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SeSSIÓ nÚM. 24.1

la sessió s’obre a les quatre de la tarda i nou minuts. 
Presideix el Sr. Turull i negre, acompanyat de la vice-
presidenta, Sra. olano i garcía, i de la secretària, Sra. 
estruch Mestres. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Sol i 
ordis.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Morell i 
comas, Sra. Pifarré i Matas i Sr. Sala i Roca, pel g. P. de 
convergència i Unió; Sr. casajuana i Pladellorens, Sra. 
Ferrer Valls, Sr. Font i cardona, Sra. Martínez-Sampere 
Rodrigo i Sr. Terrades i Santacreu, pel g. P. Socialistes - 
ciutadans pel canvi; Sra. cabasés Piqué, pel g. P. d’es-
querra Republicana de catalunya; Sr. lópez i Rueda i Sr. 
Millo i Rocher, pel g. P. del Partit Popular de catalunya; 
Sra. ortiz castellví i Sr. Pi i noya, pel g. P. d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa, i Sr. 
domingo domingo, pel g. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindi-
catura de comptes, Sr. Joan colom i naval, i els síndics 
Sr. Jaume Amat i Reyero, Sr. Agustí colom i cabau, Sr. 
enric genescà i garrigosa, Sr. Alexandre Pedrós i Abe-
lló, Sr. Jordi Pons i novell i Sr. ernest Sena i calabuig, 
acompanyats de la secretària general, Sra. Montserrat 
Vendrell Tornabell.

oRdRe del dIA de lA conVocATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2009, 
referent a gestió d’Infraestructures, SA, corresponent al 
2005 (tram. 256-00057/08). Síndic Major, del Sindicatura 
de comptes de catalunya. debat de l’informe. (Informe: 
BoPc 526, 3)

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2009, 
referent a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, cor-
responent al 2006 (tram. 256-00058/08). Síndic Major, 
del Sindicatura de comptes de catalunya. debat de 
l’informe. (Informe: BoPc 526, 3)

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2009, 
referent al Programa 424, Serveis complementaris a 
l’educació, del departament d’educació, corresponent al 
2007 (tram. 256-00059/08). Síndic Major, del Sindicatura 
de comptes de catalunya. debat de l’informe. (Informe: 
BoPc 542, 3)

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2009, 
referent al centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació, corresponent al 2006 (tram. 256-00061/08). 
Síndic, del Sindicatura de comptes de catalunya. debat 
de l’informe. (Informe: BoPc 550, 3)

5. Procediment relatiu a l’Informe sobre el compte gene-
ral de la generalitat de catalunya corresponent al 2007 
(tram. 257-00004/08). Síndic Major, del Sindicatura de 
comptes de catalunya. nomenament de la ponència de 
caràcter informatiu. (compte general: BoPc 610, 3)

6. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de 
comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a l’empresa Hotel Miramar, SA, corresponent als 
exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009 (tram. 253-00003/08). 
daniel Sirera i Bellés, juntament amb tretze altres dipu-
tats del grup Parlamentari del Partit Popular de catalu-
nya. debat i votació.

7. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de 
comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a l’Ajuntament de Moià (Bages) i a l’empresa 
municipal MoiàFutur, corresponents als exercicis 2006, 
2007 i 2008 (tram. 253-00004/08). grup Parlamentari 
d’esquerra Republicana de catalunya, grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra Unida i 
Alternativa. debat i votació.

El president

Bona tarda. Si els sembla, començaríem aquesta co-
missió.

Alteració de l’ordre del dia

Jo els proposo, si els semblés, de fer el punt 4, i després 
comencem amb l’ordre, que de fet és el nomenament 
de la ponència a efectes que consti... –perdó: el punt 
5, que és el nomenament de la ponència. I, com saben, 
atès que dijous hem de tornar a reprendre la sessió per 
fer les votacions de les propostes de resolució en base 
als informes que veurem avui, en la convocatòria que 
se’ls va avisar es va parlar que el punt 6 i 7, que s’han 
de substanciar, referits, en aquest cas, a la fiscalització 
de l’empresa Hotel Miramar SA, i de l’Ajuntament de 
Moià i l’empresa municipal MoiàFutur, doncs, que se 
substanciessin el mateix dijous, que és el dia que fem 
totes les votacions, eh?

Procediment
relatiu a l’Informe sobre el Compte general 
de la Generalitat de Catalunya corresponent 
al 2007 (nomenament de la ponència) (tram. 
257-00004/08)

Per tant, faríem ara el que seria el nomenament de la 
ponència de l’Informe sobre el Compte general de la 
Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2007. 
Passaríem a preguntar als grups els ponents del Compte 
general.

Per part del Grup Socialistes?

El Sr. Terrades i Santacreu

Senyor president, jo mateix.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup d’Esquerra Republi-
cana?

La Sra. Cabasés Piqué

Jo, Maria Àngels Cabasés.

El president

Per part del Grup del Partit Popular?

El Sr. Millo i Rocher

Jo mateix, senyor president.
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El president

Per part del partit d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa?

El Sr. Pi i Noya

Jo mateix, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Mixt?

El Sr. Domingo Domingo

Jo mateix, senyor president.

El president

I per part de Convergència i Unió, un servidor.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2009, re-
ferent a Gestió d’Infraestructures, SA, corres-
ponent al 2005 (tram. 256-00057/08)

Passaríem al punt número 1, que ja és el procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2009, referent a 
GISA, corresponent a l’exercici 2005. Per fer la seva 
presentació té la paraula el síndic el senyor Enric Ge-
nescà.

El síndic Sr. Genescà i Garrigosa

Senyores i senyors diputats, l’Informe de fiscalització 
relatiu a l’empresa Gestió d’Infraestructures, Societat 
Anònima –GISA–, corresponent a l’exercici 2005, fou 
aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya el dia 12 de maig del 2009. El seu abast material 
és el següent: anàlisi dels estats financers per tal de 
verificar que representen d’una manera fidel la situació 
patrimonial i financera de la societat, anàlisi de les li-
quidacions pressupostàries i anàlisi del compliment de 
la legalitat quant a la contractació.

A continuació, resumiré les observacions més impor-
tants que es desprenen de la fiscalització que hem realit-
zat. Pel que fa als aspectes economicofinancers, pel que 
fa a la fiscalització economicofinancera, cal esmentar, 
en primer lloc, la incertesa que es deriva del fet que el 
25 de gener del 2005 es va produir un despreniment 
en les obres que s’estaven executant sota el barri del 
Carmel. A la data d’elaboració d’aquest informe ja se’n 
coneix el desenllaç, d’aquesta incertesa.

El 20 de novembre del 2006 es va formalitzar el conveni 
de liquidació multilateral per saldar les responsabilitats 
econòmiques derivades de l’esfondrament. De confor-
mitat amb aquest conveni, de la indemnització total pels 
danys i per les responsabilitats econòmiques derivades 
del sinistre, GISA assumeix 22,1 milions d’euros, IVA 
inclòs, dels quals 6,1 milions van a càrrec de les asse-
guradores Zurich Societat Anònima i Lloyd’s.

El 27 de desembre del 2006, el Govern de la Generalitat 
autoritza GISA a assumir la responsabilitat econòmica 

esmentada mitjançant el finançament amb càrrec al seu 
patrimoni de les obres relacionades amb aquest sinistre. 
GISA ho ha comptabilitzat com a despesa extraordinà-
ria en l’exercici 2006, que serà objecte de fiscalització 
en el proper informe.

Pel que fa a la causa penal, el 4 de juliol del 2008, el 
Jutjat d’instrucció número 33 de Barcelona va acordar el 
sobreseïment lliure i l’arxiu de les actuacions pels delic-
tes d’estralls i danys per imprudència i risc catastròfic.

Pel que fa a l’evolució dels estats comptables, en l’exer-
cici 2005 els aspectes més remarcables són els següents. 
En l’actiu, destaca l’augment del compte de deutors 
diversos; augmenta en gairebé 130 milions d’euros a 
causa de l’increment de les aportacions de la Generali-
tat de Catalunya reconegudes però pendents de cobrar 
a 31 de desembre. En el passiu destaca l’augment en el 
compte de creditors per construcció d’obres de cent..., 
aproximadament 175 milions d’euros, a causa de l’aug-
ment de les certificacions pendents de pagament.

El volum d’endeutament de GISA amb entitats de crèdit 
respecte del passiu total suposa un 57,4 per cent l’any 
2005, enfront del 64 per cent que representava l’any 
2004.

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, cal destacar la 
disminució del benefici d’explotació en un 52 per cent, 
a causa de la disminució de l’import net de la xifra de 
negocis d’un 3,4 per cent, de l’augment de les despe-
ses, principalment les corresponents a treballs realitzats 
per altres empreses, de les despeses de personal, que 
creixen gairebé un 20 per cent, i de les altres despeses 
d’explotació, que creixen un 5 per cent.

La majoria de contractes referents a la línia 9, iniciats 
mitjançant el mètode alemany, l’any 2005 es modifi-
quen per passar a finançar-se mitjançant el mètode de 
certificacions parcials, la qual cosa fa que aquesta mo-
dalitat de finançament perdi importància en el volum to-
tal de producció de GISA. Pel contrari, augmenta el pes 
relatiu de les concessions i dels drets de superfície.

Pel que fa als resultats de la fiscalització economicofi-
nancera, les observacions més destacables són les dues 
següents. En primer lloc, la direcció financera realitza 
anualment un càlcul extracomptable dels marges per 
tipologia d’obra. Tot i que aquest càlcul serveix de base 
per calcular aquests marges, caldria millorar el sistema 
informàtic per tal d’obtenir-los de forma directa de la 
mateixa comptabilitat.

En segon lloc, el conveni signat entre GISA i Ifercat no 
determina clarament els conceptes i la forma de càlcul 
de les despeses a facturar per Ifercat i GISA. El càlcul 
d’aquest import anual hauria d’estar suportat mitjançant 
un estudi molt més detallat. A més, no queda prou jus-
tificat que Ifercat facturi a GISA una part significativa 
de les seves despeses.

Pel que fa a la fiscalització pressupostària, cal dir, en 
primer lloc, que la liquidació dels pressupostos d’ex-
plotació i de capital del 2005 ha estat correctament 
realitzada. La principal desviació en la liquidació del 
pressupost d’explotació és la relativa als ingressos per 
prestació de serveis –facturació als contractistes–, que 
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són inferiors als pressupostats en gairebé un 9 per cent, 
com a conseqüència, en part, de l’aturada que van patir 
diverses obres a causa de l’incident produït en les obres 
de la línia 5 al barri del Carmel. Aquest incident va 
comportar també un cert augment de les despeses liqui-
dades, ja que es van haver d’augmentar els controls i es 
van haver de revisar projectes que estaven en curs.

Pel que fa al pressupost de capital, el grau d’execució 
ha estat del 85 per cent aproximadament. La disminu-
ció en els recursos ha estat deguda principalment a la 
variació dels passius financers. Disminueixen també, 
respecte a l’import previst, les aportacions a rebre d’or-
ganismes autònoms, especialment l’aportació a rebre de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que estava 
prevista en gairebé 104 milions i que finalment no s’ha 
liquidat.

Pel que fa a les dotacions, la variació respecte del pres-
supost inicial és deguda a la disminució de les inver-
sions en 79 milions d’euros, i també, en part, a la dels 
actius financers.

Pel que fa a la fiscalització de la contractació, cal dir, en 
primer lloc, que el volum de contractació per a l’exer-
cici fiscalitzat ha estat de 1.390 milions d’euros, que 
representa un increment del 42 per cent –de més del 
42, 42,3 per cent– respecte del 2004.

Pel que fa als procediments d’adjudicació utilitzats, el 
88 per cent de l’import es va adjudicar mitjançant pro-
cediment obert i forma de concurs, i la resta mitjançant 
procediment negociat sense publicitat –el 2,8 per cent–; 
i amb una sola oferta el 9,4 per cent.

La fiscalització de la contractació s’ha efectuat sobre 
una mostra de contractes que ara representa l’11,5 per 
cent de l’import total adjudicat.

A continuació, es presenten les observacions més sig-
nificatives que resulten de la fiscalització de la contrac-
tació, distingint, com hem fet en altres anys, les ob-
servacions que fan referència als contractes que estan 
subjectes al TRLCAP, en els termes establerts en el seu 
article 2.1, i els contractes que fan referència a la resta, 
és a dir, els que estan subjectes als principis de publi-
citat i concurrència.

Quant als expedients regulats per l’article 2.1 del 
TRLCAP, destaquem les següents observacions. En 
els plecs de bases, dins dels criteris de valoració de 
l’oferta tècnica, amb la seva corresponent puntuació, 
es defineixen subcriteris respecte dels quals no s’espe-
cifica la puntuació. En canvi, aquests subcriteris sí que 
són objecte de puntuació en l’informe de valoració, en 
el moment de l’adjudicació.

El criteri de valoració econòmica de les ofertes encara 
no assegura, malgrat que hi han hagut algunes modifi-
cacions dels plecs de bases, que la màxima puntuació es 
doni a l’oferta més econòmica i només a aquesta. Una 
altra qüestió és que en els expedients d’obres analitzats 
l’import de l’aval supera el 10 per cent que com a mà-
xim permet el TRLCAP. La sindicatura considera que 
la fixació de percentatges d’un 15 i fins i tot d’un 20 
per cent, a més de contravenir la normativa, pot limitar 
la concurrència potencial.

En quatre dels cinc expedients d’obres analitzats, no es 
compleix el termini d’execució previst en el contracte 
–en quatre dels cinc expedients d’obres analitzades. En 
el moment de finalització del treball de camp els retards 
oscil·len entre 80 i 490 dies.

Pel que fa a l’anàlisi de la justificació per a la utilització 
del procediment negociat sense publicitat, cal assenya-
lar que, en dos expedients adjudicats de forma directa, 
les raons adduïdes no estan justificades en opinió de la 
Sindicatura de Comptes.

Pel que fa als expedients no subjectes a l’article 2.1 
–a la resta d’expedients–, cal assenyalar el següent. En 
primer lloc, dels vint expedients analitzats, en cinc s’ha 
garantit de manera objectiva el compliment dels prin-
cipis de publicitat i concurrència, ja que per a la seva 
adjudicació s’ha utilitzat un procediment obert. En els 
quinze restants s’ha utilitzat un procediment negociat 
sense publicitat. I d’aquests, en set, en petició d’una 
única oferta. De l’anàlisi de la justificació del procedi-
ment seguit en aquests casos, la sindicatura considera 
que en set dels quinze expedients no queda suficient-
ment raonada la utilització d’un procediment que no 
garanteix els principis de publicitat i concurrència.

Tal com s’ha observat per als expedients subjectes a l’ar-
ticle 2.1, cal que també en els plecs de bases d’aquests, 
dels no subjectes al 2.1, s’explicitin els subcriteris que 
són objecte de puntuació en l’informe de valoració de 
les ofertes; i cal, també, que la valoració del preu com a 
criteri d’adjudicació, atorgui la major puntuació a l’ofer-
ta més econòmica i només a aquesta.

Seria convenient, també, efectuar plecs de bases en els 
expedients adjudicats per procediment negociat sense 
publicitat. En sis dels expedients analitzats, l’import 
de l’aval –en el cas d’aquests expedients no subjectes 
al 2.1– també supera el 10 per cent. Considerem, com 
en el cas anterior, com en els expedients anteriors, que 
aquesta pràctica pot limitar la concurrència potencial.

Finalment, en deu dels catorze expedients d’obra ana-
litzats no es compleix el termini d’execució de l’obra 
previst en el contracte.

Per acabar, quant a la contractació general de béns i ser-
veis, el que GISA en diu «les comandes», hem observat 
que, com en informes anteriors, no es compleixen, en 
general, els principis de publicitat i concurrència que els 
són d’aplicació. Tot i això, en introduir –recentment–, 
dins la contractació general de béns i serveis, la figura 
dels «altres contractes», s’observa una utilització crei-
xent dels procediments que, atenent a l’import dels con-
tractes, estaven previstos en la normativa.

Res més quant al resum que havia preparat. En tot cas, 
quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

El president

Moltes gràcies, senyor Genescà. Passaríem a la inter-
venció dels grups. Per part del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, té la paraula el diputat senyor Car-
les Sala.
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El Sr. Sala i Roca

Moltíssimes gràcies, senyor president. En primer lloc, 
permeti’m que un cop més, i com és habitual, agraïm, 
en aquest cas, al síndic, al senyor Enric Genescà, l’in-
forme de l’avaluació financera de l’actuació de GISA 
de l’any 2005.

La intervenció del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió serà breu. En primer lloc, del resum que hem 
pogut escoltar ara mateix del que és la totalitat de l’in-
forme, des del punt de vista polític, ja en l’anàlisi d’una 
anualitat de GISA, a qui correspon la gestió i la direcció 
de la totalitat del pressupost de les obres executades, 
que correspon al grup o al tripartit 1 o al Govern, format 
per tres grups parlamentaris, doncs, dir que segueixo 
escoltant o segueixo sentint, o nosaltres podríem fer allò 
que vostès han fet respecte a anualitats anteriors, quan 
s’analitzaven aquests mateixos informes, de la mateixa 
GISA, en què el Govern era de Convergència i Unió.

Evidentment, aquest informe de l’any 2005 conté un 
parell d’elements que formen part del passiu dels grups 
que donen suport al Govern, del Govern tripartit: una 
és el Carmel. Evidentment, tots sabem que l’esfondra-
ment del Carmel forma part del passiu del tripartit; tots 
sabem que..., i en aquest cas queda fiscalitzat per part 
de la Sindicatura de Comptes, i ja coneixem que apro-
ximadament, si restem les xifres que se n’han fet càrrec 
en un primer moment, doncs, les asseguradores, més 
els acords sobre les qüestions penals que hi havia pen-
dents, aproximadament uns 16 milions d’euros, segons 
l’informe, hi insisteixo, és el cost que ha tingut per a 
l’Administració pública, per al Govern de la Generali-
tat, per al país, l’esfondrament del Carmel, la gestió, la 
mala gestió de tota la situació del Carmel.

Però aquest és un debat que a nivell polític, també des 
del punt de vista del finançament, però a nivell polític, 
ja fem a la Comissió de Política Territorial, o s’ha fet 
en diferents cops a la Comissió de Política Territorial i 
Obres Públiques.

Hi ha un altre element que a mi m’agradaria molt fer-
ne el seguiment en posteriors informes de fiscalització 
de GISA, que és la línia 9, i aquest conveni o aquesta 
gestió que amb Ifercat, doncs, es desvetlla o es fa pú-
blica aquí en l’informe de la Sindicatura de Comptes 
del 2005. Perquè la línia 9 no hauria de formar part del 
passiu d’un govern de la Generalitat, hauria de formar 
part de l’actiu, i molt em temo que de la nefasta gestió 
que el Govern tripartit n’està fent, de la línia 9 del me-
tro, també, com en el cas del barri del Carmel, doncs, 
acabi formant-ne part, del passiu.

Són dos fets destacats, el Carmel i la línia 9 del metro, 
que es desvetllen o que es posen de manifest en aquest 
informe. Però, més enllà d’això, hi insisteixo, com he 
dit al començament, hi ha tota una sèrie d’observaci-
ons que estan sent excessivament habituals en la gestió 
d’ens que s’han de subjectar al text refós de la Llei 
d’administracions de contractes, i que segueixen suc-
ceint tota una sèrie d’irregularitats per no-adequació de 
les contractacions a la llei.

Per una banda, hi ha la qüestió de personal. Evident-
ment que tots estaríem d’acord, o tots vam manifestar la 

necessitat d’incrementar el personal a nivell tècnic que 
estigui a GISA. Però segurament, si llegim l’informe 
amb deteniment, hi ha uns increments de sous per sobre, 
bastant per sobre del que s’ha fet a la resta del personal 
que està al servei de les administracions públiques, i que 
tot i que efectivament el personal que està contractat per 
GISA no està sotmès al mateix règim funcionarial o de 
les persones que estan sotmeses a l’Administració pú-
blica com a tal, doncs, segurament caldria haver donat 
exemple i no fer aquests increments salarials molt per 
sobre del que estava cobrant la resta o del que s’estava 
incrementant el sou a la resta de personal de l’Admi-
nistració pública.

També, llegint –i no entre ratlles sinó ben clarament– 
l’informe que ens ha fet el senyor Genescà o que ens 
ha fet la Sindicatura de Comptes, en alguns dels aco-
miadaments que s’han realitzat –tots ells, per cert, im-
procedents–, haurien pogut evitar-se certs pagaments 
d’indemnitzacions si s’hagués, des del Govern tripartit, 
actuat d’una altra manera.

De l’escandall de les obres avaluades, catorze obres 
que, tan sols en aquest cas, des del nostre punt de vista, 
doncs, creiem que són poques, perquè tan sols, com ha 
destacat el síndic, signifiquen un 11 per cent aproxi-
madament de la contractació d’obra de l’any 2005 de 
GISA... Home, allò que els deia abans –tot allò que tam-
bé ens deien a nosaltres–: més o menys el 50 per cent 
dels expedients que s’analitzen tenen errades en el seu 
procediment o en el respecte a certes actuacions que cal 
tenir pel que fa a la referència de la seva contractació.

Hi ha qüestions que després, en la lectura de les al·lega-
cions fetes per GISA, sembla que s’han corregit en anys 
posteriors, però algunes d’elles són certament, doncs, 
importants; que la valoració econòmica de l’oferta més 
barata no és la que té..., no es garanteix que és la que 
tingui més puntuació. Crec que és un tema que no és 
una qüestió a ignorar. No és una qüestió tampoc a ig-
norar que quatre dels cinc expedients d’aquest escan-
dall, que han estat tramitats pel procediment a seguir 
d’urgència, quatre dels cinc, després fent un seguiment 
molt ben fet per part de la sindicatura, doncs, en quatre 
dels cinc no es justifica de cap de les maneres que s’ha-
gi contractat per urgència, tot i que aquí GISA acaba 
dient que no és un problema seu ben bé sinó que és un 
problema del Govern, que és qui encarrega que això es 
faci per urgència, però després en la seva gestió ineficaç 
no sap tractar aquestes obres o aquestes contractacions 
d’una manera important, i s’ha procedit o s’han donat 
uns terminis d’execució, com s’ha dit, realment, amb 
retards molt i molt importants.

Altres qüestions, també, que s’han posat en relleu, com 
és el tema dels avals: l’increment per sobre del 10 per 
cent evita la lliure concurrència, tot i que, segurament, 
la lliure concurrència i la falta de publicitat crec que 
han estat una de les qüestions que, si ara repasséssim la 
intervenció del síndic, més s’han posat en relleu en el 
resum d’aquest informe. La falta o la impossibilitat de 
lliure concurrència, segurament per una falta d’adequa-
da publicitat del petit escandall dels projectes escollits, 
que, hi insisteixo, signifiquen tan sols l’11 per cent del 
total d’obra executada per GISA.
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Per tant, crec que hi ha molt per millorar, almenys en 
el transcurs de l’any 2005. Veurem si en posteriors in-
formes això s’ha millorat. I, en tot cas, cridar l’atenció 
que s’apliquin vostès, senyors del tripartit, apliquin-se 
vostès tota aquella medicina que vostès ens recomana-
ven a nosaltres sobre com i de quina manera ha d’actu-
ar l’Administració pública en el que fa referència a la 
contractació d’obra pública, perquè tampoc l’any 2005, 
any plenament de Govern tripartit, sembla que sigui un 
any modèlic en el que fa referència a la contractació 
encarregada per part de GISA.

Res més. Moltíssimes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Sala. Per part del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula 
el diputat senyor Jordi Terrades.

El Sr. Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Senyors síndics... Jo crec que ens 
trobem davant d’un informe de fiscalització de l’exer-
cici 2005 de GISA, que, com vostès saben, és una de les 
empreses públiques de la Generalitat més importants, 
atesa la missió que té encarregada, que és projectar, 
construir, explotar i mantenir infraestructures i edifica-
cions. De l’informe, en resulta, des del nostre punt de 
vista, que els comptes anuals expressen la imatge fidel 
del patrimoni de GISA i de la seva situació financera; 
que la liquidació del pressupost també ha estat correc-
tament realitzada, i que, pel que fa als procediments 
emprats per GISA en la contractació per a aquest exer-
cici que estem analitzant 2005, en termes generals s’ha 
adequat a la regulació del text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

El portaveu de Convergència i Unió ens parlava –no m’ha 
deixat acabar, senyor Sala–, ens deia: «El Govern ens 
ha..., els seus models de contractació..., pel que fa a 
GISA, utilitza models obscurantistes.» Pràcticament ha 
vingut a dir això. Jo no sé què és el que ha llegit d’aquest 
informe, perquè, clar, gairebé el 88 per cent de la con-
tractació ha estat per lliure concurrència. És a dir, per 
procediment obert i en forma de concurs. Per tant, amb 
la màxima publicitat, perquè totes aquelles empreses 
que volguessin participar en aquests processos d’adjudi-
cació d’obra pública s’hi poguessin presentar. Li torno a 
repetir la xifra: 88 per cent. Llegeixi l’informe. Per tant, 
d’aquesta xifra, no se’n pot desprendre l’opinió que 
hem sentit fa uns segons en aquesta sala. I la resta de 
procediments, negociats o adequant-se a la normativa. 
En tot cas, després m’hi tornaré a referir.

