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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 30/2012, sobre el Departament de la 
Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent 
al 2010
Tram. 256-00001/10

Obertura del procediment 
Reg. 306

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB-Fundació Privada, corresponent al 
període 2006-2010
Tram. 256-00002/10

Obertura del procediment 
Reg. 307

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00003/10

Obertura del procediment 
Reg. 309

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.
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ció 33/2012, sobre la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009
Tram. 256-00004/10

Obertura del procediment 
Reg. 488

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 35/2012, sobre el retiment de comptes 
dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2010 
i al 2011
Tram. 256-00005/10

Obertura del procediment 
Reg. 489

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.
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3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 34/2012, sobre Serveis Municipals de 
Montseny, SL, de l’Ajuntament de Montseny, 
corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10

Obertura del procediment 
Reg. 487

Acord: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

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



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 4

4. INFORMACIÓ

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Informe de fiscalització 30/2012, sobre el De-
partament de la Presidència, concepte pres-
supostari 227, Treballs per altres empreses, 
corresponent al 2010
Tram. 256-00001/10

 

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalitza-
ció núm. 30/2012, aprovat pel Ple de la Sindicatura, re-
latiu al Departament de la Presidència, concepte pressu-
postari 227, Treballs per altres empreses, exercici 2010.

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

Barcelona, 21 de desembre de 2012

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Genes-
cà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ig-
nasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari general 
de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb 
deliberació prèvia s’acorda per majoria aprovar l’infor-
me de fiscalització 30/2012, relatiu al Departament de 
la Presidència, concepte pressupostari 227, Treballs 
per altres empreses, exercici 2010. 

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

Barcelona, 13 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió  Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

Origen, objecte i finalitat 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, s’emet el present informe relatiu a la fiscalització de 
regularitat del Concepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, del Departament 
de la Presidència, exercici 2010. 
 
L’objecte d’aquest informe comprèn, per una banda la verificació de si la informació eco-
nomicofinancera del concepte pressupostari esmentat del Departament de la Presidència 
es presenta conforme als principis pressupostaris que li són d’aplicació i, per una altra 
banda, l’esmentat departament compleix la legislació vigent en el desenvolupament de la 
seva activitat. 
 
L’abast de la revisió efectuada té, doncs, un caràcter limitat, raó per la qual les conclusions 
no poden utilitzar-se fora d’aquest context ni extrapolar-se a la resta de l’activitat desen-
volupada pel Departament de la Presidència durant el període examinat. 
 
En les conclusions d’aquest informe es fan constar tant les observacions que es desprenen 
del treball de fiscalització com les recomanacions i mesures que el Departament ha d’em-
prendre per tal de millorar la gestió pressupostària en l’àrea examinada. 
 

Metodologia i limitacions a l’abast 

El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 
sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat 
necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe. 
 
El treball de camp va finalitzar el 30 de juny del 2012.  

 

 
1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS 

Funcions del Departament de la Presidència 

El Decret 421/2006, del 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat estableix en 
l’article 3.1 les funcions que corresponen al Departament de la Presidència i que són les 
següents: 
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• El suport directe i l’assistència al president o presidenta de la Generalitat, en el desen-
volupament de les seves funcions. 

 
• Les funcions de Secretaria del Govern, l’assessorament, la representació i la defensa 

jurídica del Govern i de l’Administració de la Generalitat i els organismes que en 
depenen així com la gestió de les publicacions oficials. 

 
• L’atenció ciutadana, la informació i difusió de l’activitat del president o presidenta de la 

Generalitat, del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de 
l’Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d’informació i gestió 
corporativa de la Generalitat. 

 
Aquestes funcions es van ampliar per l’article 3.1 del Decret 200/2010, del 27 de desem-
bre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

1.2.2. Estructura del Departament de la Presidència 

La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, 
estableix en l’article 12.1.n que correspon al president o presidenta de la Generalitat, en 
exercici de la direcció de l’acció del Govern, exercir, com a titular, la direcció superior del 
Departament de la Presidència, si no hi ha nomenat un conseller o consellera de la 
Presidència. 
 
En el període fiscalitzat era president de la Generalitat José Montilla i Aguilera fins que el 
23 de desembre de 2010 en va ser investit president Artur Mas i Gabarró. 
 
El Decret 93/2008, del 29 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, 
estableix l’estructura i organització del Departament en el període fiscalitzat, la qual va ser 
vigent fins que en el 2011 es tornà a reestructurar pel Decret 1/2011, del 4 de gener i 
posteriorment pel Decret 325/2011, del 26 d’abril. 
 
El Departament de la Presidència s’estructura en les unitats directives que es detallen a 
continuació juntament amb les persones que ocupaven el càrrec en el període fiscalitzat: 
 
a) Secretaria General de la Presidència: Isaías Táboas Suárez (del 30 de novembre del 

2006 al 9 de novembre del 2010) substituït per Laia Bonet Rull (del 10 de novembre al 
27 de desembre del 2010), substituïda per Francesc Homs Molist (nomenat el 29 de 
desembre del 2010). 

 
b) Secretaria del Govern: Laia Bonet Rull (del 24 d’abril del 2007 al 27 de desembre del 

2010). 
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c) Gabinet Jurídic de la Generalitat: Jaume Galofré Crespí (del 7 gener del 2004 a l’11 de 
gener del 2011) 

 
d) Secretaria per a la Unió Europea: Anna Terrón (del 27 de desembre del 2006 al 27 de 

febrer del 2010), substituïda per Albert Moreno Humet (del 2 març del 2010 al 4 de 
gener del 2011). 

 
e) Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid: José Ignacio Cuervo Argudín (del 12 

juny del 2007 a l’11 de gener del 2011) 
 
f) Secretaria General Adjunta: Jordi Menéndez i Pablo (del 29 d’abril del 2008 al 29 

desembre del 2010) 
 

1.2.3. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Unitats pressupostàries 

L’estructura organitzativa esmentada en l’apartat anterior es configura en el pressupost en 
diferents unitats pressupostàries tal com es detalla a continuació: 
 
• Gabinet i Secretaria General de la Presidència (PR01): 
 

PR0101: Delegació de Madrid i altres Secretaria General  
PR0102: Secretaria per a la Unió Europea 
PR0103: Direcció d’Anàlisi i Prospectiva 
PR0104: Direcció General de Coordinació Interdepartamental 
PR0105: Direcció General de Comunicació del Govern 

 
• Secretaria del Govern (PR02): 
 

PR0201: Secretaria del Govern 
PR0202: Gabinet Jurídic 

 
• Secretaria General Adjunta (PR03): 
 

PR0301: Gabinet Relacions Externes 
PR0302: Administració General 
PR0303: Subdirecció General d’Obres i Serveis 
PR0304: Direcció General Difusió Corporativa 
PR0305: Direcció General d’Atenció Ciutadana 

 
La fiscalització s’ha efectuat mitjançant la fiscalització horitzontal de les diferents unitats 
pressupostàries. 
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1.2.4. Normativa aplicable 

La normativa específica aplicable que s’ha tingut en compte en la fiscalització ha estat la 
següent: 

• Llei 7/1996, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
• Decret 57/2002, del 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, del 30 de se-

tembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 
 
• Decret 421/2006, del 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àm-

bit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat. 
 
• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
• Decret 93/2008, del 29 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència 
 
• Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern. 
 
• Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2010. 
 
• Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
D’igual forma també s’han tingut en compte altres normes generals referents a la contrac-
tació o als comptes pressupostaris que hagin pogut afectar el concepte fiscalitzat. 
 
 
 
2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE 

LA PRESIDÈNCIA  

La present fiscalització es limita al concepte pressupostari 227, Treballs realitzats per altres 
empreses corresponent a l’exercici 2010. No obstant això, per contextualitzar el pressupost 
fiscalitzat es presenta a continuació la Liquidació de l’exercici del capítol 2, Despeses de 
béns corrents i de serveis i de l’article pressupostari 22, Material, subministraments i altres, 
on s’inclou la despesa analitzada. 
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El Compte general del Departament de la Presidència presenta la Liquidació següent del 
capítol 2, despeses de béns corrents i de serveis, de l’exercici 2010: 

 
Quadre 1. Capítol 2: Despeses de béns corrents i de serveis 

Apli-
cació Concepte 

Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu

Obligacions 
reconegudes

Grau exe-
cució %

Pagaments 
efectius 

Pagaments 
pendents 

Pendent 
pagam. %

20 Lloguers i cànons 4.204.924,58 4.440.279,32 4.043.410,14 91,06 3.140.675,72 902.734,42 22,33

21 Conservació i re-
paració 2.088.852,80 1.841.073,01 2.800.851,82 152,13 1.869.290,94 931.560,88 33,26

22 Material, subminis-
traments i altres 40.285.859,22 40.589.425,60 36.979.409,89 91,11 24.238.729,32 12.740.680,57 34,45

23 Indemnitzacions 
per raó del servei 1.244.539,76 1.134.631,05 874.004,07 77,03 757.071,58 116.932,49 13,38

24 Despeses de 
publicacions 2.974.212,44 3.029.012,44 3.150.068,76 104,00 2.136.345,99 1.013.722,77 32,18

Total  50.798.388,80 51.034.421,42 47.847.744,68 93,76 32.142.113,55 15.705.631,13 32,82

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb l’agregació de les dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2010. 

 
En el capítol 2 detallat en el quadre anterior s’inclou l’article 22, Material, subministraments 
i altres, que es presenta a continuació: 

 
Quadre 2. Article 22: Material, subministraments i altres 

Apli-
cació Concepte 

Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Grau exe-
cució %

Pagaments 
efectius 

Pagaments 
pendents  

Pendent 
pagam. %

220 Material d’oficina 466.417,76 466.417,76 457.628,71 98,12 383.904,28 73.724,43 16,11

221 Subministraments 1.232.115,64 702.115,64 1.369.288,10 195,02 1.216.159,59 153.128,51 11,18

222 Comunicacions 6.806.473,20 6.361.473,20 1.224.770,20 19,25 908.062,22 316.707,98 25,86

223 Transports 105.614,06 75.614,06 109.040,37 144,21 84.768,51 24.271,86 22,26

224 Despeses d’asse-
gurances 5.500,00 5.500,00 2.279,47 41,44 2.279,47 - -

225 Tributs 146.533,67 98.773,11 149.214,32 151,07 80.943,19 68.271,13 45,75

226 Despeses diverses 10.178.294,30 8.457.518,20 7.798.532,78 92,21 5.121.904,51 2.676.628,27 34,32

227 Treballs realitzats 
per altres empreses 5.935.655,71 9.134.900,30 11.781.497,13 128,97 7.597.939,90 4.183.557,23 35,51

228 Serveis informàtics 15.409.254,88 15.287.113,33 14.087.158,81 92,15 8.842.767,65 5.244.391,16 37,23

Total 40.285.859,22 40.589.425,60 36.979.409,89 91,11 24.238.729,32 12.740.680,57 34,45

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb l’agregació de les dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2010. 

 
La Liquidació pressupostària del concepte 227, Treballs realitzats per altres empreses, in-
closa en el Compte general del Departament de la Presidència en l’exercici 2010, es de-
talla a continuació de forma agregada i per cada unitat pressupostària tal com figura en els 
comptes presentats. 
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Quadre 3. Concepte 227: Treballs realitzats per altres empreses (tot el Departament: PR01+PR02+PR03) 

Aplicació Concepte 
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu
Obligacions 

reconegudes
Grau exe-

cució %
Pagaments 

efectius 
Pagaments 

pendents 
Pendent 

pagam. %

227 001 Neteja i saneja-
ment 1.345.376,00 1.147.038,24 1.098.921,21 95,81 589.579,15 509.342,06 46,35

227 002 Seguretat 1.364.104,00 1.249.104,00 811.681,35 64,98 597.998,66 213.682,69 26,33

227 005 Estudis i dictà-
mens 862.571,73 845.791,73 247.671,69 29,28 129.968,62 117.703,07 47,52

227 007 0000 Gestió de centres 
i serveis - 1.280.730,96 6.858.330,76 535,50 4.683.214,80  2.175.115,96 31,71

227 007 0042 Gestió de centres 
i serveis (gene-
ració de crèdit) * - 1.964.345,03 - - -  - -

227 008 Intèrprets i tra-
ductors 124.120,00 119.120,00 102.005,63 85,63 68.229,07 33.776,56 33,11

227 011 Custòdia, dipòsit, 
emmagatzemat-
ge i destrucció - 94.600,00 93.794,10 99,15 56.786,76  37.007,34 39,46

227 089 0000 Altres treballs 
realitzats per 
altres empreses 2.239.483,98 2.399.350,52  2.535.485,76 105,67 1.456.368,79  1.079.116,97 42,56

227 089 0042 Altres treballs rea-
litzats per altres 
empreses (gene-
ració de crèdit) * - 34.819,82 33.606,63 96,52 15.794,05 17.812,58 53,00

Total 5.935.655,71 9.134.900,30 11.781.497,13 128,97 7.597.939,90 4.183.557,23 35,51

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb l’agregació de les dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2010. 
* El Compte general presenta de forma separada les partides pressupostàries acabades en 0000 i 0042. 

 
En el Departament de la Presidència el concepte pressupostari 227 figura en el Compte 
general per cada unitat pressupostària. A continuació es presenta el resum del concepte 
227 pel total de cada unitat pressupostària i seguidament el detall de cada partida:  

 
Quadre 4. Concepte 227, per unitats pressupostàries 

Unitat 
Descripció unitat 
pressupostària 

Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu

Obligacions 
reconegudes

Grau exe-
cució %

Pagaments 
efectius 

Pagaments 
pendents 

Pendent 
pagam. %

PR01 Gabinet i SG de la 
Presidència 910.094,12 921.814,12  756.311,16 82,05 538.481,01 217.830,15 28,80

PR02 Secretaria del Govern 278.680,00 350.714,36 245.611,32 70,03 153.306,51 92.304,81 37,58

PR03 Secretaria General 
Adjunta 4.746.881,59 7.862.371,82 10.779.574,65 137,10 6.906.152,38 3.873.422,27 35,93

Total 5.935.655,71 9.134.900,30 11.781.497,13 128,97 7.597.939,90 4.183.557,23 35,51

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010. 
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El detall de les partides pressupostàries per cada unitat pressupostària, tal com figura en 
el Compte general, és el següent: 

 
Quadre 5. Concepte 227, Gabinet i Secretaria General de la Presidència (PR01) 

Aplicació Concepte  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 

reconegudes 
Grau exe-

cució % 
Pagaments 

efectius 
Pagaments 

pendents 
Pendent 

pagam. % 

227 001 Neteja i sanejament  16.560,00 16.560,00 26.514,78 160,11 26.514,78 - - 

227 002 Seguretat - - - - - - - 

227 005 Estudis i dictàmens 226.234,12 260.454,12 33.640,00 12,92 33.640,00 - - 

227 007 Gestió de centres i 
serveis  - - - - - - - 

227 008 Intèrprets i traductors 18.000,00 13.000,00 7.178,78 55,22 6.732,11  446,67 6,22 

227 011 Custòdia, dipòsit, em-
magatzematge i des-
trucció - - - - - - - 

227 089 Altres treballs realit-
zats per altres empre-
ses 649.300,00 631.800,00  688.977,60 109,05 471.594,12 217.383,48 31,55 

Total 910.094,12 921.814,12 756.311,16 82,05 538.481,01 217.830,15 28,80 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010. 

 
Quadre 6. Concepte 227, Secretaria del Govern (PR02) 

Aplicació Concepte  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

efectius 
Pagaments 

pendents 
Pendent 

pagam. % 

227 001 Neteja i sanejament - - - - - - 

227 002 Seguretat - - - - - - 

227 005 Estudis i dictàmens 125.000,00 74.000,00 - - - - 

227 007 Gestió de centres i 
serveis - - - - - - 

227 008 Intèrprets i traductors - - 5.844,10 1.339,34 4.504,76 77,08 

227 011 Custòdia, dipòsit, emma-
gatzematge i destrucció - - - - - - 

227 089 0000 Altres treballs realitzats 
per altres empreses  153.680,00 258.646,54 222.911,17 136.173,12 86.738,05 38,91 

227 089 0042 Altres treballs realitzats 
per altres empreses 
(generació de crèdit) * - 18.067,82 16.856,05 15.794,05 1.062,00 6,3 

Total 278.680,00 350.714,36 245.611,32 153.306,51 92.304,81 37,58 

Imports en euros.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2010. 

* El Compte general presenta de forma separada les partides pressupostàries acabades en 0000 i 0042. 
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 Secretaria General Adjunta (PR03) Quadre 7.

Aplicació Concepte  
Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

efectius 
Pagaments 

pendents 
Pendent 

pagam. % 

227 001 Neteja i sanejament 1.328.816,00 1.130.478,24 1.072.406,43 563.064,37 509.342,06 47,50 

227 002 Seguretat 1.364.104,00 1.249.104,00 811.681,35 597.998,66 213.682,69 26,33 

227 005 Estudis i dictàmens 511.337,61 511.337,61 214.031,69 96.328,62 117.703,07 54,99 

227 007 0000 Gestió de centres i 
serveis - 1.280.730,96 6.858.330,76 4.683.214,80 2.175.115,96 31,71 

227 007 0042 Gestió de centres i 
serveis (generació  
de crèdit) * - 1.964.345,03 - - - - 

227 008 Intèrpret i traductors 106.120,00 106.120,00 88.982,75 60.157,62 28.825,13 32,39 

227 011 Custòdia, dipòsit, em-
magatzematge i 
destrucció - 94.600,00 93.794,10 56.786,76 37.007,34 39,46 

227 089 0000 Altres treballs realitzats 
per altres empreses 1.436.503,98 1.508.903,98 1.623.596,99 848.601,55 774.995,44 47,73 

227 089 0042 Altres treballs realitzats 
per altres empreses 
(generació de crèdit) * - 16.752,00 16.750,58 - 16.750,58 100,00 

Total 4.746.881,59 7.862.371,82 10.779.574,65 6.906.152,38 3.873.422,27 35,93 

Imports en euros.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2010. 

* El Compte general presenta de forma separada les partides pressupostàries acabades en 0000 i 0042. 

 
Les observacions que es desprenen de l’anàlisi dels quadres anteriors es detallen en els 
respectius apartats de fiscalització que es presenten a continuació. 
 
 
 
3. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

3.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010, aprova pel concepte 227, Secció de la Presidència, un pressupost inicial de 
5.935.655,71 €, que correspon a la suma de les tres seccions pressupostàries detallades 
en els apartats anteriors (vegeu el Quadre 4). 
 
Durant l’exercici 2010 el pressupost inicial aprovat ha augmentat en 3.199.244,59 € 
mitjançant nombroses modificacions de crèdit, les quals es resumeixen en el quadre 
següent: 
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Quadre 8. Modificacions de crèdit 

Aplicació Concepte  
Pressupost 

inicial
Transfe-

rències (+)
Transfe-

rències (–)
Altres modi-

ficacions 
Pressupost 

definitiu

227.001 Neteja i sanejament 1.345.376,00 - (198.337,76) - 1.147.038,24

227.002 Seguretat 1.364.104,00 - (115.000,00) - 1.249.104,00

227.005 Estudis i dictàmens 862.571,73 34.220,00 (51.000,00) - 845.791,73

227.007 0000 Gestió de centres i serveis - 1.280.730,96 - - 1.280.730,96

227.007.0042 Gestió de centres i serveis 
(generació de crèdit) - - - 1.964.345,03 1.964.345,03

227.008 Intèrprets i traductors 124.120,00 - (5.000,00) - 119.120,00

227.011 Custòdia, dipòsit, emmagatze-
matge i destrucció - 94.600,00 - - 94.600,00

227.089 0000 Altres treballs realitzats per altres 
empreses 2.239.483,98 298.866,54 (139.000,00) - 2.399.350,52

227.089.0042 Altres treballs realitzats per altres 
empreses (generació de crèdit) - - - 34.819,82 34.819,82

Total 5.935.655,71 1.708.417,50 (508.337,76) 1.999.164,85 9.134.900,30

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament de la Presidència. 

