ha millorat, i
molt, la gestió del patrimoni de la Generalitat.

Bé. I, finalment, i amb això acabo... –perquè no s’ha
introduït cap valoració amb relació a temes com
l’ATM, perquè la gestió, o sigui l’Informe, ha estat
molt correcte, i altres informes que també es veu en les
conclusions, que tenim la situació amb les recomana-
cions que corresponen, que són les normals quan es
veuen algunes deficiències–, la Junta de Sanejament.

Evidentment, no puc acceptar algunes de les aberraci-
ons que s’han fet amb relació a la Junta de Sanejament,
com si fos, diríem, l’Informe, una pel·lícula, d’un mo-
ment en què ja estava entrant, diríem –ho ha dit–, cadà-
ver, d’un organisme que estava, ja, entrant... Escoltin,
no va passar res més; simplement que es va produir una
reorganització del servei, en aquest cas, que gestionava la
Junta de Sanejament amb la Junta de Residus, es va
constituir l’ACA i, per tant, aquest organisme, evident-
ment, es va incorporar..., el que feia, les funcions que
feia aquest organisme es van incorporar dins de les fun-
cions que fa el nou organisme. Però, ni el nou organis-
me se n’ha ressentit... Ha dit: «És que va deixar un or-
ganisme amb 111.000 milions de pessetes de deute.»
I, què vol dir això? I els actius? És a dir, l’actiu i el
passiu..., i és que, ho pregunto –i és que ho pregunto–: La
Junta de Sanejament, ho pregunto, és un organisme que
s’havia de preocupar per sanejar, en tot cas, els rius de
Catalunya? La Junta de Sanejament s’havia de preocu-
par de sanejar les aigües de Catalunya o s’havia de pre-
ocupar de generar beneficis? Doncs, va estar molts anys
funcionant i al final diu «ni beneficis ni pèrdues». (Re-
mor de veus.) Però és que la seva gestió –la seva gestió,
evidentment–, va acabar, com he dit abans, deixant un
pla de sanejament –un pla de sanejament–, en tot cas,
molt i molt avançat, que avui continua l’ACA.

Per tant, senyores i senyors diputats, el temps se m’ha
acabat, i, per la meva part, crec que amb la informació
que hi ha en els mateixos informes i amb les explicaci-
ons que s’han donat per part dels diferents síndics, do-
narem aquests informes com a bons, des del punt de vista
del nostre coneixement del funcionament d’aquests orga-
nismes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Curto. Per part de la Sindicatura suposo
que volen intervenir els síndics. (Pausa.) El síndic ma-
jor té la paraula, el senyor Nicolàs.

El síndic major

Gràcies, senyor president. Només quatre comentaris
per donar pas als meus companys de la Sindicatura.
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En principi, jo volia destacar que és una pràctica habi-
tual en el món de l’auditoria i de la fiscalització per tal
d’estalviar recursos que no es dupliquin esforços. O
sigui, quan una auditoria va a fer-se a un organisme o
a una empresa que ja ha estat auditada, el que es trac-
ta, en primer lloc, és de validar si ja han mirat determi-
nats aspectes i llavors aprofundir en altres aspectes que
aquella auditoria no hagi revisat.

És per això que alguns dels informes que s’han presen-
tat aquí, prèviament, hi havien uns informes de la Inter-
venció General, i nosaltres, d’acord amb la mateixa
Llei de la Junta de Sanejament, el que hem fet és, a
partir d’aquests informes, incrementar o produir aquests
informes.

Una altra matisació que volia fer era que, en principi,
l’Administració Pública quan adquireix obres d’art o
immobles, abans de la seva incorporació, ha de sotme-
tre aquells béns a uns peritatges per tal de verificar la
valoració d’aquell béns; o sigui que l’Administració no
valora ella, unipersonalment, aquests béns.

També volia indicar que el meu comentari sobre les
hores extraordinàries anava en el sentit que, a vegades,
hi han serveis que forçosament... –estic pensant, per
exemple, en el circuit de Montmeló, o el que sigui–,
que s’estan fent uns serveis, i que aquell servei, doncs,
s’allarga més del que es pensava i això dóna lloc al fet
que s’hagi de fer tota una documentació complementà-
ria per aquest expedient, no? Llavors deien que seria bo
d’analitzar una altra vegada tot el procediment per es-
talviar aquesta burocràcia complementària que es pro-
dueix.

Referent a l’aval de l’Hospital General de Catalunya
que ha donat a l’Institut Català de Finances, vull dir...,
bé, això l’Informe ja ho recull, que això no representa
per a l’Institut cap pèrdua ni cap morositat, tota vega-
da que hi ha un acord de govern, de 13 de desembre del
99, en què autoritza al Servei Català de Salut a fer des-
peses d’abast plurianual per cobrir tot aquest import
pendent.

Per part meva..., no sé si hi ha algun comentari més.
Cedeixo la paraula als meus companys.

El president

Gràcies, senyor Nicolàs. La senyora de Vehí té la pa-
raula.

La síndica Sra. de Vehí Torra

Moltes gràcies. Primer parlaré del Palau de la Música,
que ha sigut un dels informes que ha suscitat una mica
més de comentaris, i, respecte dels xecs, però, són xecs
al portador, amb el suport de les factures. Des del mo-
ment en què vam fer l’Informe de fiscalització, a partir del
moment en què vam fer l’Informe de fiscalització amb
les recomanacions que hi han, ara fan fotocòpies dels
xecs.

Quan es va fer l’Informe no hi havia l’inventari dels
béns, de l’immobilitzat material propi, però, a data
d’avui, sí que l’han fet; o sigui, almenys, d’alguna cosa
ha servit.

En l’inventari de l’immobilitzat s’ha dit «abús», l’estan
fent en aquest moment. Hem constatat que estan fent
l’inventari. I, quant al préstec de 90 milions, del 8,25%
d’interessos, és un préstec que s’ha anat renovant i que
prové de l’any 94, no? (Veus de fons.) No ho sé..., vull
dir, explico el que hem constatat.

Quan al MNAC, també he de dir que, pel que fa a les
recomanacions fetes, en el dia d’avui hem pogut cons-
tatar que l’Ajuntament ha fet la certificació dels béns
immobles cedits. Respecte els béns mobles, el MNAC
ha demanat a l’Ajuntament que detalli l’inventari. Ho
té demanat, no ho ha fet, l’Ajuntament de Barcelona, però
ho té demanat.

Els saldos de deutors s’han depurat cancel·lant els que
corresponia cancel·lar. I, respecte al personal, l’any
2002, es van convocar vint-i-nou llocs de treball de
personal laboral i enguany surt –no sé si ja deu haver
sortit–, fins i tot, la convocatòria de trenta-tres llocs més
de treball, de personal laboral, amb la qual cosa queda-
rà regularitzada la situació del personal, en principi, del
MNAC.

I, respecte a la Direcció General del Patrimoni, el SIPI
és una eina molt interessant. És evident que necessita
una forta inversió, tant des del punt de vista del mate-
rial com en personal. I en aquests moments la Direcció
General de Patrimoni està dotant..., perquè el problema
del SIPI és que si a cada departament no existeix la
persona responsable de la introducció i manteniment de
les dades, en el moment que són diferents categories,
doncs, és molt difícil que el SIPI, que és un instrument
bastant complicat de gestionar, se’ls fan cursos de for-
mació i cursos de reciclatge permanent, als qui s’hi
dediquen; però s’ha de millorar el tema del personal,
que s’ha encarregat en els departaments del SIPI.

Em penso que no tinc res més a dir, perquè la resta ja...

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora de Vehí. El senyor Barrado té la pa-
raula.

El síndic Sr. Barrado i Palmer

Gràcies, senyor president. El senyor Bulla ha fet un
comentari referent a les 726 hores, que després, també,
hi ha el senyor Fabregat que ha fet el comentari, per
tant la contestació és comuna: les hores corresponen al
xofer. La utilització del cotxe oficial la fa pràcticament
tot el temps el director de l’Institut. I l’única explicació
podria ser, perquè no la tenim, que és que, com que es
va iniciar el desplegament a la província de Girona,
doncs, potser, al principi, la posada en marxa justificava
aquestes hores, diguem-ne, del xofer.

Aleshores, referent a Trànsit, la pregunta que ha fet
referent al rendiment, si s’hi guanyen aquells 82 mili-
ons..., aleshores, és que, d’acord amb el que nosaltres
podem veure en el mateix compte d’explotació, és clar,
si bé hi han aquests 1.300 milions de pessetes d’ingres-
sos, tenim els 287 milions de personal, que inclou el
personal que aquí només eren 76 mossos d’esquadra,
perquè al desembre se n’hi van incorporar 104, però
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que els va pagar la Direcció General de Trànsit; per
tant, no van ser despeses de l’organisme, només 76.

El desplegament fort del personal és en l’any 2001,
perquè, si bé al desembre ja van assumir Tarragona i
Barcelona, el desplegament fort va ser en l’any 2001,
en el qual començava ja amb 180 persones; això ha
agafat un fort increment, a Trànsit. Aleshores, aquí tení-
em les dotacions per a amortitzacions; unes variacions, és
a dir, una provisió per a insolvències a 157 milions, tal
com vostè sap perfectament, perquè sap interpretar el
balanç; d’exercicis anteriors, hi han prescripcions per
104 milions de pessetes. I, és clar, el compte d’explo-
tació només dóna aquest benefici de 82. Tinguem en
compte que hi han les despeses de la posada en marxa
de tot el Servei d’Informàtica, que són 170 milions,
d’aquest exercici, i, per tant, els números estan qua-
drats.