Perquè és cert que, de l’informe, en resulten algunes 
observacions. Justament, respecte a aspectes de la con-
tractació que voldria comentar breument, no? Pel que 
fa a l’observació sobre els plecs de bases i els criteris 
de valoració econòmica, en tot cas, també és públic que 
al consell d’administració de GISA, a finals d’any, en 
concret un consell que es va celebrar el 24 de novembre 
de l’any 2005, es van modificar els plecs de manera que 
s’atorgui la màxima puntuació a l’oferta més econòmi-
ca i només a aquesta, sempre que no sigui considerada 
anormal o desproporcionada. Dit d’una altra manera, que 

fossin baixes temeràries. Ara, el sistema..., jo no sé per 
què han fet tants escarafalls, perquè el sistema de puntu-
ació mitjana sobre el conjunt de les ofertes que hi havia 
damunt de la taula procedeix de l’època en que vostès 
estaven governant. Li ho torno a repetir: és un consell 
d’administració celebrat a novembre del 2005, que mo-
difica aquests plecs, de manera que s’atorgui la màxima 
puntuació a l’oferta econòmica i només a aquesta.

També s’han modificat –això sí, l’any 2006– els plecs 
per tal que els criteris quedin més detallats per tal de so-
lucionar aquesta qüestió que s’ha plantejat en l’informe 
de la sindicatura sobre la utilització de subcriteris. En 
realitat, jo crec que eren conceptes que ajudaven a ex-
plicar els criteris de valoració que constaven en els plecs 
de bases de les ofertes públiques que treia GISA.

També s’indica, en l’informe, que seria convenient efec-
tuar en el plec de bases..., sobretot en aquells que fan 
servir el procediment negociat sense publicitat, preci-
sament, a partir de la nova llei de contractes del sector 
públic, on es preveu, o es preveu que aquells poders 
adjudicadors que no són administracions públiques han 
d’elaborar plecs de bases. Això és el que ha fet GISA 
en aquells plecs en què la quantia supera els cinquanta 
mil euros. Per tant, aquesta és la norma que fa servir 
GISA des de l’entrada en vigor de la Llei de contractes 
del sector públic.

També s’ha fet notar, per part de la sindicatura, una 
observació pel que fa a les fiances, on es considera que 
la fixació dels percentatges d’un 15 per cent, i en algun 
cas, es diu en l’informe, d’un 20, pot contravenir la nor-
mativa que li és d’aplicació i pot dificultar la concurrèn-
cia. Nosaltres entenem que GISA és una empresa que 
està sotmesa al dret privat, que no té les mateixes prer-
rogatives que tenen les administracions públiques, i que, 
per tant, havia d’extremar les precaucions. No obstant 
això, i també a partir –en aquest cas més recentment– 
del 23 de setembre de l’any passat, de l’any 2009, s’han 
establert les garanties definitives dels contractes d’obres 
en un 5 per cent del preu d’adjudicació.

Justament perquè estem en un període de dificultats 
econòmiques per a les empreses i, per tant, el que ca-
lia i el que cal és facilitar la concurrència d’aquestes. 
També s’ha analitzat i s’ha fet notar per part de la sin-
dicatura que hi han unes quantes obres del gruix total 
que ha efectuat GISA, en concret sis, que tenien retards 
respecte als contractes d’obres que s’havien signat. Són 
retards que es produeixen per causes alienes a la matei-
xa empresa i que totes són perfectament explicables.

En podria posar una de molt significativa, no?, que és 
el túnel de Bracons. Tots vostès saben que, justament, 
en aquell període el Govern de Catalunya va instar la 
modificació del projecte. Per tant, aquesta seria una 
de les causes del retard d’aquelles obres, tot i que en 
aquests moments el túnel de Bracons està perfectament 
operatiu.

Finalment, i respecte a la incertesa també manifesta-
da per la mateixa auditoria externa que va encarregar 
GISA, i confirmada per la sindicatura, que es derivava 
de l’esfondrament de la línia 5, les obres de la línia 5 
al barri del Carmel, manifestar, tal com s’expressa en 
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el mateix informe, que el 5 de juliol del 2008 el Jutjat 
d’instrucció número 33 de Barcelona va acordar el so-
breseïment de les actuacions que s’havien interposat 
davant d’aquell jutjat.

El Carmel forma part del passiu del Govern? Bé, també 
deu formar part del seu passiu, o del passiu del Govern 
que va precedir aquest, perquè algunes de les causes 
que s’han analitzat a bastament en la comissió d’inves-
tigació i que s’han discutit a la Comissió de Política 
Territorial del Parlament, i que també se n’ha parlat en 
el plenari de la cambra, algunes de les causes també 
tenen a veure amb com s’havia gestionat aquesta obra 
des del seu inici.

Però forma part també de l’actiu d’aquest Govern, que 
ha demostrat la gestió correcta del conflicte i la resolu-
ció d’aquest. I així mateix forma part de l’actiu d’aquest 
Govern la línia 9 del metro, que ha començat... Per cert, 
un projecte que va ser anunciat a bombo i platerets, amb 
fotos incloses del candidat a la presidència de la Gene-
ralitat, que llavors era conseller en cap, i del conseller 
de Política Territorial davant d’una tuneladora, però cu-
riosament un projecte que es va tindre de refer de dalt 
a baix, és a dir, des de l’aeroport fins a Santa Coloma o 
de Santa Coloma fins a l’aeroport, com vostès vulguin. 
Però que sortosament, també, ha començat a funcionar 
ja, les seves primeres estacions, en concret a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet, i que properament i abans 
de l’estiu també un bon gruix de noves estacions entra-
ran en funcionament, i que, a més a més, com vostès 
saben, les obres fins a l’aeroport del Prat estan totes 
elles en fase de construcció.

Gràcies, president, senyors síndics.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Per part del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la dipu-
tada senyora Maria Àngels Cabasés.

La Sra. Cabasés Piqué

Gràcies, president. Gràcies, senyor síndic, doncs, per 
aquesta presentació i per l’elaboració d’aquest informe, 
que des del nostre grup parlamentari d’entrada valorem 
com a positiu tant pel contingut com per tot en el que en 
ell s’indica d’observacions i de recomanacions. El que 
nosaltres volem ficar en valor, en primer lloc, doncs, 
són les grans conclusions a les quals arriba aquest in-
forme. En primer lloc, doncs, queda molt clar que els 
comptes anuals expressen de forma raonable la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de de-
sembre del 2005 –per tant, per nosaltres, positiu. I, per 
una altra banda, doncs, expressa que la liquidació dels 
pressupostos d’explotació i de capital ha estat correc-
tament realitzada.

Ara bé, quant a la contractació, efectivament, dels expe-
dients que s’han fiscalitzat, perquè s’ha fiscalitzat una 
mostra d’expedients, doncs, s’observen algunes irregu-
laritats, i, per tant, des del nostre grup recomanem als 
gestors que implementin justament les recomanacions 
que fixa l’informe per tal de corregir-les i de millorar 
en un futur.

És evident que estem parlant d’un informe que ha es-
tat, doncs, afectat, malauradament, pels esdeveniments 
que es van succeir al Carmel el 25 de gener del 2005, 
però nosaltres entenem que és un informe de fiscalitza-
ció que fiscalitza justament estats financers i liquidació 
pressupostària; i, per tant, nosaltres només parlarem de 
quina va ser l’afectació sobre aquests estats, que és el 
que analitza aquest informe. No entrarem a valorar al-
tres qüestions perquè ja s’han valorat àmpliament. I, 
per tant, doncs, el 25 de gener GISA no es va crear, ja 
feia molts anys; les obres no es van iniciar llavors, ja 
s’havien estat fent feia temps, i, per tant, entenem que, 
d’això, ara aquí no toca parlar-ne.

El que sí que direm és que en aquest informe es fica de 
manifest que aquest fet, doncs, va produir un efecte so-
bre l’estat financer, en tant que va generar una incertesa, 
però que el mateix informe ja ens diu que, d’aquesta 
incertesa, se’n coneix el desenllaç. Justament GISA ja 
ha fet efectiu el pagament del que es va assumir, i, per 
tant, doncs, ja s’ha comptabilitzat com a despesa extra-
ordinària l’any 2006.

I des d’un altre punt de vista, des del punt de vista pres-
supostari, doncs, evidentment també va tenir una afec-
tació, perquè hi va haver una desviació en la liquidació 
del pressupost. Per una banda, perquè els ingressos per 
prestacions de serveis van ser menors com a conseqüèn-
cia de l’aturada que van patir diverses obres a causa de 
l’incident, i, per una altra banda, per l’augment de les 
despeses liquidades, ja que es van haver d’incrementar 
els controls i es van haver de revisar projectes que es-
taven en curs.

Nosaltres també voldríem ficar en relleu que en els dar-
rers anys, abans del 2005, doncs, hi havia en la contrac-
tació diverses fórmules, com era el mètode alemany, 
les obres de règim de concessió i les obres executades 
mitjançant els drets de superfície. També volem indicar 
que és a partir del 2005 i justament amb els contrac-
tes a la línia 9 del metro, que es modifiquen aquestes 
condicions contractuals i es dóna més pes al que és el 
mètode de certificacions parcials. I, per tant, nosaltres 
volíem ficar-ho damunt de la taula.

I per acabar, doncs, compartim amb la sindicatura les 
recomanacions que cal fer pel que fa al càlcul del marge 
anual de les obres i de la facturació anual d’Ifercat. I 
amb relació a la contractació, amb l’objectiu de millo-
rar la transparència, doncs, també estem d’acord que es 
compleixin els principis de publicitat.

Voldríem reiterar el desig del nostre grup pel bon funci-
onament del servei públic, doncs, que les recomanaci-
ons que marca l’informe siguin seguides al màxim per 
l’entitat fiscalitzada. I per acabar, doncs, agrair de nou 
la feina feta per la sindicatura.

Moltes gràcies, senyor síndic; moltes gràcies, senyor 
president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem a la inter-
venció del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Té la paraula el diputat senyor Enric Millo.
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El Sr. Millo i Rocher

Gràcies, senyor president. En primer lloc, i en nom del 
Grup Parlamentari Popular català, donar les gràcies a 
la sindicatura per la presentació d’aquest informe de 
fiscalització de l’empresa pública Gestió d’Infraestruc-
tures, SA. I, dit això, començar lamentant, novament, de 
comprovar com any rere any les recomanacions que la 
Sindicatura de Comptes fa sobre aquesta empresa públi-
ca tan important, doncs, segueixen, moltes d’elles, o en 
bona part, encara incomplertes, no? I, per tant, lamentar 
que es continuïn produint aquests incompliments reite-
rats, de normatives i de procediments, que una empresa 
tan important com aquesta hauria, precisament, de ser-
ne exemple de compliment.

Tot aquest informe està marcat en els diferents apartats 
per la incertesa derivada de l’esfondrament del Carmel 
del gener del 2005. En aquest sentit, i sobre el que va 
passar, la posició del nostre grup parlamentari és sobra-
dament coneguda; per tant, ara no m’hi estendré, però 
sí que penso que val la pena fer referència al cost que 
aquest accident va representar per GISA, que, malgrat 
que ha estat imputat a l’exercici 2006, crec que és im-
portant avui, doncs, referir-m’hi.

GISA assumeix, com s’ha vist, a través del conveni de 
liquidació de responsabilitats econòmiques derivades 
d’aquest fet, 22,13 milions d’euros, dels quals tan sols 
6,1 assumeix l’asseguradora. Per tant, GISA assumeix 
directament 16 milions d’euros.

Pel que fa al procés penal, i derivat d’un acord extraju-
dicial, GISA assumeix pagar en concepte d’indemnit-
zacions als afectats un milió i mig d’euros. En aquest 
sentit, està clar que l’accident del Carmel, que, com tots 
saben, es podria haver evitat si els estudis s’haguessin 
fet bé i haguessin detectat la falla que provocava, doncs, 
ha tingut, com s’ha vist, a part d’altres tipus de costos, 
un cost econòmic per a GISA de més de 23 milions 
d’euros, que són, per tant, en fons públics.

Donem per bones, com sempre i com és costum, i amb 
convenciment, totes les recomanacions que fa la Sin-
dicatura de Comptes en aquest sentit en aquest infor-
me; tenen totes elles el nostre ple suport, però volem 
destacar o fer referència específica a alguns elements 
concrets que la mateixa Sindicatura de Comptes posa 
també de manifest en el seu informe.

Breument, amb relació, en primer lloc, a la fiscalitza-
ció economicofinancera, pel que fa a les despeses hi 
han dos elements: un, l’increment, al nostre entendre 
desmesurat, de la despesa en personal d’aquest exercici 
fiscalitzat –més d’un 9 per cent d’increment–, a causa 
bàsicament de dos factors, dos acomiadaments, el del 
director general de projectes i el del director general 
d’edificació l’any 2005, als quals es paguen indemnit-
zacions corresponents a acomiadaments improcedents. 
I també ve derivat del fet que l’any 2004 es va acomia-
dar el director general de GISA i es va definir que se li 
havien de pagar, doncs, unes quantitats importants, de 
les quals una quantitat també rellevant es paga durant 
l’exercici 2005.

Pel que fa a les despeses extraordinàries, un element 
que ja s’ha esmentat aquí, i al nostre entendre és relle-

vant, és el conveni entre Ifercat i GISA com a contracte 
de finançament de les obres de la línia 9 del metro de 
Barcelona. Ifercat factura a GISA en concepte de par-
ticipació en els ingressos generats per l’execució de les 
obres de la línia 9. Conclusió sobre aquest conveni pel 
que fa a aquesta qüestió concreta: al nostre entendre, cal 
un estudi detallat del càlcul de l’import anual que Ifer-
cat factura a GISA. Per què cal aquest estudi? Doncs, 
perquè actualment no queda prou clar ni justificat el que 
Ifercat pot o no pot fer quant a facturació amb relació a 
GISA. I en aquest sentit cal tenir en compte que l’any 
2005 la despesa extraordinària per aquest concepte ha 
estat de més de mig milió d’euros –650.000, concreta-
ment–; i, a títol d’exemple, dins d’aquest import hi ha 
el que GISA ha pagat a Ifercat en concepte de dietes del 
consell d’administració, per exemple, no?, entre d’altres 
qüestions.

A títol de més informació sobre aquest tema, cal desta-
car que actualment no queden clars en el conveni entre 
Ifercat i GISA aspectes com, per exemple, doncs, el que 
dèiem, no?: Ifercat refactura a GISA una part signifi-
cativa de la despesa de la seva pròpia estructura. Això, 
doncs, no tan sols no queda clar sinó que al nostre en-
tendre genera dubtes, no?

El conveni no determina clarament els conceptes i la 
forma de càlcul de la despesa que Ifercat ha de facturar 
a GISA; i en el conveni no es defineixen tampoc els 
conceptes de refacturació en els criteris d’imputació 
de les despeses. Així, doncs, a tots ens queda clar que, 
mentre duraven les obres, Ifercat no treia cap rendiment 
de l’explotació de la línia 9 –és evident–, però això no 
justifica, al nostre entendre, que l’ambigüitat del con-
veni, aquesta deficiència del conveni, es converteixi, o 
serveixi per finançar Ifercat.

I, pel que fa a la fiscalització de la contractació, ele-
ments també al nostre entendre que, com sempre, cal 
posar en evidència..., però ja, doncs, al nostre entendre 
caldria que això no es repetís tantes vegades, i és que 
un cop més la mateixa Sindicatura de Comptes posa en 
relleu que en aquest apartat s’incompleix reiteradament 
la llei vigent, la normativa pel que fa a la contractació.

Així, doncs, en aquest sentit, GISA segueix actuant, en 
la majoria dels casos de contractació, sense complir els 
principis bàsics de concurrència, publicitat i garantia. 
Ho diu la mateixa Sindicatura de Comptes; per tant, 
no és una qüestió que al nostre entendre admeti debat 
polític. És un fet constatat de tipus objectiu. Exemple: 
la Sindicatura de Comptes torna a posar de manifest 
que els anuncis de notificació de l’adjudicació no es 
compleixen en els terminis establerts; que el fet de fixar 
una fiança d’entre el 15 i el 20 per cent no compleix la 
normativa vigent i dificulta la concurrència.

O altres coses que destaca la sindicatura pel que fa a la 
contractació; per exemple, la gran demora que segueix 
existint en la signatura dels contractes, que molts se 
signen quan el treball de camp ja està realitzat, o els 
terminis d’execució, que continuen sent extremadament 
llargs i sense complir-se. L’any 2005 van patir retards 
d’entre 80 i 490 dies. I, malgrat que la Sindicatura de 
Comptes en altres informes ja ha insistit en aquest tema, 
se segueixen modificant els contractes sense informe 
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preceptiu, quan aquesta modificació és de 6 milions 
d’euros, o més, tal com indica la normativa vigent.

Efectivament, GISA ha presentat al·legacions, i algunes 
d’elles en el mateix sentit o argumentació i orientació 
que hem escoltat avui per part dels grups que donen 
suport al Govern; però de les nou al·legacions presen-
tades, doncs, només la primera part de la segona d’elles 
ha estat parcialment acceptada. Per tant, la Sindicatura 
de Comptes s’ha ratificat, al nostre entendre, de manera 
clara, en tot el que diu l’informe. Hi insisteixo: malgrat 
el que puguin opinar els grups integrants del tripartit en 
el sentit contrari.

Conclusions –i acabo. Home, no és acceptable, al nostre 
entendre, i, per tant, creiem que s’ha de posar de ma-
nifest, que temes tan importants com el de garantia de 
lliure concurrència i la publicitat dels contractes que la 
Sindicatura de Comptes cada any, quan fiscalitza GISA, 
posa de manifest segueixin sense resoldre’s i se segueixi 
actuant sense tenir en compte aquestes recomanacions. 
Els informes de la sindicatura haurien de servir per cor-
regir tot allò que per part de l’ens fiscalitzat no s’està 
fent bé, però és evident, a la vista de l’informe, que no 
és així, ja que les recomanacions fetes per la sindica-
tura poques vegades, com es pot observar, es tenen en 
compte i s’apliquen.

Reflexió final: els qui tenen la responsabilitat política 
cal que actuïn amb més rigor i facin les coses d’acord 
amb la legalitat, i encara més quan, any rere any, la Sin-
dicatura de Comptes els diu i els recorda que no estan 
actuant correctament.

GISA hauria de donar exemple de bona gestió i no ho 
fa. Per això, els que tenim la responsabilitat d’exercir 
la tasca de control del Govern des de l’oposició tenim 
també l’obligació de denunciar-ho i d’exigir-ne la rec-
tificació urgent, o en cas contrari, òbviament, l’assump-
ció de responsabilitats polítiques.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Millo. Per part del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula el diputat senyor Da-
niel Pi.

El Sr. Pi i Noya

Moltes gràcies, senyor president. Per part del nostre 
grup intentarem fer una lectura objectiva, desapassiona-
da, d’aquest informe. D’entrada, agraïm, no cal dir-ho, a 
la sindicatura, la seva elaboració i la presentació que ens 
ha fet avui. Dic que volem fer una lectura objectiva i de-
sapassionada perquè res més lluny de la nostra voluntat 
de caure en un míting encegat del tipus «yo bueno y tú 
malo», en el qual alguna de les intervencions anteriors 
em sembla que s’hi acostava perillosament.

En primer lloc –s’hi ha referit tothom–, la incertesa 
resolta en el cas del Carmel permet finalment avaluar 
quines són les conseqüències d’aquest episodi damunt 
dels estats comptables i financers de GISA.

Permeten això i permeten també una altra cosa. Jo vull 
llegir, a la pàgina 17 del seu informe, quan l’informe 
diu: «Finalment, el 4 de juliol del 2008, el Jutjat d’ins-
trucció número 33 va acordar el sobreseïment lliure i 
l’arxiu de les actuacions per delictes d’estralls i danys 
per imprudència de risc catastròfic.» Sobreseïment lliu-
re i arxiu de les actuacions seguides per l’enfonsament 
del túnel de maniobra a la línia 5 del metro de Barce-
lona. És a dir, aquella condemna que amb una alegria 
esfereïdora algú va anar molt de pressa a fer, doncs, 
sembla que finalment el qui té la potestat de dir què ha 
passat amb les coses no l’ha compartit. I, a més a més, 
estic convençut que alguna de les condemnes que s’han 
fet en els últims dies acabaran exactament igual.

En tot cas, tornem a GISA. Incertesa resolta, i, per tant, 
aquest és un tema que el donem, des del punt de vis-
ta del que és l’informe de sindicatura, per acabat. Si 
continuem llegint aquest informe, podem veure que en 
l’apartat d’estructura econòmica i financera, hi ha un 
seguit d’observacions, doncs, d’evolució, de sanejament 
progressiu, que en principi ens marquen una tendència 
de normalitat. I, a algun dels aspectes personals, m’hi 
vull referir precisament perquè algun portaveu ha fet 
una referència anterior.

Parlem de personal. Se’n recorden, que fa un moment 
s’ha sentit a dir que s’havia incrementat excessivament 
la partida de personal? Vagin, si us plau, a la pàgina 
45 de l’informe i veuran que diu: «Durant els darrers 
exercicis, a causa de l’augment de l’activitat de certifi-
cacions de GISA, s’ha anat incrementant la plantilla per 
tal de poder gestionar tota l’obra pública encomanada. 
L’exercici 2005, en compliment de la recomanació de 
la Resolució 257/07 de la comissió parlamentària...» 
Ho repeteixo: «En compliment de la recomanació de la 
Resolució 257/07 de la comissió parlamentària, GISA 
ha contractat nous gerents d’obres i nous responsables 
dels grups d’obres, per la qual cosa ha comportat la 
disminució del nombre de les obres que són responsa-
bilitat de cada tècnic. Per aquest motiu, l’increment de 
la plantilla es concentra en el personal tècnic.» Són di-
fícils d’acontentar, vostès. Ni quan fem el que aproven 
les resolucions d’una comissió parlamentària els sembla 
que fem les coses bé.

O amb la contractació, en què vostès han sigut molt rà-
pids a llegir les xifres d’aquest any però no han dit les 
xifres de l’any anterior. El concurs, al 2006, és el 87 per 
cent, l’any anterior era el 68. Els negociats, hem passat 
del 5,4 al 2,8: han disminuït sensiblement. I amb els 
d’una sola oferta, de 26 per cent han passat al 9. Per tant, 
en un sol any el salt que s’ha fet és certament notable.

Potser també val la pena que llegeixin a la pàgina 79, 
eh?, que es diu que: «Dels resultats de la revisió efec-
tuada es desprèn que pel que fa a la major part dels as-
pectes analitzats, el procediment que segueix GISA en 
la contractació d’obres i assistències tècniques s’ajusta 
a la normativa de contractació aplicable.» I després diu: 
«Tot i això, del treball realitzat es desprenen diferents 
observacions que es detallen a continuació.»

I aquí també el nostre grup hi vol entrar, precisament, 
en unes observacions que ens semblen certament ade-
quades –no cal ni dir-ho–, i que cal també tenir-les molt 
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en compte. Amb un seguit d’observacions que la part 
més substancial d’aquestes es corresponen amb les al-
legacions vuitena i novena que fa GISA. I aquí nosal-
tres no tenim cap mena de dubte; si hi han dos criteris, 
el nostre criteri és el de la sindicatura. Però, atès que 
aquest és el nucli de les divergències entre GISA, entre 
la pràctica de GISA, i el criteri de la sindicatura, que 
és el criteri del nostre grup –vull insistir en això–, aquí 
cridem l’atenció que potser sí que caldria que en aquests 
aspectes, que són aspectes de criteri comptable, una de 
dues: o GISA és capaç d’arribar a un criteri d’actuació 
compatible amb els criteris de la sindicatura o d’algu-
na forma això no ho resoldrem; i nosaltres pensem que 
aquesta és una qüestió que s’ha de resoldre.