 
Durant l’exercici 2010 s’han tramitat les modificacions següents: 
 

• Transferències de crèdit: s’han efectuat trenta expedients de transferències de crèdit 
que afecten al concepte pressupostari fiscalitzat que en global augmenten crèdits en 
1.708.417,50 € i disminueixen crèdits en 508.337,76 €, i per tant el net de totes les 
transferències augmenten l’import pressupostat inicialment en 1.200.079,74 €. 

 
• Generacions de crèdit: en l’exercici s’han aprovat quinze expedients de generació de 

crèdit derivats d’ingressos nous no previstos, que han augmentat el crèdit del concepte 
227 en 1.999.164,85 €. 

 
Addicionalment a les transferències i generacions de crèdit, en l’exercici 2010 han afectat 
el crèdit pressupostari els conceptes següents, els quals no requereixen una tramitació 
formal d’expedient de modificació de crèdit: 
 
• Traspassos de crèdit: els traspassos s’efectuen en la mateixa partida del mateix pro-

grama i entre subcentres del mateix servei.  
 

Durant l’exercici s’han efectuat tretze traspassos de crèdit que han afectat el concepte 
pressupostari fiscalitzat. 

 
• Crèdits vinculats: bosses de vinculació que s’efectuen dins del mateix subcentre. L’ar-

ticle 3 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
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Catalunya per al 2010, estableix que en el capítol 2 els crèdits autoritzats vinculen per 
servei, programa i capítol.  

En l’exercici 2010 ha mancat pressupost suficient en deu partides pressupostàries, que 
han pogut reconèixer les obligacions perquè es disposava de crèdit suficient en les 
corresponents bosses de vinculació. 

 
De la revisió de les diferents partides vinculades destaca la partida pressupos-
tària  D / 227000700 / 1210 / 0000, que ha reconegut obligacions per sobre del seu 
pressupost definitiu per 5.577.599,80 € atès que les partides D /222000300 / 1210 / 0000 
i D / 228000400 / 1210 / 0000 disposaven d’excedents de crèdit per 5.486.594,38 € i 
1.738.097,49 €, respectivament.  

 
En la revisió de les diferents modificacions de crèdit s’han posat de manifest les obser-
vacions detallades a continuació.  
 
De forma prèvia, en la consideració dels punts següents cal tenir present que el De-
partament de la Presidència gestiona el seu pressupost de despeses però no disposa de 
pressupost d’ingressos, atès que és gestionat pel Departament competent en matèria 
d’economia i finances, i com a conseqüència el moment en què es considera l’ingrés en 
les generacions de crèdit del Departament de la Presidència està condicionat per la seva 
autorització. Tenint en compte aquest funcionament, les observacions són les següents: 
 
• El Gabinet Jurídic presta assistència pel sincrotró i cobra una compensació del Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Empresa. La generació de crèdit de l’expedient 16/10, 
per 12.013,18 €, correspon a dues factures emeses l’1 de setembre i 28 de desembre 
del 2009 cobrades el 12 de març del 2010. Per tant, es tracta d’un ingrés per prestació 
de serveis realitzats i facturats l’exercici anterior, en el qual s’hauria d’haver reconegut i 
que ha estat cobrat el 2010, i no d’una generació de crèdit de l’exercici corrent.  
 

• Onze dels expedients de generació de crèdit, per 714.349,96 €, corresponen a nous in-
gressos pels abonaments dels ingressos per les trucades rebudes pel servei d’atenció 
ciutadana 012, i s’inclouen com a despesa de la gestió del servei en el concepte 
227000700. Cal fer esment que aquestes generacions creen un crèdit per una despesa 
ja contractada (Gestió centre 012) i pressupostada per vinculació de crèdit. És a dir, no 
es un nou crèdit sinó que finança una despesa ja prevista, donat que ni en l’expedient ni 
en l’execució consta que s’hagi aplicat a una nova despesa. 

 
• Es disposa de dos expedients de 16.752 € cadascun; un amplia el crèdit del concepte 

226, i l’altre el del concepte 227, pel patrocini per una empresa privada d’una exposició, 
d’acord amb un conveni de novembre del 2009. Cal mencionar que aquest conveni fixa 
en el pacte segon que el patrocini es cobraria el 31 de març del 2010, i per tant no 
correspon a una generació de crèdit per un nou ingrés no previst sinó al cobrament 
prèviament establert pel compliment d’un conveni.  
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3.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES 

En l’exercici 2010 s’han reconegut obligacions per un total d’11.781.497,13 €, que es 
detallen en l’apartat 2 del present informe per cada unitat i concepte. 
 
Les diferents factures comptabilitzades han estat aprovades pel secretari general adjunt i 
han estat intervingudes, i inclouen un segell d’entrada i un altre de conformitat del res-
ponsable de la despesa efectuada. 
 
La Sindicatura ha revisat una mostra d’obligacions reconegudes que representa el 77% 
sobre el total, tenint en compte que moltes de les factures (neteja, seguretat, atenció tele-
fònica, etc.) són recurrents i periòdiques i en aquests casos a més de la factura s’ha 
verificat que la suma de les factures correspon a l’import del contracte.  
 
D’aquesta mostra, s’ha efectuat una selecció aleatòria de documents dels quals s’ha re-
visat el pagament a través del programa informàtic de comptabilitat de la Generalitat de 
Catalunya GECAT, en l’exercici corrent o en l’exercici 2011, segons correspongués. En la 
revisió de la mostra esmentada s’ha observat que la mitjana del període de pagament de 
les factures ha estat al voltant dels cent vint dies. Cal fer esment que aquest termini supera 
els cinquanta-cinc dies per efectuar el pagament que estableix l’article 3.3 de la Llei 
15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
Les factures fiscalitzades s’adeqüen al seu concepte pressupostari i disposen del corres-
ponent contracte (vegeu l’apartat 3.3). 
 
Cal destacar, pel seu import, la comptabilització del servei d’atenció ciutadana 012, el qual 
ha tingut obligacions reconegudes per 6.857.495,56 €, l’exercici 2010. Aquesta despesa es 
va comptabilitzar en exercicis anteriors en el concepte pressupostari 222.001, Despeses 
postals, missatgeria i altres similars i, des del 2010, s’ha registrat en el 227.007, Gestió de 
centres i serveis. Com a conseqüència d’aquest fet, no es disposa de pressupost suficient 
en el concepte pressupostari actual però la despesa s’ha reconegut correctament perquè 
ambdues partides són en la mateixa bossa de vinculació pressupostària, tal com s’ha 
explicat en l’apartat anterior. 

 
 
3.3. CONTRACTACIÓ 

D’acord amb la informació facilitada pel Departament de la Presidència, en l’exercici 2010 
es van executar trenta-dos contractes vinculats al concepte pressupostari 227 per 
20.800.923,50€, dels quals se n’han fiscalitzat disset, que sumen 19.867.740,68 €, amb una 
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cobertura del 96% de l’import. Alguns d’aquests contractes tenen caràcter pluriennal o 
finalitzen la seva vigència en exercicis posteriors i per tant el seu import no es reconeix 
íntegrament en l’exercici fiscalitzat. 

En el quadre següent es detallen els contractes de l’exercici revisats de la mostra i el seu 
procediment d’adjudicació: 
 
Quadre 9. Mostra revisada 

Núm. Empresa adjudicatària Import Procediment 

1 ICESE Prevención, SL 25.500,00 Acord marc 

2 Vigilantes de Seguridad Expres, SA 324.299,80 Acord marc 

3 Vigilantes de Seguridad Expres, SA 193.893,88 Acord marc 

4 Atento Teleservicios España, SAU* 10.895.096,78 Obert 

5 Atento Teleservicios España, SAU 996.850,00 Modificat 

6 Atento Teleservicios España, SAU* 3.676.335,21 Modificat 

7 Discobole, la compagnie des Traducteurs du Midi, SL 34.800,00 Negociat sense publicitat 

8 Factiva Limited 22.272,00 Negociat sense publicitat 

9 Agencia EFE, SA 81.268,35 Negociat sense publicitat 

10 Serveis de l’Espectacle Focus, SA 500.000,00 Obert 

11 Proyectos Integrales de Limpieza, SA Lot 1 475.517,80 Acord marc 

  Lot 2 3.763,14   

  Lot 3 27.395,33   

12 Proyectos Integrales de Limpieza, SA* Lot 1 1.374.172,13 Obert 

  Lot 2 81.273,37   

13 Lavinia Tec-Com, SL 60.512,50 Negociat sense publicitat 

14 Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà 33.640,00 Acord marc 

15 Metropolis Seguridad y Protección, SL 978.270,39 Acord marc 

16 Instituto DYM, investigaciones y asesoramiento econó-
mico en distribución, mercados y ventas, SA 30.960,00 Acord marc 

17 Team&Quality Consulting, SL 51.920,00 Negociat sense publicitat 

Total 19.867.740,68   

Imports en euros.  
Font: Dades facilitades pel Departament de la Presidència. 
* Contracte pluriennal. 

 
Addicionalment s’han revisat cent dotze contractes menors per 524.370,67 €, el que re-
presenta el 37,50% de l’import total. 
 
En els apartats següents es detallen els aspectes observats en la revisió de la contrac-
tació. 
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3.3.1. Contracte de prestació del servei d’atenció ciutadana 012 

Donat l’import del contracte de prestació del servei d’atenció ciutadana 012 i l’impacte en 
els comptes fiscalitzats, la Sindicatura l’ha analitzat des del seu inici, en l’exercici 2009, fins 
a la seva finalització en exercicis posteriors. S’ha efectuat la revisió completa dels expe-
dients 4, 5 i 6. 

El contracte i les seves modificacions han estat els següents: 
 
• El 13 de maig del 2009 se signa el contracte inicial per 10.895.096,78 € (expedient 4) a 

executar en dos anys, de l’1 de juliol del 2009 al 30 de juny del 2011; 5.473.987,18 € 
corresponen al 2010. 

 
• El 20 de novembre del 2009 se signa una modificació de 996.850 € per a l’exercici 2009, 

per ampliació de serveis (expedient 5). 
 
• El 9 de juliol del 2010 se signa una segona modificació del contracte per 3.676.335,21 €, 

dels quals 2.450.726,03 € corresponen a l’exercici 2010 i la resta al 2011 (expedient 6). 
 
• El 30 de juny del 2011 se signa la pròrroga del contracte per sis mesos, de l’1 de juliol al 

31 de desembre del 2011, per 3.202.272,03 €, import que inclou una reducció del preu 
originari del contracte per valor de 800.568,01 €. 

 
• El 12 de desembre del 2011 se signa una segona pròrroga per un nou període de dotze 

mesos, de l’1 de gener al 31 de desembre del 2012, i per 6.404.544,06 €. 
 
De la revisió d’aquest contracte es poden fer les observacions detallades a continuació: 
 
• En resum dels punts anteriors, el contracte de prestació de servei d’atenció ciuta-

dana 012 s’adjudica inicialment per 10.895.096,78 € per dos anys, i s’executa per 
15.568.281,99 €, un 43% superior al preu licitat, més dues pròrrogues per valor de 
9.606.816,09 €. A la data de la fiscalització el contracte es troba en execució.  

 
L’increment del 43% sobre el preu del contracte es desglossa en dues modificacions 
per un import total de 4.673.185,21 €.  

 
Cal fer esment que l’article 284.c de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) 
estableix com a possible causa de resolució del contracte les modificacions, malgrat 
siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració del preu 
superior al 20%.  

 
• En la primera modificació de 996.850 € (expedient 5) per l’ampliació de serveis en 

l’exercici 2009 es posa de manifest el següent: 
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• 

• 

• 

 

Suposa una modificació del 9% respecte al contracte pluriennal formalitzat per 
10.895.096,78 €. No obstant això, tenint en compte que l’esmentada modificació cor-
respon únicament a l’anualitat del 2009, que estava contractada per 2.643.878,74 €, 
la modificació suposa un increment del 38% respecte de l’anualitat modificada. 

La modificació, s’ha tramitat considerant la totalitat pluriennal del contracte, tant pel 
que fa al percentatge de modificació com a la no necessitat del dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora que estableix l’article 195.3.b de la LCSP per a les modi-
ficacions superiors al 20% dels contractes superiors a 6 M€.1

 
El motiu de la modificació contractual esmentada en el paràgraf anterior, per 
996.850 € (expedient 5), és incorporar al servei telefònic 012 consultes pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, permisos de pesca del Departament de Medi Ambient i 
tràmits de la base de dades SAC+.  

 
Cal mencionar que l’objecte del contracte inicial del servei d’atenció ciutadana 012 
és únic, amb independència dels continguts de les informacions difoses i, per això, 
es va definir en funció dels preus unitaris d’atenció al públic i no dels continguts dels 
serveis objecte d’informació.  

 
L’execució de la modificació signada el 20 de novembre del 2009 s’ha reconegut en 
dues factures de data 30 de novembre del 2009 per la totalitat de l’import, pagades 
el 2010. De la seva anàlisi es desprèn el següent: 

 
a) Factura per ampliació de serveis 
 

La primera factura de les dues esmentades, per valor de 547.308,59 € (IVA inclòs) 
es fa per concepte Ampliació de serveis 012 i no per les trucades efectives 
rebudes tal com s’estableix en el contracte inicial. 

 
Es considera que no ha estat justificada la facturació de la modificació, atès que 
l’execució s’hauria d’haver reconegut en funció de l’increment real del servei 
d’atenció telefònica per les noves prestacions contractades el 2009 i no per la 
quantia estimada. En els exercicis següents es continuen prestant els nous serveis 
malgrat que no es modifiqui el pressupost. 

 
b) Factura per serveis pendents d’efectuar 
 

La segona de les factures, per valor de 449.541,41 € (IVA inclòs), està calculada 
pel preu del servei per trucades, però fa referència al desembre del 2009, és a dir, 
per unes trucades encara no efectuades. 

 
1. Aquest paràgraf ha estat modificat arran de les al·legacions presentades. 
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• La segona modificació del contracte (expedient 6) es va signar el 9 de juliol del 2010 
per un import pluriennal total de 3.676.335,21 €, amb una reserva de crèdit pel 2010 en 
la partida 227007 per 2.450.726,03 €. No obstant això, a la data de la reserva de crèdit 
no hi havia crèdit suficient en la partida, però sí que n’hi havia en la bossa de vinculació 
pressupostària. 

 

3.3.2. 

3.3.3. 

Contractes negociats 

En l’exercici 2010 el Departament ha licitat quinze contractes pel procediment negociat 
sense publicitat que afecten el concepte pressupostari revisat, dels quals han estat fis-
calitzats cinc expedients (expedients 7, 8, 9, 13 i 17). 
 
L’article 153.1 de la LCSP estableix que en el procediment negociat l’adjudicació s’efectua 
a partir de les negociacions de les condicions del contracte i de les consultes als diversos 
licitadors.  
 
En els expedients fiscalitzats, en el plec de clàusules es detalla la forma de la negociació, 
d’acord amb l’article 162, però en els expedients no consta que s’hagi efectuat cap nego-
ciació amb els licitadors, sinó que únicament s’hi fa una valoració de les ofertes tècniques i 
econòmiques presentades.  
 
Els òrgans consultius de contractació administrativa ja s’han pronunciat en aquests termes 
en casos similars: la Resolució 50/2011, del 24 de febrer del 2011, del Tribunal Ad-
ministratiu Central de Recursos Contractuals, va anul·lar una adjudicació per manca de 
constància en la negociació.  
 

Contractes menors d’advocats 

La partida 227.089, Altres treballs realitzats per altres empreses, inclou les despeses de 
contractació de serveis per a la defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat for-
malitzada mitjançant nombrosos contractes menors per la seva quantia individual. 
 
L’actual marc normatiu preveu l’externalització dels serveis jurídics amb caràcter excep-
cional. Així, el principi general és que l’assessorament en dret i la representació i defensa 
jurídica del Govern de la Generalitat i la seva Administració són exercits pels advocats que 
integren el Cos d’Advocacia, d’acord amb l’article 1.1 de la Llei 7/1996, d’organització dels 
serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

En qualsevol cas, els dictàmens o informes encarregats pel Govern o dels departaments 
d’assumptes puntuals a advocats o juristes externs poden enriquir el coneixement jurídic 
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de l’Administració però en cap cas suplantar la funció que, emparada en els principis de 
legalitat i imparcialitat abans esmentats, han d’exercir necessàriament els funcionaris del 
Cos d’Advocacia (article 7.2 de la Llei 7/1996 i article 25.2 del Decret 57/2002, segons la 
naturalesa de l’assumpte afectat, i amb el control d’un informe previ motivat i específic del 
director o directora del Gabinet Jurídic). 

El director del Gabinet Jurídic en l’informe del 17 de novembre del 2009 va manifestar que 
el volum d’assumptes de què s’ocupava la Direcció General d’Assumptes Contenciosos no 
podia ser assumit per la plantilla actual. 
 
El director del Gabinet Jurídic de la Generalitat afegeix en el seu informe de data 23 de 
desembre del 2009, que en relació amb l’encàrrec a advocats externs de la defensa jurí-
dica de la Generalitat de Catalunya, aquests contractes presenten uns elements singulars 
respecte de la resta de contractes, considerant que cada encàrrec és en ell mateix un 
objecte contractual i, per tant, un contracte diferenciat, i així, no hi ha un fraccionament si 
es contracta el mateix advocat per diferents expedients. 
 
En la mostra efectuada per la Sindicatura, cinc advocats, detallats a continuació, han fac-
turat durant el 2010 per sobre dels 18.000 €, límit màxim per un contracte menor, per la 
suma de diferents expedients: 
 

Quadre 10. Contractes menors d’advocats  

Advocats Import 
Nombre d’expedients / 

contractes menors 

A.A. 67.702,00 11 

V.P.J.A. 28.368,00 28 

M.G.I. 25.056,00 2 

H.P.X. 26.768,00 32 

J.S.J. 31.867,00 14 

Total 179.761,00 87 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La Sindicatura considera que els contractes externs realitzats tenen un fil conductor per la 
seva matèria (urbanisme, matèria sancionadora, etc.) que permetria una licitació, en la qual 
es respectessin els elements singulars de cada encàrrec. 
 
L’article 7.2 de la Llei 7/1996, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, estableix que els encàrrecs a advocats externs ha de ser excep-
cional. La reiteració de contractes menors a advocats externs per cobrir les mancances de 
disponibilitat del Gabinet Jurídic posa en qüestió aquesta excepcionalitat. 
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3.3.4. Altres contractes  

En la revisió s’han posat de manifest altres aspectes relacionats amb la contractació. Es 
detallen a continuació: 
 
• En el contracte de servei de suport a la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciuta-

dana de Girona al llarg de l’any 2010 (expedient 17), s’estableix en la clàusula sisena 
que la garantia definitiva de 2.200 € es faria efectiva mitjançant retenció del preu, 
d’acord amb l’article 84.2 de la LCSP. No obstant això, no es va efectuar la preceptiva 
retenció i el contracte es va executar sense disposar de la garantia. 