Ara bé, referent al tema que... –això ja m’ho ha pregun-
tat el senyor Fabregat–, referent a Trànsit, allò de les
hores ja està contestat.

Allò de la pregunta dels expedients que no se’ns han
facilitat, doncs, no en tenim explicació. I, per tant, nos-
altres, quan alguna vegada vas a fer una fiscalització i
l’organisme et diu l’explicació del perquè, doncs, nos-
altres posem: «Se’ns informa o se’ns diu això.» Quan
no se’ns dóna explicació ens limitem a dir que no se’ns
ha facilitat. I no podem fer cap altre comentari, perquè,
per exemple, hi ha algun cas en què s’han donat de
baixa expedients que s’han demanat i que no se’ns han
donat; i, per exemple, n’hi han uns que es tracta de, per
exemple, baixes per anul·lacions, conseqüència d’esti-
mació de recursos, on hi ha tres expedients que no se’ns
van donar, de quatre que vam demanar; però, és clar, hi
ha una baixa d’un import de 250.000 pessetes i una
altra de 100, d’una mateixa persona.

És clar, nosaltres no podem fer cap comentari d’això.
Simplement hem de dir: «No se’ns ha facilitat.» Ja ens
hauria agradat veure com unes sancions d’aquests im-
ports s’han donat de baixa; però no se’ns ha facilitat; no
hem de pensar malament, però simplement diem: «Es-
colti, ho hem demanat i no se’ns ha donat.»

Aleshores, els 372 milions de pessetes que han cadu-
cat..., les normes diuen que la caducitat es produeix a
sis mesos des de la incoació de l’expedient. Sigui per-
què en el moment que et posen la multa te la donen a
la carretera, s’entén que ja s’ha posat la denúncia, i, en
cas contrari, s’inicia una incoació d’expedient, que pot
ser d’una setmana, de dos o tres, i a partir d’aquí són sis
mesos. Doncs, bé, hi han aquests 372 milions que no es
van arribar a comptabilitzar perquè havien caducat en
haver passat a sis mesos. Aleshores, l’explicació que
ells donen és que és una mica que tot el servei informà-
tic encara no estava suficientment en marxa i que, per
tant, es van produir aquestes importants, diguem-ne,
mancances.

Aleshores, les fiances no comptabilitzades que em pre-
guntava el senyor Martí Carnicer, doncs, efectivament
ens limitem a constatar... –i ja veu vostè que hi han
quatre línies–, d’un total de 42, n’hi han 27 que estan
pendents, per tant, només se n’han ingressat 15.

I ara, si no m’equivoco, només faltaria una contesta al
senyor Fabregat respecte a l’Institut d’Acolliment, que,
d’inventaris no en té perquè utilitza quasi tota la seu de
Justícia, i la falta de publicitat i concurrència ve més
que res perquè segueixen els tràmits que venia a fer la
Direcció General d’Atenció del Menor. I, per tant, si ho
feien malament ho continuen fent malament.

De totes formes, hi ha una diferència important entre el
que és l’Institut d’Acolliment, que és un institut petit i
que va funcionant el millor que pot, però que no té
gaires recursos, i el de Trànsit, que nosaltres en aquests
moments tot el que hem destacat en aquest Informe
estem segurs que si tornéssim a fer una altra fiscalitza-
ció el canvi seria rotund, perquè aparentment comencen
a funcionar bastant bé. Quan vam acabar la fiscalitza-
ció ja estan organitzats i té un altre caire.

Gràcies, i res més.

El president

Gràcies, senyor Barrado. El senyor Vela té la paraula.

El síndic Sr. Vela i Parés

Gràcies, senyor president. Només hi havia dues pregun-
tes, referides a l’Informe que jo he presentat, fetes per
l’il·lustre diputat senyor Rañé. La primera era respecte
que a les observacions de l’Informe es parla d’unes
incidències respecte, és clar, al plec de clàusules admi-
nistratives.

Només vull assenyalar que en la recomanació número 5
es recomana la redacció acurada dels plecs de clàusules
administratives per aquest motiu, ja que, és clar, les com-
pres que fa l’Institut Català de la Salut són compres una
mica atípiques. Per exemple –només, un pur exemple–,
de punts de sutura n’hi ha mil en el mercat. Aleshores
això obliga a una sèrie de consideracions, fins i tot, locals.
I, aleshores, nosaltres el que els aconsellem és que els
plecs de clàusules administratives i les clàusules tècniques
siguin molt més acurades del que són perquè puguin pre-
veure totes les situacions, sempre dins de la Llei.

Quant a l’altra pregunta, referida al que figura a la pà-
gina 31, hi ha realment uns errors materials –tres, con-
cretament. Nosaltres hem fet una mostra del 57%,
d’aquests tipus de contractació, que és el subministra-
ment agregat mitjançant concurs a preu unitari. N’hi
havia tres. Realment no n’hem trobat més. Se’ns va dir
que eren errors materials i, en principi, ens ho hem de
creure, perquè no hi havia cap indici que indiqués la
possibilitat que fos un tracte de favor, sinó que n’hi
havia tres que estaven malament.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Vela. Ara els grups poden fer ús d’un
segon torn. No és obligat. (El Sr. Ferrer i Gironès de-
mana per parlar.) Senyor Ferrer, té la paraula.

El Sr. Ferrer i Gironès

Senyor president... No, jo voldria preguntar al síndic
major que veig que hi ha una certa proliferació, darrera-
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ment, que el Govern fa agències, fa empreses públiques,
d’elements administratius en crea empreses econòmi-
ques. No parlo dels consorcis. Els consorcis els deixo a
part i a banda, i sé que és una composició mixta.

Però, jo voldria saber si això convé, sobretot des d’un
punt de vista fiscal. A veure si és l’eficiència... Per exem-
ple, l’exemple d’això seria l’Agència de Patrocini i Me-
cenatge, que és una cosa que es podria fer des d’un depar-
tament normal de la Generalitat. En canvi, se’n fa una
agència; aleshores ha de pagar IVA, després ha de pa-
gar impostos, etcètera. O sigui, l’eficiència real en la
feina no sé si compara el d’allò.

I, per altra banda, senyor president, he de dir, perquè ho
he sentit a dir en aquesta sala, que la Junta de Saneja-
ment només tenia per objectiu netejar els rius.

Jo li he de dir, senyor president, que la Junta de Sane-
jament treballava sota el principi que qui pol·luciona ha
de pagar. Per la qual cosa tant treballava cobrant l’in-
crement de tarifa i el cànon de sanejament com mirant
que les aigües fossin netes. Per la qual cosa no cobrar
l’increment de tarifa de les empreses que embrutien els
rius també era col·laborar a embrutir-los. I deixar
11.000 milions, 369.000 pessetes pendents de cobra-
ment, això és embrutir els rius onze mil vegades.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. El senyor Fabregat, pel
Grup Popular, té la paraula.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. Amb brevetat. En tot cas,
agrair als senyors síndics i a la senyora síndica les res-
postes, que per part del Grup Popular els havíem for-
mulat diferents preguntes que feien referència a l’evo-
lució d’alguns d’aquest informes, en el moment que
havien tancat els mateixos informes o si tenien conei-
xement d’algunes recomanacions i observacions com
s’anaven desenvolupant.

Deixi’m, senyor president, fer un comentari, donat que
l’il·lustre diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, senyor Marià Curto, part de la seva interven-
ció ha estat dedicada a diferents intervencions de la
resta de grups parlamentaris i a diferents opinions i
posicionaments.

Deixi’m dir-li, senyor Curto, que crec que totes les
diputades i diputats d’aquesta Comissió entenem el pa-
per que vostè ha de fer en diferents ocasions per defen-
sar el que és la política del Govern de la Generalitat i el
que és, evidentment, la seva gestió. Però, senyor Curto,
miri, el que no es pot dir és que importa poc 7,9 mili-
ons de pessetes, perquè molts ciutadans de Catalunya,
la majoria de ciutadans de Catalunya estan alguns anys
per recollir a la seva nòmina 7,9 milions de pessetes.

El que no es pot dir és que importin o que només sigui
un motiu de debat les 726 hores extraordinàries. Escol-
ti’m, qualsevol empresa que faci el que ha fet aquest
treballador, sap vostè la problemàtica que tindria, da-
vant dels diferents organismes, amb aquestes hores

extraordinàries produïdes per aquest senyor? En tot cas,
si hi havia el desplegament dels Mossos d’Esquadra de
Girona, com apuntava el síndic senyor Barrado, al-
menys haurien explicat el motiu del perquè d’aquestes
hores extraordinàries.

El que no es pot dir, senyor Curto, és que la Junta de
Sanejament tenia, com a objectiu principal, la neteja
dels rius de Catalunya. Perquè, escolti’m, si encara no
ho ha acabat! Perquè hi ha poblacions de més de dos
mil habitants de Catalunya que encara no tenen les se-
ves depuradores fetes! I si vol li portaré la llista, i si vol
les hi citaré. És a dir, no s’ha fet, encara –no s’ha fet.