Vull també fer algun comentari sobre alguna altra de les 
al·legacions que ha fet GISA en aquest cas, a la pàgina 
116, i referent al tema de l’Ifercat, que també alguna de 
les intervencions anteriors s’hi han referit. GISA acaba 
dient –ara parla GISA, estic llegint una al·legació de 
GISA, que quedi clar–, diu: «No obstant, GISA assu-
meix el criteri de la sindicatura, que per major claredat 
és recomanable que l’import anual que Ifercat factura 
a GISA estigui suportat per un estudi més detallat.» 
Fantàstic, hágase, eh?; i estic parlant amb GISA en 
aquest moment, no pas amb la sindicatura. Si GISA 
assumeix..., crec que amb això també resoldríem una 
qüestió que està prou clara en l’informe.

Hi haurien altres qüestions que jo penso que queden 
resoltes, en aquest cas sí que queden resoltes per ac-
tuacions posteriors que GISA assegura a les seves al-
legacions que ha posat en marxa –hi haurà temps per 
llegir-ho en informes posteriors–, com és la valoració 
de les ofertes tècniques, com és la notificació de l’adju-
dicació. I crido l’atenció que quan estem notificant una 
adjudicació potser estem incomplint i no podem incom-
plir. Però en cap cas estem dificultant la contractació; 
en cap cas estem dificultant la concurrència.

I ens quedarà sempre, en una empresa de la tipologia de 
GISA, la qüestió dels terminis d’execució de l’obra, en 
què haurem de continuar transitant en el difícil compro-
mís de l’exigència, que hi ha de ser, però de la realitat 
de l’execució de les obres, que a vegades es resisteixen 
a ser acabades en el termini que els pertoca.

No ho sé, aquest conjunt d’observacions, que cadas-
cú..., observacions, en primer lloc, de l’informe; en se-
gon lloc, per descomptat, també de les al·legacions de 
GISA, que cadascú les pot fer, les pot considerar, les 
pot valorar de la manera que consideri més convenient. 
En tot cas, les podem fer per l’existència d’un magní-
fic informe de la sindicatura, que ens permet fer el que 
s’espera d’aquesta comissió.

Torno a acabar com he començat: una lectura desapas-
sionada i el més objectiva possible del que són els in-
formes de la sindicatura.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pi. Passaríem a la intervenció 
del Grup Mixt. Per a la seva intervenció, té la paraula 
el diputat senyor José Domingo.

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Sin pasión alguna, 
y ciñéndome al informe de la Sindicatura de Cuentas 
que ha de ser objeto de análisis en esta comisión. En 
primer lugar, señalar la trascendencia de la entidad, de 
la empresa pública que es objeto de fiscalización. Es-
tamos hablando de una empresa que tiene un volumen 
de contratación en el año 2005 de 1.390 millones de 
euros. Nada más que la lectura, el detalle de obras en 
curso y acabadas que figuran en el anexo 3 del informe 
lleva su tiempo. Es decir, estamos, realmente, ante una 
de las entidades, por no decir la que más, que hace uso 
más frecuente de los procedimientos administrativos 
de contratación.

Por eso, por la experiencia que se le supone en la prácti-
ca de la contratación administrativa –y me voy a referir 
fundamentalmente a la fiscalización de la contratación–, 
es especialmente inaceptable que se incurra en tantos 
defectos o irregularidades o ilegalidades como las que 
han sido objeto de análisis y que otros grupos parlamen-
tarios ya han tenido también oportunidad de apreciar. 
Creo que no es de recibo, sinceramente, el hecho de que 
se aprecien tantas irregularidades, precisamente por la 
experiencia, insisto, de la empresa pública GISA.

Se ha referido algún grupo parlamentario a la exonera-
ción penal de los hechos derivados del hundimiento del 
túnel del Carmelo. Evidentemente, eso es así, nadie lo 
puede negar, pero también es cierto que no todo se es-
taba haciendo bien, ni antes ni después. Y buena prue ba 
de ello es que la propia comisión del Parlamento que en 
su momento se creó para investigar el proyecto, adjudi-
cación y ejecución y control de obras de la lí nea 5 del 
metro llegó a unas conclusiones que motivaron, entre 
otras consecuencias, la aprobación durante esta legis-
latura de la ley de obras de Cataluña, de obra pública 
de Cataluña.

Por tanto, estamos ante unas consecuencias ya jurídicas 
del hundimiento de las obras del Carmelo, que ha su-
puesto una mejora en el procedimiento administrativo 
y de contratación en Cataluña, que veremos si es así o 
no en la práctica, en los ejercicios venideros.

Ahora bien, en cuanto a la fiscalización, aquí se plan-
tea, y se hace de una manera ufana, el hecho de que 
se haya incrementado el porcentaje de los concursos y 
los procedimientos abiertos. El 87 por ciento, se dice. 
Pero también, y es la obligación de la oposición, hacer 
incidencia en los aspectos negativos; y permítaseme, 
insisto, con la mayor de las humildades y el rigor que 
nos permite el buen informe de la sindicatura, que haga 
hincapié en algunas de estas irregularidades, que a mi 
juicio deben ser corregidas.

Todavía nos parecen muchas las adjudicaciones median te 
procedimiento negociado sin publicidad y las adjudi-
cadas con una sola oferta, concretamente el 9,4. Y son 
muchas porque lo viene a decir la propia sindicatura en 
su informe. Viene a decir que, en cuatro de los cinco 
expedientes revisados –solamente de los revisados–, la 
adjudicación por procedimiento abierto se ha enviado al 
DOUE y al BOE fuera de plazo, después de la fecha de 
adjudicación. Y eso se ha de tener en cuenta que limita la 
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concurrencia en la medida en que hace inviable, y hace 
que se desconozca por parte de posibles empresas que 
puedan comparecer en el procedimiento de concurren-
cia. Pero en cinco de once expedientes de adjudicación 
por el procedimiento negociado tampoco se cumplió el 
plazo de publicación.

Otras irregularidades que se han observado, pues, en 
lo que hace referencia a los pliegos de base. Dice de 
una manera concluyente la sindicatura que se incluyen 
unos parámetros que no garantizan que la oferta más 
económica obtenga la mejor puntuación. Y eso es espe-
cialmente grave, aún cuando se trate del concurso –aún 
cuando se trate del concurso. Pero es notable que no se 
apliquen los parámetros adecuados.

Igualmente, se hace referencia en el informe que, en 
lo que hace referencia a la justificación del procedi-
miento de adjudicación a los expedientes no sujetos 
al artícu lo 2.1, en catorce de los veinte expedientes 
se ha utilizado injustificadamente el procedimiento 
negociado, sin publicidad.

He hecho referencia a limitar la concurrencia, la publici-
dad de la concurrencia; y hace especial hincapié la sin-
dicatura en el hecho de que en cinco expedientes se fijan 
avales superiores a los permitidos en la normativa. Y tan 
malo es que se fijen al alza las garantías como que se 
fijen a la baja, como en muchas otras ocasiones, o no se 
fijen, puesto que de las dos maneras se está incumplien-
do la norma. En un caso porque se dificulta la concur-
rencia, como es aquí, y en... Estamos hablando de vo-
lúmenes importantes, de cantidades importantes, puesto 
que la contratación que hace GISA no es precisamente 
la contratación de suministros, sino que es contratación 
de obra pública, que supone una importante cantidad y 
que, sin duda, tiene efectos inmediatos en lo que hace 
referencia al límite de la concurrencia potencial.

Es igualmente a nuestro juicio censurable el hecho de 
que las modificaciones del contrato, de los contratos 
de obras superiores al 10 por ciento, no cuenten con el 
informe preceptivo que establece el artículo 103 de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas. Y eso 
es así porque normalmente y en muchas ocasiones ya 
han tenido los tribunales ocasión de recordar que eso 
puede ser motivo de nulidad de contrato. Es decir, que 
es imprescindible la existencia de ese informe precep-
tivo, y eso no es subsanable. Por ello, nos parece una 
irregularidad bastante grave.

Estamos, por lo tanto, ante un órgano, el mayor quizá 
órgano de contratación de la empresa pública y de las 
administraciones públicas, que incurre con frecuencia 
en muchas irregularidades. Y de ahí que hagamos nues-
tras las observaciones y los aspectos que fija el informe 
de la sindicatura en lo que hace referencia a la mejora de 
la trasparencia, en cuanto a los cambios en los pliegos 
de bases, en cuanto a la notificación de las adjudicacio-
nes al resto de los licitadores, en lo que hace referencia 
a la publicación con prontitud de los anuncios de ad-
judicación, en cuanto a lo que hace referencia al límite 
exacto de las garantías, y de las fianzas, en lo que hace 
referencia a las pólizas de seguros de los expedientes 
de obra y en lo que hace referencia al cumplimiento del 
plazo de ejecución.

Por ello, entendemos que, desde luego, lo que viene a 
reflejar el informe de la sindicatura es un mal funcio-
namiento sobre todo en materia de contratación, y es 
especialmente grave que eso ocurra en el órgano de 
contratación mayor de la Administración pública ca-
talana.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Moltes gràcies, senyor Domingo. No sé si vol afegir res 
més, senyor Genescà.

El síndic Sr. Genescà i Garrigosa

No hi ha hagut cap pregunta.

El president

No hi ha hagut cap pregunta directament. Gràcies, se-
nyor Genescà.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2009, 
referent a la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública, corresponent al 2006 (tram. 256-
00058/08)

Passaríem al següent punt, que és el procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 13/2009, referent a la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública, corresponent a 
l’exercici 2006. Per fer la seva presentació té la paraula 
el síndic ponent, el senyor Agustí Colom.

El síndic Sr. Colom i Cabau

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades, 
senyors diputats... L’informe que els presento en aques-
ta sessió té per mi una especial rellevància, fonamental-
ment per dues raons. La primera és el fet que el treball 
realitzat, que es recull en l’informe, no es limita úni-
cament a la fiscalització de la contractació, i, per tant, 
a la verificació del compliment per part de les entitats 
sanitàries analitzades de la normativa de contractació 
pública que li és d’aplicació, sinó que també –i aquest 
em sembla que és l’aspecte rellevant–, d’alguna forma, 
als resultats del procés de contractació.

Aquests resultats estan mesurats, per una banda, en ter-
mes de costos mitjans dels serveis contractats, i, per una 
altra, en termes de l’anàlisi dels mecanismes instaurats 
per part de les entitats gestores dels hospitals de control 
de la qualitat dels serveis prestats. Per tant, en l’infor-
me s’han connectat, en l’anàlisi de la contractació, els 
aspectes de legalitat i d’economia i eficàcia. D’alguna 
forma, s’han contraposat elements d’input i output del 
procés de contractació.

Es tracta, doncs, d’una fiscalització de legalitat i d’efici-
ència. La primera..., les fiscalitzacions de legalitat cons-
titueixen un àmbit de treball habitual de la Sindicatura 
de Comptes. La segona, la fiscalització d’eficiència, té 
un caràcter de major novetat en el nostre treball.
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Deia que hi havien dues raons. La segona ha estat la di-
mensió del treball efectuat. L’objecte del treball ha estat 
la fiscalització dels serveis no assistencials en centres 
hospitalaris, de neteja, alimentació a pacients, bugaderia 
i direcció i assessorament a gerència, prestats de forma 
externa durant l’exercici 2006.

S’han seleccionat un total de catorze centres hospita-
laris –la relació la tenen a l’informe en la pàgina 9–, 
que presenten en comú la característica de formar part 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Ca-
talunya, la XHUP, i que estan gestionats per entitats de 
titularitat pública sota diverses fórmules de personalitat 
jurídica.

S’ha de dir que, respecte a aquesta matèria, la sindica-
tura ja va fer una fiscalització amb anterioritat sobre 
els mateixos serveis no assistencials externalitzats, en 
forma de treball pilot, limitada, tanmateix, únicament a 
aspectes de legalitat. Aquesta fiscalització es va realitzar 
a l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que va cons-
tituir l’Informe 3/2008 i que es va presentar en aquesta 
comissió, que vaig presentar jo mateix en data 11 de 
novembre de 2008.

D’aquesta relació d’hospitals, com podran comprovar 
en l’informe, s’han exclòs els centres de l’ICS. Aquesta 
exclusió obeeix a una raó que m’agradaria poder-los 
expressar, i és que en aquesta fiscalització horitzontal 
perseguíem també un element; perseguíem, d’algu-
na forma, tindre un major coneixement dels hospitals 
que conformen el perímetre de l’àmbit sanitari català. 
I sobretot, i possiblement, que és més important, que 
aquests hospitals, que aquests centres coneguessin de 
primera mà la sindicatura.

La fiscalització de centres hospitalaris des del punt de 
vista de la sindicatura havia tingut, de forma rellevant, 
en els primers inicis de la sindicatura..., i durant un pe-
ríode se n’havia fet poc treball al respecte. I, per tant, 
en aquesta nova etapa, en la qual hi ha una àrea deter-
minada de salut, semblava important que hi hagués un 
coneixement mutu amb els diferents hospitals. D’aquí 
l’àmplia mostra d’hospitals distribuïts al llarg de tot el 
territori, i també pel mateix motiu, d’alguna forma, el 
fet d’excloure els hospitals de l’ICS, els quals ja fisca-
litzem de forma més agregada en cada treball que fem 
de fiscalització del compte general. I, per tant, ens inte-
ressava més, doncs, centrar el nostre informe en aquell 
conjunt d’hospitals que no havien estat fiscalitzats fins 
al moment.

Abans d’entrar en les principals observacions que es 
deriven de l’informe, voldria comentar, tanmateix, que 
òbviament el grau d’externalització dels serveis objec-
te del treball de fiscalització no és el mateix en tots els 
centres, encara que la major part d’ells, dels centres 
de la mostra, tenien externalitzats els serveis de neteja, 
alimentació a pacients i bugaderia, mentre el servei de 
gerència el tenien externalitzat només cinc hospitals 
d’aquesta mostra.

Respecte al servei de gerència, tal com s’assenyala en 
l’informe, crec que caldria remarcar que el fet de la 
contractació d’aquests serveis de direcció a empreses 
externes al grup constitueix una mesura de significada 

rellevància, en tant que deriva del si de les entitats el 
nucli fonamental de la direcció. I, per tant, estem davant 
d’un contracte no qualsevol.

En les conclusions de l’informe, es diferencien les ob-
servacions efectuades respecte a la fiscalització de la 
contractació i els resultats que es dedueixen de l’anàlisi 
comparativa de costos i controls de qualitat de la pres-
tació dels serveis efectuats.

Pel que fa a la fiscalització de la contractació, s’ha con-
siderat la normativa aplicable en cada cas, i, per tant, 
s’han tingut en compte les especificitats de cada un dels 
contractes, especialment en l’exercici en què es va for-
mular el contracte i la naturalesa jurídica de l’entitat.

Pel que fa, en aquest camp, a les observacions més re-
llevants, n’assenyalaria com dos grups. En primer lloc, 
s’han detectat en alguns casos adjudicacions directes. 
I, per tant, que no s’han seguit els procediments esta-
blerts en la Llei de contractes de les administracions 
públiques. És el cas de l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona amb relació al servei de bugaderia –l’import 
del contracte era de 5 milions d’euros–; de la Fundació 
Hospital Sant Bernabé, de Berga, amb relació al servei 
també de bugaderia, en el qual era un import de 500.000 
euros, i el servei de gerència, que era un import de quasi 
240.000 euros. I, en aquest mateix epígraf, es trobaria 
l’Hospital Municipal de Badalona pel que fa al servei de 
gerència, que també va ser contractat de forma directa, i 
l’import era de 285.000 euros. En aquests quatre casos 
que he citat els era d’aplicació la totalitat de la Llei de 
contractes, i no es va respectar, aquesta.

Hi hauria un segon grup d’entitats o de contractes vin-
culats a entitats, en els quals, per les característiques 
bé sigui de l’entitat o bé sigui del tipus de contracte, de 
l’import, se’ls aplicaria el que seria l’addicional sisena, 
tant a la Llei 13/95, de contractes d’administracions pú-
bliques, com ja en el text refós vigent des de l’any 2000. 
Aquesta addicional sisena el que obligaria és a seguir 
els principis de publicitat i concurrència en el procedi-
ment contractual. Estaríem parlant dels casos de l’Hos-
pital Municipal de Badalona, pel que fa al contracte de 
neteja i el de recollida de deixalles, l’Hospital Universi-
tari de Sant Joan de Reus, amb relació a la contractació 
del servei de neteja, i l’entitat gestora de l’Hospital Pius 
de Valls, respecte al servei de bugaderia.

A més d’aquests fets, voldria destacar una sèrie de de-
ficiències, referides a aquest procés de contractació, 
en les quals destacaria..., n’assenyalaré sis, però de les 
quals destacaria les quatre primeres, per la reiteració 
que hem trobat en aquestes incidències.

En primer lloc, la manca de publicitat de la licitació, i 
el que possiblement era més reiteratiu és la manca de 
publicitat de l’adjudicació d’alguns contractes en els 
butlletins oficials. El fet de no publicitar l’adjudicació 
pot minvar les possibilitats de presentar recursos per a 
les empreses que no hagin estat adjudicatàries; i, per 
tant, diríem, seria una deficiència en el procés de con-
tractació i no afavoriria la concurrència.

En segon lloc, la manca de constitució de garanties o la 
seva constitució fora de termini, o el que ha sigut d’alguna 
forma més reiteratiu en aquesta anàlisi, que hem trobat el 



19 de gener de 2010 dIARI de SeSSIonS del PARlAMenT de cATAlUnYA Sèrie c - núm. 707

14

coMISSIÓ de lA SIndIcATURA de coMPTeS SeSSIÓ nÚM. 24.1

que es constitueix per un import inferior a l’establert. En 
general, es dóna en els casos en els quals tenen contractes 
biennals, en el qual es tracta l’import com si fos el d’una 
única anualitat, i, per tant, de facto, es converteix la ga-
rantia no del 4 per cent sinó del 2 per cent.

En tercer lloc, existència de pròrrogues per un termini 
superior al que estableix la normativa, o pròrrogues tà-
cites. I també volia destacar alguns casos en els quals, 
en els diferents processos de contractació, siguin a la 
licitació, en els plecs, o sigui després en les mateixes 
ofertes que presenten les entitats que resulten adjudi-
catàries en el mateix contracte, s’estableixen a vegades 
clàusules que no són principals en el contracte però que 
representen una millora. I, sovint, algunes vegades ens 
hem trobat que aquestes clàusules, malgrat represen-
tar aquesta millora i formar part, per tant, del procés 
contractual, finalment no acaben sent realitzades i no 
s’exigeix aquesta seva realització.

Dos aspectes més que volia assenyalar serien situacions 
de modificacions contractuals que no s’ajusten a la nor-
mativa, o revisió de preus no ajustada a la normativa.

El fet que hàgim presentat els informes per a al·legacions 
a cada una de les entitats ha permès que la sindicatu-
ra explicités la seva posició sobre cada un d’aquests 
aspectes, de forma que possiblement un seguiment de 
les observacions detectades en informes futurs hauria 
de mostrar o mostrarà una millora en els processos de 
contractació.

Pel que fa a l’anàlisi de l’eficiència en la prestació dels 
serveis, com ja he assenyalat, hem analitzat dos aspec-
tes, o dos àmbits: els costos i el control de la qualitat. 
S’ha efectuat una estimació d’indicadors de costos uni-
taris, amb l’objectiu de poder efectuar una comparació 
de costos entre els diversos centres hospitalaris. S’ha de 
dir que la interpretació d’aquests indicadors de costos, i 
la seva comparació, per tant, entre els diferents centres, 
s’ha d’efectuar tenint en compte els necessaris ajustos 
que s’assenyalen en l’informe per tal d’homogeneïtzar 
les dades. I, per tant, estarien limitats a aquests ajustos 
realitzats.

No obstant, crec que obtenir una comparació de costos 
unitaris dels diferents centres hospitalaris no sols ha 
permès o permet a la sindicatura disposar d’un criteri 
addicional per avaluar l’activitat de les entitats, sinó 
que, a més, i jo crec que en aquest sentit podria ser 
més rellevant, facilita a les entitats una eina estàndard, 
diríem a mode de benchmarking, que pot contribuir a la 
millora de la gestió pública; que cada entitat disposi del 
detall dels costos en què incorre, no solament ella, sinó 
els altres centres de característiques comparables; per-
met a cada actor la possibilitat d’efectuar comparacions, 
valorar les situacions i activar, si correspon, actuacions 
de millora. I, en aquest sentit, el valor que considerem 
en haver fet aquesta anàlisi.

Tenint en compte totes les particularitats posades de 
manifest en l’informe, de l’avaluació realitzada es des-
prèn que en l’exercici 2006 el cost mitjà estimat pel 
que fa a netejar els espais dels catorze centres hospi-
talaris de la XHUP va ser una mitjana de 66,39 euros 
per metre quadrat, amb una forquilla que va des dels 

quaranta-dos euros de l’Institut Català d’Oncologia 
fins als noranta-cinc de l’Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona, i l’Hospital Casa Maternitat. Aquí s’ha 
de tindre en compte que tota l’anàlisi, com s’assenyala 
en l’informe..., la posició de cada un d’aquests centres i 
el grau de complexitat que representen cada un a l’hora 
de valorar aquestes diferències.

Pel que fa al servei d’alimentació a pacients, el cost 
mitjà per pensió, entès com el conjunt d’àpats servits 
en un dia a un pacient i facturats pel proveïdor, va ser 
de 13,34 euros, amb una forquilla que anava des dels 
11,32 de l’Institut Català d’Oncologia als 16 de la Casa 
Maternitat de Barcelona, amb una dispersió d’1,71 eu-
ros, mesurada per la desviació estàndard.

Pel que fa als serveis de bugaderia, el cost mitjà s’ha 
calculat en 0,75 euros per quilo de roba, amb una des-
viació estàndard de 0,062 euros. Els hospitals amb un 
cost menys elevat van ser l’Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona, amb 0,64 euros per quilo, i l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida per 0,67, mentre que els hospitals 
amb un cost més elevat van ser l’Hospital Comarcal de 
Sant Bernabé –0,84– i l’Hospital de Puigcerdà –0,86.

En aquest cas, si s’analitza, es veu una certa correlació 
bastant ben delimitada entre el que seria el volum de 
l’activitat i el cost, de forma que aquells que tenen un 
major volum aconsegueixen costos més baixos, amb 
algunes petites incidències que, doncs, donarien valor 
a l’anàlisi.

Pel que fa al cost dels serveis de gerència dels centres 
fiscalitzats, la forquilla anava des dels 649 euros per 
llit a l’Hospital de Mataró als 2.184 per llit a l’Hospital 
Sant Bernabé, de Berga. Finalment, pel que fa al con-
trol de qualitat per part de les entitats gestores hospi-
talàries dels serveis prestats externament, s’ha efectuat 
una anàlisi dels procediments establerts en cada un dels 
centres hospitalaris, en l’establiment dels corresponents 
controls de qualitat, els mecanismes d’avaluació dels 
resultats, així com el seguiment de les correccions cor-
responents.

Al respecte, voldria assenyalar dues recomanacions, que 
em sembla que són les més rellevants, una de caràcter 
més general i una més concreta. La de caràcter general 
faria referència al fet que sovint, o en alguns casos, les 
entitats gestores no deixen constància documentada de 
les anomalies detectades en les diferents inspeccions, 
ni tampoc de les correccions efectuades ni dels resultats 
obtinguts. Si es pogués mantenir aquesta documentació, 
permetria a les mateixes entitats fer un millor seguiment 
de la reiteració d’anomalies i donar major efectivitat, 
per tant, a la seva correcció.

I, per tant, la recomanació general és que el fet que es 
documenti no sols facilita després el control per part 
de la sindicatura sinó el que és més important: permet 
poder fer un seguiment que a vegades no es pot rea-
litzar per la manca d’aquesta continuïtat de la docu-
mentació.

La recomanació més concreta feia referència a l’àrea 
de bugaderia, en la qual, com han vist en l’informe, hi 
han pocs hospitals o centres que segueixin de forma 
acurada el seu control, però, en aquells que ho fan, és 
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de les àrees en les quals es detecta un nivell de proble-
màtica major; i, per tant, d’alguna forma, suggereix la 
necessitat que el conjunt de centres hi dediquin una ma-
jor atenció, al control de qualitat dels serveis prestats, 
a causa del recorregut existent en la millora de gestió i 
control en aquesta àrea.

I aquestes serien les principals qüestions que volia pre-
sentar-los.

El president

Moltes gràcies. Passaríem a la intervenció dels grups. 
Per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
té la paraula el diputat senyor Carles Sala.