 
• L’article 134 de la LCSP estableix la necessitat d’establir i publicitar els diferents criteris 

emprats en l’adjudicació i que aquests criteris estiguin ponderats. En l’expedient del 
contracte per a la realització d’un document d’estratègia per al Govern de Catalunya en 
relació amb la Unió per a la Mediterrània de 33.640 € (expedient 14), no hi consten els 
criteris ponderats emprats per a la selecció del licitador. No obstant això, hi consta un 
informe de valoració, no ponderat, de les diferents ofertes presentades i la proposta 
d’adjudicació a la més econòmica. 

 
 
 
4. CONCLUSIONS, OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

4.1. CONCLUSIONS 

Un cop examinat, d’acord amb els objectius previstos, el concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, del Departament de la Presidència, exercici 2010, s’exposen 
a continuació les conclusions i les observacions i recomanacions pertinents. 
 
Com a conclusió del treball de fiscalització cal dir que la Liquidació del pressupost del 
concepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, del Departament de la Presi-
dència de l’exercici 2010 expressa, en tots els aspectes significatius, la seva situació pres-
supostària a la data de tancament de l’exercici, d’acord amb la normativa aplicable. No 
obstant això, es fan les observacions que es detallen en l’apartat següent. 
 
Pel que fa al compliment de la legalitat, excepte per les observacions que es detallen en 
l’apartat següent, en l’exercici 2010 el Departament de la Presidència compleix la legalitat 
vigent en matèria de contractació de les despeses incloses en el concepte pressupostari 
227, Treballs per altres empreses. 
 
L’abast de la revisió té un caràcter limitat i no correspon a una fiscalització completa, ja 
que s’ha centrat en la revisió del concepte pressupostari esmentat i per l’exercici 2010, 
amb la documentació facilitada. Per tant, l’informe té un abast que, en ser restringit, no pot 
utilitzar-se fora d’aquest context. 
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4.2. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

A continuació es resumeixen els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en 
la fiscalització realitzada, els quals caldria tenir presents i esmenar, si s’escau, en la me-
sura que encara no s’hagi fet. 

1. La generació de crèdit, tal com estableix la normativa vigent, correspon a ingressos no 
previstos o superiors als que figuren al pressupost inicial. En catorze expedients de 
generació de crèdits, els quals han estat adequadament tramitats i formalitzats, el nou 
crèdit no prové de nous ingressos no previstos per finançar noves despeses, sinó que 
corresponen a cobraments de conceptes ja coneguts o per finançar despeses ja 
previstes en el pressupost (vegeu l’apartat 3.1). 

 
Es recomana que les generacions de crèdit s’efectuïn dins dels paràmetres normatius 
establerts per als nous ingressos i que s’apliquin en partides de despesa amb una 
insuficiència pressupostària. 

 
2. En la revisió dels pagaments de les obligacions reconegudes en l’exercici s’ha observat 

que la mitjana en el període de pagament de la mostra de les factures revisades ha 
estat al voltant dels cent vint dies. Aquest termini supera els cinquanta-cinc dies per 
efectuar el pagament establert per l’article 3.3 de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo-
dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, que disposa mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (vegeu l’apartat 3.2). 

 
3. El contracte de prestació del servei d’atenció ciutadana 012 s’adjudica inicialment per 

10.895.096,78 € a executar en dos anys, i s’executa per 15.568.281,99 €, un 43% 
superior al preu licitat, més dues pròrrogues per valor de 9.606.816,09 €. A la data de 
fiscalització, el contracte es troba en execució. 
 

L’increment del 43% sobre el preu del contracte correspon a les modificacions trami-
tades. L’article 284.c de la LCSP estableix que les modificacions en el contracte po-
den ser causa de resolució, malgrat que siguin successives i que impliquin –aïllada-
ment o conjuntament– una alteració del preu del contracte superior al 20% (vegeu 
l’apartat 3.3.1). 
 

4. El contracte de prestació del servei d’atenció ciutadana 012 es modifica el 2009 per 
996.850 € més IVA per l’ampliació de serveis en l’exercici. A continuació es detallen les 
observacions que se’n desprenen de la revisió (vegeu l’apartat 3.3.1)2:  

 

 
2. Aquest paràgraf ha estat modificat arran de les al·legacions presentades. 
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• 

• 

El 30 de novembre del 2009 es factura un import de 547.308,59 € (IVA inclòs), pagat 
el 2010, pel concepte Ampliació de serveis 012 i no per les trucades efectives 
rebudes tal com s’estableix en el contracte inicial. Es considera que no ha estat jus-
tificada la facturació de la modificació, atès que l’execució s’hauria d’haver reconegut 
en funció de l’increment real del servei d’atenció ciutadana per les noves prestacions 
contractades al 2009 i no per la quantia estimada. En els següents exercicis es con-
tinuen prestant els nous serveis, malgrat que no es modifiqui el pressupost (vegeu 
l’apartat 3.3.1). 

La segona de les factures de data 30 de novembre del 2009 per valor de 
449.541,41 € (IVA inclòs), està calculada pel preu del servei per trucades, però referit 
al desembre del 2009; és a dir, per unes trucades encara no efectuades. 

 
5. En els expedients fiscalitzats licitats pel procediment negociat sense publicitat no hi 

consta que s’hagi efectuat cap negociació amb els licitadors, sinó que únicament s’hi fa 
una valoració de les ofertes tècniques i econòmiques presentades, contràriament al que 
estableix l’article 153 i següents de la LCSP (vegeu l’apartat 3.3.2). 

 
La Sindicatura recomana que s’estableixin els procediments adequats de negociació en 
els contractes que permetin donar un compliment adequat al precepte normatiu. 

 
6. La Generalitat formalitza mitjançant nombrosos contractes menors per la seva quantia 

individual la contractació d’advocats externs per a la defensa jurídica de l’Administració. 
El Departament de la Presidència considera cada encàrrec com un objecte contractual 
i, per tant, un contracte diferenciat, i així no hi ha un fraccionament si es contracta el 
mateix advocat per diferents expedients. No obstant això, la Sindicatura considera que 
els contractes externs realitzats tenen un fil conductor per la seva matèria (urbanisme, 
matèria sancionadora, etc.) que permetria una licitació, en la qual es respectessin els 
elements singulars de cada encàrrec. 

 
La reiteració en la contractació d’advocats externs posa en dubte que aquesta s’utilitzi 
de la forma excepcional que estableix la Llei 7/1996, d’organització dels serveis jurídics 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (vegeu l’apartat 3.3.3). 

 
7. Un contracte de 44.000 € (IVA no inclòs) ha estat executat sense efectuar la retenció de 

la garantia de 2.200 € establerta en el mateix contracte (vegeu l’apartat 3.3.4). 
 
8. En l’expedient d’un contracte adjudicat per 33.640 € no hi consten els criteris ponderats 

emprats per seleccionar el licitador que estableix l’article 134 de la LCSP (vegeu 
l’apartat 3.3.4). 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte del present informe de fiscalització va 
ser tramès al Departament de la Presidència en data 24 d’octubre del 2012. 
 
Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament de la Presidència ha 
enviat resposta a través del seu escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes 
de data 12 de novembre del 2012. 
 
La resposta rebuda es transcriu tot seguit: 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de la Presidència 
Direcció de Serveis 
 
 
 
Sra. Emma Balseiro Carreiras 
Síndica 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 
 
Senyora, 
 
Adjunt, us trameto l’escrit d’al·legacions que el Departament de la Presidència 
presenta al projecte d’informe del Concepte pressupostari 227, Treballs per altres, 
del Departament de la Presidència, exercici 2010, que el passat dia 24 d’octubre 
de 2012 va tenir entrada al Departament de la Presidència, als efectes que les 
esmentades al·legacions siguin tingudes en compte en la redacció de l’informe 
definitiu. 
 
Atentament, 
 
[Signatura, il·legible] 
 
Teresa Prohies i Ricart 
Directora de Serveis 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2012 
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ESCRIT D’AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈN-
CIA AL PROJECTE D’INFORME SOBRE EL CONCEPTE PRESSUPOSTARI 227, 
TREBALL PER ALTRES EMPRESES, DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, 
EXERCICI 2010 
 
 
Havent tingut entrada al registre del Departament de la Presidència el passat 24 
d’octubre de 2012 el projecte d’informe emès per la Sindicatura de Comptes sobre el 
concepte pressupostari 227, Treball per altres empreses, del Departament de la Pre-
sidència, exercici 2010, i un cop analitzades les seves conclusions, observacions i 
recomanacions, es presenten les següents al·legacions, als efectes que siguin tin-
gudes en compte i es recullin en l’informe final de la Sindicatura de Comptes: 
 
 
Al·legació a l’observació 1 de l’apartat 4.2 
 
Observació: Es recomana que les generacions de crèdit s’efectuïn dins dels paràme-
tres normatius establerts pels nous ingressos i que s’apliquin en partides de despesa 
amb una insuficiència pressupostària. 

El Departament de la Presidència no comptabilitza el pressupost d’ingressos global 
de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa desconeix quan els ingressos són 
superiors als previstos en el pressupost inicial. És el Departament d’Economia i 
Coneixement el que comptabilitza els ingressos i qui coneix l’estat dels mateixos i, per 
tant, és qui, davant la proposta de generació dels Departaments, n’autoritza o no la 
generació dins del paràmetres normatius. 
 
El que han de complir les propostes de generació del Departament de la Presidència 
fetes en l’exercici 2010 no és l’anterior, que és el paràmetre pel qual el Departament 
d’Economia i Coneixement autoritza o no la generació, sinó que les propostes vinguin 
derivades de les operacions que es concretin en l’article 6 de la Llei 25/2009, del 23 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que, al seu 
torn, remet a l’article 44 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 
 
En aquest sentit cal puntualitzar que totes les propostes de generació que la Sin-
dicatura ha analitzat en l’apartat 3.1 del projecte d’informe van ser fetes emparades 
amb la legislació esmentada i van ser autoritzades per l’aleshores Departament 
d’Economia i Finances. 
 
Conclusió: Es considera que l’anàlisi sobre les autoritzacions de generació de crèdit a 
favor del Departament de la Presidència i les observacions practicades en el projecte 
d’informe, han de ser traslladades al departament competent en la matèria. 
 
 
Al·legació a l’observació 2 de l’apartat 4.2 
 
Observació: La mitjana en el període de pagament de la mostra de factures revisades 
supera el termini previst per l’article 3.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
 
Els pagaments de les obligacions reconegudes no les realitza el Departament de la 
Presidència sinó el Departament d’Economia i Coneixement. D’altra banda, la llei 
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15/2010, de 5 de juliol, no va ser vigent durant tot el 2010, per la qual cosa el termini 
de 55 dies al qual fa referència el projecte d’informe no és aplicable a totes les 
factures que han pogut ser revisades. 
 
Conclusió: Es considera que aquesta observació també ha de ser traslladada al de-
partament competent en la matèria. 
 
 
Al·legació a l’observació 3 de l’apartat 4.2 
 
Observació: Les modificacions del contracte 012 superen el 20% de l’import primitiu del 
contracte i segons l’article 284.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del 
sector públic (LCSP), és una causa de resolució del contracte. 
 
L’article 284.c) LCSP preveu en efecte aquesta causa de resolució, però la mateixa no 
és d’aplicació automàtica. En aquest sentit cal interpretar el que disposa aquest 
article amb la resta d’articles d’aplicació a les modificacions contractuals: 

1. Les causes de resolució previstes en l’article 284 són un complement a les pre-
vistes amb caràcter general a l’article 206 de la LCSP. La lletra i) d’aquest article 
disposa que són causes de resolució les que s’assenyalin específicament per a cada 
categoria de contracte en aquesta Llei. 
 
L’article 207.1 disposa que la resolució dels contractes s’acordarà per l’òrgan de 
contractació, de ofici o a instància del contractista, en el seu cas, seguin el proce-
diment que en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei s’estableixin. 
 
Per tant, l’aplicació de la causa de resolució prevista en l’article 284.c) LCSP per 
resoldre el contracte és una facultat que pot fer servir alguna de les parts con-
tractants.  
 
2. L’article 202 LCSP és l’article que regula pròpiament les modificacions contractuals, 
i estableix que l’òrgan de contractació, pot introduir modificacions per raons d’interès 
públic i per atendre causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a 
l’expedient.  
 
Aquest article en cap moment fixa cap percentatge que limiti la quantitat a modificar. 
Això vol dir que les modificacions poden ser superiors al 20% de l’import primitiu del 
contracte, però en el cas que es superi aquest percentatge, per aplicació de l’article 
284.c), es pot instar la resolució contractual, en lloc d’acceptar la modificació pro-
posada. 
 
3. En tots els expedients de modificació contractual, d’acord amb l’article 102 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques, consta 
l’acceptació expressa del contractista amb la modificació contractual proposada.  
 
Conclusió: En totes les modificacions del contracte del servei d’atenció ciutadana 012 
queda clar que la modificació ha estat proposada per l’administració contractant i 
acceptada expressament per l’empresa contractista, sense que cap de les dues parts 
hagi fet ús de la facultat de resoldre el contracte establerta en l’article 284.c) LCSP. 
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Al·legació a l’observació 4 de l’apartat 4.2 

Observació: En la primera modificació del servei d’atenció telefònica 012, per a l’any 
2009, la Sindicatura considera que, d’acord amb l’article 195.3.b) LCSP, hauria estat 
necessari el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.  
 
Aquest article estableix que es preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora en els supòsits de modificacions de contractes, quan la seva quantia, aïllada-
ment o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu primitiu del contracte i aquest 
sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros. 
 
S’adjunta còpia de l’informe jurídic, de data 25 de setembre de 2009, que sobre aquest 
expedient va emetre l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència on diu 
textualment: 
 
“Finalment, atès que l’import de la modificació que es proposa (996.850, IVA inclòs) 
no és superior al 20% del preu primitiu del contracte (10.895.096,78 € Iva inclòs), no 
és preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, amb caràcter previ a la seva 
resolució per l’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 195 de la LCSP”. 
 
S’adjunta còpia del dictamen 138/10 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat el 20 
d’abril de 2010, sobre la segona modificació del contracte de abans esmentat on es 
diu textualment: 
 
“La modificació que es proposa és la segona que es pretén efectuar del citat 
contracte de serveis, el preu total del qual es fixà en 10.895.096,78 euros. La primera 
modificació, tal com consta en els antecedents, es va formalitzar el 20 de novembre 
de 2009 i, en no sobrepassar el 20% del preu primitiu, no es va sotmetre a dictamen 
d’aquest alt òrgan consultiu. En canvi, com després veurem, l’import acumulat de la 
modificació que ara es proposa, juntament amb l’import corresponent la primera 
modificació contractual del servei d’atenció ciutadana 012, comporta aproximadament 
un increment del 43% del preu primitiu del contracte”. 
 
S’adjunta còpia del dictamen 146/11 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat el 23 
de juny de 2011, sobre la tercera modificació, a la baixa, del contracte de constant 
referència on es diu textualment: 
 
“Es tracta d’un contracte de serveis que ja ha estat objecte de dictamen favorable 
d’aquesta Comissió (Dictamen 138/10) amb motiu d’una modificació anterior. De fet 
aquest contracte es va modificar una primera vegada, el 20 de novembre de 2009, 
sense que fos sotmès a dictamen, atès que la modificació no superava l’import del 
20% del preu primitiu a què fa referència l’article 195.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre...” 
 
Conclusió: L’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència i la Comissió 
Jurídica Assessoria, entenen que el preu primitiu del contracte és 10.895.096,78 euros 
i, en conseqüència, afirmen que en la tramitació de la primera modificació del 
contracte per import de 996.850, IVA inclòs, no era necessari el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. 
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Al·legació a l’observació 5 de l’apartat 4.2 
 
Observació: En els procediments negociats sense publicitat no consta que s’hagi 
efectuat cap negociació amb els licitadors sinó que es limiten a fer una valoració de les 
ofertes tècniques i econòmiques presentades pels licitadors, contràriament a l’establert 
a l’article 153 i següents LCSP. 
 
La LCSP regula en els articles 160 i ss. la tramitació del procediment negociat. L’arti-
cle 160 disposa que en el plec de clàusules administratives particulars es determi-
naran els aspectes econòmics i tècnics que, en el seu cas, hagin de ser objecte de 
negociació. 
 
D’altra banda, els articles 134 i 135 de la mateixa Llei estableixen les regles per a la 
selecció de l’adjudicatari, regulant la inclusió de criteris de valoració de les ofertes, la 
classificació d’aquestes i la possibilitat de demanar informes tècnics per a l’adju-
dicació del contracte. 

Tots aquests aspectes estan recollits en la clàusula onzena dels plecs de clàusules 
administratives particulars dels procediments negociats tramitats i que es reprodueix, 
en part a continuació: 
 
“Onzena. Negociació i adjudicació  
 
11.1 Negociació  
 
Una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els de-
fectes o omissions de la documentació presentada, l’òrgan de contractació negociarà 
les condicions d’execució del contracte i els termes de les ofertes respecte dels 
àmbits de negociació indicats a l’annex 5 d’aquest plec.  
 
L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les 
empreses tinguin un tracte igualitari en l’accés a la informació del procediment. 
 
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta d’adjudicació. 
 
11.2 Criteris de valoració de les ofertes 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més 
avantatjosa, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en l’annex 5. 
 
Els licitadors o les licitadores que hagin aportat la documentació acreditativa de què 
l’empresa disposa en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat 
superior al 2% a que es refereix la clàusula 9.5.1 h) i la clàusula 9.5.2 d’aquests Plecs, 
gaudiran de preferència en l’adjudicació, en els termes establerts per la Disposició 
addicional sisena, apartat 1, sempre que la proposició presentada iguali en els seus 
termes a la més avantatjosa segons els criteris que serveixen de base per a 
l’adjudicació concretats al mateix Annex 5. 
 
11.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Si s’escau, la determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o des-
proporcionats s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment establert a l’article 
136.3 de la LCSP, amb el preceptiu tràmit d’audiència al contractista. 
....” 
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Per tant, l’establiment de possibles àmbits de negociació ha d’estar recollit en l’annex 
5 del mateix plec de clàusules administratives. Aquest a la seva vegada també ha de 
recollir els criteris de valoració de les ofertes. 
 
En l’annex 5 del procediments negociats objecte de fiscalització solament es van 
establir criteris de valoració, ja que no hi havia cap àmbit o aspecte del contracte que 
fos necessari negociar. Tanmateix, en algunes ocasions la redacció d’aquest annex 5 
pot donar lloc a confusió. 
 
Conclusió: Atès que la redacció del contingut de l’annex 5 pot provocar confusió, i 
atenent la recomanació de la Sindicatura, es donarà una nova redacció als plecs per 
tal d’aclarir conceptes i diferències entre els criteris de negociació i els criteris d’adju-
dicació. 

Al·legació a l’observació 6 de l’apartat 4.2 
 
Observació: Els contractes d’advocats externs tenen un fil conductor per la seva 
matèria que permetria una licitació marc. 
 