I el que no es pot dir és que l’Institut Català de Finan-
ces resulta que està fent una gestió exemplar. Perquè, és
clar, més de mil milions de pessetes els han de pagar els
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya
per poder fer front a una morositat que, any rere any, va
creixent.

Si aquests són temes menors, evidentment, per al Grup
Popular no són cap tema menor. Ho he dit en més d’una
ocasió i ho torno a repetir avui en aquesta Comissió: la
major part dels gestors dels informes que estem analit-
zant avui no aguantarien ni cinc minuts a l’empresa
privada. Així van algunes de les finances i així va la
gestió de la Generalitat de Catalunya.

Amb la qual cosa li recomano, senyor Curto, que la
seva defensa, que vostè ha fet de tot el conjunt d’infor-
mes, seria bo que potser empressin, des del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, uns esforços impor-
tants a transmetre als diferents gestors dels tots els
informes que hem vist que evidentment és més que mi-
llorable la seva gestió. I que, en tot cas, des del Grup
Popular així ho creiem.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Carnicer té la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

Sí, senyor president. Deixi’m, al començament, corre-
gir un oblit de l’anterior intervenció. De l’anterior in-
tervenció hi havia un tema que ens preocupava, al nos-
tre Grup, i sobre el qual volíem demanar aclariments a
la Sindicatura, que, amb la munió d’informes d’avui
se’ns havia passat. L’Informe sobre acolliment, sobre
l’Institut d’Acolliment, parla d’un tema que, per nosal-
tres, és preocupant i voldria saber si té informació ad-
dicional. Parla dels convenis finançats per entitats pri-
vades, per valor de 21 milions de pessetes cada un,
destinats a trobar famílies per a menors immigrants
magribins, que no van donar cap resultat.

Jo no sé si la Sindicatura ha pogut rascar una mica més
i saber quines són les causes, la gestió que s’ha fet,
perquè, després de gastar 42 milions de pessetes, no
se’n va poder obtenir cap resultat. Si és un problema
sociològic o que les famílies no van voler o quina era
la gestió. És un problema relativament important que,
en tot cas, el nostre Grup voldríem saber si tenim infor-
mació addicional.



Sèrie C - Núm. 431 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de febrer de 2003

27

SESSIÓ NÚM. 21.1 COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Al senyor Curto li hem de fer algun comentari. És clar, el
senyor Curto ha basat una molt bona part de la seva inter-
venció, per exemple, a l’Institut Català de Finances, i ha
dit: «És que ha incrementat la seva activitat en un 30%.»
És cert, ha passat de 20 a 27.000 milions de pessetes en
préstecs. Però el que no ha dit el senyor Curto és que
d’aquests 7.000 d’increment, 6.600 són d’una operació
de l’Institut Català del Sòl. Això no s’hi val! Això no s’hi
val! Ens fa trampa! L’activitat de l’Institut Català de Fi-
nances és més o menys la mateixa de l’any passat més
una operació de l’Institut Català del Sòl, de 6.600 milions
de pessetes. Per tant, diguem-ne, les comparacions aque-
lles que ha fet no s’aguanten massa.

Clar, no es pot parlar del risc bancari normal quan una
molt bona part de les operacions suportades per l’Institut
Català de Finances després tenen garantia departamental.
I em sembla bé! Em sembla bé des de part de l’Institut
Català de Finances que diu: «Escolti, aquesta operació és
excessivament arriscada. Jo, com a entitat financera, no la
faria.» El Govern diu: «Sí, sí, faci-la, i, si no li surt bé,
doncs, ja pagaré jo.» I, què ha pagat? Doncs, aquelles
quantitats que els he dit abans, 1.600 milions de pessetes
per menyscaptes i per operacions garantides.

Per cert, la Sindicatura podria facilitar a aquesta Comis-
sió la llista d’operacions concretes que estan en aquests
epígrafs? Això estaria bé: saber quines són les empreses
que han donat lloc a quantitats que no han fet front als
seus compromisos amb l’Institut Català de Finances i ha
hagut de pagar el Govern. Hauríem de saber quines són.
Si el Govern no ens les vol dir, probablement la Sindica-
tura, en els seus informes, haurà pogut veure els expedi-
ents i ens podrà fer arribar, a aquest Parlament, la llista de
les empreses que estan en els epígrafs corresponents.
Estaria bé. Podríem tindre la informació més adaptada.

Senyor Curto, qui ha dit que Televisió de Catalunya
estaria en fallida si s’haguessin complert les condicions
que posa l’Informe de la Sindicatura és la mateixa Sin-
dicatura. No ho ha dit aquest Grup. Diu que ara ja no,
perquè van fer una regularització en el pressupost del
2002; però que, en el 99, Televisió de Catalunya, si
s’haguessin complert les normes de comptabilitat,
d’acord amb el que diu la Sindicatura, estava en falli-
da, estava amb recursos propis negatius. Per tant, no em
faci dir a mi coses que sí que he dit, però que les haví-
em dit anteriorment, i que, en tot cas, ara el que fa la
Sindicatura és ratificar el que nosaltres, l’any 99, ja
havíem dit.

Doncs, miri, si no li sembla important allò dels inven-
taris, tombi per Catalunya una mica, senyor Curto, i
vegi tots els sobrants de carreteres, tots els sobrants de
vials... Si això no ho tenim controlat, algú se n’aprofi-
ta. O és que no s’ha de controlar això? O és que no for-
ma part de l’administració dels recursos? Els inventa-
ris són una peça important, ho repeteixo i li ho he dit
abans.

I acabo amb el tema de la Junta de Sanejament. Miri, el
fracàs de la Junta de Sanejament, posi-s’hi com vulgui,
és estrepitós. Ni la mateixa Intervenció General –ni la
mateixa Intervenció General– va poder dir si els comp-
tes de la Junta de Sanejament eren o no eren correctes.
No es va poder manifestar. Ens ho recull l’Informe de
la Sindicatura. La Junta de Sanejament va recabar amb

recursos propis negatius! I era tan gran..., si anava tan
bé, per què la van fer desaparèixer? La van haver de fer
desaparèixer i fusionar amb la Junta d’Aigües, perquè
la Junta d’Aigües sí que tenia liquidesa suficient, a tra-
vés del..., llavors se’n deia..., el cànon hidràulic? (veus
de fons), el cànon d’infraestructures hidràuliques... El
cànon d’infraestructures hidràuliques, que li permetia
uns recursos per finançar la Junta de Sanejament.
Aquesta és la pel·lícula de la veritat, no ens vulgui fer
passar un remei que no té cap sentit.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Carnicer. Finalment el senyor Curto,
pel Grup de... (El Sr. López Bulla demana per parlar.)
Digui’m, senyor López Bulla...

El Sr. López Bulla

És que ha passat el torn..., del fet de donar-li la parau-
la al...

El president

D’acord...

El Sr. López Bulla

La meva excusa és que estava parlant amb el senyor
Espasa per la seva condició de doctor en medicina.

El president

Té la paraula el senyor López Bulla.

El Sr. López Bulla

Utilitzaré solament un minut. El senyor Nicolás i un
servidor hem tingut un petit debat. I és que, quan jo
plantejava la necessitat que la Sindicatura sigui més
autònoma en la seva reflexió, ell m’ha contestat que bé,
que hi ha un principi que és el principi de l’eficiència,
de l’eficàcia, de l’estalvi, al·ludint –ho ha dit– a la inter-
venció.

Li recordo que estem parlant d’institucions diverses,
amb funcions distintes i amb dependències orgàniques
diferents; de manera que la seva explicació, en aquest
sentit, no em val. Perquè, si no, podríem arribar a la
conclusió, una mica populista, que la democràcia és
molt cara. No, no, que la democràcia és barata, sobre-
tot per les coses que audita; de manera que la seva ex-
plicació, doncs, no em convenç.

Gràcies.

Perdó..., i amb relació a les hores extres, no he volgut
magnificar el problema, francament, ha estat la primera
intervenció. El que volia assenyalar és la importància
que dono al tema de les administracions amb organit-
zacions flexibles, que són una necessitat, i la necessitat
que aquesta flexibilitat sigui negociada i no imposada.
Òbviament, coincideixo amb la reflexió i les interven-
cions que han fet els altres portaveus, i especialment la
del senyor Fabregat.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto, ara sí, té la
paraula.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. Aprofitaré aquest torn, en tot
cas, per al·lusions, però també em servirà per aclarir
alguns aspectes.

Senyor Fabregat..., home, que tot és millorable, ja ho
sabem. Tot és millorable, i qui posa en dubte aquesta
afirmació, evidentment, és que no coneix, no la vida
real, sinó, diguem-ne, l’Administració i la vida diària.

Per tant, hi han aspectes que són millorables en tots els
informes i per això hi han recomanacions, del que es
tracta és de veure si en aquestes recomanacions i en
aquells aspectes que són millorables hi han algunes
coses, diríem, que surten del normal o que, en tot cas,
ens ha de posar en alerta als qui avui, aquí, representem
el poble de Catalunya.