El Sr. Sala i Roca

Moltes gràcies, senyor president. No voldria que en la 
felicitació que els diferents grups parlamentaris fem a 
l’inici de la intervenció a l’hora de l’anàlisi, després 
que hagi fet el síndic l’anàlisi d’un informe, no voldria 
que en aquest cas això formés part d’un ritual reiteratiu, 
perquè crec sincerament que la singularitat o l’especifi-
citat d’aquesta fiscalització d’aquests serveis es mereix 
unes felicitacions molt i molt sinceres.

Crec que, tot i que hi havia l’antecedent que ens ha recor-
dat el senyor Colom de l’anàlisi de l’Hospital de la Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa, certament, analitzar i buscar 
com a objectiu que tots aquests hospitals de la xarxa 
pública coneguessin l’existència de la sindicatura i que 
es pogués fiscalitzar tota una sèrie de serveis no assis-
tencials i que, per tant, tot i que importants, no formen 
part del nucli dur de l’objectiu del que presten, que és la 
salut pública o la sanitat o la curació dels que hi tenen 
l’estada, doncs, de veritat que ha estat un informe, en la 
seva lectura prèvia i evidentment en la informació que 
ens ha transmès el senyor Colom, que entusiasma que 
s’hagi pogut fer, i entusiasma des del punt de vista fins i 
tot comparatiu pel seu rigor, extensió i claredat en l’ex-
posició de la totalitat de les dades que s’hi exposen.

Evidentment –ho ha dit el síndic que ens ha exposat 
el criteri– que la complexitat de cada un dels hospitals 
analitzats fa que segurament sovint ens n’hàgim d’anar 
a les notes a peu de quadres, especialment dels quadres 
sinòptics que estan previstos per veure i analitzar o, 
en tot cas, singularitzar les possibles qüestions que ens 
facin avaluar l’import i el cost i les qüestions en cada 
un dels serveis, bé de neteja, bé de bugaderia, bé d’ali-
mentació o bé d’assessorament i direcció externa, no? 
Però és cert, i molt preocupant, que no se’n salva ni un; 
és cert, i molt preocupant, que cap dels catorze centres 
analitzats..., no n’hi ha ni tan sols un que puguem dir: 
«És que ha comès tan sols una petita irregularitat», sinó 
que pràcticament tots els centres, i alguns de forma molt 
especial..., i en aquest sentit personalment, i és una per-
cepció, hi insisteixo, molt personal després de mirar-me 
dos cops l’informe, no?

L’Hospital Clínic de Barcelona, doncs, té moltes cre-
uetes, té moltes i moltes creuetes. Sense entrar-hi, hi 
insisteixo, perquè veig, per exemple, en l’apartat de la 
neteja, que, doncs, és amb diferència el més car, però 
que sembla que es fa càrrec d’una sèrie de prestacions 

del personal de l’Hospital de la Maternitat, que no sé 
valorar, perquè tampoc ho determina, fins a quin punt 
això fa determinar que el cost de la neteja de l’Hospi-
tal Clínic i Provincial de Barcelona sigui el doble que 
el de l’Institut d’Oncologia, que és de la meitat, és de 
quaranta-dos euros, em sembla recordar, metre quadrat, 
per uns noranta i escaig –a l’Hospital, hi insisteixo, Clí-
nic i Provincial de Barcelona.

Per tant, hi insisteixo, jo crec que és un informe molt 
acurat, compartim, o comparteixo, en aquest cas, o ho 
compartim com a grup parlamentari les recomanacions 
que se’n fan, però crec que aquí també tenim una res-
ponsabilitat tots els grups parlamentaris i tots els grups 
polítics des del punt de vista que al ser hospitals gestio-
nats des de diferents àmbits de l’Administració pública, 
doncs, crec que com a grups parlamentaris hem d’in-
sistir, dins de les nostres possibilitats, en el fet d’influir 
en els diferents ens que gestionen aquests serveis o que 
gestionen aquests hospitals, que prestin moltíssima més 
atenció al que és el compliment de la llei de contractes 
que li pertoqui, bé sigui en la seva totalitat, bé sigui 
d’una forma parcial. Perquè –hi insisteixo, eh?– en els 
diferents serveis analitzats, sigui de neteja, sigui de bu-
gaderia, sigui d’alimentació o sigui d’assessorament i 
direcció externa, realment –realment– fa esfereir veure 
el poc compliment o la relaxació en el compliment de 
la legislació vigent pel que fa a la contractació, de tots 
i cada un dels catorze centres analitzats.

Jo sí que em permetria fer-li una pregunta, i també m’he 
estat llegint les al·legacions que han fet, o la resposta a 
les al·legacions que han fet els diferents hospitals analit-
zats. I, ja que he fet referència a l’Hospital Clínic, doncs, 
també he llegit que, vist el traspàs, han fet un canvi a 
l’àrea jurídica, i suposo que han pres mesures. Jo reco-
manaria, si puc recomanar, que aquest sigui un informe 
que es pogués arribar a repetir, perquè crec que certa-
ment és interessant i necessari que també aquests centres 
se sentin fiscalitzats, eh?; jo crec que és necessari.

Però sí que li faria una pregunta respecte al que fa re-
ferència a la direcció externa, i és que, dels cinc hos-
pitals que en aquest sentit s’analitzen, n’hi ha quatre 
que gestionen el consorci hospitalari de Catalunya i 
que tenen unes xifres determinades que vostè, senyor 
síndic, doncs, ja més o menys analitza, i n’hi ha un 
cinquè, que és l’Hospital Sant Joan de Reus, que té una 
xifra molt més elevada, que jo, llegint les al·legacions 
de l’Hospital Sant Joan de Reus..., sembla que, i això 
és el que no sé distingir respecte als altres hospitals: 
se’n fa càrrec, aquesta direcció externa i assessorament 
extern, de moltíssimes altres competències que no sé si 
ho fa el Consorci Hospitalari de Catalunya en els altres 
quatre hospitals, i que, per tant, si vostè ho coneix o ha 
arribat amb profunditat a analitzar aquest assessorament 
extern de l’Hospital Sant Joan de Reus, si em pogués 
fer, simplement, des del punt de vista de fiscalització, 
evidentment, algun tipus de valoració.

Perquè és un apartat que quan veus la xifra que, doncs, 
en els altres hospitals, quan parlen de direcció externa 
estem parlant de 200.000 o 400.000 euros..., aquí ens 
n’anem a 2 milions d’euros. I, per tant, veure aquesta 
xifra en una mateixa taula i veure que això, aquests 
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2 mi  lions d’euros signifiquen sis mil i escaig euros per 
llit, doncs, que duplica i triplica fins i tot les situacions 
d’altres hospitals... Per tant, entenc que hi ha d’haver 
algun tipus d’explicació lògica que no he vist reflectida 
en l’informe i que m’agradaria, si és possible, poder 
conèixer.

Res més. Insisteixo en les felicitacions i en l’agraïment, 
i en la recomanació que, si fos possible, aquest sigui 
un tipus d’informe, no sé si anualment, o bianualment, 
doncs, que es pugui seguir fent.

Moltíssimes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Sala. Per part del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula 
el diputat senyor Jordi Terrades.

El Sr. Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Senyors síndics... Justament estem 
davant d’un informe important, perquè ens acosta a la 
realitat de gestió dels hospitals de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública de Catalunya. L’informe ana-
litza els procediments que fan servir catorze hospitals 
d’aquesta xarxa per a la contractació de diversos serveis 
externs, des de la neteja fins a la direcció i gerència 
d’aquests, no?

Els hospitals analitzats són de diversa titularitat, no n’hi 
ha cap que sigui de l’Institut Català de la Salut, tal com 
s’ha manifestat, perquè, en qualsevol cas, els que depe-
nen directament de l’Institut Català de la Salut és cert 
que estan acostumats a unes determinades pràctiques; 
també coneixen la Sindicatura de Comptes i retre els 
comptes anualment, no?, tot i que també formen part de 
la xarxa, de la XHUP, de la Xarxa Hospitalària d’Uti-
lització Pública.

Per tant, són hospitals concertats amb el servei català, 
amb personalitat jurídica diferenciada. Són indepen-
dents d’aquests. Moltes vegades hem coincidit que una 
de les peculiaritats del sistema sanitari al nostre país 
és justament com ha arribat tota aquesta xarxa hospi-
talària a prestar aquest servei públic, i hi ha arribat des 
de diverses maneres d’entendre en el passat l’atenció 
sanitària als ciutadans.

Per tant, estem..., o la conseqüència d’aquest model 
sanitari al nostre país ens porta que la responsabilitat de 
la gestió d’aquests centres correspon a aquesta mateixa 
estructura de direcció i de gestió, que també ens ve de la 
manera com han nascut, la gènesi d’aquests hospitals, 
sens perjudici, evidentment, de la tutela que li ha de 
correspondre al Servei Català de la Salut, atès que, en 
algun cas, el mateix Servei Català de la Salut ha entrat 
a la titularitat d’aquests centres.

Per tant, nosaltres entenem que la diversitat de titula-
ritats i formes jurídiques configura un conjunt de cen-
tres –aquests catorze analitzats– en diversos nivells de 
subjecció a la legislació aplicable a les necessitats del 
sector públic, la qual cosa implica que no es poden ana-
litzar tots els centres segons els mateixos paràmetres. 
Ho dic per tal d’evitar que els informes, o que aquest 

informe es pugui derivar en judicis implícits sobre l’ac-
tuació d’alguns centres que no es corresponguin amb 
les condicions de gestió d’aquests.

Jo crec que cal evitar la impressió que qualsevol entitat 
que contracta amb el sector públic ha de subjectar la 
seva gestió a la normativa del sector públic. Després 
m’hi referiré, m’expressaré, el que vull dir amb això, 
no? Jo crec que hem de deixar ben clar quina legislació 
està subjecta a cada tipus d’empresa abans d’analitzar-
ne la gestió, sense barrejar diversos tipus d’entitats; ens 
pot ajudar a evitar aquests equívocs.

Nosaltres no entrarem en aquest posicionament a dis-
cutir els comentaris i les conclusions concretes a què 
ha arribat la Sindicatura de Comptes, atès que en el 
mateix informe ja figuren les al·legacions presentades 
pels mateixos centres.

Jo crec que el senyor Colom ha dit: «Hem volgut fer 
aquest informe perquè» –i en això coincidim amb la sin-
dicatura– «els hospitals que estan a la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública de Catalunya han de conèixer la 
sindicatura.» I, per tant, justament, en els seus mètodes 
de gestió han de complir la normativa i han de començar 
a retre comptes degudament de la seva gestió.

I, precisament per això, jo crec que en aquest conei-
xement mutu dels hospitals i de la sindicatura, i de la 
sindicatura i dels hospitals, un aspecte metodològic que 
des del nostre punt de vista podria ser útil per millo-
rar la gestió en aquests mateixos centres, que són els 
destinataris, o haurien de ser els primers destinataris 
d’aquest informe, és que..., aquest informe no ho ha 
fet però és possible que es puguin establir els nivells 
de col·laboració corresponent. No sé si això és afegir 
feina a la sindicatura –m’imagino que sí, eh?–, però, en 
lloc de respondre a les al·legacions, com s’ha fet, que 
és adjuntar les al·legacions i modificar aquelles parts 
que s’ha considerat i dir que no s’està d’acord amb la 
resta, justament per aquest coneixement mutu que els 
hospitals de la XHUP i la sindicatura han de tenir, pro-
bablement la resposta hauria de ser a cada una de les 
al·legacions presentades, o a cada un dels centres hos-
pitalaris, una atenció més, si es vol entendre així, més 
personalitzada.

Jo crec que cal dir que la iniciativa d’analitzar el tema 
fiscalitzat en aquest informe pot ser útil o ha de ser útil o 
és útil per a la millora dels procediments de contractació 
dels serveis externs citats en els centres sanitaris, per la 
qual cosa jo crec que estem, ho torno a repetir, davant 
d’un informe important i que cal agrair, en aquest sentit, 
la tasca de la Sindicatura de Comptes.

Atesa la naturalesa dels centres escollits per la sindica-
tura per fer aquesta anàlisi, entenem que cal situar l’en-
torn legislatiu del sector públic en general i del de la 
Generalitat de Catalunya en particular. La inclusió, en la 
mostra, d’aquests centres fa que estiguem parlant d’una 
proporció important d’entitats que en un procés progres-
siu han anat entrant dins l’àmbit d’actuació del sector pú-
blic i de procedència, ho torno a repetir, diferent, no? En 
aquest sentit, ens volem referir a dos processos que des 
del nostre punt de vista han anat configurant la situació 
de l’entorn jurídic i de gestió d’aquests centres.
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En primer lloc, el mateix procés de convergència econò-
mica dels diversos estats membres de la Unió Europea 
ha anat comportant un procés lent i progressiu d’ampli-
ació del sector públic, de les diverses administracions 
públiques que actuen en aquests estats; també, evident-
ment, el nostre. Aquest procés ha estat progressiu i no 
ha estat exempt –moltes vegades ho hem discutit en 
altres ens fiscalitzats– de dubtes i de dificultats en la 
classificació de les entitats; i moltes vegades ha generat 
una certa inseguretat amb relació al marc jurídic al qual 
s’havien de sotmetre algunes d’aquestes entitats. En el 
món sanitari o hospitalari, jo crec que és evident, eh?, 
per la mateixa procedència d’aquestes entitats.

En segon lloc, el procés de transposició de la legislació 
al nostre estat, a l’Estat espanyol, a la normativa comu-
nitària, en matèria de contractació de les administracions 
públiques també ha estat força complex i no ha estat 
exempt de situacions d’indefinició. Ho diu el mateix in-
forme de la sindicatura, si no ho he anotat malament, a 
les pàgines 10 i 11. Per tant, estem, ho torno a repetir..., 
o aquesta transposició de normatives, lentes en el temps, 
a vegades indefinides, ha generat, puc entendre que, als 
gestors d’aquestes entitats, els hagi pogut generar un 
cert nivell de confusió.

És per això que, des d’una defensa clara de la legalitat 
vigent, també som conscients de la complexitat dels 
processos que hem citat, i entenem que cal ser prudents 
a l’hora de valorar les pràctiques observades en l’anà-
lisi que recull l’informe de la sindicatura. En aquest 
sentit, creiem que no escapa a la lògica del procés que 
l’aplicació de normatives més pròpies de l’Adminis-
tració pública a determinades entitats que abans no hi 
estaven subjectes es produeixi amb un nivell de qualitat 
que és evident que cal millorar, que nosaltres afirmem 
que cal millorar.

És cabdal, per això, que aquestes incerteses derivades del 
doble procés d’adaptació, que els en parlava jo abans, es 
resolguin i donin pas a un marc d’actuació que esdevin-
gui clar i transparent. En aquest sentit, i a petició –em 
consta– de diverses entitats del sector públic, la junta 
consultiva de contractació administrativa de la Genera-
litat de Catalunya ha elaborat ja diversos informes que 
esperem que ajudin a aquesta necessària clarificació.

D’altra banda, les successives i les darreres lleis de pres-
supostos que ha aprovat el Parlament també han anat 
configurant l’abast del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya. És per això que entenem que cal esperar 
un procés de millora dels procediments de contracta-
ció a les entitats del sector públic de la Generalitat, en 
especial les que estan en l’àmbit sanitari. I en l’avenç 
d’aquest procés –i en l’avenç d’aquest procés– jo crec 
que cal agrair... Saben que el meu grup parlamentari 
no sol fer-ho tan sovint; no comencem amb la retòrica 
aquesta d’«agraïm a la sindicatura» perquè entenem que 
és la missió de la sindicatura fer aquests informes de 
fiscalització. Però sí que en aquest informe volem agrair 
l’aportació que s’ha fet, perquè aquests informes han 
de suposar i suposen una ajuda a la millora dels pro-
cediments en els centres subjectes a l’anàlisi, i que, ho 
torno a repetir, han d’estar subjectes als procediments 
de contractació de l’Administració pública, però que 

hem de ser conscients tots plegats que han arribat al 
sector de procedències diferents i amb models de ges-
tió diversos.

Per tant, des d’aquest punt de vista, no vull afegir res 
més. Només tornar a agrair aquest informe, que jo crec 
que és important per al sector públic sanitari al nostre 
país.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Per part del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula la diputada senyora Maria Àngels Cabasés.

La Sra. Cabasés Piqué

Gràcies, president. Senyor síndic, des del nostre grup 
sí que li agraïm, primer, la presentació, i després l’ela-
boració d’aquest informe, que, des del nostre punt de 
vista, és positiu i des de dos vessants és positiu. En pri-
mer lloc, doncs, perquè el que ha analitzat és aquesta 
xarxa d’hospitals, amb l’objectiu que vostè ha explicat 
i que ja consta en l’informe i que nosaltres compartim, 
perquè pensem que fiscalitzar vol dir millorar la trans-
parència; i, per tant, a nosaltres, aquí ens hi torbaran, al 
nostre grup en aquest fet.

I la segona de les vessants per la qual nosaltres ens tro-
bem i valorem positivament aquest informe és justa-
ment perquè combina, doncs, dos objectius. Per una 
banda, analitzar el compliment de la legalitat vigent, 
pel que fa a la contractació, i, per l’altra banda, doncs, 
el càlcul d’un conjunt d’indicadors que, efectivament, 
ens permeten fer una comparació de costos unitaris d’un 
conjunt de serveis que val la pena repetir, que són els 
de neteja, alimentació de pacients, bugaderia, direcció 
i assessorament de gerència. És a dir, un conjunt de ser-
veis que són externs i no assistencials, doncs, justament 
d’aquests hospitals.

Ens satisfà que s’hagi presentat això, perquè estem veient 
que –i ja ho vam veure en les darreres comissions– ja 
hi ha hagut alguns informes en aquest sentit, en l’àmbit 
d’universitats, doncs, en què ja s’han calculat indica-
dors, i que, per tant, això nosaltres veiem molt positiu 
que es vagi estenent en els diferents àmbits de fisca-
lització.

Pel que fa al primer dels objectius, que ha estat, doncs, 
veure el compliment de la legalitat quant a la contrac-
tació, l’informe posa de manifest un conjunt d’incom-
pliments de la normativa de contractació, que ara no en 
farem referència perquè és extensa i és, d’alguna forma, 
bastant fina, no?

I, per tant, doncs, el que instem és els hospitals que apli-
quin la normativa que sigui d’aplicació. Tot i que, sense 
voler ser cap excusa, el que voldríem posar en relleu és 
que en moltes ocasions s’han produït diferents interpre-
tacions com a conseqüència, doncs, de les successives 
modificacions introduïdes en el text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, com a 
conseqüència de la transposició de les directrius comu-
nitàries. I, per tant, entenem que en algun moment ha 
pogut ocasionar, doncs, inseguretat jurídica als centres 
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hospitalaris. I, per tant, moltes d’aquestes irregularitats 
segurament estan produïdes, doncs, per aquest fet.

I pel que fa al segon dels objectius, doncs, que ja va-
lorem molt positivament, volem reiterar la importàn-
cia d’incloure aquesta anàlisi comparativa de costos; 
trobem molt interessants els quadres en els quals es 
posen de manifest aquestes diferències que existeixen 
entre diferents hospitals. I, per tant, considerem que 
és una eina molt vàlida, doncs, perquè ha de permetre 
reflexionar als diferents responsables de la gestió i, per 
tant, treballar en la línia de la reducció, en el cas que 
pertoqui, dels costos d’aquests serveis.

El que sí que demanaríem des del nostre grup és que, 
ja que s’ha encetat aquesta via amb aquest informe, 
doncs, es continués en un futur, per tal de veure quina és 
l’evolució de cadascun d’aquests costos i per cadascun 
d’aquests ens fiscalitzats.

Doncs, per acabar, nosaltres reiteraríem l’agraïment per 
l’elaboració d’aquest informe, i estem convençuts que 
és una eina molt important en la presa de decisions per 
tal de millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió pú-
blica. Recomanem, com no podria ser d’altra manera, 
doncs, que se segueixin les recomanacions que figuren 
en l’informe.

Per part nostra, res més.

Moltes gràcies, senyor síndic, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyora Cabasés. Passaríem a la inter-
venció del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Té la paraula el diputat senyor Enric Millo.

El Sr. Millo i Rocher

Gràcies, senyor president. Permetin-me trencar una mica 
el protocol; com que avui s’ha generat un microdebat 
sobre la conveniència o no d’agrair als senyors síndics 
l’informe... (L’orador riu.) Permetin-me fer referència 
a dues dites que a mi sempre m’han agradat molt del 
que és el refranero castellano, no? N’hi ha una que és 
molt maca que diu: «Es de bien nacido ser agradeci-
do.» I n’hi ha una altra que també és tan important com 
aquesta que diu: «Lo cortés no quita lo valiente.» I jo 
penso que aquí són les dues coses, no? Jo penso que 
és bo agrair la feina ben feta. En aquest sentit, no és 
tan sols que sigui l’obligació del síndic, sinó que ho 
fan bé, i val la pena agrair-ho quan es fa la feina ben 
feta. Però, com diu el refranyer, lo cortés no quita lo 
valiente, i també en cada cas cadascú emet les seves 
opinions, tant si li agrada com si no li agrada el que diu 
la sindicatura. Perquè no sempre agrada el que diu la 
sindicatura; i per això de vegades pot ser que a algú li 
costi més agrair-ho.

Dit això, efectivament, compartim, agraïm la feina feta, 
evidentment, i la presentació d’aquest informe, singu-
lar, com ha expressat el mateix síndic en la seva pre-
sentació, rellevant, com ha dit ell en pròpies paraules, 
rellevant i singular, precisament per les característiques 
d’aquest, no?

És la fiscalització dels serveis externs, els no assistenci-
als. No estem, per tant, fiscalitzant, com ja s’ha explicat, 
el que és l’aspecte assistencial, no?, dels hospitals, sinó 
els serveis externs: la neteja, l’alimentació als pacients, 
la bugaderia, etcètera. Però són serveis que no pel fet de 
no ser assistencials són menys importants o deixen de 
ser importants per a la rutina diària d’un hospital, per 
al seu bon funcionament. Concretament, ens referim a 
l’any 2006.

A la vista de les conclusions, però, sort que no afecten 
directament l’aspecte assistencial, perquè, si l’aspecte 
assistencial tingués les mancances que tenen, com hem 
vist, doncs, alguns d’aquests serveis, podríem..., haurí-
em de començar a patir, no?; però la veritat és que no 
és aquest el cas.

Aquí s’ha fet una mostra molt rellevant d’aquests cator-
ze hospitals de titularitat pública –val la pena remarcar-
ho: titularitat pública–, que pertanyen a diferents o que 
estan, diguéssim, constituïts sota diferents formes jurí-
diques, és cert, com fundacions, consorcis o altres mo-
dalitats, però tots ells de titularitat pública. En resum, 
per tant, són hospitals que tenen no tan sols la titularitat 
sinó la gestió pública, que formen part de la XHUP, com 
s’explica i com se sap, per tant, la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública. I, per tant, el control de les quals, 
o sigui el control d’aquestes entitats és també compe-
tència pública, i, en aquest sentit, exclosos, en aquest 
cas concret, els centres de l’ICS, que nosaltres també 
considerem i que compartim que ha estat un bon criteri, 
el fet d’emprendre i realitzar aquesta fiscalització, no?

La legislació que els pertoca, per tant, i en conseqüèn-
cia, també és aquella que fa referència a les administra-
cions públiques, a l’Administració pública. Per molta 
imaginació, creativitat o estudis de legislació europea 
jurídica comparada que un vulgui utilitzar, no? És a 
dir, es miri com es miri, aquesta és la realitat. I hi han, 
al nostre entendre, dos aspectes importants, que són..., 
que, en fi, es conclouen, millor dit, de l’informe, que 
són evidents i que no volem deixar de remarcar.

El primer és que s’evidencia el no-compliment sobre 
tot allò que fa referència a la contractació dels serveis. 
No es dóna l’exemple que s’ha de donar per part de 
l’Administració pública, sigui quina sigui, com he dit 
abans, la forma jurídica per la qual estigui constitu-
ïda l’entitat corresponent, no? I s’han vist exemples; 
ja s’han comentat exemples de contractació que estan 
fora totalment del que preceptivament exigeix la nor-
mativa, o elements, doncs, concretament com –no s’ha 
comentat– el fet que l’empresa adjudicatària del servei 
de neteja de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelo-
na no disposés ni de la corresponent classificació en la 
data que va concloure el termini per presentar la pro-
posició per licitar el concurs de neteja, no? Aquest és 
un requeriment que, com sabem, doncs, el de la clas-
sificació com a entitat prestadora d’aquest servei, que 
és requisit indispensable, no? Per tant, hi ha aquí un 
element al nostre entendre rellevant, que cal, que és 
imprescindible corregir.