Referent aquest punt s’adjunta l’informe del Responsable en Recerca Jurídica i Anàlisi, 
del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya del dia 22 de juny del 2009, que 
donava resposta a aquesta mateixa recomanació però feta aleshores arran de 
l’informe de control a posteriori de la Intervenció Delegada al Departament de la 
Presidència. L’informe justifica la contractació per a la defensa jurídica de l’Ad-
ministració de la Generalitat mitjançant contractes menors individualitzats en tant que 
l’objecte de cada encàrrec és únic i per la seva singularitat no es pot assegurar que 
l’assumpte existirà, per tant no es pot programar amb antelació. 
 
La contractació d’advocats externs només es duu a terme de manera excepcional, tal 
i com preveu la normativa aplicable a aquest tipus de supòsits. El fet que en un 
exercici s’hagin dut a terme un nombre més o menys elevat de contractacions no 
implica que no s’estigui davant d’una situació d’excepcionalitat. En l’exercici actual i 
també en l’any 2011, el nombre de contractes d’advocats externs ha disminuït consi-
derablement respecte l’any que ha analitzat la Sindicatura. Això només pot obeir a 
l’aplicació del criteri d’excepcionalitat, ja que pressupostàriament es disposava d’una 
quantitat similar a la de l’exercici 2010. 
 
Conclusió: La contractació d’advocats externs s’empara en la possibilitat reconeguda 
a la LCSP de dur a terme contractes menors, atesa la seva quantia i en l’informe emès 
l’any 2009 pel Gabinet Jurídic de la Generalitat. 
 
 
Al·legació a l’observació 7 de l’apartat 4.2 
 
Observació: Un contracte ha estat executat sense efectuar la retenció de la garantia 
establerta en el mateix contracte. 
 
El Departament de la Presidència, quan va advertir que al document comptable 
mancava la retenció de la garantia i dintre del període d’execució contractual, va 
sol·licitar a la Intervenció General poder modificar l’import dels documents comptables 
de pagament per comptabilitzar la retenció preceptiva, però la programació del paga-
ment per via confirming no donava la possibilitat de fer la modificació del document 
que es va sol·licitar. 
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Al·legació a l’observació 8 de l’apartat 4.2 
 
Observació: En un contracte adjudicat per 33.640 €, no hi consten en l’expedient els 
criteris ponderats emprats per a la selecció del licitador que estableix l’article 134 de la 
LCSP. 
 
L’expedient al qual fa referència la Sindicatura és el número 2010094, tramitat per 
procediment negociat sense publicitat i adjudicat a la Fundació Privada Institut 
Ildefons Cerdà. 

En l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars que figuren en aquest 
expedient es detallen els criteris de valoració següents: el mètode de desen-
volupament del treball (disseny metodològic, mitjans personal), el termini d’execució 
(cronograma), i el preu que els licitadors ofereixin. Aquets criteris es disposen per 
ordre decreixent d’importància i són els que després es recullen en l’informe proposta 
d’adjudicació que figura en aquest expedient, de data 12 de maig de 2010. 
 
El fet que els criteris establerts en l’annex 5 no tinguin ponderació s’ajusta al que 
estableix l’article 134 de la LCSP. En concret, el paràgraf segon de l’apartat 4 
d’aquest article disposa que en el cas, que per raons degudament justificades, no 
sigui possible ponderar els criteris escollits, aquests s’han d’enumerar per ordre 
decreixent d’importància. 
 
Conclusió: Tal com s’especifica a la conclusió de l’al·legació número 5, es revisaran 
els continguts de l’annex 5 per tal d’aclarir conceptes i diferències entre els criteris de 
negociació i els criteris d’adjudicació. 
 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2012. 

 
[Signatura, il·legible] 

 
Francesc Homs i Molist 
Secretari General 

 
 

La documentació annexa a les al·legacions no es transcriu en l’informe però consta en 
l’arxiu de la Sindicatura de Comptes. 

5.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Totes les al·legacions formulades, han estat analitzades i valorades detingudament. El text 
inicial de l’informe, llevat d’alguna modificació del text, que s’indica en cada cas, no s’ha 
alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en el projecte d’informe o perquè no es comparteixen els judicis que s’hi 
exposen.  
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Informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Ins-
titut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Pri-
vada, corresponent al període 2006-2010
Tram. 256-00002/10

 

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 32/2012, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació 
Privada, exercicis 2006-2010.

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

Barcelona, 21 de desembre de 2012

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Genes-
cà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ig-
nasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat 
i Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari gene-
ral de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com 
a ponent el síndic Sr. Andreu Morillas Antolín, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fisca-
lització 32/2012, relatiu a l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB – Fundació Privada, exercicis 2006-2010. 

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

Barcelona, 5 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió  Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. ORIGEN I ABAST 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització de la gestió econòmica, financera 
i comptable del sector públic de Catalunya, emet el present informe arran de les funcions 
que li són encomanades en la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes.  
 
La fiscalització objecte d’aquest informe té el seu origen en l’acord del Ple de la Sindi-
catura del 17 de febrer del 2011, mitjançant el qual es va disposar modificar el Programa 
anual d’activitats per incloure-hi la realització d’un informe de fiscalització sobre l’Institut 
d’Alta Tecnologia PRBB – Fundació Privada, dels exercicis 2006-2010. 
 
L’abast de la revisió efectuada té un caràcter limitat i no correspon a una fiscalització 
completa. En concret s’ha fiscalitzat l’adquisició, la instal·lació i la posterior venda dels 
mitjans tècnics per al desenvolupament de la investigació i el diagnòstic per la imatge així 
com la cessió de la branca principal de l’activitat de la Fundació i dels efectes posteriors 
en els comptes d’aquesta entitat com a conseqüència d’aquestes operacions.  
 
Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2006-2010, encara que quan ha 
estat necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació posterior. Tam-
bé s’han revisat alguns aspectes d’exercicis anteriors necessaris per a la fiscalització. 
 
 
1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 

El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i procedi-
ments d’auditoria que s’han considerat necessaris per tal d’obtenir evidència adequada i 
suficient que permeti suportar les conclusions d’aquest informe.  
 
El treball de fiscalització s’ha realitzat amb una important limitació a l’abast, atès que la 
Sindicatura no ha tingut accés a la totalitat de la documentació econòmica i comptable de 
la Fundació del període objecte d’anàlisi. Les conclusions que es desprenen de la fiscalit-
zació de l’àrea economicofinancera i comptable tenen com a base la documentació faci-
litada per la Fundació, l’administrador judicial i el Protectorat de fundacions de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
 
 
1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.3.1. Antecedents 

L’Institut d’Alta Tecnologia PRBB – Fundació Privada (IAT) és una fundació privada sense 
finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i caràcter per-
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manent, amb domicili a l’Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, de Barcelona. L’Institut 
es va constituir el 3 de juliol del 2001 i consta inscrit en el Registre de Fundacions del De-
partament de Justícia de la Generalitat de Catalunya des del 23 de gener del 2002. 
 
L’IAT va ser fundat inicialment per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS1) i la 
societat CRC-Mar, SA.2 D’acord amb els seus Estatuts, té per objecte el disseny, gestió i 
explotació d’un centre d’excel·lència de diagnòstic per la imatge i recerca, mitjançant la 
instal·lació, entre altres, d’un ciclotró i d’un tomògraf per a emissió de positrons. A aquests 
efectes, li correspon, entre d’altres, promoure la innovació tecnològica en el camp de la 
medicina nuclear i del diagnòstic per la imatge en general; gestionar la venda de serveis a 
centres públics i privats, especialment en l’àmbit de la biomedicina i la biotecnologia; 
donar suport avançat per a investigació bàsica i clínica; realitzar exploracions en el camp 
assistencial, i vincular-se amb les institucions públiques i privades impulsores del projecte 
científic del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 
 
 
1.3.2. Normativa 

La normativa d’aplicació a l’IAT durant el període fiscalitzat és, entre altra, la següent: 
 
• Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. 
• Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions. 
• Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

 
1. L’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) és una institució, creada l’any 1983, que gestiona els 
dispositius sanitaris de l’Ajuntament de Barcelona: Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre Geriàtric i 
Institut Psiquiàtric, a més d’altres programes sanitaris i escoles de procedència municipal. També compta amb 
l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM). Es tracta, per tant, d’un organisme autònom de l’Administració 
local amb personalitat jurídica pròpia, amb patrimoni propi que es regeix per la normativa de dret públic. La 
representació de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell d’Administració és del 60% i el 40% restant corres-
pon a la Generalitat de Catalunya. El 28 de gener del 2010, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barce-
lona van aprovar la creació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPS), el qual es va subrogar en la 
posició jurídica de l’IMAS. 

2. La societat CRC-Mar, SA, constituïda l’any 1995 amb domicili social a l’Hospital del Mar, al Passeig Marítim, 
25-29, de Barcelona, té per objecte la realització del diagnòstic mèdic per la imatge, en qualsevol de les seves 
modalitats i mitjançant les tècniques i equips que en cada moment es considerin més oportuns. El 62% del seu 
capital correspon a CRC Corporació Sanitària, SA, i el 38% restant, a l’IMAS. 

Al seu torn, CRC Corporació Sanitària, SA, és un grup empresarial de gestió i prestació de serveis mèdics de 
diagnòstic per la imatge, integrat per tretze empreses i una fundació privada, que en el seu conjunt gestionen 
dinou centres diagnòstics a Catalunya, divuit hospitalaris i un extrahospitalari. Actua com a matriu d’aquest 
grup de societats, en les quals existeix identitat substancial de socis i administradors i unitat de direcció em-
presarial. 
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1.3.3. Estructura organitzativa 

D’acord amb els Estatuts, el govern, l’administració i la representació de l’IAT correspon al 
Patronat i al Consell Executiu.  
 
En el moment de la seva constitució, el Patronat estava format per representants de l’IMAS 
i de la societat CRC-Mar, SA. L’any 2004 el Patronat es va ampliar amb dos representants 
designats per l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), i dos més, per la Fundació 
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (FIRHUVH).  
 
Fins a l’abril del 2008, la composició del Patronat era la següent: 
 

President: Joan Rodés i Teixidor3 (HCPB) 
Vicepresident primer: Carles Sanpons Salgado4 (CRC-Mar, SA) 
Vicepresident segon:  Jordi Varela i Pedragosa (IMAS) 
Vocals: Jordi Camí Morell (IMAS) 
 José Ignacio Cuervo Argudín (IMAS) 
 Juan Emilio Feliu Albiñana (FIRHUVH) 
 Norbert Galindo i Casas5 (CRC-Mar, SA) 
 Ramon Gomis i Barbarà (HCPB) 
 Emili Martínez Miralles (CRC-Mar, SA) 
 Aureli Rubio i Alcolea (IMAS) 
 Carlos Trampal Pulido (CRC-Mar, SA) 
 José Luis de Sancho Martín (FIRHUVH) 
Secretari no patró: Salvador Ustrell Vilatersana 
Vicesecretària no patrona: Mercè Ribalta Baró 

 
El Patronat de la Fundació no es va reunir entre el 17 d’abril del 2008 i el 22 de març del 
2010. 
 
D’acord amb la informació aportada per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
de la Generalitat, el mes de novembre del 2010 el Protectorat de fundacions va rebre un 
escrit de Jaume Raventós i Monjo (en la seva condició de conseller delegat de CMPS6) i 
Raimon Belenes i Juárez (en la seva condició de conseller delegat de l’HCPB) en el qual 
exposaven, entre altres, que el 22 de març del 2010, a instàncies del vicepresident primer 
de la Fundació, va ser convocada una reunió extraordinària del Patronat amb la finalitat de 
reactivar-lo, atès que la quasi totalitat dels càrrecs del Patronat estaven caducats, llevat 

 

 
3. L’any de constitució de la Fundació, la Presidència del Patronat requeia en un membre de l’IMAS, i la 
Presidència del Consell Executiu, en un membre de CRC-Mar, SA. 

4. Exerceix els càrrecs de president i conseller delegat a les societats CRC Mar, SA, i CRC Corporació Sani-
tària, SA, respectivament. 

5. Exerceix els càrrecs de conseller delegat i apoderat de la societat CRC Mar, SA. 

6. Consorci Mar Parc de Salut, abans IMAS. 
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dels dos càrrecs nats.7 En la reunió del 22 de març els dos patrons nats van acordar de-
signar de nou com a patró de la Fundació a un membre representant de l’HCPB, nomenar 
Carles Sanpons president del Patronat i Jaume Raventós, secretari. 
 
Posteriorment, i segons l’escrit esmentat, davant les dificultats per què passava la Fun-
dació, el mes de novembre del 2010 l’HCPB i el CMPS van requerir el president del 
Patronat per tal que convoqués una reunió extraordinària i urgent, que no es va dur a 
terme. Per aquest motiu l’escrit sol·licitava al Protectorat que convoqués el Patronat, a 
l’empara del que disposava l’article 332.7, llibre 3r, del Codi Civil de Catalunya. 
 
El mes de desembre del 2010, el Servei de Registre i Assessorament d’Entitats de Dret 
Privat va manifestar que no constava presentat per a la seva inscripció al Registre de fun-
dacions cap dels acords a què feia referència l’escrit sobre designació de nous patrons. 
També va manifestar que tampoc considerava vàlids els esmentats acords, atesa la manca 
de quòrum suficient per a la seva adopció. Per aquest motiu, el Protectorat requeria al 
vicepresident segon de la Fundació (i, alhora, conseller delegat de l’IMAS), tot i que en 
aquell moment ja no exercia aquests càrrecs, que en el termini de 30 dies restablís el nom-
bre mínim de patrons. 
 
Així, el nou conseller delegat de CMPS va convocar una reunió del Patronat per al 29 de 
març del 2011, a la qual hi van assistir les persones que s’esmenten a continuació, desig-
nades per les entitats que representaven, les quals van esdevenir els nous patrons de la 
Fundació: 
 

Jaume Raventós i Monjo8 (CMPS) 
Aureli Rubio i Alcolea (CMPS) 
Josep Ma Vinué (CMPS) 
Josep Maria Piqué i Badia (HCPB) 
Pablo Darna Galobart (HCPB) 
José Luis de Sancho Martín (FIRHUVH) 
Joan Xavier Comella Carnicé (FIRHUVH) 
Mercè Ribalta i Baró (CMPS), vicesecretària 

Aquest nou Patronat en la mateixa reunió del 29 de març va acordar modificar l’article 12 
dels Estatuts, relatiu a la composició del Patronat, per passar d’estar format per persones 
físiques a estar-ho per persones jurídiques, davant la necessitat de regularització de la 
situació econòmica i jurídica de la Fundació. A partir d’aquesta data, la composició del 
Patronat que figura inscrita al Registre de Fundacions és la següent: 
 

President: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
 (representant: Jaume Raventós i Monjo) 
 

 

7. Els dos càrrecs nats corresponien al conseller delegat de CRC-Mar, SA, i al conseller delegat de l’IMAS.  

8. Vicepresident segon del Patronat de la Fundació, en la seva condició de conseller delegat del CMPS des del 
28 de gener del 2010. 
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Secretari: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona  
(representant: Josep Maria Piqué i Badia) 

Vocals: Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 
(representant: José Luis de Sancho Martín) 

 CRC-Mar, SA 
(sense representant inscrit) 

1.3.4. Comptes anuals 

Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2006 van ser aprovats pel 
Patronat el 30 d’abril del 2007; els de l’exercici 2007, el 31 de març del 2008; els dels 
exercicis 2008 i 2009, l’11 d’abril del 2011, i els de l’exercici 2010, el 29 de juliol del 2011. 

El Balanç de situació de l’IAT al tancament de l’exercici 2010 presenta un volum d’actiu i 
de passiu de 2.212.049,96 €, el qual va experimentar, en relació amb l’exercici 2006, un 
decrement del 71,6%. L’any 2010, les pèrdues d’explotació, d’1.068.273,77 € van ser tren-
ta-vuit vegades superiors a les pèrdues de l’exercici 2006 (vegeu quadres 1, 2, 3 i 4). 

Quadre 1. Balanç de situació 2006-2007 

ACTIU 31.12.2007 31.12.2006 Variació % 

Immobilitzat 

Despeses d’establiment 

Immobilitzat immaterial 

Immobilitzat material 

Immobilitzat financer 

Despeses a distribuir en diversos exercicis 

Actiu circulant 

Existències 

Deutors 

Tresoreria 

Ajustos per periodificació 

5.766.999,34 

126.876,05 

16.216,35 

5.569.704,30 

54.202,64 

2.533,27 

2.594.830,99 

26.695,34 

2.145.257,97 

412.978,51 

9.899,17 

6.197.071,97 

220.449,04 

14.153,72 

5.908.266,57 

54.202,64 

3.367,42 

1.595.784,07 

0,00 

1.534.457,77 

51.802,35 

9.523,95 

(6,9) 

(42,4) 

14,6 

(5,7) 

0,0 

(24,8) 

62,6 

-

39,8 

697,2 

3,9 

Total Actiu 8.364.363,60 7.796.223,46 7,3 

PASSIU 31.12.2007 31.12.2006 Variació % 

Fons propis 

Fons dotacionals 

Excedents d’exercicis anteriors 

Excedent de l’exercici 

Creditors a llarg termini 

Creditors a curt termini 

(776.834,96) 

120.202,42 

(863.548,87) 

(33.488,51) 

5.892.660,65 

3.248.537,91 

(743.346,45) 

120.202,42 

(713.592,09) 

(149.956,78) 

6.223.426,70 

2.316.143,21 

4,5 

0,0 

21,0 

(77,7) 

(5,3) 

40,3 

Total Passiu 8.364.363,60 7.796.223,46 7,3 

Imports en euros.  
Font: Comptes anuals dels exercicis 2006 i 2007, IAT.  
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Quadre 2. Compte de resultats 2006-2007 

DEURE 2007 2006 
Variació 

% HAVER 2007 2006 
Variació 

% 

        

Despeses 2.884.966,56 2.342.603,85 23,2 Ingressos 3.128.272,42 2.315.380,83 35,1 

Consums  
d’explotació 446.402,75 228.208,71 95,6 

Despeses  
de personal 898.773,52 836.909,73 7,4 

Dotacions per a 
amortitzacions 707.824,98 689.491,62 2,7 

Altres despeses 
d’explotació 831.965,31 587.993,79 41,5 

Ingressos de la  
fundació per les  
activitats 

Altres ingressos 
d’explotació 

 
 

1.389.879,45 

 
1.738.392,97 

 
 

2.314.058,28 

 
1.322,55 

(39,9)

- 

        

Benefici  
d’explotació 243.305,86   - 

Pèrdues  
d’explotació   27.223,02 - 

        

Despeses  
financeres 293.681,39 123.413,10 138,0 

Ingressos  
financers 1.500,70 678,84 121,1 

Diferències nega-
tives de canvi 399,30  - 

Diferències posi-
tives de canvi 369,05 0,00 - 

        

Resultats  
financers positius     - 

Resultats  
financers negatius 292.210,94 122.734,26 138,1 

Resultats positius  
de les activitats 
ordinàries     - 

Resultats negatius 
de les activitats 
ordinàries 48.905,08 149.957,28 (67,4)

Despeses 
extraordinàries 51,50  - 

Ingressos  
extraordinaris 15.468,07 0,50 - 

Resultats extra-
ordinaris positius 15.416,57 0,50 - 

Resultats extra-
ordinaris negatius     - 

Resultats positius  
abans d’impostos   - 

Resultats negatius 
abans d’impostos 33.488,51 149.956,78 (77,7)