I, quan vostè em diu que, home, els 7,9 milions de pes-
setes, que... –ho torno a dir– 7,9 milions de pessetes de
gratificacions en 22,9 persones de mitjana que té l’Ins-
titut Català de Finances..., gratificacions per hores ex-
traordinàries. Ho torno a dir, senyor Martí Carnicer,
d’un institut que l’any 98 va fer 138 expedients de prés-
tecs i l’any 99, 213 –de 138 a 213, i és evident, i és
cert–, hi ha un dels expedients que són 6.000 milions de
pessetes de l’Institut Català del Sòl, que suposo que
entra i forma part de l’activitat creditícia, i que, a més,
la finalitat del qual era boníssima..., però, vull dir que
l’activitat del mateix Institut quant a nombre d’expedi-
ents va augmentar considerablement, i, per tant, va ha-
ver-hi més feina.

És evident que quan aquí es planteja el tema, amb relació
a l’Institut Català de Finances, de si la quantitat que la
Generalitat havia garantit en determinades operacions
finalment s’acaben o no pagant –i ja ho he dit abans–, és
que és absolutament, diríem, és igual que si els bancs –si
els bancs–, pel mer fet que alguns dels clients finalment
acaben sent morosos, i alguns d’ells finalment acaben
sense cobrar, doncs, els haguéssim de dir que estan fent
subvenció, que és el que vostè ha dit en algun moment.

En un moment ha dit: «Aquests crèdits que finalment no
s’han pogut cobrar i que, com que els havia garantit la
Generalitat, finalment això és una subvenció...» Home,
això és una demagògia total, perquè això és justament
–justament– l’explicació del funcionament d’un dels de-
terminats crèdits que fa l’Institut Català de Finances, que
tenen aquesta garantia. A veure, així per què la fem?

Aquí, vostè el que ha d’analitzar és què és el que ha fet
l’Institut Català de Finances amb l’actuació, amb els
préstecs que ha fet, amb l’actuació que ha tingut dins de
l’economia, i, en especial, si algun dels riscos aparents
que podria tindre una institució financera com aquesta
són o no reals.

I al mateix Informe..., i només cal que es miri, les conclu-
sions, que no les voldria llegir, però les tinc totes subrat-
llades, on parla, perfectament, de les provisions i les do-
tacions que l’Institut té en una, diríem, situació d’equilibri
i de sanejament total dels seus clients deutors.

El tema de la Televisió de Catalunya. Senyor Martí
Carnicer, jo he dit que es va dir que en aquell moment
la Televisió de Catalunya estava en fallida. I això no ho
diu l’Informe. L’Informe diu que estava en una situació
de desequilibri «patrimonial». (Veus de fons.) Perdó,
no, no..., és que una fallida... (Veus de fons.) No, no...,
senyor Marti Carnicer, una fallida, com vostè sap, és
aquella situació patrimonial en què el passiu és superior
a l’actiu, i vostè lleva dels fons propis de Televisió...
(Veus de fons.)

El president

No facin diàleg.

El Sr. Curto i Forés

...dels fons propis de la Televisió, a 31 de desembre de
l’any que analitzem, hi lleva els 18.000 milions de pes-
setes que estaven plantejats, que després van ser subro-
gats a la Corporació, i veurà com encara queda un sal-
do positiu, perquè els fons propis són de 24.000 milions
de pessetes en aquella època. Per tant, no podíem par-
lar de fallida –no podíem parlar de fallida–, diguem les
coses tal com són.

I, en tot cas, a l’altre aspecte que també li ha donat una
importància..., controlar els sobrants de les carreteres, no
sé què ha volgut dir amb això. Però, escolti’m, no és que
es perdi res, l’únic que dic –i és el que diu l’Informe– és
que d’aquelles actuacions amb sobrants de carreteres,
d’infraestructures, que es produeix una despesa o una
inversió concreta, finalment, com són o addicionals
d’obres, o complements d’obres, o actuacions comple-
mentàries de la principal, algunes vegades no acaben, fi-
nalment, a la Direcció General de Patrimoni per anotar-
ho a la fitxa aquella d’aquell element. Això és el que dic.
No és que no se sàpiga què s’ha fet d’aquells diners o si
s’ha fet aquella carretera o no s’ha fet. S’ha fet aquella
carretera. Si ha quedat algun sobrant, allí està, però no és
que s’hagi perdut. A veure, ho hem de...

I, finalment, la Junta de Sanejament... És que no sé
exactament per què tenen aquest interès, per dir-ho
d’alguna manera, a justificar el canvi de la Junta de
Sanejament com una operació que havia de matar un
organisme que no acabava de funcionar. No és cert, no
és cert en absolut, i vostè ho sap perfectament! L’objec-
tiu, i, en tot cas, la transformació d’aquells organismes,
com la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigua en l’Agèn-
cia Catalana d’Aigua, és una operació que forma part
d’una reestructuració d’un àmbit d’actuació del Go-
vern, i que passa, en aquest cas, per eliminar un orga-
nisme. Però, aquest organisme, ni estava en fallida quan
va acabar, perquè tampoc, no estava en fallida, i vostè
ha dit que sí, que deixem els comptes..., i jo tinc aquí el
balanç. La Junta de Sanejament, quan va acabar, tenia
uns fons propis positius, i, per tant, no és fallida, di-
guem la veritat. I si tenia uns deutes, també tenia uns
actius que els ha passat a l’ACA. Per tant..., és a dir...,
jo diria que «tonteries».

Però hi ha una cosa, senyor Fabregat, que vostè hi ha fet
referència i jo li ho he de recordar, que la Junta de Sane-
jament havia fet una mala gestió perquè no havia desen-
volupat el Pla de sanejament, encara hi havien poblacions
de més de dos mil habitants. Doncs, miri, si vostè agafa
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justament aquest Informe –justament aquest Informe–,
diu que la Junta de Sanejament, l’any 99, havia deixat
d’executar, de les previsions inicials, 11.000 milions de
pessetes en actuacions. I saben per què? Doncs, justament
12.000 milions és l’incompliment del Ministerio de
Obras Públicas, que havia de transferir... (Veus de fons.)
No..., li ho dic perquè ho ha dit... (Veus de fons.) Sí, sí,
l’anterior, l’anterior... Per tant, en aquell moment –en
aquell moment, estem parlant de l’any 99, estem parlant
de l’any 99... (Remor de veus.) És de l’anterior a l’any
que estem, però és el Govern actual... (Veus de fons.)
11.000 milions deixats d’executar de la previsió inicial,
dels quals 12.000 són transferències que no es van rebre
del magma d’aquell moment, Ministerio de Obras Pú-
blicas y Medio Ambiente, que no van ser aplicades o no
es van poder aplicar.

Per tant, quan valorem aquestes qüestions, primer, hem
de valorar les causes o els orígens, en tot cas, d’aques-
tes deficiències. Res més.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Curto. Em recorda, o m’ho ha fet no-
tar el Síndic Major que els informes que ha defensat ho
feia en nom del senyor Petit, que està malalt, i que,
potser, doncs, hi ha hagut alguna cosa que no ha pogut
ajustar a la contesta, i suposa que vostès en són, tots
plegats, conscients.

Ara suspendrem la sessió durant dos minuts per acomi-
adar, tal com Déu mana, els síndics, als quals agraeixo,
en nom de tota la Comissió, la seua col·laboració i la
seua explicació.

La sessió se suspèn a les set del vespre i deu minuts
i es reprèn a un quart de vuit i cinc minuts.

Modificació de l’ordre del dia

El president

Es reprèn la sessió.

El següent punt de l’ordre del dia ha estat posposat a
instàncies del Grup proposant.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei de funcionament
de la Sindicatura de Comptes (tram.
250-03223/06)

El següent punt és la Proposició no de llei sobre l’ela-
boració d’un projecte de llei de funcionament de la Sin-
dicatura de Comptes, presentat pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds. El senyor López Bulla
té la paraula. (Veus de fons.) No, ha quedat posposada.

El Sr. López Bulla

Moltes gràcies. Ja he dit abans, quan hi havia els senyors
síndics, que jo també em felicitava pel nou curs que la

Sindicatura sembla que ha posat en marxa. L’objectiu
d’aquesta Proposició no de llei es basa en la següent re-
flexió: hem de posar tota una sèrie de normes, una sèrie
d’instruments, una sèrie de mecanismes, perquè aquest
important col·lectiu, i altres similars, puguin exercir la
seva tasca, no tant depenent dels humors, no tant depe-
nent de les bones o menys intencions interpersonals, sinó
en quelcom tan escèptic i tan neutral com són les normes.

Alguna raó tindria el legislador quan, en l’elaboració de
la Llei de la Sindicatura de Comptes, la Llei 15/91, que
modificava la 6, del 84, va preveure la necessitat d’un
mecanisme, que era la necessitat d’una llei per al fun-
cionament intern de la mateixa Sindicatura.

És clar, vostès em diran: «Bé. Però això no té sentit. No
s’ha fet encara...» Bé. Jo estableixo com a hipòtesi –com
a hipòtesi– que, si aquesta Llei hagués funcionat, si aquest
mecanisme hagués funcionat, possiblement la situació de
la Sindicatura no hauria arribat a aquests extrems.

És obvi, però, que la certesa és que ha obtingut una si-
tuació molt estrident que hem conegut. Si, si..., si, a més
a més, resulta que a l’última innovació legislativa que
vam fer, fa un any i escaig, en tot el batiburrillo de la
crisi de la Sindicatura no vam caure en la necessitat
d’abolir aquest article de la Llei, jo crec que és que tam-
bé el legislador pensava que continuava sent útil aquest
mecanisme de la primera elaboració de la Llei.