D’altra banda, hi ha també una necessitat clara d’esta-
blir mecanismes de control i avaluació de la prestació 
del servei. Vull dir, especialment el que fa referència a 
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la neteja, perquè, de l’eficàcia de la prestació d’aquest 
servei, en depèn també la qualitat de la prestació assis-
tencial del mateix hospital. No existeix aquesta avaluació 
que permeti poder, doncs, aplicar un control i que re-
percuteixi després en benefici dels pacients i dels pro-
fessionals –també dels professionals, no només dels 
pacients– sinó d’aquells treballadors i treballadores 
que presten els seus serveis en l’hospital, en temes tan 
importants o en un tema tan cabdal com és precisament 
la higiene a dins d’un hospital; higiene de la qual se’n 
pot derivar la vida de les persones, i en tenim exemples 
sobrats, i alguns de nosaltres, en casos familiars.

Per tant, al nostre entendre el control, no només tot el 
que fa referència al compliment de la normativa en ma-
tèria de contractació dels serveis, sinó també el control 
i l’avaluació permeten millorar i assolir l’optimització 
dels recursos, a banda d’establir mecanismes per solu-
cionar aquelles qüestions que no es facin correctament 
des del punt de vista de la normativa vigent.

És molt evident que els objectius que cal assolir no es 
poden controlar de cap manera si no estan implantats 
mecanismes d’avaluació de la qualitat en la prestació 
dels serveis i posterior control d’aquests serveis.

Per tant, el nostre grup parlamentari, amb relació a aquest 
informe, i tenint en compte els quatre blocs que formen 
part de les recomanacions que fa l’informe, sobre els 
indicadors dels costos dels serveis, sobre els procedi-
ments i l’avaluació de la qualitat dels serveis, sobre la 
contractació del servei d’alimentació externa i la in-
versió en les cuines, aspectes importants i sobre el de 
la contractació dels serveis externs de direcció i asses-
sorament, de quina manera es fa i quines vinculacions 
hi puguin haver..., són quatre recomanacions que fa la 
sindicatura, molt oportunes al nostre entendre, i de..., 
totalment, doncs, imprescindible el seu compliment, de 
totes elles. Això per tal d’aconseguir, doncs, corregir 
aquests procediments viciats i males pràctiques supo-
sadament administratives, que cal eradicar, al nostre 
entendre, totalment del sector públic català.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Millo. Passaríem a la intervenció 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Té la paraula el diputat 
senyor Daniel Pi.

El Sr. Pi i Noya

Moltes gràcies, senyor president. I també moltes gràci-
es, sense cap refrany i sense cap mena de dubte, moltes 
gràcies al síndic pel seu informe i per la seva exposició. 
Si abans he procurat fer una distinció, ara, doncs, no ho 
pretenc en absolut, i al revés, em sumo absolutament a 
les intervencions anteriors en l’aspecte de l’oportuni-
tat i de la validesa i de la utilitat de l’informe que avui 
se’ns presenta.

Jo aquí havia apuntat que es tractava d’un informe de 
lectura profitosa. Després m’he adonat que no ho podia 
dir o que si ho deia ho havia de matisar molt. Tots els 
informes són de lectura profitosa, és clar que sí. Però 

deia que era de lectura profitosa en el sentit que és un 
informe del qual els gestors en poden treure profit més 
enllà de la simple assumpció de les consideracions que 
s’efectuen sobre el seu ens. Per tant, no només es tracta 
de dir: «Mira, això, això i això ho puc millorar», sinó 
que, a més a més, puc veure, em permet veure quines 
eines, quins indicadors i quines ràtios em poden ser 
d’utilitat per gestionar amb major eficiència. I aquesta 
és la novetat que aporta aquest informe, i a nosaltres ens 
satisfà, doncs, en la gestió de l’ens de cadascun.

La primera part de l’informe, diguem-ne, la part que 
seria informe de legalitat, està en la línia del que ens 
tenen acostumats els informes de la sindicatura, i resulta 
oportú, en un sector com el sanitari, en què la prestació 
es fa amb un seguit d’entitats que efectivament són no 
privades però amb una multiplicitat de fórmules prou 
gran. Si aquí, a més a més, hi afegim que hi ha una sè-
rie de serveis, els serveis no sanitaris, que majoritària-
ment estan externalitzats, ens podem trobar que a l’hora 
d’adaptar els requeriments legals surtin, efectivament, 
moltes observacions. I així és, i així estan recollides 
en l’informe, de contingut dels plecs de publicitat, de 
classificació dels contractistes, de garanties de forma-
lització, de pròrrogues, d’incompliment del principi de 
risc i ventura. Ai que costa complir amb el principi 
de risc i ventura quan pel mig s’hi barregen reivindi-
cacions de tipus social o sindical, o de modificacions 
contractuals. Ai que costa no fer modificacions con-
tractuals quan resulta que pel mig estàs solucionant un 
problema amb què no t’hauries hagut de trobar però 
t’hi acabes trobant.

Però, en tot cas, és evident que l’informe de la sindica-
tura en aquest aspecte diu el que ha de dir, i el que han 
de fer els gestors de tots aquests organismes és prendre 
nota d’aquestes –sense cap mena de dubte–, prendre nota 
d’aquestes recomanacions.

I després hi ha la segona part. I la segona part és aquella 
en la qual hi han, per una part, els indicadors i les pro-
postes o l’anàlisi dels procediments d’avaluació. Pro-
cediments d’avaluació –jo aquí voldria matisar alguna 
intervenció anterior– que en molts casos existeixen; no 
sempre, però en molts casos existeixen. Però el que brinda 
aquest informe és la possibilitat d’una sistematització, i, 
per tant, d’una recerca compartida en aquesta eficiència. 
Ho he dit abans però hi vull insistir: tenen el valor de 
donar una oportunitat de millora però més enllà de la 
pressió del: «Miri, vostè això no ho ha fet bé.»

Tot plegat fa que, a més a més, aquest sigui un informe 
que s’adreci a unes entitats amb unes dimensions, unes 
fórmules de gestió i unes característiques a les quals 
realment a vegades els pot semblar que determinats pre-
ceptes de contractació pública no els són d’aplicació. 
Per tant, aquesta també és un encert, d’entrar en aquest 
món, en aquestes entitats; no entrar-hi, perquè s’havia 
fet abans, però fer aquest tipus d’informe a partir del 
qual, doncs, estic segur que en exercicis posteriors, no 
exactament aquest, però amb tipologies d’aquests, en el 
sector sanitari ens convindrà disposar de molts informes 
per continuar avançant en la seva millora.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Pi. Passaríem a la intervenció 
del Grup Mixt. Té la paraula el diputat, el senyor José 
Domingo.

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Se han citado varios 
refranes en esta comisión. A mí me gustaría recurrir 
a otro –no sé si es un refrán o una máxima bíblica–, 
que era: «Por sus obras les conoceréis.» Yo creo que 
en este caso, realmente, sí que creo que el informe es 
muy positivo, y de ahí que exprese contundentemente 
mi felicitación al mismo, pero al mismo tiempo haga 
referencia a una ausencia que quizá en futuros informes 
pudiera ser positivo subsanar, que es que se identificara 
a los responsables personales de cada uno de los centros 
a efectos de que pudiéramos conocerles. Recuerdo que 
en el hospital de Tortosa se le premió, al responsable de 
aquel desastre; es decir, fue ascendido al poco tiempo, 
creo recordar. En este caso, quizás sería conveniente 
también hacer el seguimiento de aquellas personas que 
han estado al frente de estos centros para saber real-
mente quiénes son.

Y, «com que cal ser prudent», como ha dicho acertada-
mente el portavoz del Grupo Socialista, yo lo seré de 
la manera máxima, y procuraré, realmente, no expresar 
todo lo que me ha conmovido este informe, en la medi-
da en que realmente pone de manifiesto la existencia de 
un sector público sanitario en el que se cree que todo es 
posible. A ello contribuyen varios aspectos. Uno, la pro-
pia etiología, y la diversa etiología de las personalidades 
jurídicas que concurren en este sector. Si miramos los 
distintos tipos de personalidad, observaremos que prác-
ticamente están casi todas, desde sociedades anónimas a 
consorcios, fundaciones, entidades de derecho público, 
establecimientos sanitarios..., y algunas de ellas cla-
ramente implicadas, no solamente por el accionariado 
mayoritario sino sencillamente puesto que están inte-
gradas por todas las administraciones públicas. Y quie-
ro hacer especial incidencia en el caso del Hospital de 
Mataró, que es un consorcio participado por el Servei 
Català de la Salut, por el Ayuntamiento de Mataró y el 
Consell Comarcal del Maresme. Y después haré men-
ción de por qué singularizo este hospital.

El informe es especialmente apropiado, en cuanto que 
viene a poner de manifiesto que los hospitales, en sus 
relaciones, en su contratación externa no deben tener 
una patente de corso. Es decir, no pueden hacer todo lo 
que quieran. Y al mismo tiempo que están sometidos 
a la normativa pública. Y de ahí que felicite especial-
mente por las referencias que se hacen a la aplicación 
de la normativa europea en este caso, y las citas de al-
gunas sentencias que vienen y que son especialmente 
oportunas.

Peculiaridad del informe: aquí se han puesto de mani-
fiesto los dos hechos, el análisis del cumplimiento de 
la legalidad y la innovación o lo creador que es la eva-
luación de la eficiencia, es decir, la comparación entre 
los distintos centros hospitalarios y, como se dice en 
derecho constitucional, apreciar, aún cuando sea tam-
bién aplicable a los costes económicos, los términos de 

comparación. Carece de sentido, muchas veces, esta 
diferencia de precios o el coste que supone la existencia 
de una contratación en un hospital y en otro. Nos diseña 
realmente una buena fotografía del sector.

Quiero y debo hacer aunque sea una mera relación de la 
cuantía de la tragedia, y me voy a limitar a referirme a 
todos los aspectos que considera incorrectos la sindica-
tura y que en aras de la brevedad el síndic no ha tenido 
ocasión de formularnos.

En lo que hace referencia a la contratación, es decir, al 
cumplimiento de la legalidad en la contratación, aprecia 
dieciocho tipos de irregularidades, que van: una, adjudi-
caciones de servicios no ajustados a la Ley de contratos, 
en este caso por contratación directa, prescindiendo de 
los procedimientos establecidos en diversos hospitales. 
En algún caso se llega a contratar verbalmente, en el 
caso del hospital de Berga; no deja de ser sorprendente 
que en estos tiempos se esté contratando verbalmente. 
Diversas incidencias en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas a los clientes de contratación de servicios, 
falta de garantías de solvencia, documentación, falta 
de especificaciones...

Tercero: falta de publicidad de la licitación de los con-
tratos. No se publican en el DOUE y en el BOE. Falta 
de documentación en el expediente; en el caso de la la-
vandería de Santa María de Lleida especialmente escan-
daloso. La entidad gestora informa que había destruido 
la documentación aportada por la empresa contratada. 
Así, desde luego, es muy difícil seguir y perseguir nada. 
Pero en el caso del Hospital Clínico no se tiene propues-
ta técnica de la empresa adjudicataria.

Quinto aspecto: criterios de adjudicación incorrectos, 
utilización de medios para determinar la solvencia de 
los contratistas, valoración de la ubicación de las insta-
laciones, valoración de aspectos sociales no vinculados 
al objeto del contrato.

Sexto aspecto que se denuncia: falta o insuficiencia de 
motivación de la adjudicación del servicio. Sin valo-
ración económica y técnica del único licitador, en el 
caso del Clínico. No queda suficientemente justificada 
la adjudicación, en el caso de Santa María de Lleida o 
la Maternidad o el ICO. Se aplica un criterio de forma 
errónea, que de haberse aplicado correctamente hubie-
ra supuesto la adjudicación a otro licitador, como es el 
caso del ICO.

Séptimo aspecto: falta de acreditación del cumplimi-
ento de las obligaciones tributarias de las empresas ad-
judicatarias. Octavo aspecto: importe de las garantías 
insuficiente o fuera de plazo. Noveno aspecto: falta de 
publicidad en el DOUE y BOE de la adjudicación. Y en 
este sentido sí quiero conectar y me referiré en concreto 
al caso del Hospital de Mataró. El servicio de dirección 
y asesoramiento..., no se publica la licitación, es decir, 
nadie sabía que iba a producirse esa posible contrata-
ción; pero, para evitar posibles recursos, tampoco se 
publica la adjudicación. Es decir, ni licitación ni adjudi-
cación, todo en casa. El sistema perfecto, desde luego, 
para no tener recursos, ni licitadores ni opositores ni 
concurrentes. Un sistema especialmente peculiar, tenien-
do en cuenta que el Hospital de Mataró es de titularidad 
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claramente pública, en cuanto que las tres entidades 
consorciadas son públicas.

Pero igualmente –décimo aspecto al que me referiré–: 
inicio de la ejecución del contrato con anterioridad a su 
adjudicación y formalización. Undécimo aspecto: revi-
sión de precios que no se ajustan a la normativa.

Duodécimo aspecto: prórrogas por un plazo superior al 
que establece la normativa y prórrogas tácitas. Aspecto 
decimotercero: falta de adecuación a los cambios en la 
normativa de contratos. Aspecto decimocuarto: modi-
ficaciones contractuales que no se ajustan a la normati-
va. Aspecto decimoquinto: trabajos facturados fuera de 
contrato. Aspecto decimosexto: precios satisfechos su-
periores a los pactados y pago sin acreditación. Aspecto 
decimoséptimo: incumplimiento del plazo de abono del 
precio establecido en la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas. Aspecto decimoctavo: incumpli-
miento de las cláusulas establecidas en el contrato.

De estos dieciocho aspectos, algunos hospitales tienen 
prácticamente casi todos. Antes se ha hecho referen-
cia al Clínico. Doce de esos dieciocho aspectos eran 
apreciados como defectuosos, en el caso del Hospital 
Clínico. Pero el hecho de que se puede hacer lo que se 
quiere, o se pretende hacer lo que se quiere, y a ello 
ha hecho referencia el ilustre diputado señor Pi en su 
informe, lo pone de manifiesto en el incumplimiento 
del principio de riesgo y ventura. Y quiero hacer una 
especial mención también a este caso por lo paradig-
mático que parece.

El Hospital Clínico y Provincial de Barcelona es conde-
nado en una sentencia a reconocer el plus de actividad 
de unas determinadas trabajadoras. La cosa, por un pe-
riodo de tres años, supone 444.621 euros. ¿Cómo com-
pensamos esta situación? Aspecto a: a partir de ahora, 
la diferencia, que eran 21.548 euros, la paga el hospital. 
Y los atrasos, te compenso ampliándote la prórroga del 
contrato durante tres años, sin más. Y además lo dicen 
–y además lo dicen. Lo cual demuestra que..., deja de 
manifiesto que se puede hacer, o se pretende hacer, o 
se cree que se puede hacer todo lo que se desee al mar-
gen del derecho, y desde luego al margen de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas.

Lo triste –y ya acabo– es que hemos hablado de sani-
dad, y, desde luego, en materia de contratación pública, 
de legalidad en la contratación y también en materia 
de valoración de la eficiencia, estamos ante un sector 
claramente enfermo.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Domingo. En aquesta cursa de 
refranys en castellà també hi ha aquell que diu que «lo 
bueno, si breve, dos veces bueno». (Rialles.) Però no 
sabia si dir-ho, perquè després si tampoc ocupem el 
temps que requereix podem ser –podem ser– criticats. 
I ho deixo aquí.

Passaríem al següent... Em sembla que no hi ha cap 
intervenció... Una?

El síndic Sr. Colom i Cabau

Una pregunta del senyor Sala.

El president

N’hi ha una. D’acord. Doncs, perdoni.

El síndic Sr. Colom i Cabau

Jo volia respondre a una pregunta del senyor Sala, i en 
tot cas al senyor Terrades, molt breument, a partir d’una 
proposta que m’ha fet, també explicar-li una...

Respecte del tema del senyor Sala, Sant Joan de Reus. 
El servei d’assessorament és un servei d’assessorament 
molt més extens i que amplia a moltes més àrees el 
cas de Sant Joan de Reus que en la resta de serveis de 
gerència. De fet, el de Sant Joan de Reus, a part de la 
gerència pròpiament dita, hi ha el servei de gestió de 
recursos humans, gestió economicofinancera, gestió 
de compres, gestió informàtica, gestió de la qualitat, 
gestió d’estadístiques, gestió de la informació. Això és 
el que recull el contracte. Per tant, d’aquí..., explicaria 
les diferències. El que no hem entrat a valorar és si les 
diferències entre uns i els altres... Hem considerat que 
no eren comparables i, per tant, no hem entrat a valo-
rar si hi hauria explicació o no de la diferència, però 
en tot cas...

I per això en el quadre, quan hem fet el quadre de com-
paració, s’ha posat una línia que potser no és prou clar 
d’assenyalar la diferència del tractament entre les quatre 
entitats que tenen un servei de gerència més reduït i més 
pròpiament només gerència, al de Sant Joan de Reus, 
que ho té amb una entitat del mateix grup i que abasta 
tot un conjunt d’àrees molt més àmplies, eh? I no serien, 
en cap cas, comparables els uns amb els altres.

I sobre la proposta que ha fet el senyor Terrades de fer 
una informació o una resposta personalitzada en les al-
legacions, no l’hem fet. Crec que tampoc correspondria, 
però sí que ho he assenyalat però hi volia insistir, en 
el fet que sí que hem fet un tractament personalitzat; 
i en això jo comparteixo que és un sector en què s’ha 
de fer molta pedagogia, i n’estem fent. Hem aprofitat 
l’informe –i ho deia, un dels elements importants–, hem 
tingut dues reunions amb cada un, una al començament 
i una al final. I, per tant, això ens ha donat un element 
de presentar l’informe però també de poder valorar amb 
les mateixes entitats els diferents resultats.

També hem d’entendre que les al·legacions són les al-
legacions, i cada entitat fa les seves al·legacions; i una 
altra cosa és també, doncs, després el treball. I em cons-
ta –i en tot cas sí que crec que és oportú, que farem 
informes posteriors de seguiment de recomanacions–, 
doncs, que hi ha la voluntat, de moltes d’aquestes en-
titats, per..., atès que hi ha vegades que són contractes 
molt antics, que són contractes que estan formulats sota 
determinades titularitats i canvis en la legislació, que, 
probablement –i ho deia jo en la presentació–, crec que 
dintre d’un temps trobarem millores en aquests proces-
sos o hauríem de trobar millores, sens dubte –n’haurem 
de trobar.
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En tot cas, aquest treball de pedagogia l’estem fent, l’es-
tem fent amb totes les entitats. I, a més, estem iniciant, 
també, a través de diferents fòrums la forma que hi hagi 
un treball de connexió entre informació i d’explicar el 
nostre paper i les coses, com avaluem i com fiscalitzem 
des dels sindicats del que paguen les entitats.

El president

Moltes gràcies, senyor Colom.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2009, refe-
rent al Programa 424, Serveis complementa-
ris a l’educació, del Departament d’Educació, 
corresponent al 2007 (tram. 256-00059/08)

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2009, 
referent al Programa 424, Serveis complementaris a 
l’educació, del Departament d’Educació, corresponent 
al 2007.

Per fer la seva presentació, té la paraula el síndic ponent 
el senyor Jordi Pons.

El síndic Sr. Pons i Novell

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors 
diputats, la Sindicatura de Comptes, en compliment del 
seu programa anual d’activitats, ha emès aquest informe 
de fiscalització del Programa 424, Serveis complemen-
taris a l’educació, del Departament d’Educació, cor-
responent a l’exercici 2007. Els objectius de l’informe 
són: avaluar la memòria del programa, verificar que 
l’execució del programa s’ha ajustat a la normativa vi-
gent i analitzar el grau d’assoliment dels indicadors del 
programa i el grau de compliment dels seus objectius.

El programa està inclòs en els pressupostos de la Gene-
ralitat per a l’exercici 2007, amb un pressupost inicial 
de 123,3 milions d’euros, i les obligacions reconegudes 
han estat de 138,2. El principal servei d’aquest pro-
grama és el de transport i menjador escolar, amb una 
despesa total de 101,9 milions, és a dir, el 73,8 per cent 
del total del programa.

Altres actuacions destacades pel seu import són les uni-
tats d’escolarització compartida, amb 8,23 milions; els 
plans educatius d’entorn, 7,6 milions, i els plans de mi-
llora de qualitat, amb 6,2 milions d’euros.

A continuació, faré un breu resum de les principals ob-
servacions assenyalades en l’informe. En primer lloc, pel 
que fa a la memòria del programa. En primer lloc, les 
fitxes del Programa 424 no s’ajusten completament a la 
guia d’instruccions de la Direcció General de Pressu-
postos per a l’elaboració de programes pressupostaris.

I, en segon lloc, una conclusió general de la memòria. 
En l’informe s’assenyala que es tracta d’un programa 
en què cada direcció general defineix uns objectius molt 
heterogenis entre ells, amb indicadors que no expressen 
completament en termes quantitatius el grau d’assoli-
ment dels objectius. Tot plegat provoca que sigui molt 

difícil establir quin és el fil conductor del programa, 
atès que s’inclouen actuacions amb característiques i 
objectius molt diferents.

En segon lloc, pel que fa a l’execució del programa. En 
aquest cas, esmentaré les vuit principals observacions 
que es recullen en l’informe. La primera és relativa a 
les unitats d’escolarització compartida. El Departament 
d’Educació no ha dictat cap disposició que estableixi 
les directrius per concretar en quines institucions sense 
finalitat de lucre es poden realitzar les activitats especí-
fiques de caràcter complementari de l’educació secun-
dària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials, derivades de la inadaptació al 
medi escolar, tal com estableix la disposició addicional 
quarta del Decret 299/1997.

Pel que fa als plans educatius d’entorn, des de la seva 
posada en marxa el curs 2004-2005, el Departament 
d’Educació no ha dictat cap normativa reguladora. 
La selecció dels ajuntaments als quals s’han assignat 
aquests plans educatius d’entorn s’ha fet de forma dis-
crecional, en no existir bases reguladores ni tampoc 
convocatòria. Pel que fa als plans de millora de qualitat, 
no hi ha evidència dels criteris emprats per a l’assigna-
ció de recursos entre els centres docents, ni les valora-
cions atorgades que justifiquin les diferències entre els 
imports atorgats a diferents centres.

En quart lloc, pel que fa a les subvencions de col·la bo-
ració amb els plans educatius d’entorn, al març de 2006 
diversos departaments de la Generalitat, entre els quals 
el Departament d’Educació, van subscriure tres convenis 
marc amb diverses associacions de lleure per al foment 
de determinades actuacions de caràcter social, formatiu, 
cívic i associatiu.

De l’anàlisi d’aquests convenis marc es desprèn que 
mitjançant aquests convenis es van atorgar subvencions 
directes a determinades entitats sense que es donés cap 
dels supòsits que empari el fet d’obviar la publicitat a 
l’hora d’atorgar una subvenció. A més, l’objecte de les 
actuacions que es pretén cobrir amb les subvencions és 
molt genèric i permet la promoció de la concurrència 
pública.

En cinquè lloc, pel que fa a les subvencions directes 
atorgades mitjançant convenis. El Departament d’Edu-
cació, en l’exercici 2007, va subscriure convenis de col·la-
boració amb diferents entitats, que es detallen en l’in-
forme, mitjançant els quals s’atorgaven subvencions 
directes sense seguir el procediment establert en el text 
refós de la Llei de finances públiques i en la Llei general 
de subvencions.

Pel que fa al servei de monitoratge del Centre d’Edu-
cació Infantil i Primària Mediterrània, en l’expedient 
no queda justificat que aquest sigui l’únic centre do-
cent que tingui aquesta necessitat, per la qual cosa la 
sindicatura considera que no s’ha respectat el principi 
d’igualtat.

Pel que fa al conveni de col·laboració amb l’associació 
Avalot. Mitjançant un conveni de col·laboració, el De-
partament d’Educació va adquirir uns mòduls formatius 
perquè s’impartissin en centres educatius que formen 
part d’un pla educatiu d’entorn. Atès que no es tracta 
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d’un conveni de col·laboració sinó d’un contracte ad-
ministratiu especial, s’hauria d’haver adjudicat d’acord 
amb el text refós de la Llei de finances públiques.

I, en vuitè lloc, dintre de la part d’execució del pro-
grama, en l’informe es destaca que en diferents casos 
s’observa que s’han produït retards significatius en els 
pagaments per part del Departament d’Educació.

Dintre de les observacions, en primer lloc, he esmentat 
les que fan referència a la memòria; en segon lloc, a 
l’execució del programa. I pel que fa a l’avaluació del 
programa, com a síntesi es pot dir que el Departament 
d’Educació no ha presentat cap mena d’informe o me-
mòria d’avaluació d’aquest programa.