Resultat de 
l’exercici (beneficis)   - 

Resultat de 
l’exercici (pèrdues) 33.488,51 149.956,78 (77,7)

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals dels exercicis 2006 i 2007, IAT. 
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Quadre 3. Balanç de situació 2008-2010 

ACTIU 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació

2008-2010 % 

     

ACTIU NO CORRENT 12.687,31 552.369,28 653.096,23 (98,1) 

Immobilitzat intangible   460.671,51 9.704,61 (100,0) 

Immobilitzat material   25.266,32 618.188,98 (100,0) 

Inversions financeres a llarg termini   53.743,84 25.202,64 (100,0) 

Actius per impost diferit 12.687,31 12.687,61   - 
     

     

ACTIU CORRENT 2.199.362,35 3.525.062,81 4.593.120,64 (52,1) 

Existències     32.865,34 (100,0) 

Deutors  2.188.058,78 3.514.534,25 4.498.856,77 (51,4) 

Inversions en entitats del grup  149,52   - 

Periodificacions a curt termini 168,05 5.903,97 9.502,43 (98,2) 

Efectiu i altres actius líquids 11.135,52 4.475,07 51.896,10 (78,5) 
     

TOTAL ACTIU 2.212.049,66 4.077.432,09 5.246.216,87 (57,8) 

     

PASSIU  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Variació

2008-2010 % 

     

PATRIMONI NET (4.173.910,14) (2.988.645,79) (1.362.103,70) 206,4 
     

Fons propis (4.173.910,14) (2.988.645,79) (1.362.103,70) 206,4 

Fons dotacional 540.402,42 540.402,42 120.202,42 349,6 

Excedents d’exercicis anteriors (3.529.048,21) (1.845.955,89) (1.011.225,82) 249,0 

Excedent de l’exercici (1.185.264,35) (1.683.092,32) (471.080,30) 151,6 
     

     

PASSIU NO CORRENT 3.216.816,19 3.371.951,94 3.284.450,07 (2,1) 

Deutes a llarg termini 3.216.816,19 3.371.951,94 3.284.450,07 (2,1) 
     

     

PASSIU CORRENT 3.169.143,91 3.694.125,94 3.323.870,50 (4,7) 

Provisions a curt termini 250.379,53   - 

Deutes a curt termini 8.813,25 (4.931,31)  - 

Deutes amb entitats del grup 279.515,68 1.228.978,76 3.323.870,50 (91,6) 

Creditors per activitats i comptes a pagar 2.630.435,45 2.470.078,49  - 
     

TOTAL PASSIU 2.212.049,96 4.077.432,09 5.246.216,87 (57,8) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals dels exercicis 2008, 2009 i 2010, IAT. 
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Quadre 4. Compte de resultats 2008-2010 

Concepte 2010 2009 2008 
Variació

2008-2010 % 

Ingressos per les activitats 1.299.972,90 1.776.613,83 1.209.767,71 7,5 

Ajuts concedits i altres despeses   (881,60)  - 

Aprovisionaments (498.216,05) (55.235,09) (68.584,49) 626,4 

Altres ingressos de les activitats 147.183,88 62.240,15  - 

Despeses de personal (223.877,79) (544.754,55) (1.198.455,08) (81,3)

Altres despeses d’explotació (1.326.843,92) (2.668.896,39) (731.567,97 81,4 

Amortització de l’immobilitzat (123.200,55) (155.782,01) (0,02) - 

Subvencions, donacions i llegats 82.054,88 40.000,00 7.197,78 - 

Deteriorament i resultats per alienació de l’immobilitzat (425.347,12)   885.247,37 (148,1)

Altres resultats   210,14 (199.885,37) (100,0)

Resultat d’explotació (1.068.273,77) (1.546.485,52) (96.280,07) - 

Ingressos financers 87,57 3.192,67 3.773,35 (97,7)

Despeses financeres (117.078,15) (207.653,34) (378.422,38) (69,1)

Diferències de canvi   (12,91) (151,20)  (100,0)

Resultat financer (116.990,58) (204.473,58) (374.800,23) 68,8 

Resultat abans d’impostos (1.185.264,35) (1.750.959,10) (471.080,30) 151,6 

Impost sobre beneficis   67.866,78 0,00 - 

Resultat de l’exercici  (1.185.264,35) (1.683.092,32) (471.080,30) 151,6 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals dels exercicis 2008, 2009 i 2010, IAT. 

 

 
 
2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

En la reunió extraordinària del Patronat del 22 de març del 2010 (vegeu apartat 1.3.3), els 
representants del Consorci Mar Parc de Salut van informar la resta d’assistents de la situa-
ció jurídica i economicopatrimonial en què es trobava l’Institut en aquella data, que es pot 
resumir en els punts següents: 
 
• Membres del Patronat no vigents 

• Desequilibri econòmic i patrimonial  

• Fons propis i resultat d’explotació negatius des de l’any 2004. 
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• Comptes anuals dels exercicis 2008 i 2009 pendents de formulació i aprovació. 

• Revocació d’una subvenció concedida pel Ministeri de Ciència i Tecnologia l’any 2001, 
per 5.792.554,66 €, per incompliment de les condicions de la concessió. 

 
Els membres del Patronat assistents a aquella sessió van acordar nomenar nous càrrecs, 
encarregar una auditoria de la Fundació i sol·licitar assessorament jurídic. 
 
Les conclusions de l’auditoria, referida a la situació economicopatrimonial de la Fundació a 
31 de març del 2010, van determinar un desequilibri entre els actius i els passius de la 
Fundació quantificat en almenys 3.300.000,00 €, i posava en dubte la gestió continuada de 
l’IAT, per la qual cosa, el mes de juliol del 2011, el Patronat va sol·licitar un concurs vo-
luntari de creditors. En aquest sentit, el 28 d’octubre del 2011 el Jutjat Mercantil núm. 6 de 
Barcelona va dictar la declaració de situació legal de concurs voluntari i va nomenar un 
administrador concursal. 
 
D’acord amb l’objecte i l’abast del present informe, expressats en l’apartat 1.1.1, el treball 
de fiscalització realitzat es presenta a continuació en tres apartats diferents, que responen 
al període d’activitat inicial de la Fundació (apartat 2.1), al període en què es va acordar la 
cessió de les branques principals de la seva activitat (apartat 2.2), i al període posterior a 
la cessió, durant el qual es nomenà un nou Patronat i es varen prendre els acords per-
tinents per resoldre la situació patrimonial de la Fundació (apartat 2.3). 

 

 
2.1. ACTIVITAT INICIAL DE LA FUNDACIÓ 

2.1.1. Sol·licitud d’un préstec per al finançament dels equipaments 

Mitjançant l’Ordre ministerial del 6 de novembre del 2001, el Ministeri de Ciència i Tecno-
logia va convocar una concessió d’ajudes per a activitats realitzades per entitats de dret 
públic i entitats sense finalitat de lucre en parcs científics i tecnològics. En el marc 
d’aquesta convocatòria, l’IAT va presentar una sol·licitud per realitzar les inversions 
necessàries per adquirir i instal·lar els mitjans tècnics per al desenvolupament de la 
investigació i el diagnòstic per la imatge: entre altres, un ciclotró i un tomògraf per emis-
sió de positrons. 
 
L’ajut concedit per Resolució del 22 de desembre del 2001 va ser de 7.723.005,54 €, el 
qual es va materialitzar, en aquell moment, en una bestreta reemborsable per 5.792.554,66 €, 
amb un tipus d’interès del 0% i un termini d’amortització de quinze anys, inclòs un període 
de carència de tres anys. La seva concessió estava condicionada al fet que el ciclotró 
s’utilitzés únicament amb fins d’investigació (no comercials) i obligava la Fundació a consti-
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tuir una garantia equivalent a l’import íntegre de la bestreta, més els interessos de demora, 
quantificats en l’escrit del Ministeri en 102.123,53 €. 
 
Amb el finançament aconseguit, el 29 de desembre del 2001 la Fundació va adquirir un 
tomògraf per emissió de positrons per a animals, per 556.835,28 €; un tomògraf per 
emissió de positrons per a humans, per 2.250.790,25 €; materials i instal·lacions perifèri-
ques, per 232.919,74 €, i altres instal·lacions perifèriques per 1.284.012,80 €. El mes de 
gener del 2002, va adquirir un ciclotró 18/9 per 1.375.000,00 €, i un tomògraf per emissió 
de positrons per a animals petits per 559.301,86 €. En total, doncs, aquestes instal·lacions 
van tenir un cost de 6.258.859,93 €. 
 
Tanmateix, el 6 de juny del 2005 els serveis de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Inves-
tigació del Ministeri van aixecar una acta de comprovació mitjançant la qual es determi-
nava que l’import del préstec corresponent a les inversions realitzades per l’IAT, d’acord 
amb les bases de la convocatòria, havia de ser de 3.948.259,38 €. Per tant, el 16 d’agost 
del 2006 el Ministeri va comunicar a l’IAT la revocació parcial del préstec per 
1.844.295,28 €, la qual, fins el 14 d’agost del 2006, comportava uns interessos de demora 
de 413.160,54 €. 
 
El mes de novembre del 2006, la Fundació va sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ciència 
la retirada de la condició tecnicoeconòmica establerta en la resolució de concessió de 
l’ajut l’any 2001, per la qual el ciclotró només es podia utilitzar amb finalitats d’inves-
tigació (no comercials). El mes de març del 2007, el Ministeri va comunicar a la Fundació 
que no accedia a la petició formulada, perquè era contrària a les condicions de la con-
cessió.  
 
El 4 de gener del 2007, a petició de l’IAT, el Ministeri va atorgar un ajornament del deute 
corresponent a la bestreta revocada, pendent de vèncer. La cancel·lació del deute, d’a-
cord amb aquest ajornament, es va establir en seixanta pagaments mensuals a iniciar el 
febrer del 2007, als quals s’aplicava un interès del 5%. El deute total pendent, amb els 
interessos inclosos, es va quantificar en 2.557.027,63 €. 
 
El 16 de gener del 2009, de nou a petició de l’IAT, el Ministeri va concedir un segon ajor-
nament del deute corresponent a la part revocada. En aquest cas, el Ministeri va concedir 
el fraccionament del deute pendent, d’1.429.722,10 €, en noranta-sis mensualitats amb un 
interès del 5,5%. L’import de les quotes a satisfer sumava 1.968.598,44 € i la data de la 
darrera va quedar fixada per al 20 de gener del 2017. 
 
Així doncs, d’acord amb el darrer ajornament del deute, la revocació parcial del préstec, 
d’1.844.295,28 €, hauria comportat una meritació i un pagament d’interessos de 
995.495,44 €. 
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D’altra banda, pel que fa a la devolució de l’import ajustat de la bestreta concedida, el 27 
de juny del 2007 l’IAT va sol·licitar al Ministeri la cancel·lació anticipada de la totalitat del 
préstec pendent de reintegrar en aquella data, de 2.982.833,60 €. El Ministeri va autoritzar 
la cancel·lació anticipada del deute fins a la data límit del 5 de desembre del 2007. 
 
Dos dies abans del venciment del termini anterior, l’IAT va sol·licitar l’ajornament del deute 
fins al 31 de març del 2008. El Ministeri va concedir-lo fins al 7 d’abril del 2008 i va incor-
porar al deute 54.630,80 € en concepte d’interès de demora.  
 
De nou, el 4 d’abril del 2008 l’IAT va sol·licitar un ajornament d’aquest deute. El 7 d’abril el 
Ministeri va notificar la concessió de l’ajornament i fraccionament del deute en dotze men-
sualitats, que finalitzava el 20 d’abril del 2009, amb un interès de demora del 5,5%. El 
deute total, inclòs el total d’interessos a meritar de 149.730,80 €, es va quantificar en 
3.132.564,40 €. 
 
En relació amb aquests ajornaments, figuren constituïts en entitats financeres diferents 
avals per un import conjunt de 5.411.965,21 €, atorgats per l’IMAS, qui trimestralment re-
percuteix a la Fundació un cost de 13.529,89 € per aquest concepte. 
Dels fets exposats, se’n deriva l’observació següent: 
 

Deute pendent 

L’IAT no va efectuar tots els pagaments acordats per al retorn de la bestreta atorgada i de 
la quantia revocada. D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques, el saldo pendent per aquestes operacions a 21 de març del 2012 és, 
pel que fa a la part de la bestreta concedida, d’1.280.132,85 € de principal (el darrer paga-
ment efectuat és del 20 d’octubre del 2008) i, pel que fa a la part parcial revocada, el saldo 
pendent és d’1.227.178,15 € de principal (el darrer pagament efectuat és del 21 de juny 
del 2010). Resten pendents de quantificar els interessos de demora addicionals que, en 
cada cas, ha de satisfer la Fundació. 
 
D’altra banda, el Ministeri ha comunicat a la Sindicatura l’existència de dues liquidacions 
pendents pel reintegrament d’altres préstecs concedits a la Fundació, d’imports 2.364,11 € 
(i 641,59 € d’interessos de demora) i 15.605,89 €, en ambdós casos pendents d’ingrés en 
via executiva. 
 
Pel que fa als comptes anuals de l’IAT, els imports pendents per aquestes operacions 
no figuren correctament reflectits, atès que els passius comptabilitzats no inclouen els 
interessos de demora ja meritats, que constitueixen deute consolidat al tancament de 
l’any.  
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2.1.2. Contractació de serveis i arrendament d’un espai 

El 2 d’abril del 2002, la Fundació va contractar a CRC Corporació Sanitària, SA,9 la presta-
ció dels serveis de direcció, administració i gestió i la direcció mèdica de l’IAT, i la realit-
zació de proves de diagnòstic per la imatge, amb una durada de cinc anys, prorrogable 
automàticament per períodes de cinc anys.10

 
Per aquests serveis, les parts van convenir una retribució a CRC Corporació Sanitària, SA 
de 50.000,00 € anuals (IVA exclòs). Pel que fa a la retribució per la realització de proves de 
diagnòstic per la imatge, es va establir un preu de 300,00 € per prova realitzada.  
 
L’any 2005, els resultats negatius de l’activitat de l’IAT i la manca de tresoreria van fer 
necessari ampliar la dotació de la Fundació (que era de 60.101,21 € aportats per cadas-
cuna de les entitats CRC-Mar, SA, i l’IMAS en el moment de la constitució de la Fundació, 
més 60.100,00 € aportats per l’HCPB i la FIRHUVH en el moment de la incorporació 
d’aquestes entitats a la Fundació), mitjançant la sol·licitud a tots els seus membres d’una 
aportació addicional de 100.000,00 €. L’HCPB va aportar aquesta quantitat en forma de 
préstec sense interessos. En el moment de la seva recepció, aquestes aportacions van ser 
incorrectament registrades com a ingressos. Així, l’any 2010 el fons dotacional del Patronat 
havia assolit la xifra de 540.402,42 €. 
 
D’altra banda, el desenvolupament de l’activitat fundacional s’ha anat realitzant a l’edifici 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), d’acord amb el contracte d’arren-
dament subscrit l’1 de novembre del 2003, en virtut del qual l’IAT va ocupar un espai del 
Parc de 1.376 m² on es van ubicar els aparells de diagnosi i el ciclotró, per un període de 
vint-i-cinc anys i a un preu total de 14.108,00 € mensuals.  
 
Tanmateix, el 15 de maig del 2007 ambdues parts van rescindir el contracte d’arrendament 
i en van subscriure un de nou, amb una durada de quinze anys, prorrogable per períodes 
de cinc anys a voluntat de l’arrendatari, per una renda mensual de 24.201,60 €; un preu de 
5.576,70 €, per serveis generals a prestar pel Consorci PRBB (consergeria, correspondèn-
cia, vigilància i seguretat, etc.), i un preu variable, per la prestació de serveis especials 
(gestió de residus, utilització de l’auditori, etc.). En aquest segon contracte, el Consorci 
PRBB va autoritzar l’IAT a cedir el contracte a una altra persona jurídica, fet que no es va 
produir. El 14 de maig del 2009 la Fundació i el Consorci PRBB van subscriure un annex al 
contracte d’arrendament per ampliar l’espai arrendat en 40 m² a un preu mensual de 
862,00 €. 

 

 
9. Aquesta societat participa indirectament en l’IAT a través de la seva participació (62%) en la societat CRC 
Mar, SA. 

10. D’acord amb el comunicat que la Fundació va rebre del conseller delegat de CRC Corporació Sanitària, SA, 
el 29 de març del 2011, aquest contracte es va donar per extingit. 
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Dels fets que es descriuen se’n deriven les observacions següents: 
 

a) Administració de l’IAT 

La societat mercantil CRC Corporació Sanitària, SA, ha exercit, des de les seves oficines, 
les funcions de direcció, administració i gestió de l’IAT en virtut del contracte de prestació 
de serveis formalitzat l’abril del 2002. Mitjançant un escrit de 29 de març del 2011 del seu 
conseller delegat CRC Corporació Sanitària, SA, va donar per extingit, a partir d’aquella 
data, el contracte de prestació de serveis. 
 
Mitjançant requeriments notarials del 6 de maig i 20 de maig del 2011, l’IAT va requerir a 
CRC Corporació Sanitària, SA, el lliurament de tota la documentació administrativa de la 
Fundació. Tanmateix, la societat, tan sols va lliurar una part de la documentació i, en el 
segon requeriment, el notari va fer constar la negativa de CRC a facilitar la documentació 
sol·licitada fins que no els fos requerida judicialment, atès que tenien coneixement de l’inici 
de les accions judicials a emprendre per l’IAT contra CRC Corporació Sanitària, SA. 
 

b) Sentència de desnonament 

Com a conseqüència de l’impagament de les rendes convingudes i després de diversos 
requeriments per part del Consorci PRBB, el 12 d’abril del 2011, mitjançant sentència del 
Jutjat de Primera Instància núm. 39 de Barcelona, la Fundació va ser desnonada dels 
espais que tenia arrendats al PRBB, i obligada a deixar buit i expedit l’espai que ocupava 
en el termini de deu dies. També se li va advertir que els béns que no evacués dins el ter-
mini establert es considerarien abandonats. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’administrador concursal, el gener del 2012 l’import 
pendent de pagament al Consorci PRBB per part de la Fundació en concepte d’arren-
dament dels espais del PRBB ocupats per l’IAT era de 935.146,55 €.11

 
 
2.2. CESSIÓ DE BRANQUES DE L’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ I TRANSMISSIÓ DELS 

ACTIUS 

El mes de juny del 2007, les societats CRC-Mar, SA, i CRC Corporació Sanitària, SA, van 
constituir la societat CRC Centre d’Imatge Molecular, SL, (CRC-CIM), amb una participació 
del 50% cadascuna.12

 

 

 

11. El deute reclamat pel Consorci PRBB, de 955.908,62 €, és lleugerament superior.  

12. Els administradors solidaris d’aquesta nova societat són C.S.S. i N.G.C. 
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D’acord amb els seus Estatuts, la societat CRC-CIM té per objecte la prestació de tota 
classe de serveis de medicina de diagnòstic per la imatge; la gestió de la venda de serveis 
a centres públics i privats, preferentment en els àmbits de la biomedicina i la biotecnologia; 
la gestió de venda de serveis amb altres institucions; l’impuls de projectes d’innovació 
tecnològica i la producció d’isòtops radioactius i qualsevol altre fàrmac d’us humà, entre 
altres. 
 