En resum, no es tracta tant de confiar en les relacions
personals, sinó en mecanismes, en instruments tuïtius,
en mecanismes d’autoregulació de la mateixa Sindica-
tura, i és aquesta la intencionalitat i la dogmàtica que
ens porta a plantejar aquesta iniciativa parlamentària.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor López Bulla. Els grups poden fer el seu
torn de posicionament. El senyor Ferrer té la paraula,
pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El Sr. Ferrer i Gironès

Moltes gràcies, senyor president. El nostre Grup Parla-
mentari, en el darrer debat que hi va haver sobre la Sin-
dicatura en el Ple, nosaltres ja vàrem invocar les nor-
mes positives que regulen la Sindicatura de Comptes i
allò que manava aquesta Llei, que ordenava al Govern
que presentés la Llei de funcionament de la Sindicatu-
ra, tal com té, també, el Tribunal de Cuentas espanyol,
que té la Llei que regula el Tribunal de Cuentas i, des-
prés, té una altra llei que regula, que fa com de regla-
ment de la forma d’actuar dins, internament, el Tribu-
nal de Cuentas. Això també ho diu la Sindicatura de
Comptes. Nosaltres ho vàrem demanar, i el meu estu-
por, la meva perplexitat va ser de veure que ningú en va
fer cas. Fins ara, que veig que el Grup d’Iniciativa per
Catalunya diu allò que jo, fa més d’un any ja vaig dir.

Amb la qual cosa, evidentment, senyor president, no hi
podem pas votar en contra, si ho diu la Llei. Aquí el
que estem dient és que es compleixi la Llei. La Llei diu
que s’ha de fer una llei de funcionament; doncs, que es
faci la Llei de funcionament. Per què? Perquè ho diu
la Llei. Res més.
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No podem anar en contra de la Llei, senyor president.
Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El senyor Fabregat, pel
Grup Popular, té la paraula.

El Sr. Fabregat i Vidal

Amb molta brevetat, senyor president. Nosaltres no
donarem suport a la Proposició no de llei que ens ha
presentat el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds.

I els motius són els que en el seu moment –i que ara,
d’una altra forma, estava expressant l’il·lustre diputat
senyor Ferrer i Gironès– vàrem donar en el moment
que hi va haver el debat sobre tots els temes referits a
la Sindicatura de Comptes, i els acords i desacords als
quals s’havia arribat des de diferents grups parlamen-
taris, en el Ple del Parlament, on es va substanciar tota
aquesta temàtica.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Carnicer, pel Grup
Socialista, té la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

Sí, senyor president. Nosaltres atenem l’argumentació
que ha fet el senyor López Bulla i, també, d’una mane-
ra ratificada, el senyor Ferrer. És un acord contingut en
la Llei, és un incompliment del Govern, per tant, difí-
cilment podríem votar-hi en contra, i, a més a més, hem
de constatar aquest incompliment del Govern.

Ara, per altra banda, també li he de dir que fem una
votació donant un termini al Govern que cau pràctica-
ment fora de la legislatura, i cau pràcticament fora de
les capacitats d’aquest Govern. És a dir, si d’aquí a sis
mesos... –estem al mes de febrer, ens situarem a l’agost,
amb vacances parlamentàries, setembre, octubre...–,
pràcticament estarem tots en una dinàmica diferent.

Per tant, la votarem per principi, senyor president, però
amb una confiança més aviat limitada.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto, pel Grup de
Convergència i Unió, té la paraula.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. Efectivament, el senyor Ló-
pez Bulla té raó, i amb pocs arguments, diríem, justifica
aquesta Proposició no de llei que nosaltres, el nostre
Grup podria estar..., no podria estar, en el fons hi està
totalment d’acord.

Hi ha una qüestió, senyor López Bulla, aquesta Propo-
sició no de llei es va presentar el dia 19 de novembre
del 2002, i, probablement –probablement–, els mo-
ments que vivíem al voltant de la Sindicatura i de la
situació de la Sindicatura diríem que era una resposta

lògica, però jo pensava igual que el senyor Fabre-
gat –i li ho agraeixo– en el punt anterior, que també
feia referència a una iniciativa que es va presentar en
aquell moment i que crec, sincerament, que, en aquells
moments, donada la situació, doncs, no era oportuna, li
dic el mateix: crec que no és oportú.

És a dir, abordar en aquests moments un reglament de
funcionament de la Sindicatura crec que no és oportú
en el temps ni en les circumstàncies. Crec que és un
tema per abordar, probablement, en una modificació
també de la mateixa Llei, que s’hauria d’abordar, des-
prés de l’experiència, segurament a l’inici d’una legis-
latura amb més calma.

Per aquests motius, el nostre Grup hi votarà en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Curto.

Passem ara a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha quedat rebutjada per 10 vots a favor i 14 en contra.

Proposició no de llei sobre l’Informe
de fiscalització 30/1999-SM sobre les
eleccions al Parlament de Catalunya
del 17 d’octubre de 1999, de la Sindica-
tura de Comptes (tram. 250-03264/06)

El següent punt de l’ordre del dia és la Proposició no de
llei sobre l’informe de fiscalització 30/99 sobre les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 17 d’octubre del 99,
de la Sindicatura de Comptes, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la
paraula, per a la seva presentació, el senyor Ferrer.

El Sr. Ferrer i Gironès

Moltes gràcies, senyor president. L’exposició de motius
d’aquesta Proposició no de llei és molt llarga –molt
llarga, l’exposició–, i, per tant, explica tot allò que jo
podria dir aquí.

Per economia processal, per tant, dono la defensa feta per
la mateixa exposició de motius, i el que demanem és que
es faci compliment de l’opinió, de les propostes del Tri-
bunal de Cuentas i de la Sindicatura de Comptes amb
relació als informes fiscalitzadors que varen signar.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Ferrer. El senyor López Bulla, pel Grup
d’Iniciativa, té la paraula per al seu posicionament.

El Sr. López Bulla

Gràcies. És tradicional que el meu Grup voti sempre
favorablement aquestes iniciatives, per una raó, i és per
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aplicar les recomanacions de la reducció de subvenci-
ons, tal com expressen les normes del Tribunal.

Vull dir que no m’agafo a l’eufemisme de dir: «Enca-
ra que ho digui la Llei, doncs, no és oportuna ni és con-
venient ara.» Perquè jo crec que la Llei i/o les recoma-
nacions no són contingents, són sempiternes.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Fabregat, pel Grup
Popular, té la paraula.

El Sr. Fabregat i Vidal

Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres també do-
narem suport a la Proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, pel que fa referència a la fiscalització dels comp-
tes electorals de les eleccions al Parlament de Catalu-
nya de l’any 1999. I hi donarem suport sent coherents
amb les manifestacions que vàrem fer en l’Informe de
fiscalització, que en fa referència l’exposició de motius
detallada a què s’ha referit l’il·lustre diputat senyor
Francesc Ferrer, l’Informe de fiscalització 30/1999, i
també a les resolucions d’aquest Parlament, i, evident-
ment també, al que diu el Tribunal de Comptes.

Esperem que, en un futur, aspectes com el que presen-
tava l’Informe de fiscalització 30/1999, i, concreta-
ment, referit a una formació política, en aquest cas, el
Partit Socialistes - Ciutadans pel Canvi, no es produ-
eixi en el futur.

I, en tot cas, el que sí que demanem és que el Govern de
la Generalitat, mitjançant aquesta Proposició no de llei,
doncs, apliqui les recomanacions de la reducció de les
subvencions proposada per aquest Tribunal en l’es-
mentat Informe.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Carnicer, pel Grup
Socialista, té la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

Gràcies, senyor president. Aquest és un tema ja deba-
tut, per tant, el nostre Grup, l’únic que farà és reiterar
la posició que ja va mantenir en el seu moment. Una
posició que estava assentada en tres elements de refe-
rència, que resumiré molt ràpidament. En primer lloc,
que el nostre Grup va declarar les despeses reals man-
tingudes durant la campanya. Aquesta era una afirma-
ció concreta de la nostra voluntat de ser transparents,
com vam reiterar en el seu moment.

Una segona sensació, si vostès ho volen, és d’haver-nos
sentit, segurament, perjudicats per aquest nivell de
transparència.

I la tercera constatació en aquell moment era que, pro-
bablement, la nostra reflexió és que no és suficient amb
el control de la comptabilitat, sinó que cal anar més
enllà del control de la comptabilitat.

Per tant, i per ser coherents amb aquesta posició, el
nostre Grup ja ha presentat a tràmit en aquesta cambra
una proposta de llei, de modificació de llei de la Sindi-
catura de Comptes, on essencialment volem corregir els
problemes que ens sembla que ha tingut aquesta avalu-
ació, una proposta de llei que pretén essencialment
dues coses: una, facultar la Sindicatura de Comptes
perquè pugui controlar no solament la comptabilitat,
sinó l’execució de les campanyes electorals en temps
real, en el marc d’un acord que es va signar, entre els
diferents grups polítics, en aquest mateix Parlament,
amb el conjunt de la Sindicatura de Comptes, i, també,
possibilitar la capacitat de sanció de la Sindicatura di-
rectament, ja que aquest era un tema en què hem anat
i hem vingut amb el Tribunal de Comptes, fent un pa-
per relativament desagradable.