Finalment, l’informe conclou amb un apartat de reco-
manacions. D’aquestes recomanacions esmentaria les 
següents. La primera és que cal que les fitxes del pro-
grama incloguin un diagnòstic de la situació més precís, 
que els objectius siguin concrets i consistents amb els 
recursos disponibles; que els productes, serveis i acti-
vitats siguin concrets i fàcilment identificables i avalua-
bles, i que s’estableixi un nombre adequat d’indicadors 
representatius, clars i lligats amb els objectius.

En segon lloc, cal que es faci una avaluació del progra-
ma un cop acabat l’exercici, per avaluar el grau d’asso-
liment dels objectius, detectar punts de millora i aprofi-
tar l’experiència assolida per planificar el futur. En cas 
contrari, perd tot el sentit, que es facin els pressupostos 
per programes.

En tercer lloc, cal que l’atorgament d’ajuts i subvenci-
ons per part del Departament d’Educació es faci d’acord 
amb la normativa establerta en el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya i en la Llei general 
de subvencions. Amb això s’aconseguiria respectar els 
principis de concurrència, publicitat i objectivitat.

En quart lloc, en referència a les unitats d’escolarització 
compartida, cal que el Departament d’Educació dicti les 
disposicions necessàries previstes en la disposició addi-
cional quarta del Decret 299/1997. Aquestes directrius 
han de garantir que l’elecció d’una entitat o d’una altra 
es fa seguint uns criteris legalment establerts i coneguts 
per totes les entitats que podrien prestar el servei.

En cinquè lloc, seria convenient que en els plans educatius 
d’entorn s’establissin objectius clars i indicadors homoge-
nis i quantificables. També seria convenient que s’establis-
sin objectius i indicadors en altres actuacions relacionades 
amb la millora del rendiment de l’alumnat, la millora de 
la integració, la reducció de l’absentisme escolar, o amb 
la millora del comportament i del rendiment.

I, per últim, la darrera recomanació que volia destacar 
és que cal que la utilització de la figura del conveni de 
col·laboració s’ajusti a allò que preveu la legislació i no 
s’utilitzi en substitució de procediments de contracta-
ció o d’atorgament de subvencions que garanteixen els 
principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

Res més. Aquest seria el resum que volia presentar de 
l’informe. En tot cas, resto a la seva disposició per als 
aclariments que considerin oportuns.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pons. Passaríem a la intervenció 
dels grups. Per part del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té la paraula la diputada senyora Pilar 
Pifarré.

La Sra. Pifarré i Matas

Gràcies, president. Gràcies, senyor síndic, per l’infor-
me que avui ens presenta. Efectivament, li agraïm la 
feina feta, amb independència que de vegades, doncs, 
compartim més el fons o el contingut dels diferents ex-
pedients de fiscalització, no?

Però en aquest cas ha estat molt clar. És molt net i 
molt..., és molt evident tot el que explica, tot el que 
diu, és a dir, que és difícil fer interpretacions diferents 
o estranyes, no? Ho ha dit vostè, senyor síndic: això no 
és un programa, és una amalgama d’actuacions hetero-
gènies i sense cap fil conductor. 

Si ens fixem en l’import total liquidat, que són 138.193.501 
euros, és una quantitat considerable, en la qual, també 
com ha dit abans vostè, 101,9 milions d’euros bàsica-
ment es dediquen als serveis escolars del menjador i del 
transport. La resta, els 36.280.721 euros, doncs, es repar-
teixen en aquesta amalgama que deia jo abans, d’actua-
cions heterogènies, com poden ser les unitats d’escola-
rització compartides, els plans educatius d’entorn –i ho 
dic per dir les més, diguem-ne..., les més significatives, 
fins i tot quant a la seva valoració pressupostària–, el Pla 
de millora de qualitat, el transport escolar de Barcelona, 
els tallers d’estudi assistit, el funcionament de serveis 
educatius, material escolar per a tothom, etcètera.

Realment la memòria del programa –és cert, ho ha dit 
vostè– és molt deficitària. Faig referència, perquè també 
ho ha dit molt clar, a aquests aspectes, que són gene-
rals a tot l’informe. El diagnòstic de la situació és molt 
general i imprecís, no identifica ni els punts febles, no 
es distingeixen els objectius estratègics dels objectius 
operatius, no es quantifiquen resultats concrets, no hi 
ha distinció clara entre els objectius i serveis, entre els 
productes i les activitats, tot és genèric i inconcret, s’es-
tableixen pocs indicadors i, en molts casos, massa ge-
nèrics i inconcrets.

El programa és un programa en què cada direcció gene-
ral defineix –si es pot dir així, defineix– objectius molt 
heterogenis entre ells i que no expressen quantitativa-
ment el grau d’assoliment dels objectius.

Quant als aspectes més concrets d’aquest programa, que 
també estan inclosos, evidentment, en l’informe, doncs, 
passarem a referir-nos a alguns. 

Les unitats d’escolarització compartides. No hi ha dis-
posicions ni directrius que concretin en quines institu-
cions poden realitzar activitats complementàries per a 
alumnes amb necessitats educatives especials. 

Els plans educatius de l’entorn. Des de la posada en 
marxa d’aquests plans educatius d’entorn no s’ha dictat, 
com ho deia abans també vostè, cap normativa regula-
dora; i la selecció dels ajuntaments, als quals se’ls han 
assignat els recursos, s’ha fet de manera molt discre-
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cional. Tampoc hi han indicadors quantificables, i la 
valoració es fa en termes poc concrets.

Els plans de millora de qualitat. No es coneixen tampoc 
els criteris per a l’assignació dels recursos als centres 
docents per a aquests programes de millora, ni les valo-
racions assignades que justifiquin les diferències entre 
els imports rebuts.

El transport escolar de Barcelona. L’adjudicació del 
concurs del transport escolar de Barcelona d’educació 
especial, que va quedar desert quan es va fer el cor-
responent concurs, va originar dos procediments ne-
gociats sense publicitat. Però, en canvi, es van canviar 
absolutament les regles del joc, és a dir, les regles amb 
les quals havia sortit prèviament el concurs. I, final-
ment, es van fer aquests negociats sense, diguem-ne, 
publicitat. Resulta que, com diuen vostès mateixos, el 
fet hauria d’haver donat lloc a la convocatòria de dos 
nous concursos. 

Les subvencions de col·laboració als plans educatius 
dels entorns i subvencions atorgades per convenis. Es 
van subscriure tres convenis marc per a aquests plans 
educatius de l’entorn amb diverses associacions, que a 
la fi van suposar subvencions directes a determinades 
entitats, sense que es donés cap dels supòsits que empa-
ra el fet d’obviar la necessària i prescriptiva publicitat. 
A més, l’objecte de les subvencions és molt genèric i 
permet la concurrència pública. I les altres subvencions 
atorgades mitjançant convenis incompleixen el text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la 
Llei general de subvencions. I a això ja hi estem massa 
acostumats, que de convenis d’aquesta mena en veiem 
per totes bandes.

Com a conclusió, jo diria que és evident aquesta manca 
de planificació, programació i coordinació que recull el 
seu mateix informe, tot i que el conseller d’Educació 
presumeix de la seva afició i expertesa a l’organització 
de la planificació i als quadres de comandament. Això 
ho diem, millor dit, ho constatem nosaltres. Són molts 
diners, i ens els juguem en un camp on tots hem consi-
derat que és essencial, que és el camp de l’educació. 

Si la frivolitat i superficialitat amb què es treballa en 
un tema de petit abast, com és el programa que avui 
analitzem..., i aquesta és la tònica en la gestió de l’edu-
cació del país, els avancem que, sincerament, tenim 
seriosos dubtes de com s’aplicarà la Llei d’educació 
de Catalunya.

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Pifarré. Per part del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula 
l’il·lustre diputat senyor Jordi Terrades.

El Sr. Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Començaré pel final, eh? En qual-
sevol cas, les recomanacions –senyors síndics...– que 
fa la sindicatura en el seu informe són recomanacions 
que ens semblen lògiques, fins i tot jo crec que algunes 
de les conclusions a què s’arriba, en concret pel que fa 

referència als plans educatius d’entorn..., justament les 
avaluacions que ja s’estan fent van en la línia que indi-
ca la sindicatura. Per tant, des d’aquest punt de vista, 
nosaltres li donem suport, i, a més a més, en la resolució 
que aprovarem com a continuació d’aquesta sessió li 
donarem ple suport, les aprovarem; i, per tant, instarem 
el departament que les segueixi.

De l’informe de fiscalització del programa pressupos-
tari que s’analitza, que són els Serveis complementaris 
a l’educació –n’ha fet esment el senyor Pons també 
en l’explicació del seu informe–, estem parlant d’unes 
obligacions reconegudes de 138 milions d’euros, dels 
quals un 74 per cent gairebé, és a dir, 102 milions d’eu-
ros corresponen als serveis de transport i menjadors 
escolars, que no han tingut, pel que fa a les recomana-
cions i l’anàlisi que s’ha fet, unes recomanacions es-
pecífiques. Sí que hem parlat del transport..., jo no en 
volia parlar, però ja que s’ha mencionat... Sí que s’ha 
parlat del transport de persones discapacitades a Bar-
celona, diríem, que no s’havien seguit tots els procedi-
ments. Segurament, no li dic pas que no, algunes rutes 
van que dar desertes. Ara, els nens i les nenes que havien 
d’anar als centres especials s’havien de transportar, sí 
o sí. Per tant, jo crec que en aquest cas, doncs, el que 
calia fer era transportar aquests usuaris, aquests nens i 
nenes, als centres.

Dit això, jo crec que la resta d’actuacions que formen 
part del programa de Serveis complementaris a l’edu-
cació són accions destinades a millorar el rendiment i 
la integració d’alumnes amb dificultats i pertanyents a 
entorns socioeconòmics desfavorits, i amb dificultats. 
Vet aquí, des del nostre punt de vista, el fil conductor 
d’aquest programa, o d’aquests programes, el relat d’a-
quests programes.

Podem parlar de les unitats d’escolarització compartida. 
El resultat de la..., això es diu en l’informe, jo almenys 
així ho he llegit, eh? El resultat de la revisió de la do-
cumentació presentada ha estat satisfactori; per tant, 
no hi ha cap incidència destacable amb les entitats que 
fins avui, o en aquell exercici, havien realitzat aquesta 
tasca. 

Dit això, i atenent a les recomanacions de l’informe de 
fiscalització, el Departament d’Educació ha iniciat un 
procés de licitació del servei d’atenció educativa com-
plementària per tal de garantir la concurrència de les 
entitats i empreses que tinguin solvència tècnica per tal 
de prestar aquests serveis. Però, en qualsevol cas, el que 
jo vull destacar és que en l’exercici 2007, del resultat de 
la revisió de la documentació presentada per les unitats 
d’escolarització compartida, el resultat ha estat satisfac-
tori i no hi trobem cap incidència destacable pel que fa 
a les entitats que han realitzat aquesta tasca.

Vull parlar dels plans educatius d’entorn. I no són ac-
tuacions deslligades, no?, allò, una amalgama, que s’ha 
dit aquí, d’actuacions que ha fet el departament. Ja els 
he dit que el fil conductor és actuar amb alumnes amb 
dificultats i que pertanyen a entorns socioeconòmics 
desfavorits. Hem de pensar que, a més a més, l’any 
2007 el nostre país..., o va ser un dels anys que en el 
nostre país hi va haver una eclosió d’alumnes provi-
nents també d’altres països.



Sèrie c - núm. 707 dIARI de SeSSIonS del PARlAMenT de cATAlUnYA 19 de gener de 2010

25

SeSSIÓ nÚM. 24.1 coMISSIÓ de lA SIndIcATURA de coMPTeS

Els plans educatius d’entorn, per la seva pròpia natura-
lesa, actuacions destinades a afavorir la integració de 
persones amb risc d’exclusió..., doncs, aquestes actua-
cions són delicades. Jo crec que la gestió administrativa 
està subjecta a un seguit de condicionants que requerei-
xen un tractament específic, no? Jo crec que tampoc, a 
més a més, no és estrany que no s’hagi fet un concurs 
públic per seleccionar els ajuntaments, amb qui es con-
venien aquests plans d’entorn, almenys en el procés 
inicial d’implantació d’aquesta figura.

El que calia era seleccionar les zones on hi havia més 
immigració, les zones que hi havia més risc d’exclusió i 
també les zones on l’entorn social –ciutadania, entitats, 
empreses, autoritats locals– tingués una elevada sensi-
bilització envers aquest tema. I aquest era l’objectiu, 
el primer objectiu dels plans educatius d’entorn, és a 
dir, aconseguir èxit educatiu per a tothom, aconseguir 
treballar per la cohesió social. El curs 2006-2007, 51 ajun-
taments; el curs 2007-2008, 71 ajuntaments.

I, a més a més, jo crec que tampoc és estrany que no 
hi hagi homogeneïtzació pel que fa als recursos que es 
destinen a cada pla educatiu d’entorn. El que cal és, 
en atenció al tractament particular i individualitzat de 
cada una d’aquestes unitats –el que des del nostre punt 
de vista, per tant, és una interpretació apolítica, és sub-
jecte, evidentment, a la disconformitat–, el que calia és 
analitzar cada un d’aquests plans educatius d’entorn per 
tal d’assignar-li els recursos.

El curs 2006-2007 estàvem parlant del segon any que 
s’estaven tirant endavant aquests plans. Diguem que 
probablement és difícil en el primer o en el segon any 
començar a mesurar l’assoliment d’objectius; estem 
parlant d’actuacions socials que requereixen un cert 
assentament, un cert «poso», entre cometes. Ja han 
passat uns quants anys des que es van posar en marxa 
aquests plans, i justament aquest any, l’any 2009, s’han 
començat a avaluar els resultats dels plans educatius 
d’entorn, pel coneixement que en tenim nosaltres, bas-
tant en la línia del que està indicant la sindicatura, i amb 
el compromís d’anar actualitzant aquestes avaluacions, 
per part del departament però per part també dels ajun-
taments que en formen part, cada tres anys.

Podríem parlar també dels plans de millora de qualitat 
dels centres educatius. Estem parlant una vegada més 
de situacions que no són habituals. Aquí hi han parti-
cipat dos tipus de centres, aquells centres que tenen un 
elevat índex de fracàs escolar. Per tant, és evident que 
això no té una baremació des d’un punt de vista públic, 
de concurs públic, no?, en tot cas surt, justament, de 
l’anàlisi del que passa en cada un dels centres educa-
tius del país i dels resultats que es produeixen en cada 
un d’ells. Però en aquest mateix programa sí que n’hi 
havia un que era subjecte a convocatòria pública, que 
eren, justament, els centres que estaven a l’altra banda, 
no?, aquells centres que tenen uns plans d’estratègia de 
millora; i aquests han estat seleccionats d’acord amb 
una convocatòria pública.

Podríem parlar també de les entitats col·laboradores dels 
plans educatius d’entorn. Probablement m’hi havia 
d’haver referit quan parlàvem d’aquests. I ho diu l’in-
forme, no?, es va signar al març del 2006 amb diversos 

departaments –en concret quatre departaments més la 
Secretaria General de Joventut– un acord entre el Go-
vern de la Generalitat, en aquest cas, representat pel 
conseller primer del Govern, amb diverses entitats que 
també s’han mencionat aquí. Es va signar un conveni 
de col·laboració amb uns recursos, en tot cas, tot i que 
és veritat que l’informe indica... (L’orador estossega.) 
Disculpin, manca de concurrència... (L’orador estos-
sega. Veus de fons.) Senyor síndic, no em doni idees... 
(Rialles.) Malgrat que s’ha mencionat que hi ha hagut 
una manca de concurrència pública, no és menys cert 
que aquí estem..., allò, el peix que es mossega la cua. 
Se signa un conveni amb diverses entitats; difícilment 
es pot fer després una concurrència pública.

Bé, en qualsevol cas, i atès l’estat de la meva veu, que 
espero que es recuperi per al proper informe de fis-
calització a què ens sotmetran, dir-los que aprovarem 
que el departament apliqui en els seus procediments de 
gestió les recomanacions efectuades per la Sindicatura 
de Comptes.

El president 

Moltes gràcies, senyor Terrades. Passem al Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; té la 
paraula la diputada senyora Maria Àngels Cabasés.

La Sra. Cabasés Piqué

Gràcies, president. Senyor síndic, moltes gràcies per 
aquesta presentació i per aquesta elaboració d’aquest 
informe, el qual valorem molt positivament, el seu con-
tingut, i en concret, doncs, compartim plenament amb 
la sindicatura... (Veus de fons.) Sí, sí, no, no... (Veus de 
fons.) No voldria pas que el diputat que m’ha precedit 
no tingués veu en el proper informe. Deia que el nostre 
grup comparteix plenament amb la sindicatura les re-
comanacions que fa en aquest informe.

Estem d’acord que per aquest programa cal una millora 
en la diagnosi, el disseny dels objectius, en l’avaluació 
ex post, que considerem molt rellevant, i en l’atorga-
ment de les subvencions del programa a què fa refe-
rència l’informe. I també creiem molt rellevant la reco-
manació que fa amb relació a la unitat d’escolarització 
compartida, en el sentit que s’han de garantir els criteris 
i objectius que garanteixen l’elecció de les millors enti-
tats per dur a terme les tasques encarregades.

Dit això, diem que l’informe, efectivament, posa de 
manifest diverses incidències que en les al·legacions, 
doncs, també veiem que el departament reconeix, en 
tant que ja el mateix departament explica diverses me-
sures que ja ha posat en marxa i que van justament en 
línia d’aquestes recomanacions.

Voldríem posar de manifest que pel que fa a les uni-
tats d’escolarització compartida, tot i que efectivament 
podria haver-hi una manca de directrius concretes, el 
Departament d’Educació ha iniciat aquest any per pri-
mera vegada un procés de licitació del servei d’atenció 
educativa complementària, que s’adjudica mitjançant 
procediment obert. Això ja ho hem sentit, ens ho ha 
explicat el diputat que ens ha precedit.
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Quant als plans d’entorn, i si considerem l’any 2007 da-
vant un increment important de necessitats socials i en 
pro de la integració de la cohesió social, doncs, el que 
calia inicialment era, justament, seleccionar les zones on 
hi hagués més risc d’exclusió i també les zones en un en-
torn social específic. Per la mateixa raó no ha de ser es-
trany que no hi hagi una homogeneïtzació dels recursos 
que s’hi destinin, malgrat que l’assignació de recursos 
s’hagi fet sistemàticament a partir d’una baremació.

I, per últim, amb relació als plans de millora de la qua-
litat, tot i que l’informe esmenta que no hi ha evidència 
dels criteris emprats per a l’assignació dels recursos 
als centres docents, cal dir que l’assignació dels recur-
sos als centres s’ha fet seguint uns criteris objectius, 
d’acord amb la grandària, complexitat de l’alumnat i 
qualitat del projecte, i han estat aplicats de la mateixa 
forma a tots els centres.

Per acabar, reiterar que estem davant d’un informe que 
mostra incidències, que el departament està treballant 
en la línia de les recomanacions, i, naturalment, doncs, 
reiterar l’agraïment a la sindicatura per aquest informe, 
i instar, com no pot ser d’una altra forma, el departa-
ment que segueixi la totalitat de les recomanacions que 
aquest informe posa de manifest.

Moltes gràcies, senyor síndic; moltes gràcies, senyor 
president.

El president 

Moltes gràcies, senyora Cabasés. Passaríem a la inter-
venció del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; té la paraula el diputat senyor Rafa López.

El Sr. López i Rueda 

Gràcies, senyor president. Donar la benvinguda al se-
nyor síndic i les gràcies pel seu informe. Jo crec que si 
parléssim i tinguéssim un intercanvi d’opinions de què 
demanaríem a una administració, doncs, a l’Adminis-
tració li demanaríem eficàcia, eficiència, una planifica-
ció correcta. I en l’àmbit contractual, que és una de la 
gran part del que vostè analitza, demanaríem allò típic: 
publicitat, objectivitat, concurrència pública i transpa-
rència.

Comencem i fem l’anàlisi del seu informe, que vostè 
ens ha presentat. Primer, la planificació. Vostè ens par-
la d’una manca de planificació; no ho diu així, això ho 
diem nosaltres, però quan llegim ens parla de les me-
mòries del programa, sobretot dels pressupostos que es 
presenten cada any aquí, al Parlament de Catalunya, i 
ens parlen del fet que no hi ha diagnòstic de la situació, 
que es confonen objectius estratègics i operatius, que hi 
ha una confusió general entre objectius, serveis, produc-
tes i activitats amb pocs indicadors. És a dir, la manca 
de planificació més absoluta –la manca de planificació 
més absoluta. La pregunta és, si no hi ha una correcta 
planificació, com podem parlar, per tant, d’eficàcia, efi-
ciència i una bona gestió? No en podem parlar.

El més, diguem-ne, fort de tot plegat és que, quan vos-
tès fan les consideracions, la resposta que vostès fan..., 
vostès fan les consideracions aquestes el 20 d’abril, la 
resposta del departament el 14 de maig és exactament 

que les indicacions de la Sindicatura de Comptes s’afe-
giran a les ja rebudes des del Departament d’Economia 
i Finances, i es tindran en compte en l’elaboració de les 
memòries del programa de pressupostos futurs. Quin és 
el primer pressupost futur? El d’aquest any. Si mirem, 
per tant, la memòria de programes de l’any 2007 i la 
memòria de programes de l’any 2008 veiem que els in-
dicadors no només no han augmentat segons les recep-
tes que vostès els van dir sinó que han disminuït; de vuit 
indicadors l’any 2007 hem passat a set indicadors l’any 
2008, pel Programa 424 –compte, pel Programa 424. És 
a dir, diem que farem una cosa i fem tot el contrari.

Però tampoc, per exemple, veiem que en aquesta man-
ca de planificació que té la Generalitat de Catalunya, 
concretament el Departament d’Educació, tampoc ve-
iem que hi hagi un desenvolupament de la normativa. 
I vostès ho han posat molt clarament a la seva pàgina 
número 16, quan parlen de les unitats d’escolarització 
compartida. Decret 299/1997, de 25 de novembre: han 
passat 4.439 dies exactament, encara no tenim la nor-
mativa de..., la normativa que ha de planificar i que ha 
de posar en marxa el decret; 4.439 dies i 2.227 des que 
el tripartit va agafar el Govern, que l’oposició això ho 
tenim comptat, cada dia que passa.

Sense normativa específica, per tant, malgrat que els 
responsables del Departament d’Educació ja han ma-
nifestat que posarien normativa. El mateix passa, per 
exemple, als plans educatius d’entorn. I en els plans 
educatius d’entorn vostès ens comenten, també a la seva 
pàgina 18, que els responsables del Departament d’Edu-
cació ja han manifestat que per al curs 2009-2010 la se-
lecció dels nous centres que s’incorporin a aquests plans 
educatius es farà mitjançant convocatòria pública.

Miri, l’única ordre de convocatòria pública sobre ba-
ses generals de subvencions del departament és l’ordre 
85/2009; l’única que tenim. És a dir, diu: «La incorpo-
rarem, 2009-2010.» I què diu? Una de les poques coses 
que diu sobre els plans educatius d’entorn, l’única, l’úni-
ca que diu, diu: «Cap de les activitats subvencionades no 
podrà formar part del Pla català de l’esport ni dels plans 
educatius d’entorn.» Fantàstic, és a dir, l’única que queda 
fora d’aquesta concurrència pública que ens deia. 

El departament diu una cosa, que vostès li recorden, i en 
fa una altra. Això el que provoca és una inseguretat jurí-
dica. Per què? Perquè no tenim un desenvolupament de 
la normativa que apliqui aquesta objectivitat necessària. 
A banda de la discrecionalitat que vostès comentaven. A 
mi em preocupa molt que de quinze ajuntaments a l’at-
zar, no?, diguem-ne, amb més de 200.000 euros de sub-
venció, en nou trobessin irregularitats. Un 60 per cent, 
no estem parlant d’un 20 per cent, una anècdota; no, 
estem parlant d’un 60 per cent dels ajuntaments. O que, 
per exemple, dels plans de millora de la qualitat vostès 
ens comenten a la seva pàgina 21 que: «No hi ha evi-
dència que l’assignació dels recursos als centres s’hagi 
fet seguint uns criteris o objectius públics transparents 
i aplicats de la mateixa forma a tots els centres.»