El 31 de gener del 2008, l’IAT va formalitzar un contracte amb la societat CRC-CIM pel qual 
la primera cedia a la segona les branques d’activitat d’investigació i desenvolupament per 
a la indústria farmacèutica, l’activitat assistencial, i l’activitat industrial, i li transmetia tots els 
mitjans, tant materials com humans, per al desenvolupament d’aquestes activitats. Un cop 
efectuada la cessió, l’IAT havia de continuar únicament amb l’activitat acadèmica d’in-
vestigació i desenvolupament. 
 
Aquesta cessió havia de comportar també la subrogació de la cessionària, d’una banda, 
en el contracte d’arrendament de l’espai ocupat al PRBB, on es realitzaven les activitats 
cedides, i de l’altra, en el contracte per a la producció del radiofàrmac FdG amb una em-
presa farmacèutica. 
 
El preu de la cessió, acordat pel Patronat de la Fundació el 21 de desembre del 2007, es 
va establir en 6.365.065,69 €, a satisfer en el termini màxim de cinc anys des de la data del 
contracte, sense establir quotes fixes ni predeterminar terminis.  
 
El valor net comptable dels béns transferits era de 5.582.213,68 €, que inclou el ciclotró, 
els tomògrafs i els perifèrics adquirits per la Fundació. No obstant això, el peritatge 
encarregat per la Fundació va valorar, el 10 de febrer del 2007, en 1.008.362,80 € el valor 
de mercat del ciclotró 18/9 i dels seus perifèrics; en 1.093.842,00 € el valor de mercat del 
tomògraf per a humans, i en 257.400,00 € el tomògraf per a petits animals de laboratori. 
És a dir, el valor de mercat global dels principals actius traspassats a CRC-CIM era de 
2.359.604,80 €. 
 
D’altra banda, la nova societat va subrogar-se en els contractes laborals de dinou dels vint-
i-tres treballadors que tenia la Fundació i va quedar-se els quatre treballadors restants per 
al desenvolupament de l’activitat d’investigació i desenvolupament acadèmic a què va 
quedar reduïda l’activitat de l’IAT. 
 
Posteriorment, el 30 d’abril del 2008, la Fundació i CRC-CIM van subscriure un contracte 
en què es regulava la prestació de serveis de la societat a la Fundació a fi que aquesta 
pogués disposar de tots els recursos necessaris per desenvolupar activitats, per encàrrec 
d’un tercer, que requerissin de la utilització dels elements cedits. Per l’ús d’aquests 
recursos, es van establir unes tarifes equivalents a les vigents a CRC-CIM amb un des-
compte mínim del 10% per l’ús dels recursos materials, i del 15% per l’ús dels recursos 
humans. 
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Dels fets exposats se’n deriven les observacions següents: 
 

a) Cessió de la branca d’activitat i transmissió dels actius a CRC-CIM 

El contracte de cessió de les branques d’activitat i dels mitjans materials i humans neces-
saris per al seu desenvolupament el van signar C.S.S., en qualitat de president del Consell 
Executiu de l’IAT, i N.G.C., en qualitat d’administrador solidari de CRC-CIM. 
 
En el moment en què es va signar aquesta cessió el càrrec de president del Consell 
executiu de l’IAT estava caducat. A més a més, en aquell moment, C.S.S. era també 
administrador solidari de CRC-CIM i president i conseller de CRC Corporació Sanitària, SA. 
A més a més d’administrador solidari de CRC-CIM, N.G.C. era patró de la Fundació i 
conseller de CRC Corporació Sanitària, SA. Aquesta situació, per tant, podria donar lloc a 
un conflicte d’interessos en les persones que van signar la cessió. 
 
La sessió del Patronat en què es va acordar la cessió d’activitat de la Fundació que, 
d’acord amb el certificat emès pel seu secretari va tenir lloc el 27 de desembre del 2007, 
no va ser protocol·laritzada en escriptura pública ni va ser inscrita al Registre de Funda-
cions ni l’acta consta signada pels patrons. 
 

b) Comunicació de l’operació de cessió al Protectorat de la Generalitat 

D’acord amb la normativa de Fundacions, l’alienació de béns i drets que formin part de la 
dotació, o estiguin directament vinculats al compliment de les finalitats fundacionals, així 
com aquelles operacions que els patrons o altres persones vinculades subscriguin amb la 
Fundació, requereixen l’autorització prèvia del Protectorat. 
 
L’IAT va comunicar l’operació al Protectorat de forma prèvia a la seva formalització, l’any 
2007. No obstant això, el Protectorat va sol·licitar a la Fundació documentació i aclariments 
en diverses ocasions, fins que el 24 de febrer del 2009, en una carta amb assumpte “auto-
rització venda”, va comunicar a la Fundació que la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques es donava per assabentada de la cessió d’activitats amb transmissió d’actius i 
que donava per acabada la seva tramitació. Així mateix, advertia que els comptes anuals 
futurs de l’IAT havien de contenir un seguiment de l’operació, dels acords de subrogació o 
subarrendament dels espais, del cobrament del preu fixat en el contracte de cessió i els 
deutes cancel·lats, així com del compliment de les previsions pressupostàries, per tal que 
la Fundació no incorregués novament en dèficits.  
 

c) Incompliment dels acords de subrogació i d’altres condicions de viabilitat de 
l’operació 

Tot i que així estava previst en les clàusules del contracte de cessió, CRC-CIM no es va 
subrogar finalment en el contracte de lloguer d’espais al PRBB, ni en els contractes labo-
rals dels treballadors de la Fundació. 
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Després de la cessió de l’activitat la Fundació va continuar pagant el subministrament de 
materials i la prestació de serveis que corresponien a l’activitat cedida a CRC-CIM. També 
va ampliar l’espai arrendat malgrat haver cedit la pràctica totalitat de la seva activitat. 
 

d) Contingut i viabilitat de l’objecte fundacional 

Tot i que el pla de viabilitat que acompanyava la tramitació de l’operació preveia el com-
promís formal de l’entitat cessionària amb la Fundació de fer front als passius existents, el 
contracte de cessió no va preveure el traspàs dels passius, entre els quals s’incloïa el 
préstec pendent de retornar al Ministeri de Ciència i Tecnologia, que va continuar registrat 
al balanç de la Fundació. 
 
A més, la manca de documentació en relació amb les operacions comptables i econò-
miques derivades de l’acord de cessió fan impossible determinar quin és l’import pendent 
de cobrar el març del 2012 per part de la Fundació, per la venda de les branques de la 
seva activitat. D’acord amb els comptes anuals de l’IAT referits a l’any 2010 elaborats pel 
Patronat el mes de juliol del 2011, el saldo deutor pendent de cobrar de CRC-CIM és 
superior als 2.000.000,00 €, i inclou compensacions per operacions entre les dues entitats 
respecte de les quals els auditors no s’han pogut manifestar. 

La Sindicatura considera que els resultats d’aquesta operació van buidar de contingut 
l’objecte fundacional de l’IAT i van comprometre, en últim terme, la seva continuïtat, atès 
que la va incapacitar per complir les finalitats fundacionals.  

 

 
2.3. ACTUACIONS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DES DEL MARÇ DEL 2010 

La Fundació presenta uns fons propis i un resultat econòmic negatius en el conjunt dels 
exercicis compresos entre el 2006 i el 2010. D’acord amb les conclusions de l’anàlisi 
economicofinancera que l’IAT va encarregar sobre els comptes de la Fundació, referits al 
31 de març del 2010, els auditors quantificaven un excés de passius, per sobre dels actius 
fundacionals, de 3.331.464 €, tot i que no hi incloïen els interessos de demora a satisfer 
amb el pagament de les quotes del préstec concedit pel Ministeri ni els possibles recàr-
recs pendents de notificació en relació amb les quotes ja vençudes i ingressades fora de 
termini, ni altres ajustos per interessos de demora per altres imports ajornats amb entitats 
públiques. 
 
En els acords posteriors presos pel Patronat de la Fundació en les sessions convocades 
els mesos de març i juliol del 2010, es va crear una comissió de treball formada pel CMPS, 
l’HCPB, la FIRHUVH, l’empresa d’auditoria i un bufet d’assessorament legal, a fi d’aclarir 
les relacions entre la Fundació i CRC-CIM, entre altres.  
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Atès que CRC-Mar, SA, i CRC Corporació Sanitària, SA, no van complir els requeriments 
del Patronat, el mes de novembre del 2010 els altres tres patrons van sol·licitar al Pro-
tectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya la convocatòria d’una sessió extraor-
dinària del Patronat, per tal d’adoptar els acords d’iniciar el procediment concursal, apro-
var els comptes anuals del 2008 i del 2009 i iniciar actuacions per interposar una demanda 
contra CRC Corporació Sanitària, SA, en relació amb la gestió de l’IAT, i contra CRC-CIM 
pel que fa als contractes de cessió de branques d’activitat i de lloguer de les instal·lacions 
al PRBB. 

El mes de desembre del 2010, el Protectorat de Fundacions va informar l’IAT, entre altres, 
de la possibilitat de demanar a l’autoritat judicial la intervenció temporal i la inspecció de la 
Fundació, atesa la manca de compliment de les obligacions de formular, aprovar i pre-
sentar els comptes anuals del 2008 i el 2009.  

El 4 d’abril del 2011, el president del Patronat va acomiadar per causes objectives els 
quatre treballadors que restaven contractats per la Fundació.  

En la sessió de l’11 d’abril del 2011 el nou Patronat (apartat 1.3.3) va acordar formular i 
aprovar els comptes anuals dels exercicis 2008 i 2009, sol·licitar un concurs de creditors i 
revocar tots els apoderaments generals o especials, excepte els concedits per a plets a 
procuradors i advocats. 

En aquest sentit, en els comptes anuals de l’exercici 2010 es va incloure un compte deutor 
per l’import dels dèficits de la Fundació originats en els exercicis 2008, 2009 i 2010, la 
suma dels quals ascendeix a 3.339.436,97 €, en considerar que aquest import calia reper-
cutir-lo a CRC Corporació Sanitària, SA (com a grup gestor de la Fundació) i a CRC-CIM 
(com a entitat beneficiària de les branques d’activitat de la Fundació). Tanmateix, els 
comptes anuals de l’exercici 2010 també incorporen una provisió pel possible deteriora-
ment de la totalitat del saldo indicat. 

Finalment, el 25 de juliol del 2011, la Fundació va interposar una demanda de respon-
sabilitat davant dels jutjats de primera instància de Barcelona contra CRC Corporació Sani-
tària, SA i el Sr. C.S.S. per la reclamació de 3.339.437,00 €, més interessos i costes, la qual 
va ser admesa a tràmit el 16 de setembre.  

El mateix mes de juliol, la Fundació va sol·licitar la declaració de concurs de creditors 
voluntari davant del Jutjat mercantil núm. 6 de Barcelona, el qual va declarar-lo en situació 
legal el 28 d’octubre. La informació annexa a l’informe de l’administrador concursal del 24 
de gener del 2012, emès en compliment de l’article 75 de la Llei concursal, determina uns 
deutes del grup CRC amb la Fundació de 5.381.969,36 €. La materialització d’aquests 
crèdits, si fos el cas, faria possible la cancel·lació de la majoria dels deutes contrets pen-
dents de la Fundació (quadre 5). 
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Quadre 5. Masses patrimonials de l’IAT a 24 de gener del 2012 

Resum de l’Actiu Resum del Passiu 

    

Valoració dels béns mobles 343.412,67 Creditors 5.749.761,28 

  Consorci PRBB 959.827,59 

Drets de crèdit 5.554.953,94 HCPB 100.000,00 

CRC-CIM 2.042.532,39 Ministeri de Ciència i Innovació 2.525.922,29 

CRC Corporació Sanitària, SA 3.339.436,97 CMPS 787.835,77 

Altres deutors 172.984,58 Altres creditors 1.376.175,63 
    

Caixa 2.059,86   
    

Total Actiu 5.900.436,47 Total Passiu 5.749.761,28 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per l’administrador concursal. 

 
En un ofici del 25 de maig del 2012 el secretari judicial del Jutjat mercantil núm. 6 de 
Barcelona va posar en coneixement de la Sindicatura que no s’havien presentat demandes 
incidentals d’impugnació de la llista de creditors inclosa en l’informe presentat per l’admi-
nistrador concursal i que, un cop presentats els textos definitius, per interlocutòria de data 
25 de maig del 2012, es va posar fi a la fase comuna i es va iniciar la fase de liquidació. 
 
Així mateix, l’ofici informava que el 27 d’abril del 2012 l’administrador concursal va pre-
sentar una demanda incidental dins del procediment principal, d’acció rescissòria de la 
cessió de la branca d’activitat, que va ser admesa a tràmit per providència del 2 de maig 
del mateix any i en l’esmentada demanda va sol·licitar l’adopció de mesures cautelars 
consistents en l’administració judicial dels béns objecte de cessió i la prohibició que els 
actuals titulars CRC-CIM, SL disposessin d’ells. 

3. CONCLUSIONS 

D’acord amb l’objecte d’aquest informe, esmentat en l’apartat 1.1 i en compliment del 
Programa anual d’activitats, la Sindicatura ha fiscalitzat l’adquisició, la instal·lació i la pos-
terior venda, per part de l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB – Fundació Privada, dels mitjans 
tècnics per al desenvolupament de la investigació i el diagnòstic per la imatge, així com la 
cessió de la branca principal de l’activitat de la Fundació i dels efectes posteriors en els 
comptes d’aquesta entitat com a conseqüència d’aquestes operacions. 
 
L’abast temporal d’aquesta fiscalització és el període comprès entre els anys 2006 i 2010, 
encara que, quan ha estat necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs 
informació anterior o posterior. L’abast material de la revisió efectuada té un caràcter limitat 
i no correspon a una fiscalització completa.  
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El treball de fiscalització s’ha realitzat amb una important limitació a l’abast, atès que la 
Sindicatura no ha tingut accés a la totalitat de la documentació econòmica i comptable de 
la Fundació del període objecte d’anàlisi. Les conclusions que es desprenen de la fiscalit-
zació de l’àrea economicofinancera i comptable tenen com a base la documentació faci-
litada per la Fundació, per l’administrador judicial i pel Protectorat de fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop fiscalitzades les operacions, la Sindicatura considera que en la gestió i posterior 
venda dels mitjans tècnics per al desenvolupament de la investigació i el diagnòstic per la 
imatge així com la cessió de la branca principal de l’activitat de la Fundació es van produir 
irregularitats, algunes de les quals podrien donar lloc a fets perseguibles administrativa-
ment i judicialment.  
 
Les observacions a partir del treball de fiscalització són les següents: 
 

1) Revocació parcial de l’ajut concedit a la Fundació per al finançament d’equips 

D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
sol·licitada per la Sindicatura en l’escrit del 6 de març del 2012, el saldo pendent a 21 de 
març del 2012 és, pel que fa a la part de la bestreta concedida, d’1.280.132,85 € de 
principal, i pel que fa a la part parcial revocada, el saldo pendent és d’1.227.178,15 € de 
principal.  
 
Atès que el mes de juny del 2010 la Fundació va aturar els pagaments al Ministeri de les 
quotes establertes d’ambdues operacions, no s’han pogut quantificar els interessos de 
demora addicionals i recàrrecs que, en cada cas, haurà de satisfer.  
 
Així mateix, el Ministeri ha comunicat a la Sindicatura l’existència en via executiva d’altres 
dues liquidacions pendents pel reintegrament d’altres préstecs concedits a la Fundació, de 
2.364,11 € (i 641,59 € d’interessos de demora) i 15.605,89 € (apartat 2.1.1.a). 
 

2) Autorització, preu i compliment de les condicions de viabilitat de l’operació de 
cessió de branques de l’activitat 

La cessió, a favor de la societat CRC-CIM, de les branques d’activitat d’investigació i des-
envolupament per a la indústria farmacèutica, l’activitat assistencial, i l’activitat industrial, 
per la qual es transmetien tots els mitjans, tant materials com humans, per al desenvo-
lupament d’aquestes activitats, es va formalitzar contractualment el mes de gener del 2008, 
com a conseqüència d’un acord pres en la sessió del Patronat de l’IAT del 27 de desembre 
del 2007, el qual no va ser protocol·laritzat en escriptura pública ni va ser inscrit en el 
Registre de Fundacions. El Protectorat es va donar per assabentat d’aquesta cessió des-
prés que hagués tingut lloc, el mes de febrer del 2009. 
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L’esmentat acord es va prendre amb l’existència d’un possible conflicte d’interessos, atès 
que no es va comptar amb l’abstenció dels dos membres que, a més de patrons de la Fun-
dació, eren administradors solidaris de la societat cessionària. 
 
D’acord amb els informes pericials encarregats per la Fundació, el valor de mercat global 
dels principals actius objecte de la cessió era de 2.359.604,80 €, mentre que el seu valor 
net comptable era de 5.582.213,68 €. El preu de la cessió de les branques d’activitat de la 
Fundació es va establir en 6.365.065,69 €. 
 
Per altra banda, i contra el que preveien les clàusules del contracte de cessió, l’esmentada 
societat no es va subrogar en el contracte de lloguer d’espais al PRBB, ni en els contractes 
laborals de dinou treballadors de la Fundació.  
 
En la comptabilitat de la Fundació al tancament de l’exercici 2011 hi ha comptabilitzat un 
deute a cobrar de la societat cessionària per aquesta operació de 2.042.532,39 €. 
 
Després de la cessió de l’activitat, la Fundació va continuar pagant els contractes de 
subministrament de materials i de prestació de serveis de què la societat cessionària es 
beneficiava, mentre que aquesta societat facturava a la Fundació els serveis contractats 
que requerien l’ús dels actius cedits (apartats 2.2.a, 2.2.b i 2.2.c). 
 

3) Contingut i viabilitat de l’objecte fundacional 

La Sindicatura considera que el resultat de l’operació de cessió de la branca d’activitat de 
la Fundació va buidar de contingut l’objecte fundacional de l’IAT i va comprometre, en últim 
terme, la seva continuïtat, atès que la va incapacitar per complir les finalitats fundacionals 
(apartat 2.2.d). 
 

4) Sentència de desnonament dels espais ocupats al PRBB 

Com a conseqüència de l’impagament de les rendes convingudes en el contracte i des-
prés de diversos requeriments per part del Consorci PRBB, el 12 d’abril del 2011 la Fun-
dació va ser desnonada dels espais que tenia arrendats al PRBB, en compliment de la 
sentència del Jutjat de primera instància núm. 39 de Barcelona. L’import pendent de pa-
gament per part de la Fundació és, segons el creditor i als efectes del concurs, de 
935.146,55 € (apartat 2.1.2.b). 
 

5) Administració de la Fundació i interposició d’una demanda judicial 

Mitjançant requeriments notarials del 6 de maig i 20 de maig del 2011, l’IAT va requerir a 
CRC Corporació Sanitària, SA, el lliurament de tota la documentació administrativa de la 
Fundació. Tanmateix, l’empresa tan sols va lliurar una part de la documentació. En el 
segon requeriment, el notari va fer constar la negativa de CRC a facilitar la documentació 
sol·licitada fins que no els fos requerida judicialment (apartat 2.1.2.a). 
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El 25 de juliol del 2011, la Fundació va interposar una demanda davant dels jutjats de 
primera instància de Barcelona contra CRC Corporació Sanitària, SA i C.S.S., en què els 
reclamava 3.339.437,00 €, corresponents a la suma dels dèficits de la Fundació dels exer-
cicis 2008, 2009 i 2010, més interessos i costes. La demanda va ser admesa a tràmit el 16 
de setembre del mateix any (apartats 2.1.2.a i 2.3). 
 