Aquesta era la posició que teníem. Aquesta és la posi-
ció que tenim. I, en tot cas, ja els adverteixo que ja
aquest tema es veurà en el plenari del Parlament, aques-
ta Proposició de llei. Llavors, els diferents grups s’hau-
ran de pronunciar sobre si volen donar instruments o no
a la Sindicatura, perquè pugui controlar realment la
despesa electoral, i que també, evidentment, pugui, si
així correspon, sancionar.

Amb relació al sentit del nostre vot, senyor president,
és evident que el nostre Grup és part implicada en
aquesta votació, ja que es va a votar una sanció direc-
tament al Grup que dóna suport a aquest Grup Parla-
mentari. I és per això que el nostre Grup no participarà
en aquesta votació, atenent al que em sembla que és un
principi jurídic correcte de no-implicació en aquelles
qüestions que poden anar en benefici o en perjudici
d’un mateix.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto té la paraula,
pel Grup de Convergència i Unió.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. El nostre Grup també, en el
seu moment, va manifestar la seua posició davant d’un
informe de la Sindicatura que havia detectat que la des-
pesa electoral del Partit Socialista de Catalunya, en les
últimes eleccions al Parlament, havia sobrepassat els
límits, diríem, no amb un sobrant petitet, sinó amb una
quantitat considerable: més del 150%.

Bé. El discurs i l’argumentació, en aquell moment, amb
la crítica nostra ja va ser feta. En aquells moments,
nosaltres creiem, fins i tot, que, potser, aquesta Propo-
sició no de llei no caldria que s’hagués presentat. Ho
dic perquè el Tribunal de Cuentas diu, textualment,
que: «Este Tribunal propone la reducción de la subven-
ción que le correspondería a dicha formación...», en con-
cret, 28 milions de pessetes que ha de tornar el Partit
Socialista. Ho diu el mateix Tribunal, per tant, vull dir
que ja està, per dir-ho d’alguna manera, la sentència, no
calia... –ho crec jo, eh?–; però, en tot cas, aquesta Pro-
posició ha arribat aquí, el nostre Grup li ha de recordar
al senyor Martí Carnicer que... Jo estic convençut que
la seva comptabilitat reflectia les despeses reals de la
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campanya, igual que la nostra, per tant, la nostra i la
dels diferents grups.

Vull dir que no és un argument, crec, que justifica res.
Simplement, vostès van desviar-se d’una forma consi-
derable, i el Tribunal de Comptes ja ho ha manifestat,
ja ho ha corroborat, i...

En fi, en tot cas, això que servisca per veure, quan no han
estat capaços de gestionar un volum de recursos tan
petitet i desviar-se tant, què passaria si vostès gestiones-
sin la globalitat del pressupost de la Generalitat. (Remor
de veus.) La desviació seria extraordinària. (Rialles.)

Gràcies, senyor president.

(El Sr. Carnicer i Vidal demana per parlar.)

El president

El senyor Carnicer em demana la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

Home, senyor president, jo, si no hi haguessin hagut les
darreres paraules del senyor Curto, que no tocaven...
(veus de fons), vull dir que no estaven en el tema, jo no
hauria demanat intervenir...

El president

Mig minut.

El Sr. Carnicer i Vidal

...però, en tot cas, ha fet una al·lusió directa... Senyor
Curto, el que vostès han fet és desviar-se el doble dels
pressupostos. Tenen un endeutament, en aquest mo-
ment, que és tan alt com el del nivell del pressupost de
la Generalitat.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Carnicer.

Passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’ha aprovat per 17 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
l’ampliació de l’Informe de fiscalització
emès en compliment de la Resolució
718/V, relatiu a la distribució i l’ús dels
fons ocupacionals, dins els programes
operatius del Fons social europeu i les
iniciatives comunitàries, en el període
1990-1997 (tram. 253-00014/06) (retirada)

Es passa al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposta de resolució per la qual s’encomana a la Sin-
dicatura de Comptes l’ampliació de l’Informe de fisca-

lització emès en compliment de la Resolució 718/V,
relatiu a la distribució i l’ús dels fons ocupacionals,
dintre dels programes operatius del Fons social europeu
i les iniciatives comunitàries, en el període 90-97, pre-
sentat pel Grup Popular. Per a la seva defensa, té la
paraula el diputat senyor Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. Amb molta brevetat, per anun-
ciar la retirada de la proposta de resolució, donat que
aquesta es va registrar el 22 de maig de l’any 2002 i que,
posteriorment, hi ha una resolució d’aquest Parlament, la
1480/VI, de 13 del sis, que el que fa ja és ampliar aquest
Informe de fiscalització, amb l’objectiu que tenia aquesta
proposta de resolució, que era fins incloure l’any 2001.

Per tant, senyor president, nosaltres retirarem aquesta
proposta.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
una auditoria sobre la gestió de les
empreses de la Generalitat (tram. 253-
00015/06)

El següent punt de l’ordre del dia és la Proposta de re-
solució per a la qual s’encomana a la Sindicatura de
Comptes una auditoria sobre la gestió de les empreses
de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds. Té la paraula, per a la
seua defensa, el diputat senyor López Bulla.

El Sr. López Bulla

Moltes gràcies. Un servidor parteix de tres consideraci-
ons. En primer lloc, que afortunadament la Generalitat de
Catalunya compte avui amb un gran conglomerat d’em-
preses públiques, de consorcis, d’entitats, etcètera, que
donen llustre a nosaltres, catalans, i a les institucions.

La segona reflexió és que no poques d’aquestes empre-
ses i entitats i ens són zones grises, és a dir, mancades de
control, d’un control adequat, mancades d’una gestió
com Déu mana, etcètera. I aquí sí que no cal fer l’obser-
vació, un tant perversa, que ha plantejat el senyor Curto
fa un moment amb relació al senyor Martí Carnicer, quan
deia: «Si vostès governessin, què passaria?”

Senyor Curto, doncs, al meu poble hi ha una faula que
diu: Si mi abuela tuviera lo que tiene mi abuelo, no sería
mi abuela, sino que sería mi abuelo. (Remor de veus.) De
manera que hem de parlar aquí de les certeses aquestes,
i les certeses són que..., i el que hem estat estudiant fa un
moment, després d’escoltar els síndics, denota que hi ha
manca de control i un desgavell, el que sigui.

I la tercera qüestió és que, així les coses, nosaltres plan-
tegem un nou control, el que explicita aquesta Propo-
sició no de llei, que vincularia gestió amb l’eficiència,
de cara als objectius que estan establerts. Per què? Per-
què la certesa i no la hipòtesi és tot el desgavell que
hem vist abans, amb relació a la biblioteca, fa temps, no
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sé quants volums sense catalogar; avui era el museu, i
tantes i tantes i tantes coses.

De manera que el que estem plantejant és la revalorit-
zació de l’eficiència, de l’eficàcia, per si mateixa i amb
relació als objectius que els seus mànagers, doncs, han
posat en marxa.

Aquesta és l’argumentació que nosaltres faríem per
defensar aquesta Proposició no de llei.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per al seu posicionament, té la
paraula el senyor Ferrer, en nom del Grup d’Esquerra
Republicana.

El Sr. Ferrer i Gironès

Moltes gràcies, senyor president. La societat post-
industrial... (rialles) darrerament hom pot observar que
és molt complexa, sobretot en l’estat del benestar hi ha
una multitud de serveis que fa que l’Administració,
que abans era molt senzilla, ara s’hagi tornat molt
complicada. Això ha portat que, des d’Europa, ens han
dut una certa especialització dels serveis públics, a tra-
vés d’agències i a través d’òrgans i d’ens administra-
tius pels quals s’intenta cercar l’eficiència en aquesta
prestació dels serveis.

La Generalitat de Catalunya –jo ho he dit abans, senyor
president, i el senyor síndic major s’ha escapolit sense
contestar-me, però l’he arreplegat pels passadissos... (ri-
alles), l’he escomès (veus de fons) i aleshores, li he dit:
«Bé, no m’ha contestat.» I aleshores dic: «Vostè creu que
l’eficiència que va a la recerca de la creació de tantes
empreses, de tants ens i tantes agències», dic, «això és
millor o pitjor?. Ens surt més car o més econòmic? Des
d’un punt de vista fiscal, és eficient o no?” I m’ha dit:
«Des d’un punt de vista fiscal, surt molt més car.»

Per tant, d’entrada, sabem, quan jo veig que posen IVA,
que han de posar l’impost sobre societats, que han de
portar comptabilitat, quan són «xiringuitos», que tenen
un volum d’operacions de 150 milions, que no sé
quants empleats hi han, ja hi ha un director... N’hi ha
una, d’empresa d’aquestes, que té: director, gerent i...
–esperi, una altra cosa– president del Consell d’Admi-
nistració. Bé. És clar, són tres sous aquí.