Però si algú de vostès està preocupat per tot això, això 
no és res, perquè ara ve la part d’irregularitats flagrants 
del departament. Primer, incompliment de l’article 141 del 
text refós de la Llei de contractes de les administracions 
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públiques. Ho ha comentat el portaveu de Convergència 
i Unió, sobre el transport escolar. Miri, l’article 141.a 
diu que: «Cuando el contrato no llegara a adjudicarse en 
un procedimiento abierto restringido por falta de licita-
dores o porque los presentados no hayan sido admitidos 
a licitación, siempre que no se modifiquen sustancial-
mente las condiciones originales del contrato.» El que 
podem veure és que aquí es van modificar substancial-
ment les condicions del contracte.

O podem veure les subvencions de col·laboració dels 
plans educatius d’entorn, amb una violació flagrant del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
en l’article 90 i l’article 90.3, quan parla de la publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com les causes en què 
la concurrència pública no és perceptiva. És a dir, un 
incompliment també del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, que també s’incompleix en 
l’article 94, en les subvencions que s’atorguen, i, compte, 
no estic parlant d’il·legalitat de les entitats sinó de la il-
legalitat, en tot cas, de la Generalitat de Catalunya, del 
Llegat de cultura gitana, fundació Save the Children i la 
Fundació Catalana de l’Esplai. Això ho podem unir, com 
podem parlar també de Rosa Sensat, amb l’incompli-
ment de l’article 21.2 de la Llei general de subvencions 
–article 21.2 de la Llei general de subvencions.

I vostès ho diuen. És a dir, ens saltem totes les lleis de 
contractes, que es regeixen pels contractes; totes, la de 
Catalunya, la de l’Estat i la de subvencions.

I després trobem dues formes de saltar-se la legalitat. 
Una, que ja és típica, i molt coneguda dels senyors i 
senyores diputades, que és la declaració d’urgència. Ja 
ho sabem, ho hem vist, per exemple, a la Llei de d’aco-
llida. Quina és la urgència? El que vota la majoria –el 
que vota la majoria. Una declaració d’urgència, en el 
cas del CEIP de Mediterrània, que cal recordar molt 
bé la sentència del 28 d’octubre del 1999 del Tribunal 
Suprem, quan ens diu exactament: «La urgencia me-
ramente subjetiva» –la urgencia meramente subjetiva– 
«no permite considerar urgente en forma objetiva lo que 
antes no lo era, ya que de aceptarse tal criterio podría 
quedar al arbitrio subjetivo lo que la norma configura 
como necesidad apremiante o circunstancia imprevisi-
ble.» Més clar, l’aigua; és a dir, que la urgència ha de 
ser objectiva i no per necessitats subjectives, com veiem 
cada dia en el Parlament de Catalunya.

Una altra forma és camuflar –i vostè ho ha comentat 
molt bé–; camuflar com a conveni de col·laboració un 
contracte d’administració especial, compte, d’una enti-
tat, de les joventuts d’una entitat, joventuts d’un sindicat 
molt proper, casualment, al partit del conseller. És a dir, 
estem –si em permet la declaració– davant d’una admi-
nistració digital, és a dir, que utiliza el dedazo, eh?, per 
dir-ho d’alguna forma, és a dir, aplica els contractes i 
se salta la legalitat per aplicar els contractes.

Què ens preocupa, senyor síndic? La manca de voluntat 
del departament. Miri, cinquanta-set observacions po-
dem recollir entre totes les observacions que fa, no el 
resum d’observacions que llegeixen alguns sinó en tot 
l’informe; cinquant-set observacions. En més del 50 per 
cent dels serveis hem trobat irregularitats; en més del 50 
per cent dels serveis que vostè analitza, un total de vint-

i-cinc serveis més els contractes, trobem irregularitats 
i incompliment clar de les recomanacions. Ens diuen 
que els plans educatius d’entorn aniran a concurrència 
pública; no hi han anat. Ens diuen que milloraran els 
problemes de programes; no els han millorat. 

I després, les al·legacions. Vostès només accepten una 
petita –una petita– part d’un punt de les al·legacions, és 
a dir, que més que al·legacions a nosaltres ens ha sem-
blat que són excuses.

Miri, jo li vull fer una pregunta molt clara. Si hem in-
complert l’article 141 del text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, si hi ha hagut 
incompliments de l’article 90 i 94 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya i si hi ha ha-
gut un incompliment de l’article 21 de la Llei general 
de subvencions, podem parlar, senyor síndic, que hi ha 
hagut clares il·legalitats en l’actuació del Departament 
d’Educació?

Gràcies, senyor síndic; gràcies, senyor president.

El president 

Moltes gràcies, senyor López. Passaríem al Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Per a la seva exposició, té la paraula el diputat 
senyor Daniel Pi.

El Sr. Pi i Noya

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, se-
nyor síndic, per la seva exposició i pel seu informe. Jo 
començaré la meva intervenció amb una consideració 
prèvia i tres consideracions a continuació. La prèvia és 
que podem analitzar un programa, perquè, afortuna-
dament, en aquests moments l’acció de la Generalitat 
s’organitza en programes, cosa que en altres èpoques no 
passava. Aquesta és una de les novetats que ha aportat 
el Govern d’entesa en el nostre país. Per tant, d’alguna 
forma... Afortunadament, avui en dia podem fer anàlisis 
de programes; abans, senzillament, hauria estat impos-
sible, perquè no es feia aquesta programació.

I les segones, o les tres consideracions serien sobre les 
característiques d’aquest mateix programa. En primer 
lloc, el fet que..., això que algú ha dit «una amalgama 
d’accions heterogènies». A l’hora de la veritat el que 
estem intentant fer és introduir uns mecanismes que 
permetin donar resposta a uns problemes que es donen 
en les nostres aules, i que són complexos i de difícil re-
solució. Per tant, aquí hi ha un seguit de figures que són 
noves, i precisament perquè són noves, a l’hora de tenir 
en compte com es fa la seva avaluació això s’ha de 
tenir en compte. En segon lloc, la complexitat afegida 
pel fet que això es faci moltes vegades en col·laboració 
amb ajuntaments i consells comarcals.

I un tercer punt: la urgència a vegades existeix. I el que 
hauria estat escandalós en el cas de Barcelona és que 
les persones amb disminució haguessin quedat sense 
transport; i davant d’això –davant d’això– la solució 
que va permetre que ni un sol dia es quedessin sense 
transport... Està molt bé que figuri l’observació en l’in-
forme de la sindicatura, però, en tot cas, el que hauria 
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sigut realment escandalós és que aquest problema no 
s’hagués resolt. 

També vull dir, però, que tot això són explicacions que 
s’han de tenir en compte, i que, si volen que utilitzem –i no 
és el lloc adequat per fer-ho– el llenguatge judicial, ho po-
dríem considerar atenuants, que no eximents –atenuants, 
que no eximents. Per tant, aquelles recomanacions que fa 
l’informe pel que fa a memòria, pel que fa a l’avaluació, 
pel que fa a la utilització en els casos en què sigui possible 
de manera correcta els mecanismes... Retiro «en els casos 
en què sigui possible». La utilització dels mecanismes 
de subvenció d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disposicions que s’hagin de desenvolupar, és evident que 
això és una qüestió que el Departament d’Ensenyament ha 
de fer, que, de fet, en alguna de les respostes que es donen 
es posa de manifest que s’ha començat a fer.

Però a mi el que em preocupa d’alguna de les inter-
vencions que hi han hagut prèviament és que algú que 
estigui veient-nos, seguint la compareixença, o algú que 
la llegeixi posteriorment en el diari de sessions tingui la 
sensació que l’informe que ens presenta la sindicatura 
és un informe que ho troba tot malament, absolutament 
tot malament. És que de la manera que han parlat alguns 
dels grups ho podria semblar.

Escoltin, llegeixin-se, si us plau, l’article 3.2, liquida-
ció del pressupost, i veuran que quan parla de transport 
escolar –pàgina 17– diu que la revisió feta és satisfac-
tòria; que quan parla de les unitats d’escolarització 
compartida –pàgina 20– diu que és satisfactòria; dels 
tallers d’estudi assistit –pàgina 28–, resultat satisfacto-
ri; funcionament del sistema educatiu –pàgina 9–, no 
hi ha detecció d’incidències; del programa «Material 
escolar per a tothom» –pàgina 30–, satisfactori; borses 
d’estudi projecte Orator –pàgina 30–, resultat satisfac-
tori; projecte Orator en si mateix –pàgina 31–, satis-
factori excepte el fet que l’adjudicació es va publicar 
tard –l’adjudicació, no el concurs, l’adjudicació, posem 
cada falta en el seu estricte valor–; l’aulari del camp 
d’aprenentatge granja escola –pàgina 32–, satisfactori; 
projecte Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social –34–, 
satisfactori; col·laboració Associació de Mestres Rosa Sen-
sat, hi ha un defecte de forma però la documentació de la 
justificació –pàgina 34–, satisfactori; programa Escoles 
viatgeres, pàgina 35; accés a la Hiperenciclopèdia ca-
talana, pàgina 35; camps d’aprenentatge, pàgina 37; 
auxiliars de conversa, pàgina 37; subvenció a entitats 
Prodis, pàgina 38; subscripció a revista Guix, pàgina 38; 
accés al Diccionari Coromines, pàgina 40, etcètera. 

Tot això, que també són coses d’aquestes que algú ano-
mena «amalgama» d’accions, dóna un resultat satisfac-
tori. Això també està en l’informe de la sindicatura. Per 
tant, alerta a treure o a pretendre donar a entendre que 
els informes de la sindicatura diuen allò que realment 
no diuen.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, senyor Pi. El senyor López, del Partit 
Popular, ha fet una pregunta al síndic. Per tant, té la 
paraula el senyor Pons.

El síndic Sr. Pons i Novell

Sí, gràcies. Bé, en efecte, a l’informe es posen de mani-
fest diferents incompliments de la normativa en matèria 
de contractació de subvencions, així com de la Llei de 
finances públiques, i, en general, i en els casos concrets 
descrits en aquest informe, tota vulneració dels prin-
cipis de publicitat, concurrència i objectivitat s’ha de 
considerar molt greu.

El president 

Moltes gràcies, senyor síndic. Hi ha alguna intervenció 
més? (Pausa.)

Procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2009, re-
ferent al Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent al 
2006 (tram. 256-00061/08)

Doncs, passaríem al següent punt, que és el procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2009, re-
ferent al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, corresponent al 2006. Primer, farà 
la presentació el síndic ponent, que és el senyor Pons. 
Quan vulgui té la paraula.

El síndic Sr. Pons i Novell

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors 
diputats... Bé, la sindicatura, també en compliment, com 
en el cas anterior, del seu programa anual d’activitats, 
ha fiscalitzat els comptes anuals del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya corresponents a l’exercici 2006. 

S’ha realitzat una fiscalització de regularitat que ha in-
clòs bàsicament dos aspectes: en primer lloc, la verifica-
ció de si els comptes anuals presenten la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i del resultat de les 
operacions del centre; i, en segon lloc, l’anàlisi del com-
pliment de la legalitat bàsica que és d’aplicació al Cen-
tre de Telecomunicacions, especialment en els àmbits 
economicofinancer, pressupostari i de contractació.

En l’exercici fiscalitzat els ingressos del centre van ser 
de 168,1 milions d’euros, dels quals 165,4 corresponi-
en a la xifra de negocis, i d’aquests, d’aquests 165,4, 
159,6 han estat facturats als departaments, entitats i or-
ganismes dependents de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest mateix exercici les despeses van ser de 170,5 mi-
lions d’euros; i, per tant, el resultat de l’exercici va ser 
negatiu, per un import de 2,5 milions d’euros.

De manera resumida, les observacions, les agruparé en 
dos grans grups: en primer lloc, en l’àmbit economico-
financer, i, en segon lloc, en l’àmbit de la legalitat.

Pel que fa a l’àmbit economicofinancer, la conclusió 
general que es desprèn de l’informe, que així es recull 
en aquest, és que en opinió de la sindicatura els estats 
financers presentats pel centre corresponents a l’exerci-
ci fiscalitzat representen raonablement la seva situació 
patrimonial a 31 de desembre de 2006 i els resultats 
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de les seves operacions en l’exercici acabat en aquesta 
data, tenint en compte les observacions que s’assenya-
len en l’apartat d’observacions d’aquest informe, de les 
quals ara passaré a destacar-ne les quatre que potser es 
podrien considerar com a més rellevants.

La primera és que la participació en Catalana de Tele-
comunicacions Societat Operadora de Xarxes, a 31 de 
desembre de 2006, estava sobrevalorada en 9,4 milions 
d’euros, tenint en compte el valor de participació un cop 
ajustats els estats financers de l’empresa.

En segon lloc, a 31 de desembre de 2006, el centre man-
tenia un saldo creditor de 9,6 milions d’euros per fac-
tures pendents de rebre, 2,1 dels quals corresponien a 
excessos de provisions de l’exercici 2006. De la resta, 
no s’ha obtingut observació suficient que permeti deter-
minar si corresponen a despeses meritades efectivament 
en l’exercici 2006.

En tercer lloc, el centre manté diversos litigis per les 
liquidacions rebudes per la taxa de reserva del domini 
públic radioelèctric per 1,9 milions d’euros. A 31 de de-
sembre de 2006 el centre tenia registrada una provisió 
de 0,3 milions d’euros per aquest concepte. En l’infor-
me, com a recomanació, s’assenyala que el centre hauria 
d’incrementar la provisió per als litigis derivats de la taxa 
per la reserva del domini públic radioelèctric, per tal que 
cobreixi l’import total reclamat per l’Administració.

I la quarta recomanació en l’àmbit economicofinancer 
que volia destacar és que el centre manté un litigi amb 
l’Agència Tributària referent a la liquidació de l’im-
post sobre societats de l’any 2000; l’import reclamat per 
l’Agència Tributària és 18,75 milions d’euros. El centre 
no ha creat cap provisió per a aquest concepte; per tant, 
en l’informe, com a recomanació, s’assenyala que seria 
convenient que el Centre de Telecomunicacions creés 
una provisió per cobrir la reclamació de l’Agència Tri-
butària per a l’impost de societats de l’any 2000.

Dintre de l’àmbit de la legalitat i de la gestió voldria 
assenyalar tres de les observacions que es contemplen 
en l’informe. 

La primera fa referència al fet que el compte d’aplica-
cions informàtiques dins de l’immobilitzat immaterial 
del balanç recull el cost de programaris, plataformes i 
llicències vinculats a diversos projectes. El saldo, a 31 de 
desembre de 2006, inclou, entre altres, 56,88 milions, 
corresponents al programari del projecte Administració 
Oberta de Catalunya, el projecte AOC; 21,17 milions a 
llicències d’ús de tecnologia SAP i llicències de la solució 
sanitària SAP IS-H MED, i 1,02 milions a la plataforma 
de tramitació electrònica.

Amb relació a aquest aspecte en l’informe s’assenyala 
el següent.

El Govern de la Generalitat va encarregar al centre l’exe-
cució del projecte AOC i va autoritzar que la contrac-
tació d’aquest encàrrec es fes a l’empara del contracte 
marc de serveis informàtics, subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i Debis Systemhaus GmbH, que posterior-
ment es va passar a anomenar T-Systems ITC Services 
España, Societat Anònima. Per portar a terme aquest 
encàrrec el centre va realitzar diversos encàrrecs a la 

societat T-Systems per un total de 79,24 milions d’eu-
ros, a l’empara del grup 3 de l’esmentat contracte marc. 
No obstant això, el centre no es va adherir a aquest 
contracte marc, per la qual cosa no podien adjudicar 
els contractes a la seva empara.

Els exercicis 2002 i 2003 els encàrrecs que va efectuar 
el centre per a la realització del projecte AOC –37,43 mi-
lions el 2002 i 35,31 milions el 2003– superaven els 
límits conjunts establerts pel grup 3 en el contracte marc 
per a totes les entitats adherides, que eren de 8,47 mi-
lions el 2002 i 8,71 milions el 2003. Per tant, el Cen-
tre de Telecomunicacions hauria d’haver licitat aquests 
contractes seguint els procediments establerts en la nor-
mativa sobre contractació que li era d’aplicació.

Dintre també d’aquest aspecte del balanç de l’immobi-
litzat immaterial d’aquesta partida, l’any 2003 el Centre 
de Telecomunicacions va adquirir un total de 21.607 lli-
cències de SAP i fins a 1.000 llicències de la solució 
vertical sanitària SAP IS-H MED, per 22,64 milions 
d’euros. D’acord amb l’autorització del Govern de la 
Generalitat, aquesta compra es va efectuar de forma 
directa a T-Systems, a l’empara del grup 3 del contracte 
marc abans esmentat. Pels motius que s’han exposat en 
el cas de l’AOC, el centre hauria d’haver licitat aquests 
contractes seguint els procediments establerts en la nor-
mativa sobre contractació que li era d’aplicació.

Del total d’aquestes llicències adquirides el 2003, l’any 
2004 el centre en va revendre 9.000 a T-Systems –de 
les 15.000 que feien referència a les llicències de la 
solució vertical sanitària. De les llicències restants, a 
31 de desembre de 2006, restaven sense ser utilitzades 
18.558 llicències SAP, que equivalen al 85,9 per cent 
de les adquirides, i les 6.000 llicències restants de la 
solució vertical sanitària SAP.

En l’informe, com a recomanació, s’assenyala que les 
adquisicions d’immobilitzat s’han de fer d’acord amb 
una programació detallada que inclogui la seva posada 
en funcionament, per evitar situacions de no-utilització 
dels béns adquirits, com la produïda en l’adquisi ció l’any 
2003 de les llicències de SAP i de la solució vertical 
sanitària SAP IS-H MED, que a 31 de desembre, com 
he acabat d’esmentar, no s’havien utilitzat.

Una vegada explicat aquest aspecte, aquest primer as-
pecte dintre de l’àmbit de legalitat, inclòs dintre del 
compte d’aplicacions informàtiques de l’immobilitzat 
immaterial, unes altres dues observacions, ja de manera 
molt més breu dintre de l’àmbit de la legalitat, són les 
següents.

La primera és que el pressupost liquidat corresponent a 
l’exercici 2006 ha estat molt inferior a l’aprovat, perquè 
diverses inversions que s’havien previst no es van portar 
a terme. En l’informe estan detallades aquestes inversi-
ons programades que no es van arribar a realitzar.

I, en segon lloc, pel que fa a la contractació, que era un 
dels objectius de l’informe, la conclusió a què s’arriba 
és que el centre ha complert raonablement en l’exer-
cici 2006 la legislació en matèria de contractació que 
li és d’aplicació, tot i que en la fiscalització de la con-
tractació s’han posat de manifest alguns incompliments 
relacionats, entre altres, amb la manca de publicació 
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d’alguns anuncis d’adjudicació, manca de justificació 
d’un procediment negociat sense publicitat i retard en 
la signatura d’un contracte.

L’informe referit al Centre de Telecomunicacions con-
clou amb un conjunt de recomanacions, algunes de les 
quals ja he anat assenyalant al llarg d’aquesta breu ex-
posició, que contribuirien, en opinió de la sindicatura, 
a la millora dels aspectes assenyalats en l’apartat d’ob-
servacions del mateix informe.

Moltes gràcies. Resto a la seva disposició per a qualse-
vol tipus d’aclariment.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, senyor síndic. Passaríem a les interven-
cions dels grups. En primer lloc, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; té la paraula la diputada se-
nyora Pilar Pifarré.

La Sra. Pifarré i Matas

Gràcies, president. Gràcies, senyor síndic, novament, 
pel seu informe. El que passa, que, com hem dit abans, 
els informes de vegades quan s’analitzen, doncs, els 
valorem una mica diferent, no?, depèn de l’informe i 
del seu contingut.

Jo, en aquest sentit, li haig de dir que per a mi ha estat 
una mica una sorpresa, perquè quan anava llegint al 
principi he arribat a mirar l’encapçalament de l’estu-
di; no sabia si parlàvem del 2003, del 2002 o d’alguns 
anys anteriors.

La segona apreciació és que llegia una mera descripció 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, i, aleshores, fins al final –fins al final– no 
he trobat realment el que com a funció pròpia de la Sin-
dicatura de Comptes, doncs, es detecta –es detecta– en 
la fiscalització d’aquest expedient.

Resumeixo aquesta tercera part, que jo, d’alguna manera, 
qualificaria com de manca d’austeritat i mala gestió. 

Les despeses i contractació del personal el 2006 con-
fessen 223 persones, que vol dir un increment respecte 
al 2005 del 26 per cent. A més, sabem la gran quanti-
tat de persones externes contractades pel CTiTI que hi 
treballen amb caràcter permanent; i si algú coneix la 
legalitat sap que això és del tot irregular, altra cosa és 
que es passi de les normes i de les pròpies lleis.

L’increment es justifica, l’increment que diu l’informe 
es justifica per la contractació de gestors de projectes, 
que fins al 2005 eren tasques realitzades per T-Systems. 
El nou contracte marc amb T-Systems significa un nou 
model de gestió de les tecnologies de la informació i 
comunicació amb un major control de la Generalitat, 
cosa que no vol dir necessàriament que la gestió mi-
llori, tot al contrari; això no ha suposat tampoc menys 
contractació externa. La mateixa pàgina 39 de l’infor-
me cita textualment: «La major part dels ingressos dels 
serveis centrals estan contractats pel CTiTI a operadors 
privats.» 

Al setembre del 2005 s’acorda aprovar per al director 
gerent una retribució addicional de 20.000 euros, perquè 
s’havien complert objectius definits el 2004, i, a més, un 
altre complement específic, un altre complement, per a 
objectius de 20.000 euros més per a l’any 2005 i els se-
güents anys. I resulta que la Llei 11/2004 diu que: «L’es-
tabliment de les retribucions variables en funció del com-
pliment d’objectius ha d’incloure objectius pressupostaris 
que han de ser informats favorablement pel Departament 
d’Economia i Finances i el Departament de Governació 
i Administracions Públiques.» Aquests departaments no 
disposen d’aquesta documentació ni han emès cap infor-
me favorable. Sols hi ha un document del Centre de Tele-
comunicacions, del CTiTI, que diu que s’han complert els 
objectius que el director general havia d’assolir el 2004. 
Bé, entendran que això és transparència en quantitat.

Pel que fa al tema de contractació, dels 29 contractes 
de consultoria i assistència, 10 d’aquests 29 ho són 
pel procediment negociat sense publicitat. Dels 40 con-
tractes de serveis, 22 ho són pel procediment negociat 
sense publicitat. Dels 41 contractes de subministrament, 
27 ho són pel procediment negociat sense publicitat. 
Dels 35 con tractes superiors a 1 milió d’euros, en 11 
no s’ha fet pública encara l’adjudicació. Els terminis 
d’execució no es compleixen.

El procediment negociat per raó d’exclusivitat, que és 
un cas molt especial, no incorpora la preceptiva justi-
ficació d’aquesta exclusivitat, ni el plec de clàusules 
administratives particulars: la publicació de les adju-
dicacions superiors als quaranta-vuit dies amb falta de 
certificació, despesa amb falta de certificació, amb falta 
de la despesa, de la incoació de l’expedient i de la pu-
blicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Els contractes de consultoria i assistència s’han signat 
seixanta-cinc dies després de la seva adjudicació, i es 
van publicar cent vint dies després de l’adjudicació, en 
lloc dels quaranta-vuit dies establerts. En un expedient 
de modificació d’un contracte administratiu especial 
van transcórrer tretze mesos fins que es va fer aquesta 
modificació.

Bé, no els haig de parlar massa més. Les conclusions 
són que –i això ho diu la Sindicatura de Comptes– el 
CTiTI no elabora un programa d’actuacions, inversions 
i finançament amb el contingut previst a la normativa; el 
pressupost liquidat el 2006 és molt inferior a l’aprovat, 
perquè moltes inversions no s’han dut a terme. Con-
cretament, s’ha executat un 56 per cent de les despeses 
pressupostades, i solament un 4,8 per cent de les inver-
sions pressupostades.

Mirin, un exemple sorprenent d’aquesta manca de ges-
tió eficient. A 31 de desembre del 2006, resulta que res-
taven sense ser utilitzades 18.558 llicències SAP, que 
vol dir que el 85,89 per cent de les llicències adquirides 
encara no s’havien utilitzat; i les 6.000 del SAP IS-H 
MED, propietat del CTiTI, tampoc s’havien utilitzat. 

En resum, des del nostre punt de vista, manca d’auste-
ritat en la despesa corrent i de personal, irregularitats 
administratives, manca d’execució del pressupost, però 
això sí, molta publicitat i propaganda. És a dir, fum i res 
concret, malgrat molts powerpoints en color.
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Mirin, saben què els dic per acabar? Que, malgrat les 
mesures de regeneració democràtica, transparència i 
anticorrupció que el Govern va incorporar a la Llei de 
mesures fiscals i financeres per a totes les administra-
cions, té molta feina, però el primer que ha de fer és 
començar a netejar a dintre de casa seva.