6) Qualificació del concurs de creditors 

El mes de juliol del 2011, la Fundació va sol·licitar la declaració de concurs de creditors 
voluntari davant dels jutjats mercantils de Barcelona, els quals van declarar-lo en situació 
legal de concurs el 28 d’octubre. Atès que no s’ha presentat cap demanda incidental d’im-
pugnació de la llista de creditors inclosa en l’informe presentat per l’administrador con-
cursal, per interlocutòria de data 25 de maig del 2012, es va iniciar la fase de liquidació. 
 
Així mateix, el 27 d’abril del 2012 l’administrador concursal va presentar una demanda 
incidental d’acció rescissòria de la cessió de la branca d’activitat, que va ser admesa a 
tràmit per providència del 2 de maig, i, respecte a la qual, va demanar la incoació de 
mesures cautelars consistents en l’administració judicial dels béns objecte de cessió i la 
prohibició que els actuals titulars –CRC-CIM– en disposessin. 
 
 

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès en data 5 de setembre de 2012 al director general de Dret d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat, a l’administrador concursal i al president de 
l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB – Fundació Privada per tal que, si fos el cas, presentessin 
les al·legacions corresponents en els terminis establerts. El president de l’IAT va demanar 
una pròrroga per presentar les al·legacions, quedant el termini ampliat fins al 5 d’octubre 
de 2012. En els altres dos casos no s’ha rebut cap resposta dins del termini establert. 
 
En relació a les al·legacions presentades pel representant de l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB – Fundació Privada que es troben dipositades en la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya, aquesta institució posa de manifest que en compliment estricte de les funcions 
que té atribuïdes per la Llei 18/2010, així com del marc constitucional regulador del dret a 
l’honor, no es fa pública la part de les al·legacions en què es fa una transcripció literal dels 
extractes dels informes de l’administrador judicial i de la prova pericial que formen part 
d’un procediment judicial en curs i que per la seva naturalesa no tenen un caràcter públic; 
així mateix s’ha procedit a la substitució dels noms propis de persones físiques i jurídiques 
de les esmentades al·legacions per tal d’evitar qualsevol vulneració del referit dret a
l’honor. 
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A continuació es transcriu, amb les excepcions esmentades en el paràgraf anterior, l’escrit 
de contesta rebut del President de l’Institut, amb núm. d’entrada 4410 a la Sindicatura de 
Comptes, de data 5 d’octubre de 2012: 

 
 

AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 51/2011-C DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L’INSTITUT D’ALTA 

TECNOLOGIA PRBB – FUNDACIÓ PRIVADA IAT, CORRESPONENT ALS 
EXERCICIS 2006-2010 

 

ÚNICA.- En relació a la conclusió continguda en el paràgraf quart de l’apartat tercer 
de l’informe (pàgina 24), en el sentit de que “en la gestió i posterior venda dels mitjans 
tècnics per al desenvolupament de la investigació i el diagnòstic per la imatge, així 
com la cessió de la branca principal de l’activitat de la Fundació s’han produït 
irregularitats, algunes de les quals podrien donar lloc a fets perseguibles administra-
tivament i judicialment”, cal precisar que aquestes irregularitats serien exclusivament 
imputables a la societat encarregada de l’administració de la Fundació i al patró que 
va executar els esmentats actes, en tant que van actuar en determinats aspectes 
sense autorització del patronat, en d’altres extralimitant-se de la voluntat expressada 
pel mateix i, finalment, en determinades decisions en contra de la voluntat del patronat 
de la Fundació. 
 
Així es desprèn en diferents passatges del propi informe de la Sindicatura, i espe-
cialment en les conclusions segona i tercera (pàgina 25): 
 
“Per altra banda i contra el que preveien les clàusules del contracte de cessió, CRC 
CIM no es va subrogar en el contracte de lloguer d’espais al PRBB, ni en els con-
tractes laborals de dinou treballadors de la Fundació. 

(...) 

D’altra banda, després de la cessió de l’activitat, la Fundació va continuar pagant els 
contractes de subministrament de materials i de prestació de serveis dels quals se’n 
beneficiava CRC CIM, mentre que aquesta societat facturava a la Fundació els serveis 
contractats que requerien l’ús dels actius cedits. 

(...) 

La Sindicatura considera que el resultat de l’operació de cessió de la branca d’ac-
tivitat de la Fundació a CRC CIM va buidar de contingut l’objecte fundacional de l’IAT i 
va comprometre, en últim terme, la seva continuïtat, atès que la va incapacitar per 
complir amb les finalitats fundacionals”. 
 
Són significatives les circumstàncies en les que es va executar l’acord de cessió de 
branques d’activitat. Segons el propi informe de la Sindicatura (pàgina 20), segon 
paràgraf del punt a): 
 
“En el moment en que es va signar aquesta cessió el càrrec de President del Consell 
executiu de l’IAT estava caducat. A més a més, en aquell moment el Sr. C.S.S. era 
també administrador solidari de CRC-CIM i president i conseller de CRC Corporació 
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Sanitària. Al seu torn, el Sr. N.G.C. era, a més a més d’administrador solidari de CRC-
CIM, patró de la Fundació i conseller de CRC Corporació Sanitària, S.A. Aquesta 
situació, per tant, podria donar lloc a un conflicte d’interessos en les persones que van 
signar la cessió”. 
 
D’acord amb la conclusió de la Sindicatura, el patronat de la Fundació també ho ha 
entès així i, conseqüentment, en data 4 de maig de 2011 va acordar instar una acció 
de responsabilitat per danys a la Fundació contra CRC CORPORACIÓ SANITÀRIA, 
S.A. i el Sr. [C.S.S.] (patró en la seva condició de Conseller delegat de CRC MAR, 
S.A.). 
 
Sobre la decisiva i perjudicial intervenció de [XX, SA] en l’operació de cessió de 
branca d’activitat, s’ha pronunciat amb contundència l’administrador concursal de la 
Fundació en el seu informe de data 24 de gener de 2012: 
 

[...] 
[13] 

 
Per altra banda, en l’informe pericial aportat per la Fundació com a prova en el proce-
diment 1027/2011 instat davant el Jutjat de 1a instància 46 de Barcelona contra [XX, 
SA] i el Sr. [YY], i elaborat per [...] en data 6 de juny de 2012 es desprenen, entre 
d’altres conclusions: 
 

[...] 
[13] 

 
Entenem que del propi informe de la Sindicatura, així com de l’informe de l’admi-
nistrador concursal i de l’informe pericial aportat com a prova en la demanda de 
responsabilitat, es conclou que les irregularitats indicades per la Sindicatura en la 
gestió i posterior venda dels mitjans tècnics per al desenvolupament de la investigació 
i el diagnòstic per la imatge, així com en la cessió de la branca principal de l’activitat 
de la Fundació, són imputables a la societat [XX, SA], encarregada de la gestió, i al 
patró Sr. [YY] (conseller delegat de [ZZ, SA]), qui va executar els actes en nom de la 
Fundació, en determinats aspectes sense autorització del patronat, en d’altres extra-
limitant-se de la voluntat expressada pel mateix i, finalment, en determinades de-
cisions en contra de la voluntat del patronat de la Fundació, i sol·licitem que aquesta 
conclusió es faci constar de manera expressa en les conclusions de l’informe. 
 
 
Barcelona, 4 d’octubre de 2012 

 
[Signatura] 

 
Sr. Aureli Rubio i Alcolea 
Representant persona física del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
President 

 

 
13. Paràgrafs suprimits relatius a les transcripcions literals dels informes de l’administrador judicial i de l'informe 
pericial que es troben “sub judice” i que, per tant, no tenen caràcter públic. (Nota de la Sindicatura) 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades pel president de l’IAT al projecte d’informe 51/2011-C, referent 
a l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB – Fundació Privada, exercicis 2006-2010, han estat de-
gudament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. A més de les conside-
racions exposades en l’apartat 4, la Sindicatura considera que són explicacions que no fan 
alterar el text de l’informe, perquè confirmen la situació descrita en l’informe, perquè con-
tenen informacions que no es corresponen amb els fets analitzats o perquè no es com-
parteixen els judicis expressats.  
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Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009
Tram. 256-00003/10

 

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 31/2012, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a ICF Equipaments, SAU, exercici 2009.

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

Barcelona, 21 de desembre de 2012

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reye-
ro, amb l’assis-tència dels síndics Sr. Andreu Morillas 
Antolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Ge-
nescà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-
Ignasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Ser-
vat i Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari 
general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carrei-
ras, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 
de fiscalització 31/2012, relatiu a ICF Equipaments, 
SAU, exercici 2009. 

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

Barcelona, 5 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Origen, objecte i finalitat 

De conformitat amb la normativa vigent, per tal de complir l’article 71.6 del Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la Sindicatura de Comptes, 
s’emet el present informe de fiscalització, relatiu a l’empresa ICF Equipaments, SAU (ICFE), 
corresponent a l’exercici 2009. 
 
L’objecte d’aquest informe comprèn la fiscalització de regularitat, és a dir, financera i de 
compliment legal. Per tant, els objectius fixats en aquest treball s’han adreçat a obtenir una 
raonable seguretat que la informació economicofinancera de la societat es presenta con-
forme als principis comptables que li són d’aplicació i que en el desenvolupament de la 
seva activitat economicofinancera s’ha actuat d’acord amb la legislació vigent. 
 
En les conclusions d’aquest informe es fan constar tant les observacions que es desprenen 
del treball de fiscalització com les recomanacions i mesures a emprendre per tal de mi-
llorar la gestió economicofinancera i de legalitat. 
 
 
1.1.2. Metodologia i limitacions 

El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 
sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat 
necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe. 
 
El treball de camp ha finalitzat el mes de juliol del 2012. 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS 

ICFE és una societat anònima unipersonal participada al 100% per l’Institut Català de 
Finances (ICF), entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya. ICFE va ser consti-
tuïda mitjançant escriptura pública el 17 de setembre del 2004, en virtut de l’autorització 
continguda a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 7 de setembre del 
2004. 
 
La societat va ser constituïda per temps indefinit i té el seu domicili social a la Gran Via de 
les Corts Catalanes, 635, 6a planta, de Barcelona. 
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1.2.1. Objecte i funcions 

L’objecte social d’ICFE, establert en els seus Estatuts, és la realització d’activitats de pro-
moció i/o gestió d’equipaments, ja sigui per compte propi o aliè, i, en concret, en l’àmbit 
dels equipaments directament o indirectament relacionats amb l’àmbit d’actuació de les 
administracions públiques. 
 
En compliment del seu objecte social, des de la creació d’ICFE el Govern de la Generalitat 
de Catalunya ha encomanat a la societat la promoció d’edificis, principalment destinats a 
ús escolar, però també centres d’atenció primària, comissaries i altres equipaments, al seu 
risc i ventura, així com també el seu manteniment i conservació. La finalitat d’aquesta acti-
vitat de promoció és la posterior posada a disposició de l’equipament a favor de la Genera-
litat de Catalunya per al seu ús. El cost de les actuacions es finança a càrrec dels recursos 
d’ICFE, d’acord amb l’import estimatiu que es fixa en el mateix Acord de Govern d’en-
càrrec. 
 
Aquesta activitat es concreta de la manera següent: 
 
1. El departament de la Generalitat que requereix una infraestructura, demana a ICFE, a 

través del Departament d’Economia i Finances (DEF),1 que presenti una oferta i les 
seves condicions. Un cop elaborada, l’oferta, previ l’informe favorable del departament 
competent en funció de la destinació de la infraestructura i del DEF, se sotmet al Govern 
per a la seva aprovació. 

 
2. El Govern autoritza ICFE a encomanar a Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA)2 l’exe-

cució de les actuacions i autoritza a GISA la contractació de les obres i els projectes. 
També autoritza el DEF perquè constitueixi un dret de superfície sobre els terrenys on 
s’hagi d’executar l’obra a favor d’ICFE. Generalment, la construcció dels equipaments 
es fa sobre terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat pels ajuntaments. En el cas dels 
Centres d’Atenció Primària (CAP), la cessió es fa a favor del Servei Català de la Salut. 
Sobre aquests terrenys la Generalitat, o el Servei Català de la Salut, constitueix un dret 
de superfície a favor d’ICFE, amb una durada de 324 mesos.  

 
3. GISA licita i adjudica les obres i també en fa la direcció i supervisió. El contracte d’obra 

es formalitza entre GISA, el contractista i ICFE, atès que aquest darrer és el que as-
sumeix els pagaments de les certificacions d’obra directament al contractista. 

 
 

 
1. Actualment Departament d’Economia i Coneixement, d’acord amb el Decret 200/2010, del 27 de desembre, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. L’empresa manté com a abreviació la denominació GISA però el text refós dels seus Estatuts, aprovat per 
l’Acord de Govern del 23 de setembre del 2008, canvia les sigles SA per SAU (societat anònima unipersonal) 
en els diferents articles dels Estatuts on figurin. Així, la denominació social és Gestió d’Infraestructures, SAU. 



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 64

4. Un cop construït l’equipament propietat d’ICFE i posat a disposició de la Generalitat, se 
signa un contracte d’arrendament sobre l’immoble, que tindrà efectes des de la data de 
la seva ocupació total o parcial per part de la Generalitat de Catalunya, amb una durada 
de 300 mesos. Durant la vigència de l’arrendament la realització de totes les obres de 
manteniment de l’immoble i de les seves instal·lacions i serveis que siguin necessàries 
per conservar-lo en les condicions d’utilització per a l’ús convingut, aniran a càrrec 
d’ICFE. 

 
5. En el moment de l’extinció del dret de superfície i del contracte d’arrendament l’equi-

pament construït revertirà a la Generalitat.  
 
El 25 d’octubre del 2006, ICFE i la Generalitat de Catalunya van signar un conveni, aprovat 
per Acord de Govern del 25 de juliol del 2006, per establir un marc estable a aquestes 
relacions entre la Generalitat de Catalunya i ICFE, al qual es va adherir el Servei Català de 
la Salut, segons l’autorització per Acord de Govern del 30 de juny del 2009.  
 
El conveni i els seus annexos són d’aplicació a la constitució o cessió dels drets de su-
perfície i arrendaments autoritzats per diferents acords de Govern amb anterioritat a la data 
de signatura de l’esmentat conveni. 
 
 
1.2.2. Òrgans de govern i estructura organitzativa 

El Consell d’Administració de la societat està integrat per vuit membres, que van ser no-
menats per la Junta de l’accionista únic per un període de quatre anys. A 31 de desembre 
del 2009, el Consell d’Administració tenia la següent composició: 

 
Quadre 1. Composició del Consell d’Administració 

President Martí Carnicer i Vidal, secretari general del DEF 

Vicepresident Andreu Morillas i Antolín, secretari d’Economia del DEF 

Secretari (no conseller) Josep Lluís Garcia i Ramírez, director general de l’Assessoria Jurídica del DEF 

Consellers Miquel Salazar i Canalda 

 Immaculada Turu i Santigosa 

 Josep Maria Loza i Xuriach 

 Agustí José Abelaira Dapena 

Director general d’ICFE 
(assistent amb veu sense vot) 

Xavier Arola i Pérez 

 
L’estructura organitzativa bàsica de la societat era la següent: 
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Personal tècnic i 
administratiu 

Personal tècnic i 
administratiu 

Cap de l’Àrea 
Jurídica 

Cap de l’Àrea 
Economicofinancera 

Direcció General 

Secretaria de la  
Direcció General 

Cap de l’Àrea 
Tècnica 

Personal tècnic i 
administratiu 

 
 
 
1.2.3. Control financer 

Els comptes anuals d’ICFE de l’exercici 2009 han estat auditats per KPMG Auditores, SL, 
que ha emès un informe favorable sense excepcions, que inclou una menció a les xifres de 
l’exercici anterior contingudes en els comptes anuals, perquè difereixen de les contin-
gudes en els comptes anuals aprovats de l’exercici 2008. Aquest fet s’exposa a l’apartat 
2.1.2 d’aquest informe. 
 
 
1.2.4. Normativa aplicable 

La normativa bàsica aplicable a la societat l’exercici 2009 és la següent: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

 
Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2009. 

 
Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

 
Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. 

 
Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, 
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sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis. 

 
• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Addicionalment, en la fiscalització s’han considerat altres normes aplicables a la societat 
durant l’exercici fiscalitzat. 
 
 
 
2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1.1. Comptabilització de l’activitat principal de la societat 

Pel que fa a la comptabilització de l’activitat principal de la societat, la Sindicatura fa l’ob-
servació següent. 
 
L’Ordre de 28 de desembre de 1994 va aprovar les normes d’adaptació del Pla general de 
comptabilitat aprovat pel Reial decret 1643/1990 a les empreses immobiliàries; aquestes 
normes, d’acord amb la Disposició transitòria cinquena del PGC, s’han de seguir aplicant 
en tot el que no s’oposi a la legislació vigent i al mateix PGC. 
 
Atesa la seva activitat principal, la societat hauria d’aplicar aquestes normes d’adaptació. 
 
En conseqüència, les construccions en curs i les acabades s’han de registrar com a exis-
tències a final de l’exercici i els beneficis o pèrdues que es generin han de formar part de 
l’import net de la xifra de negocis del Compte de pèrdues i guanys. 
 
Així mateix, les construccions ocupades i pendents de formalitzar el contracte, i els ingres-
sos i despeses derivats, han de comptabilitzar-se, d’acord amb els criteris de registre o 
reconeixement comptable dels elements del comptes anuals de l’apartat 5è del marc 
conceptual del Pla general de comptabilitat (PGC). 
 
 
2.1.2. Canvi de registre comptable 

En l’exercici 2009 la societat ha aplicat un canvi en la comptabilització dels ingressos fi-
nancers i dels ingressos pel servei de manteniment dels equipaments construïts i ja ocu-
pats i utilitzats pel destinatari final.  
 
Aquest canvi ha consistit a reconèixer majors ingressos en relació amb les instal·lacions ja 
ocupades però respecte de les quals encara no s’ha formalitzat el contracte d’arrendament 
(vegeu l’apartat 2.2.2 Crèdits a tercers).  

Tot i que no s’ha formalitzat el contracte d’arrendament i, en conseqüència, no s’estan 
ingressant les quotes corresponents, es consideren ingressos meritats perquè: 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 

En cas que es formalitzi el contracte, es recuperen les despeses suportades perquè es 
cobren les quotes d’arrendament des de la data d’ocupació. 

 

En cas de no formalitzar-se el contracte de lloguer, la societat ha de ser rescabalada 
per les despeses en què ha incorregut mentre ha durat l’ocupació: despeses de mante-
niment i despeses financeres. 

 
L’import dels majors ingressos reconeguts es correspon amb l’import de les despeses de 
manteniment i de les despeses financeres que ja estan generant aquestes instal·lacions. 
 