I, aleshores, jo crec que la meva preocupació, ara la
veig, en presentar-ho iniciativa per Catalunya Verds,
dic: «Coi!, coincideix amb el meu pensament...» Ales-
hores, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana es
diu: «Per què no?, si el que demana no és res de l’altre
món.» Només demana que s’analitzin i es valorin dos
verbs, absolutament innocus: analitzar i valorar, (veus
de fons) que jo crec que..., bé, que no podem dir que
no, perquè estudiar i valorar no val res, és després de
l’anàlisi i de la valoració que sabrem si estem fent una
despesa inútil o no.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor Fabregat, pel Grup
Popular, té la paraula.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. L’il·lustre diputat senyor
López Bulla, quan feia l’exposició d’aquesta Proposi-
ció no de llei, estava analitzant una sèrie d’aspectes que
nosaltres hi participaríem, perquè ja hi hem participat
i ja hem, també, denunciat i hem criticat algun dels as-
pectes que abans, en la intervenció dels síndics, feien
referència a algunes de les empreses, consorcis, etcète-
ra, que estàvem analitzant.

Jo estaria d’acord amb la primera part del senyor Fer-
rer i Gironès, fins que no ha escomès el síndic major als
passadissos (rialles), fins allí hi estaria d’acord, perquè
estava fent una definició del que ha estat i el que ha
succeït, com deia molt bé el senyor Ferrer i Gironès, en
aquesta època postindustrial, no? Bé.

Però, en tot cas, nosaltres sí que creiem que les adminis-
tracions, l’Administració també, en aquest cas, de la Ge-
neralitat de Catalunya ha de tindre figures, figures com de
la que s’està parlant en aquest moment, que són les em-
preses de la Generalitat, i, en tot cas, no solament s’està
plantejant en aquesta Proposició no de llei el que és ana-
litzar i valorar la necessitat. El que s’està proposant és una
auditoria sobre la figura empleada, en aquest cas, per part
del Govern de la Generalitat, per part de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, per al que són les empre-
ses de la Generalitat. Cosa molt diferent és si estem o no
d’acord amb la gestió que estan fent aquestes empreses de
la Generalitat de Catalunya, que en algunes hi podríem
estar d’acord i que en d’altres, evidentment, hi estem en
contra, en alguns punts que, dels informes de fiscalitza-
ció de la mateixa Sindicatura de Comptes, doncs, ens ar-
riben en aquesta Comissió.

Per tant, nosaltres no veiem la necessitat de fer aquesta
auditoria de gestió que analitzi i valori el que és aques-
ta figura jurídica emprada. I el que sí que demanem i
el que sí que volem és que les empreses de la Genera-
litat, com el conjunt de l’Administració de la Generalitat,
gestionin perfectament els recursos de les catalanes i
dels catalans.

En tot cas, senyor president, pels motius que he expres-
sat, nosaltres no donaríem suport a aquesta proposta de
resolució.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Carnicer, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.

El Sr. Carnicer i Vidal

Sí, senyor president. Jo m’haig d’excusar, d’entrada,
amb el senyor López Bulla, perquè si haguéssim entès,
en el seu text, el que ell ha expressat, probablement li
hauríem presentat alguna esmena que ens hauria per-
mès votar aquesta proposta.

Perquè, en tot cas, la preocupació sobre les fórmules
jurídiques en què es pot prestar el servei públic de for-
ma descentralitzada, sí que hi és, però, partint, si vos-
tè ho vol, d’un concepte, d’entrada, que és que ja ens
sembla bé que hi hagi empreses. Potser hem d’estudi-
ar amb més finura el model jurídic, amb més expressió
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les condicions amb què aquestes empreses s’han de
desenvolupar, però que aquesta gestió es desenvolupi
descentralitzadament en forma d’empreses ja ens va bé.

El que passa és que quan vam veure la seva proposta,
vostè entendrà que nosaltres vam veure «una auditoria
de gestió de les empreses.» Clar, aquesta frase o la des-
virtuàvem molt, i llavors ja no era el que realment la
frase volia dir o hauríem anat, potser, a un concepte,
que no sé si ho hauria hagut de fer la Sindicatura o qui
l’hauria hagut de fer, sobre encomanar quines són les
fórmules i veure quin és l’estatus.

Per tant, compartint una bona part –una bona part– dels
seus arguments, no la hi podrem votar a favor, perquè
l’expressió concreta no ens sembla que sigui la que
nosaltres ens fa més...., ens sembla més correcta.

Ara, tampoc la hi podem votar en contra, perquè l’es-
perit del que vostè ha dit ens semblava, ens sembla i ens
continua semblant interessant.

Per això, jo li anuncio, senyor president, que nosaltres
ens abstindrem.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto, pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, té la paraula.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyor president. De fet, aquesta Proposició no
de llei podria tindre una doble interpretació, a pesar
que, com s’ha dit molt bé abans, orienta bàsicament per
fer aquesta anàlisi i valoració, que ha dit molt bé el se-
nyor Ferrer Gironès.

Podia plantejar-se la voluntat que es fessin auditories de
gestió a totes les empreses de la Generalitat, fins i tot, en
aquells «xiringuitos» als quals ha fet referència el senyor
Gironès. En aquests moments, sap vostè que totes les
empreses de la Generalitat, algunes..., diríem, perquè la
mateixa Llei de creació de l’organisme ja ho comporta i
les altres, que passen de 25.000 milions de pessetes, ja
tenen l’auditoria obligatòria, i, per tant, estaríem parlant,
per un costat, si tinguéssim aquesta visió de la Proposició
no de llei, d’anar a fer auditories de gestió a totes les
empreses. I això seria simplement..., bé, un error, des del
nostre punt de vista, crec que és un error.

I, en segon lloc, home, el Govern, sortit qualsevol go-
vern, sortit democràticament, s’autoorganitza i forma el
seu govern i la seva estructura amb aquells instruments
legals que la normativa vigent li permet. I és evident
que cada govern s’acomoda en la seva estructura, en
allò que creu que és més eficient per a aconseguir aquells
objectius que s’ha marcat.

Creu, vostè, senyor López Bulla, sincerament, que la
Sindicatura podria arribar a valorar si una empresa que
s’ha constituït com a societat anònima o com a societat
limitada o com a simplement un ens, diríem, una entitat
econòmica o entitat financera, diríem, no en fórmula ju-
rídica de societat, si pot o no ser millor una fórmula que
una altra? És a dir, el que és evident és que la fórmula
jurídica és un instrument del mateix Govern, i, en tot cas,
la valoració en esta organització només pot ser política i
no en el sentit que vostè planteja.

Per això, tant si es podia entendre que es volia arribar
a fer una auditoria de gestió a totes les empreses..., cosa
que torno a dir que seria un error, perquè no té cap sen-
tit, arribar després de la intervenció ja de la mateixa
Generalitat i de la intervenció dels mateixos organismes
i entitats autònomes i empreses públiques que ja tenen
els seus mecanismes de control, però que és evident
que, a més, el control obligatori anual no tindria cap
sentit per a totes les empreses; però, en tot cas, l’altre
objectiu, que pareix ser el que finalment defineix aques-
ta Proposició no de llei, analitzar i valorar la necessitat
de la figura jurídica emprada i de la seva eficiència,
com vostè comprendrà, tenim la possibilitat d’analitzar
cada una d’aquestes empreses quan tenim els informes
de fiscalització corresponents.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el
temps d’intervenció.)

I, en tot cas, crec sincerament que no és la Sindicatura,
en aquest cas, l’organisme que hauria de fer aquesta
valoració i, per tant, hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. (Veus de fons.) El se-
nyor López Bulla em demana la paraula...?

El Sr. López Bulla

Coneixent el senyor Curto, sabem que les preguntes
que em fa no són de caire retòric, perquè m’ha dit:
«Creu vostè, senyor López Bulla, que es podria fer
això?» I, aleshores, encara que sigui per la cortesia
obligada, li he de respondre.

La meva resposta és: «Amb vostès tinc la certesa que
no, amb d’altres es pot establir la hipòtesi que sí; sabent
que certesa és una cosa i hipòtesi és una altra.»

El president

Gràcies, senyor diputat.

Passem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 3 vots a favor, 14 en contra i 5
abstencions.

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització dels con-
tractes subscrits per l’Ajuntament de
Roses (Alt Empordà) i les seves em-
preses i ens dependents entre els
anys 1996-2001 (tram. 253-00017/06)

L’últim punt de l’ordre del dia és la proposta de reso-
lució per la qual s’encomana a la Sindicatura de Comp-
tes un informe de fiscalització dels contractes subscrits
per l’Ajuntament de Roses, Alt Empordà, i les seves
empreses i ens dependents, entre els anys 96-2001, pre-
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sentat pel Grup Parlamentari Popular i pel Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds.

Per a la seva defensa, té la paraula el senyor Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Moltes gràcies, senyor president. Com bé ha dit vostè,
és una proposta de resolució, presentada pel Grup Par-
lamentari Popular i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds, que el que demanen, en aquesta
proposta de resolució, és un informe de fiscalització
dels contractes subscrits per l’Ajuntament de Roses,
així com les seves empreses i entitats dependents, espe-
cialment els contractes d’obres i serveis corresponents
en el període comprès entre l’any 96 i 2001, així com
també les subvencions rebudes per impulsar diferents
obres i actuacions, i amb la finalitat que el Parlament i
el Consell Executiu tinguin la informació suficient per
permetre al Govern exercir les funcions tutelars que li
corresponen.