Gràcies, president, senyores i senyors diputats; gràcies, 
síndic.

El president 

Gràcies, senyora diputada. Passaríem al torn del Grup 
Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi: té la pa-
raula el diputat senyor Jordi Terrades.

El Sr. Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Segurament, aquest és un dels in-
formes –ho hem estat dient tota la tarda, no?– que en 
funció de qui intervé l’analitza de manera diferent. Pro-
bablement, aquest és un dels que analitzarem molt de 
manera diferent, perquè, escoltant la senyora Pifarré, la 
diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula, crec 
que hem llegit dos informes diferents, no? 

Jo crec que les conclusions de l’informe són prou clares. 
Pel que fa a l’àmbit economicofinancer, la conclusió és 
que els estats financers representen la situació patrimo-
nial del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació en l’exercici 2006, i representen també 
els resultats de les seves operacions econòmiques. I, 
pel que fa a l’àmbit de la legalitat i de la gestió, a la 
conclusió que arribem és que el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació ha complert 
raonablement la legislació en matèria de contractació 
durant l’any 2006.

Diu: «Ens ha sorprès analitzar, llegir aquest informe.» 
Escolti, sí, el meu grup parlamentari s’ha sorprès d’al-
guna de les coses que deia aquest informe, eh? Justa-
ment perquè ha posat al damunt de la taula quelcom que 
ja se n’havia estat parlant i que, fruit de l’operativa de 
l’Administració Oberta de Catalunya, doncs, s’ha posat 
al damunt de la taula, i tenim l’oportunitat de valorar-ho 
i analitzar la gestió.

El Govern de la Generalitat va encarregar al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació l’exe-
cució del projecte de l’Administració Oberta de Catalu-
nya, un acord de govern de l’any 2001. El desenvolu-
pament d’aquest projecte de l’Administració Oberta de 
Catalunya ha costat entre els anys 2002 i 2003, segons 
se’ns diu en l’informe, una mica més de 79 milions d’eu-
ros. Aquest projecte es va encarregar a T-Systems i incloïa 
desenvolupar tres portals, com vostès saben. D’aquests 
tres portals, només n’ha funcionat correctament un; els 
altres dos a finals del 2003 mostraven moltes mancances, 
eren deficients i a nivell tècnic no presentaven els nivells 
de rendiment previstos. S’han hagut de reconceptualit-
zar, s’han hagut d’esmerçar recursos perquè al final al-
gun d’aquests funcionés a satisfacció de l’usuari.

Però, en qualsevol cas, per analitzar i per contextualit-
zar el projecte de l’Administració Oberta de Catalunya, 
que aquest informe ens dóna oportunitat de parlar-ne, 
hem de recordar que la Generalitat ja havia externa-

litzat la informàtica corporativa de la Generalitat amb 
la venda del Centre Informàtic de la Generalitat a una 
empresa privada, que en el seu moment, doncs, ja va 
provocar molt d’enrenou. Aquest contracte, tal com 
se’ns ha dit, es va adjudicar quasi en exclusiva, per no 
dir en exclusiva, a Debis Systemhaus, que després va 
ser T-Systems.

Tot i que la sindicatura ja ens diu en el seu informe que 
l’abast d’aquest no inclou la fiscalització en la seva totali-
tat del contracte marc de serveis informàtics subscrit entre 
la Generalitat i l’esmentada empresa, sí que en l’informe 
d’avaluació de la gestió realitzada pel Govern, el canvi 
de govern que es va produir, una etapa de governabilitat, 
de Convergència i Unió, a l’actual, tres partits que recla-
men..., catalanistes i d’esquerres... Més ben dit, no va ser 
un informe d’avaluació que va fer el Govern, sinó que 
es va encarregar a persones externes; ja s’indica va 
que el procés d’adjudicació va ser irregular. El mateix dia 
que s’aprovava l’acord de Govern, T-Sys tems - Accenture 
presentava una oferta tècnica i econòmica que el CTiTI 
acceptava sense cap informe previ.

S’ha dit: «L’actuació del CTiTI durant el 2006 va ser 
escandalosa.» Això s’ha dit aquí, constarà en el diari 
de sessions. No, no, el que va ser escandalós va ser allò 
altre, eh? No es van respectar els principis de publicitat 
i concurrència, es va fer un abús abusiu de facturació, 
pels conceptes que s’han esmentat, el del grup 3, de nous 
desenvolupaments. De fet, els límits conjunts en el con-
tracte marc per a totes les entitats adherides eren, l’any 
2002, quasi 8 milions i mig d’euros, i ja només el pro-
jecte d’Administració Oberta va significar 37 milions..., 
una mica més de 37 milions d’euros. I l’any 2003 aquest 
límit del conjunt de totes les entitats adherides era de 
8.700.000 euros, i el projecte de l’Administració Oberta 
de Catalunya ja es va emportar més de 35 milions d’eu-
ros. En total, aquests 79,2 milions d’euros. 

Però el més sorprenent –i això sí que des del meu punt 
de vista i del grup parlamentari del qual formo part és 
escandalós– és que d’aquests 79 milions d’euros un to-
tal de 56 milions d’euros, és a dir, el 71 per cent del 
cost del projecte es va subcontractar. Del que nosaltres 
deduïm que es va adjudicar el projecte..., que adjudi-
car el projecte a T-Systems va ser una forma d’acabar 
encarregant la feina a empreses i evitar els concursos a 
què obliga la llei.

També podríem parlar... I estem parlant d’una quantitat 
molt significativa: 79 milions d’euros. També podrí-
em parlar de les llicències que es van adquirir, també 
infringint la normativa, i que la gran majoria no han 
estat utilitzades, i que es va renegociar la seva recom-
pra per la mateixa empresa T-Systems. És a dir, cons-
tatació d’uns fets i d’una manera de fer en la gestió de 
la informàtica corporativa de la Generalitat pel que fa 
referència a aquest projecte de l’Administració Oberta 
de Catalunya.

Avui tan sols podem constatar aquesta manera de fer, no 
podem demanar responsabilitats polítiques per una ges-
tió mal feta, que, per cert, suposem que era del secretari 
del Govern, que era qui coordinava, segons totes les per-
sones consultades, el projecte, que era el que convocava 
les reunions de l’Administració Oberta de Catalunya.
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És evident que tenim dues visions diferents de l’anàlisi 
d’aquest informe de fiscalització que ha estat avui sot-
mès a consideració d’aquesta comissió parlamentària.

Gràcies, senyor president, senyor síndic.

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula la diputada senyora Maria Àngels Cabasés.

La Sra. Cabasés Piqué

Gràcies, president. Senyor síndic, moltes gràcies tam-
bé de nou per aquesta presentació i per l’elaboració 
d’aquest informe, que valorem molt positivament pel 
seu contingut. I també el valorem molt positivament, i 
probablement, doncs, el nostre discurs també serà molt 
diferent a la primera de les intervencions, perquè, tal 
com diu l’informe, els estats financers representen rao-
nablement la situació patrimonial a 31 de desembre del 
2006, i, a més a més, el centre ha complert raonable-
ment amb la legislació en matèria de contractació que 
li és aplicable. Per tant, valorem molt positivament la 
tasca d’aquest centre.

Quant a les recomanacions de l’informe, i que compar-
tim plenament, doncs, indicar que el centre està treba-
llant ja en la línia que apunta l’informe fins i tot abans 
de conèixer el contingut d’aquest informe, per la qual 
cosa valorem, i volem que en quedi constància, que la 
tasca que està realitzant el centre és molt positiva. Per 
exemple, de tal manera que, per una banda, està realit-
zant l’inventari d’actius adquirits per compte de la Se-
cretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informa-
ció en exercicis anteriors amb l’objectiu de transferir-los 
cap al patrimoni de la Generalitat. S’ha formalitzat en 
escriptura pública la venda de la participació del 25 per 
cent en la societat Catalana de Telecomunicacions, CT-
SOXSA, que romania titularitat del centre des de l’inici 
del procés de privatització de la xarxa corporativa de 
veu iniciada l’any 1999. S’han regularitzat prop de 2,1 
milions d’euros d’excés de provisions de despesa, de 
serveis de veu i dades, com a conseqüència del procés 
de validació de les discrepàncies en la facturació emesa 
pels proveïdors dels serveis centrals. Per esmentar algu-
nes de les actuacions relacionades amb les observacions 
i les recomanacions.

En relació amb el litigi amb l’Agència Tributària, el 
centre no ha dotat cap provisió, però ho ha recollit cada 
any en la memòria dels comptes anuals, tot i que, en 
l’opinió de la direcció del centre, l’acte administratiu 
podria no ajustar-se als principis comptables, i, per tant, 
s’espera un resultat satisfactori en el recurs interposat 
per l’entitat davant l’Agència Tributària, en data 28 d’a-
gost del 2006.

De l’informe sí que voldríem, doncs, ressaltar i fer re-
ferència explícita, en l’àmbit de la legalitat i la gestió, 
a la partida que figura en el balanç, en l’actiu del ba-
lanç com a immobilitzat immaterial, i que fa referència 
a aplicacions informàtiques, una partida que recull el 
cost de programaris, plataformes i llicències vinculades 
a diversos projectes. Estem parlant del 2006, és una 

partida que figura en el balanç del 2006, i són projectes 
tots ells encarregats de forma directa a una única soci-
etat, T-Systems, i, per tant, amb l’incompliment greu 
de la normativa de contractació i la concentració de la 
compra en una única empresa. Mirin, això pot formar 
part de l’actiu d’aquest balanç, però diríem que forma part 
del passiu de l’actuació i de la gestió de l’últim Govern, 
doncs, de Convergència, pel que fa a aquesta partida.

En relació amb el programa AOC, va ser un encàrrec 
de la Generalitat al CTiTI, que va realitzar a l’empara 
d’un contracte marc entre la Generalitat i T-Systems, 
sense que fos legal, tenint en compte que el centre no es 
va adherir a aquest contracte marc, i, per tant, no podia 
adjudicar contractes sota aquest contracte marc.

Com ja hem dit, no es van seguir els procediments es-
tablerts en la normativa sobre contractació que li era 
d’aplicació. Als exercicis 2002 i 2003 els encàrrecs que 
va efectuar el centre per a la realització del projecte AOC 
superaven els límits conjunts establerts en el contracte 
marc per a totes les entitats adherides. Per tant, el centre 
hauria d’haver licitat aquests contractes seguint els pro-
cediments establerts en la normativa sobre contractació 
que li era d’aplicació. L’any 2004 un informe d’avalu-
ació –ja s’ha dit– de la gestió, encarregat i extern, ja va 
detectar la manca de concurrència i l’abús de facturació, 
així com l’excessiu cost del projecte AOC, derivat de la 
dispersió dels projectes informàtics. Aquesta és la histò-
ria del valor que figura en el balanç i, ho torno a repetir, 
sota la partida «aplicacions informàtiques».

Amb relació a les adquisicions de la llicència SAP, 
l’abril del 2003, que es preveien ser usades en l’àmbit 
financer i sanitari, volen posar en relleu que no ha estat 
així, que no es va prendre una decisió ni encertada ni 
en la línia de l’ús eficient dels recursos, ja que la manca 
de maduresa del projecte no ha fet possible el seu ús; 
i, per tant, s’han fet gestions de recompra i de rebaixa 
del cost de manteniment de les llicències. Actualment, 
l’estratègia de l’ens passa per adquirir les llicències en 
base al seu ús real, no a previsions.

És per tot això que el centre a partir del 2004 lidera el 
canvi en la gestió dels serveis informàtics de la Gene-
ralitat de Catalunya i evoluciona cap a..., evoluciona el 
model de monopoli d’aquests serveis, que fins llavors 
estava en mans d’un únic contracte marc, cap a un mo-
del on entren més proveïdors, millorant la concurrència, 
el control de la despesa i també assumint la gestió dels 
serveis informàtics centrals per part del centre.

Actualment, s’està desplegant un nou acord marc de 
maquinari digital que ha de permetre l’entrada de més 
empreses amb un model més fraccionat. Si bé el centre 
es configura com a entitat de dret públic sotmesa a l’or-
denament jurídic privat, en l’exercici de referència no 
percebia aportacions amb càrrec als pressupostos que 
contribuïen a cobrir el dèficit d’explotació de l’entitat, i, 
en conseqüència, restava exclosa de l’àmbit d’aplicació 
de la regulació pressupostària sobre despeses de perso-
nal, i no era exigible l’acompliment de les obligacions 
formals establertes en la legislació de pressupostos.

És per això que les quantitats percebudes per a l’acom-
pliment d’objectius eren absolutament legals, correctes 
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i, doncs, sotmeses sota la norma que li era d’aplicació. 
Fins i tot el Departament d’Economia, amb data 16 de 
juny del 2006, entén que la proposta és viable i, per tant, 
hi dóna el vistiplau.

Per acabar, doncs, estem davant d’un informe que posa 
de manifest la bona gestió de l’entitat, que actua en la 
línia marcada per l’informe, fins i tot abans de conèixer 
el seu contingut, amb una millora clara de l’eficiència 
i de l’eficàcia, i tenint en compte que s’han hagut de 
resoldre molts problemes, s’han hagut de netejar mol-
tes brutícies derivades de les decisions que en anteriors 
governs es van prendre.

Per part del nostre grup res més.

Moltes gràcies, senyor síndic, senyor president.

El president 

Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula el senyor Enric Millo.

El Sr. Millo i Rocher

Gràcies, senyor president. Agrair la presentació de l’In-
forme de fiscalització referent al Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació corresponent 
a l’any 2006. Vull començar la intervenció del nostre 
Grup Parlamentari Popular anticipant que nosaltres re-
colzem absolutament, perquè considerem molt vàlides, 
i les fem pròpies, per tant, totes les recomanacions que 
fa la Sindicatura de Comptes en aquest informe, però 
voldríem, si més no, doncs, matisar, o, en tot cas, posar 
de manifest la nostra preocupació per alguns aspectes 
concrets de l’informe que, al nostre entendre, encenen 
algunes alarmes que cal tenir presents.

No som tan optimistes com les dues intervencions que 
he escoltat darrerament quant al funcionament i la ges-
tió del centre, sinó que, bé, nosaltres no estem aquí per 
posar de manifest les coses que es facin bé, tot i que, 
evidentment, cal reconèixer-ho, sinó especialment per 
posar l’accent en aquelles que no es fan prou bé; és la 
nostra obligació, oi? I, per tant, és important tenir-les 
en compte.

En primer lloc, la sindicatura diu que..., en una de les 
seves recomanacions diu que el centre ha d’analitzar el 
seu compte de desenvolupament de projecte. En aquest 
sentit, he de dir que ens preocupa la quantitat de parti-
des que la sindicatura considera que no han estat degu-
dament aplicades dins el compte de desenvolupament. 
Així, doncs, no entenem com pot ser que s’hagin posat 
dins d’aquests 1,11 milions d’euros, que la sindicatu-
ra considera que no poden ser considerats despeses de 
recerca o de desenvolupament, i la sobrevaloració que 
fa el centre del CTSOX. Per nosaltres això denota una 
gran falta de rigor per part del centre.

La sindicatura també posa de manifest el fet que cal que 
s’incrementi la provisió per litigis que el centre té pel 
tema de la taxa de domini públic. En aquest sentit, no 
entenem tampoc i ens preocupa que quan el centre fa 
les seves previsions de despesa no reflecteixi en elles la 
realitat del que pot succeir, del que té obert o pendent, 
ja que no és acceptable que, si els valors reals liquida-

bles derivats dels litigis que tenia el 2006 pendents de 
resolució ja pujava a 1,9 milions d’euros, fes una pre-
visió de 0,2, o 0,29 milions d’euros; és voler amagar la 
realitat de la situació en què es pot trobar el centre en 
el moment en què es resolguin definitivament aquests 
litigis. I, per tant, si són en sentit contrari provocaria 
una situació financera molt preocupant.

En aquest mateix sentit, també volem posar de manifest 
el fet que el centre té pendent la resolució d’una recla-
mació de l’Agència Tributària pel que fa a l’impost de 
societats de l’any 2000, per valor de 8,75 milions d’eu-
ros, els quals tampoc surten reflectits enlloc, ja que no 
compten amb una corresponent previsió. Per tant, si fem 
la suma, aquests 10,67 milions d’euros a què el centre po-
dria haver de fer front en algun moment no estan previstos 
en cap cas, i únicament hi ha una partida de 0,29 mi-
lions d’euros per fer-hi front. La nostra preocupació és 
important, perquè si la situació de fer front a aquestes 
demandes es produís finalment, doncs, la situació, com 
he dit abans, seria realment greu.

Tal com diu l’informe de la sindicatura l’any 2003 el 
centre va adquirir un total de 21.607 llicències de SAP i 
15.000 llicències de SAP IS-H MED per 22,64 milions 
d’euros, d’acord amb l’autorització del Govern de la 
Generalitat. Aquesta compra es va fer de forma directa 
a T-Systems, a l’empara del grup 3 del contracte marc. 
Pels motius exposats en l’observació anterior, el centre 
hauria d’haver licitat aquests contractes seguint els pro-
cediments establerts en la normativa sobre contractació 
que li era d’aplicació. Del total de llicències SAP –ja 
s’ha esmentat abans també en aquesta comissió– ad-
quirides l’any 2003, l’any 2004 el centre va revendre a 
T-Systems 9.000 llicències SAP, de les IS-H MED; de 
les llicències restants, a 31 de desembre del 2006, res-
taven encara sense ser utilitzades 18.558 llicències SAP, 
que equivalen a un 85,89 per cent de les adquirides, i 
les 6.000 llicències propietat del centre.

Tenint en compte la importància del cost de totes aques-
tes llicències –22,64 milions d’euros–, sobta molt que 
més del 85 per cent de les llicències i el total de les 
pròpies que després de la venda de 9.000 a T-Systems 
li queden al centre a finals de l’exercici fiscalitzat no 
haguessin estat utilitzades, i fa que aflorin molts dubtes 
realment sobre la conveniència o no de gastar aquests 
diners en aquell moment –més de 22 milions d’euros– 
en la compra d’unes llicències que finalment no s’han 
fet servir. Llavors, era necessària aquesta despesa, o 
aquesta inversió? Per què es va fer en aquell moment 
si a l’hora de la veritat no es van utilitzar?

Creiem fermament que s’ha de ser molt més rigorós 
en la utilització del diner públic, en la despesa, quan 
es tracta d’aquest tipus d’operacions, i evitar el mal-
baratament. I l’única manera de poder garantir aquest 
rigor és, tal com diu la mateixa sindicatura en les seves 
recomanacions, elaborar una programació detallada de 
l’adquisició de l’immobilitzat, cosa que no es fa.

Una qüestió pinzellada amb relació al tema de personal. 
Una vegada més, ja ho hem vist en molts altres organis-
mes dependents de la Generalitat i fiscalitzats per aquesta 
sindicatura, pel que fa a les retribucions dels alts càrrecs 
dels organismes, en aquest cas l’exdirector gerent, trobem 
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que es paga una quantitat de diners important –40.000 
euros–, en concepte de retribucions per objectius, sense 
que enlloc del contracte laboral apareguin. Ja no entrem 
en la legalitat o no, la pregunta és: per què no s’hi posa? 
Què és el que s’amaga? Per què no es fan constar aquests 
elements en el contracte laboral? Entenem que és una 
qüestió important que cal també aclarir.

Tornant a la contractació, igual que passa amb altres 
organismes, com, per exemple, el que hem vist abans 
de GISA, se segueix sense complir la normativa vigent 
en totes les contractacions, ja que no en tots els casos 
durant l’any 2006 s’ha garantit el principi de concur-
rència i publicitat. També hi ha retard, com hem vist en 
altres informes anteriorment, en gran part de la signa-
tura dels contractes.

La normativa vigent obliga el centre a presentar un progra-
ma d’actuació d’inversions i finançament, però aquest 
organisme, almenys fins a l’any 2006, no l’ha elaborat. 
Cal, per tant, que el centre compleixi aquesta normati-
va, a més que un programa d’aquestes característiques, 
òbviament, i veient el que hem vist fins ara, és del tot 
necessari i seria possiblement la solució a moltes de les 
mancances que hem observat.

Finalment, m’agradaria referir-me també a un altre punt 
que al nostre grup li preocupa profundament, que és 
la baixa execució del pressupost del centre. En aquest 
cas, el 2006 tan sols es va executar un 56 per cent de les 
despeses pressupostades i un 4,8 per cent de la inversió 
real. Una execució baixíssima. I més, a més, si tenim en 
compte la importància d’aquest centre per al desenvolu-
pament econòmic de Catalunya i el bon funcionament 
de l’Administració pública catalana.

Per acabar, només ressaltar que el centre ha presentat 
al·legacions a aquest informe, però que la sindicatura no 
n’ha acceptat cap, d’elles. Per tant, cal donar el màxim 
rigor a les conclusions, que són, en primer lloc, que 
cal, efectivament, una gestió rigorosa del diner públic 
que el centre no fa, que cal més i millor planificació per 
part del centre, i que cal més i millor compliment de les 
normatives vigents, que s’han de complir sempre i en 
tot moment. Considerem greu l’incompliment d’aquests 
preceptes, i serem exigents, ho continuarem sent, com 
sempre, en el compliment de les recomanacions que 
s’aprovin previsiblement per aquesta comissió, així com 
en la correcció de les disfuncions detectades i adverti-
des en aquest informe.

Gràcies, senyor president.

El president 

Moltes gràcies, senyor Millo. Té la paraula, per part 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, el diputat senyor Daniel Pi.

El Sr. Pi i Noya

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, síndic, 
pel seu informe. Jo renunciaré a fer una intervenció so-
bre aquest punt, bàsicament perquè la meva intervenció 
només seria una reiteració del que ja ha dit el portaveu 
socialista, del que ha dit la portaveu d’Esquerra Repu-
blicana, i del que ja ha dit el portaveu del Partit Popular 

de Catalunya pel que fa a l’encàrrec..., a la despesa feta 
per l’encàrrec ordenat pel Govern en el desenvolupa-
ment del projecte d’Administració Oberta de Catalunya, 
i pel que fa a l’escassa conveniència d’efectuar la despe-
sa en l’adquisició de les llicències SAP. En aquest cas, 
en aquestes afirmacions coincidim absolutament amb 
el que ha dit el portaveu del Grup Popular.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies. El senyor síndic volia intervenir, ha de-
manat per intervenir. Té la paraula el senyor Pons.

El síndic Sr. Pons i Novell

De manera breu, que ja és molt tard. Jo només volia fer 
referència al fet que, en efecte, l’informe, com diu la 
portada, fa referència a l’exercici 2006. En fiscalitzar 
l’exercici 2006, en concret a l’apartat 3.2 del balanç, 
s’han analitzat, s’han fiscalitzat totes les partides del 
balanç, i en l’informe s’han destacat aquells incompli-
ments o aquelles actuacions que es consideraven més 
rellevants de destacar.

De la mateixa manera que, per exemple, en l’apartat 
3.2.11, de contingències, s’ha fet referència al tema de 
l’impost de societats de l’any 2000, o s’ha fet referèn-
cia a un contracte que es va resoldre el 17 de juny de 
2005, és a dir, a dates diferents a la de l’exercici 2006, o 
s’ha fet referència al tema de despeses de personal a uns 
acords de l’any 2005, al fiscalitzar dintre del balanç una 
de les partides, en aquest cas l’immobilitzat immaterial, 
ha estat necessari, per poder determinar d’on provenia el 
compte d’aplicacions informàtiques, ha estat necessari 
anar inclús més enllà, i ha estat necessari anar al 1999, 
2001, 2002, 2003 i 2004, amb l’únic objectiu de la sindi-
catura de poder fiscalitzar el 2006 i poder entendre, que 
no ha estat fàcil entendre tot aquest tipus de contractes, 
totes les partides del balanç; ha estat necessari analit-
zar d’on provenien algunes de les partides del balanç, i 
aquesta partida del balanç té el seu origen en anys anteri-
ors. I, per tant, com es fa en altres informes, que s’inclou 
informació anterior i posterior, es va considerar adequat 
incorporar aquest apartat a l’informe.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies. Abans de suspendre la comissió, recor-
dar que demà hi ha tot el dia per presentar les propos-
tes de resolució. I recordin que dijous, que en princi-
pi quedem convocats a la una del migdia, a banda de 
les propostes de resolució sobre els informes que avui 
s’han substanciat, hi han dues propostes de resolució 
presentades per grups parlamentaris que també se sot-
metran a votació, que, en tot cas, començaríem, doncs, 
per aquestes qüestions.

Per tant, quedem dijous a la una.

Se suspèn la sessió.

la sessió se suspèn a dos quarts de vuit del vespre i 
deu minuts.
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