Hem presentat aquesta proposta de resolució donat que,
des de l’Ajuntament de Roses, com diu la mateixa ex-
posició de motius, hi ha hagut un volum important
d’obra pública i una ampliació de prestacions dels ser-
veis municipals al llarg dels últims anys, i, concreta-
ment, al llarg dels últims cinc anys. I per diferents
motius... –i han estat motiu de debat en el mateix ple
municipal de l’Ajuntament de Roses, i és per això que
nosaltres també ho volem traslladar a aquesta Comis-
sió–, per diferents motius, s’ha generat una important
controvèrsia al municipi sobre la procedència i correcció
d’algun dels procediments utilitzats en l’adjudicació de
contractes d’obres i serveis, així com la correcta apli-
cació de les subvencions rebudes.

Per esvair tots aquests aspectes i perquè hi hagi una cla-
ra transparència en tot el que estem comentant, és per
això que nosaltres hem demanat aquesta proposta de re-
solució, com deia, conjuntament amb el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i esperem que els
diferents grups parlamentaris ens hi donin suport.

Sí que voldria deixar molt clar, senyor president, per-
què es pot interpretar que podríem estar atemptant o
podríem estar, d’alguna manera, influint en el que és l’au-
tonomia local i en el que és un pacte no escrit d’aquesta
Comissió –un pacte no escrit d’aquesta Comissió– so-
bre el que és demanar informes de fiscalització dels mu-
nicipis o informes de fiscalització d’alguns dels con-
tractes subscrits per ajuntaments, etcètera.

Voldria recordar que diferents grups parlamentaris
d’aquesta mateixa Comissió, en diferents ocasions i en
diferents aspectes de contractació, com, per exemple...
–i poso un exemple només damunt de la taula–, en el
tema del cas, deixi’m que ho digui així, o de les empre-
ses relacionades amb el grup Movilma, hi ha hagut su-
port de diferents grups parlamentaris.

I en aquesta mateixa línia, esperant que això sigui i tin-
gui suport per part dels diferents grups parlamentaris,
és per això que hem presentat aquesta proposta de re-
solució.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Fabregat. El senyor López Bulla, com
a coproposant.

El Sr. López Bulla

Gràcies. Senyories, aquesta és una iniciativa morganà-
tica. Morganàtica vol dir el casament entre un noble i
un plebeu, deixo en la incògnita qui és el noble i qui és
el plebeu en aquesta Proposició no de llei. (Remor de
veus.) En qualsevol cas, d’aquest casament morganàtic
n’acabarà reivindicant, un servidor, el divorci, després
que s’hagi substanciat. (Rialles.) Els arguments que ha
donat el senyor diputat, doncs, a mi m’estalvien inter-
venir amb més extensió.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té la parau-
la el senyor Carnicer... Perdó, perdó..., Esquerra Repu-
blicana.

El Sr. Oliveras i Maristany

Sí, gràcies, senyor president. Per dir que el Grup d’Es-
querra Republicana votarà en contra d’aquesta proposta
de resolució, perquè, des del nostre punt de vista, no té
sentit per diferents raons.

Primer, perquè no només es demana un informe de fisca-
lització, sinó que el Govern de la Generalitat exerceixi
unes funcions tutelars. Això ja es produeix, aquestes fun-
cions tutelars, amb la normalitat de la presentació dels
comptes per part de l’Ajuntament i, a més a més, amb la
certesa que els contractes d’aquest Ajuntament han estat
tots supervisats per la interventora municipal. Si busqués-
sim les raons profundes, segurament, d’aquesta propos-
ta de resolució –segurament– les trobaríem en el fracàs
que ha tingut el procés aquest en la via judicial. I segura-
ment, més que un casament, el que trobaríem és un altre
tipus de relació de parentiu, a l’hora d’entendre l’explica-
ció de per què es presenta conjuntament entre el Partit
Popular i Iniciativa per Catalunya.

I em refereixo al fet que evidentment hi ha una relació de
parentiu que està en el fons d’aquesta proposta, que tro-
baríem l’explicació evidentment en el municipi de Roses.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Oliveras. Pel Grup Socialista, té la pa-
raula el senyor Carnicer.

El Sr. Carnicer i Vidal

Gràcies, senyor president. El nostre Grup sí que pot dir
que en aquest tipus de qüestions i de peticions d’informes
ha estat relativament coherent, perquè, com a mínim, en
l’exemple que ha citat el senyor Fabregat, nosaltres no hi
estàvem implicats, en el vot a favor, evidentment.

Per tant, nosaltres sí que..., el nostre Grup ha mantingut,
en aquest tipus de temes d’informes de petició d’ajun-
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taments, un criteri basat en dos aspectes. En primer lloc,
que no és impossible demanar l’informe, ni és atemp-
tatori contra l’autonomia municipal, en això sí que estic
d’acord amb el senyor Fabregat. En tot cas, el que sí
nosaltres diem és que per demanar aquest informe hi ha
d’haver un quòrum qualificat important entre els dife-
rents grups de la cambra.

Per tant, amb tot el respecte, quan només dos grups de
la cambra ho demanen en aquest moment, nosaltres
entenem que aquest no és quòrum suficient i no és le-
gal. És un problema, com vostè deia, no sé si d’un pacte
no escrit, però, en tot cas, sí del criteri del nostre Grup.
Hi ha d’haver un quòrum, si pot ser unanimitat i, si no,
en tot cas, un quòrum especial prou important, perquè
un sempre pot entendre que un grup implicat directa-
ment no hi vulgui jugar. Però, amb aquesta exclusió, si
la resta de grups ho considera així, nosaltres podríem
entrar-ho a considerar. No essent així, no volem entrar-
hi, perquè sinó podríem entrar en una dinàmica, diríem,
de començar-nos a tirar els ajuntaments pel cap, els uns
als altres. I aquesta sí que..., això sí que seria atempta-
tori contra l’autonomia municipal, i no és la voluntat
del nostre Grup. I, per tant, no serà aquesta vegada que
nosaltres donarem suport a aquest tipus de proposta.
Ens abstindrem, perquè tampoc..., ens sembla que és
entrar a valorar si és positiu o no, ens sembla que no és
adequat simplement.

I, en tot cas, sí que deixi’m dir, senyor president, que,
si alguna persona –no cal cap grup, algun particular– té
coneixement, té noció, té indicis que hi ha una irregu-
laritat que mereix un informe de fiscalització, es pot
adreçar a la Sindicatura de Comptes directament, que
la Sindicatura de Comptes admet aquest tipus de trà-
mits. I com ens han explicat altres vegades, fan aquells
mini informes inicials per veure si correspon o no fer
un informe i, a partir d’allí, introdueixen la fiscalitza-
ció o no la introdueixen.

Per tant, nosaltres entenem que si algú té dades, és prefe-
rible anar per aquesta via, i, en tot cas, aleshores, sí que
la Sindicatura d’ofici ja farà el que consideri convenient.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. El senyor Curto, pel Grup de
Convergència i Unió, té la paraula.

El Sr. Curto i Forés

Sí, senyor president. La veritat és que la major part dels
arguments s’han donat a favor i en contra de la proposta
de resolució, però el nostre Grup entén, i s’haurà de repe-
tir en algun d’ells, l’argumentació feta pel senyor Fabre-
gat basada en dos aspectes: per una part, el volum impor-
tant de les obres i serveis, i ho ha remarcat, que havia dut

a terme aquest municipi, aquest ajuntament. Crec que no
és un motiu, diríem, justificable, entre d’altres coses, per-
què, per aquesta regla de tres, aquells ajuntaments que
tenen més actuació inversora, més dinamisme, més pres-
supost, serien els que haurien d’estar, per dir-ho d’algu-
na manera, permanentment fiscalitzats.

I, el segon argument, el debat municipal, la controvèrsia
és dir un debat que s’ha produït allí, a Roses... No ho sé,
potser des de la proximitat, diríem, de la gent que viu
prop de Roses i al voltant de Girona, potser des de la llu-
nyania nostra al Delta de l’Ebre, no coneixíem aquesta
controvèrsia, diríem, real, no? Però el que em dóna la
sensació és que només és això: una controvèrsia entre
govern i oposició al municipi que es pot i que es produ-
eix, de fet, en quasi tots els municipis de Catalunya.

Per tant, si hi hagués algun motiu realment que veiés-
sim, el nostre Grup, clar que justifiqués demanar un
informe de fiscalització, una fiscalització, hi votaríem
a favor, a pesar, com s’ha dit abans, que la tradició de
la Comissió és no encetar i no entrar en la dinàmica que
als ajuntaments hi hagi d’anar permanentment la Sin-
dicatura a fiscalitzar, quan hi ha controvèrsia o, en tot
cas, debat entre govern i oposició per un tema que, al-
menys que el nostre Grup sàpiga, no ha arribat a tenir
la importància que podria demanar aquesta iniciativa.

Per aquest motiu, el nostre Grup també hi votarà en
contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Curto.

Passem, doncs, a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 3 vots a favor, 14 en contra i 5
abstencions. (Veus de fons). Sí, sí...

Ara, de conformitat amb l’article 145/4 del Reglament,
els grups parlamentaris poden presentar propostes de
resolució congruents amb els informes objecte de de-
bat en els punts 1 i 2 de l’ordre del dia.

Les propostes de resolució es poden presentar durant
tot el dia de demà, dimecres. La Mesa de la Comissió
comunicarà als grups les que han estat admeses a trà-
mit. Els grups podran estudiar-les i presentar propostes
transaccionals fins dijous 27, a les 13 hores. La sessió
es reprendrà en acabar la reunió del matí del Ple del
mateix dia 27.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les vuit del vespre i cinc minuts.