Així mateix, no és procedent registrar comptablement la transferència de l’equipament en 
règim d’arrendament financer i, en conseqüència, la resta d’ingressos derivats, atès que el 
conveni signat entre ICFE i la Generalitat el 25 d’octubre del 2006, que s’ha explicat a l’a-
partat 1.2.1, Objecte i funcions, preveu les causes d’extinció del dret de superfície i de la 
no formalització del contracte d’arrendament. Així ho preveu la norma de valoració 14a del 
PGC per als ingressos per vendes quan no es pot presumir la transferència dels riscos i 
beneficis perquè el comprador té el dret de vendre i l’empresa l’obligació de recompra.  
 
En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 es presenta com un canvi de criteri 
comptable i, en el Balanç de situació i en el Compte de pèrdues i guanys es presenten les 
partides afectades de l’exercici 2008 reexpressades a efectes comparatius, pels imports 
següents: 

 

Majors ingressos per prestació de serveis, 843.910 €. 
Majors ingressos financers, 2.593.018 €. 
Major despesa per impost de societats, i major passiu per impostos diferits, 1.031.078 €. 
Compte a cobrar a llarg termini, 3.436.928 €. 

 
Respecte a aquest canvi de registre la Sindicatura fa l’observació següent: 
 
La norma de registre i valoració 22a del PGC preveu que, d’acord amb el que estableix el 
principi d’uniformitat, els criteris comptables únicament es poden modificar si s’alteren els 
supòsits que en van motivar l’elecció. Així mateix, la mateixa norma del PGC entén per 
canvi d’estimació comptable aquells ajustos en el valor comptable d’actius o passius, o en 
l’import del consum futur d’un actiu, que siguin conseqüència de l’obtenció d’informació 
addicional, de més experiència o del coneixement de nous fets. 
 
Atès que no s’han alterat els supòsits, sinó que el canvi s’ha produït per l’obtenció d’infor-
mació addicional o per més experiència, cal considerar-lo un canvi d’estimació comptable. 
 
En conseqüència, la denominació en la Memòria d’aquest canvi de registre, així com la 
seva aplicació comptable de manera retroactiva i la reexpressió de les xifres afectades en 
la informació de l’exercici 2008 són incorrectes. Calia aplicar-lo comptablement de manera 
prospectiva i el seu efecte s’havia d’imputar íntegrament com a ingrés en el compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici 2009. 
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2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 

En aquest apartat es presenta el Balanç de situació a 31 de desembre del 2009 i del 2008 
amb la descripció del contingut dels epígrafs més importants. 
 
Quadre 2. Balanç al tancament de l’exercici 2009 – Actiu 

ACTIU 2009 2008 

   

ACTIU NO CORRENT 1.022.806.872 710.359.213 
   

Immobilitzat intangible 51.507 107.552 

Aplicacions informàtiques 51.507 107.552 
   

Immobilitzat material 487.467.011 445.641.170 

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 101.738 107.542 

Immobilitzat en curs i bestretes 487.365.273 445.533.628 
   

Inversions immobiliàries 106.702.701 34.781.332 

Terrenys 32.132.436 4.881.332 

Construccions 74.570.265 29.900.000 
   

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 428.535.389 229.749.614 

Crèdits  428.535.389 * 229.749.614 
   

Inversions financeres a llarg termini 10.639 295 

Altres actius financers 10.639 295 
   

Actius per impostos diferits 39.625 79.250 

   

ACTIU CORRENT 65.294.452 58.637.156 
   

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 64.888.979 58.229.027 

Clients, empreses del grup i associades 49.578.509 13.284.967 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 15.310.470 44.944.060 
   

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 300.822 317.487 

Crèdits 300.822 317.487 
   

Inversions financeres a curt termini 29.843 41.797 

Crèdits a tercers   
   

Efectiu i altres actius líquids equivalents 74.808 48.845 

Tresoreria 74.808 48.845 
   

TOTAL ACTIU 1.088.101.324 768.996.369 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals a 31 de desembre del 2009. 
* Aquesta xifra difereix de la que apareix en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 
226.312.686 € (diferència 3.436.928 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
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Quadre 3. Balanç al tancament de l’exercici 2009 – Passiu 

PATRIMONI NET I PASSIU 2009 2008 

   

PATRIMONI NET 78.699.035 70.656.620 
   

FONS PROPIS   
   

Capital 64.062.000 64.062.000 

Capital escripturat 64.062.000 64.062.000 
   

Reserves 17.134.340 14.602.725 

Legal i estatutàries 229.307 3.969 
Altres reserves 16.905.033 14.495.764 
   

Resultats d’exercicis anteriors (10.539.720) (12.598.551) 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (10.539.720) (12.598.551) 
   

Resultat de l’exercici 8.042.415 (a) 4.693.438 
   

PASSIU NO CORRENT 549.539.386 129.959.194 
   

Provisions a llarg termini 16.007.695 7.519.096 

Altres provisions 16.007.695 7.519.096 
   

Deutes a llarg termini 277.934.126 115.000.000 

Deutes amb entitats de crèdit 264.120.449 115.000.000 
Derivats 13.813.677  
   

Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 250.000.000 - 

Deutes amb empreses del grup 250.000.000 - 
   

Passius per impost diferit 5.597.565 (b) 8.471.176 
   

PASSIU CORRENT 459.862.903 567.349.478 
   

Deutes a curt termini 28.504.744 1.201.031 

Deutes amb entitats de crèdit 4.630.405 1.201.031 
Proveïdors d’immobilitzat 23.874.339 17.830.397 
   

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 408.344.197 541.818.738 

Deutes amb empreses del grup 408.344.197 541.818.738 
   

Creditors comercials i altres comptes a pagar 23.013.962 6.499.312 

Proveïdors 22.307.066 6.385.480 
Proveïdors, empreses del grup i associades 664.006 78.706 
Altres deutes amb les administracions públiques 42.890 35.126 
   

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.088.101.324 768.996.369 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals a 31 de desembre del 2009. 
Notes: 
(a) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 

2.287.588 € (diferència 2.405.850 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
(b) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 

7.440.098 € (diferència 1.031.078 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
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Els actius més importants de la societat són els dels epígrafs Immobilitzat en curs i bes-
tretes, que ascendeix a 487,4 M€ i Crèdits a tercers, que ascendeix a 428,8 M€ (entre el 
venciment a llarg i el venciment a curt). Aquests epígrafs representen, respectivament, el 
45% i el 39% de l’actiu a 31 de desembre del 2009 i responen a la principal activitat de la 
societat. Altres actius a destacar són els dels epígrafs Inversions immobiliàries, que ascen-
deixen a 106,7 M€ i Deutors comercials i altres comptes a cobrar, amb 64,9 M€. 
 
Pel que fa al passiu, més endavant es detalla la composició del capital a 31 de desembre 
del 2009. Altres partides a destacar són els deutes amb empreses del grup i associades 
(250,0 M€ a llarg termini i 408,3 M€ a curt termini) i altres deutes a llarg termini (277,9 M€ a 
llarg termini i 4,6 M€ a curt termini), i les provisions a llarg termini (16,0 M€). 
 
A continuació es presenta en detall cada un d’aquests epígrafs. 
 
 
2.2.1. Immobilitzat en curs i bestretes 

En el compte Immobilitzat en curs i bestretes s’hi registra el cost dels equipaments que 
estan pròpiament en construcció i, també, el cost dels que ja tenen una ocupació parcial o 
total, però en relació amb els quals no s’ha signat encara el contracte d’arrendament. 
 
Durant l’exercici 2009 el moviment d’aquest epígraf ha estat el següent: 

 
Quadre 4. Immobilitzat material en curs 

Concepte Import 

Saldo a 31.12.2008 445.533.628 

Addicions 226.805.388 

Baixes per formalització arrendaments financers (184.337.537) 

Baixa escola de música (636.206) 

Saldo a 31.12.2009 487.365.273 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
L’import d’addicions correspon a la comptabilització de les certificacions d’obra rebudes 
durant l’exercici. S’activen, també, les despeses financeres associades a la inversió, 
d’acord amb el PGC. A 31 de desembre del 2009 s’han activat 3,8 M€ en concepte de 
despeses financeres. 
 
Pel que fa a la Baixa escola de música, cal dir que el 8 de juliol de 2008 es va signar un 
conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i ICFE per tal que aquesta construís una Escola 
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Municipal de Música en una part de l’immoble destinat a un equipament docent en 
aquesta ciutat. Un cop acabada l’obra, es preveia la transmissió per compravenda de 
l’Escola de Música. Aquesta operació va donar lloc a una baixa de construccions en curs 
de 0,6 M€. 
 
El saldo a 31 de desembre del 2009 correspon a 172 equipaments, segons el següent 
detall: 

 
Quadre 5. Equipaments inclosos a construccions en curs 

Concepte Total No ocupats Ocupats 

Escoles i instituts 104 25 79 

CAP 38 18 20 

Casals, residències i centres de dia 16 9 7 

Comissaries 9 2 7 

Universitats 3 0 3 

Filmoteca de Catalunya 1 1 - 

Centre d’emergències 1 1 - 

Total a 31.12.2009 172 56 116 

Total a 31.12.2008 167 48 119 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.1, Bases de presentació dels comptes anuals, caldria 
classificar aquests actius com a existències, d’acord amb la seva naturalesa i d’acord amb 
les normes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries. 
 
 
2.2.2. Crèdits a tercers 

D’acord amb els nous criteris derivats del PGC aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 
de novembre, a partir de l’exercici 2008 a Crèdits a tercers s’hi registren els crèdits a 
cobrar pels arrendaments vigents sobre els equipaments construïts. 
 
La valoració inicial d’aquests actius, d’acord amb el PGC a cost de la transacció, es fa en 
el moment en què se signa el contracte d’arrendament; es dóna d’alta el crèdit a tercer i es 
dóna de baixa la construcció en curs. Es considera cost de la transacció l’import de la 
despesa autoritzada per acord de Govern per a cada un dels equipaments. La diferència 
entre aquest valor i els cost de la construcció s’imputa a despeses o a ingressos pro-
vinents de l’immobilitzat. 
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La valoració a 31 de desembre es fa a cost amortitzat, d’acord amb la normativa comp-
table, segons el detall següent: 
 

Quadre 6. Crèdits a tercers 

Concepte Import 

Saldo a 31.12.2008 226.630.173 

Clients pendent de formalitzar el contracte a 31.12.2008 3.436.928 

Saldo a 1.1.2009 230.067.101 

Nous contractes formalitzats 189.368.632 

Interessos meritats 43.917.614 

Quotes emeses (import inversió) (41.282.675) 

Clients pendent de formalitzar el contracte a 31.12.2009 6.765.539 

Saldo a 31.12.2009 428.836.211 

Saldo a 31.12.2009 a llarg termini 428.535.389 

Saldo a 31.12.2009 a curt termini 300.822 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable, en l’exercici 2009 
s’aplica un canvi d’estimació comptable per tal de reconèixer els ingressos financers i de 
manteniment corresponents a aquells equipaments respecte dels quals encara no s’ha 
formalitzat el contracte d’arrendament, però que ja estan generant despeses atès que 
s’han ocupat parcialment o totalment.  
 
Pel que fa als equipaments ocupats el 2008 aquest import s’ha valorat en 3,4 M€ i pel que 
fa als equipaments ocupats el 2009 l’import dels ingressos meritats s’ha valorat en 6,8 M€. 
Ambdós imports acumulats, 10,2 M€, incrementen l’epígraf Crèdits a tercers de l’actiu no 
corrent del Balanç de situació a 31.12.09. 
 
L’import dels nous contractes formalitzats s’obté a partir dels càlculs següents: 
 
Quadre 7. Nous contractes formalitzats 

Concepte Import 

Formalització arrendaments financers (baixa de construccions en curs) 184.337.537 

Certificacions pendents de rebre (són més cost de la construcció) 559.333 

Benefici de l’immobilitzat material 4.471.762 

Total 189.368.632 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
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L’import dels interessos meritats durant l’exercici es calcula d’acord amb una taxa interna 
de retorn de les operacions del 8%, aproximadament. 
 
En relació amb el procediment de tramitació de la cessió de terrenys, constitució dels drets 
de superfície, construcció de l’equipament i formalització del contracte d’arrendament cal 
destacar el següent:3

 
• 

• 

Cal destacar que la construcció i ocupació dels equipaments es va fer sense haver 
formalitzat el contracte de constitució del dret de superfície a favor d’ICFE. No obstant 
això, la construcció dels equipaments està explícitament autoritzada per un acord de 
Govern de la Generalitat en tots els casos. 
 
Així, durant el 2009 totes les actes de replanteig necessàries per iniciar les obres s’han 
signat abans del contracte de constitució del dret de superfície, amb una antelació mit-
jana de vint mesos. 
 
Així mateix, en el 86% de casos, l’equipament s’arriba a ocupar o a posar a disposició 
de la Generalitat abans de la constitució d’aquest dret de superfície, amb una antelació 
mitjana de catorze mesos. 
 
Pel que fa a la formalització dels contractes de lloguer, cal destacar que, en tots els 
equipaments ocupats o posats a disposició de la Generalitat durant el 2009, el contracte 
de lloguer s’ha formalitzat amb posterioritat a l’ocupació. 

 
 
2.2.3. Inversions immobiliàries 

El moviment de les inversions immobiliàries durant l’any 2009 és el següent: 
 
Quadre 8. Inversions immobiliàries 

Concepte 31.12.2008 Altes/baixes 31.12.2009 

Terrenys 4.881.332 27.251.104 32.132.436 

Construccions 30.000.000 45.676.204 75.676.204 

Amortització acumulada (100.000) (1.005.939) (1.105.939) 

Total Inversions immobiliàries 34.781.332 71.921.369 106.702.701 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Les inversions a 31 de desembre del 2008 corresponen a l’adquisició, durant aquest 
mateix any, d’un terreny per a la construcció d’una nau logística, per 4,8 M€, i de l’edifici 
situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona, adquirit per 30 M€.  
 

 
3. Aquest apartat ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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Aquestes inversions ja van ser comentades a l’informe 24/2012, ICF Equipaments, SAU, 
exercici 2008 d’aquesta Sindicatura i, igual que en aquell exercici, cal fer les observacions 
següents relatives a la seva comptabilització a 31 de desembre del 2009: 
 
• 

• 

La seva comptabilització és incorrecta perquè no es registra per separat l’import cor-
responent als terrenys i l’import de la construcció. El 2010 se n’ha fet la reclassificació 
corresponent.  

 
S’ha comptabilitzat en un compte del subgrup 21, Immobilitzat material, però a efectes 
de presentació dels comptes anuals es classifica, correctament, en el subgrup 22, In-
versions immobiliàries. 

 
A continuació es comenten les altes de l’exercici 2009. 
 
 
2.2.3.1. Edifici a l’Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona 

El 31 de juliol del 2009 la societat va signar l’escriptura de compravenda de l’edifici situat a 
l’Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 de la ciutat de Barcelona, per 60 M€ més IVA (69,6 M€ en 
total).  
 
ICFE es va subrogar al contracte d’arrendament vigent sobre l’edifici amb la Generalitat de 
Catalunya, que va renunciar als drets de tempteig, retracte i/o adquisició preferent. L’edifici 
estava ocupat per les oficines del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
actualment Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
En l’escriptura de compravenda les parts comuniquen la seva renúncia a l’exempció de 
l’IVA aplicable a la present transmissió, segons el que disposa l’article 20.2 de la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit (IVA). Atès que es com-
pleixen els requisits de l’article 8 del seu reglament, és procedent repercutir aquest impost. 
 
L’11 de maig del 2009, la venedora Inmobiliaria Colonial, SA va presentar una oferta d’im-
moble a la Direcció General de Patrimoni per 60 M€. Posteriorment, l’Acord de Govern del 
30 de juny del 2009 va encomanar a ICFE l’adquisició directa d’aquest edifici per un preu 
de 60 M€. Atesa la seva tramitació mitjançant Acord de Govern, a l’expedient que hi ha a 
ICFE no hi consta l’informe preceptiu de la Direcció General de Patrimoni. Tampoc hi cons-
ta cap taxació o informe de valoració prèvia a la compra. 
 
Per al seu finançament, ICFE es va subrogar al préstec amb garantia hipotecària sobre el 
mateix edifici, amb un import pendent de 37 M€. La resta es va finançar amb el préstec 
amb ICF contractat el 31 de desembre del 2008 per 250 M€ (vegeu l’apartat 2.2.7, Endeu-
tament). 
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ICFE es va subrogar al contracte d’arrendament vigent fins al 2016 amb la Generalitat de 
Catalunya sobre els pàrquings, els locals comercials i les oficines de l’edifici. El seu re-
gistre a la comptabilitat es va fer pel valor del terreny, 27 M€, i pel valor de la construcció, 
33 M€, en comptes de subgrup 21.  
 
Respecte d’aquesta operació cal destacar el següent: 
 
• 

• 

El terreny i la construcció es comptabilitzen en comptes del subgrup 21, Immobilitzat 
material, però a efectes de presentació dels comptes anuals es classifiquen, correc-
tament, en el subgrup 22, Inversions immobiliàries. 

 
La Sindicatura de Comptes qüestiona la competència d’ICFE per comprar immobles no 
destinats a equipaments, atès que el seu objecte social és la realització d’activitats de 
promoció i/o gestió d’equipaments. 

 
 
2.2.3.2. Nou locals per ubicar-hi oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) 

L’any 2009, ICFE va signar diverses escriptures de compravenda de nou locals situats a 
diferents poblacions, segons el detall següent: 
 
Quadre 9. Nou locals per ubicar-hi oficines del SOC 

Població 
Data escriptura 
de compravenda 

Preu
(IVA 16% exclòs) Venedora 

Barberà del Vallès 16.03.2009 660.000
839.050

Rent 98, SL 

Berga 30.04.2009 1.024.404 Tècnica Industrial del Berguedà, SA 

Cambrils 15.05.2009 677.923
422.077

Residencial Cambrils, SAU 

Esplugues de 
Llobregat 

30.11.2009 1.650.000 PROANT Constructora Inmobiliaria, SL 

Granollers 30.04.2009 1.600.000 Granollers Promocions, SA 

Rubí 24.04.2009 1.980.000 Nuevas Promociones Rubí, SL 

Sant Cugat del Vallès 28.07.2009 800.000 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Tortosa 28.04.2009 993.250 GEST-XX, V.C, SA (en altres GEST XX V.C, SA) 

Vilanova i la Geltrú 15.11.2009 1.800.000 Promocions Vilanova, SA 

Total  12.446.704  

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
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En les escriptures de compravenda les parts van comunicar la seva renúncia a l’exempció 
de l’IVA aplicable a aquestes transmissions, segons el que disposa l’article 20.2 de la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, de l’IVA. Atès que és compleixen els requisits de l’article 8 
del seu reglament, és procedent la repercussió d’aquest impost. 

Aquests locals es van comprar en compliment de l’Acord de Govern de 24 de febrer del 
2009, el qual també autoritzava l’adequació dels locals i el seu arrendament al SOC per un 
període de deu anys. 
 
L’adequació dels locals va ser objecte de contractació administrativa adjudicada el 
novembre de 2009 (vegeu l’apartat 2.7, Contractació). Les obres es van dur a terme durant 
el 2010, any en que es van activar aquestes millores. 
 
Respecte d’aquesta operació cal destacar el següent: 
 
• 

• 

El terreny i la construcció es comptabilitzen en comptes del subgrup 21, Immobilitzat 
material, però a efectes de presentació dels comptes anuals es classifica, correctament, 
en el subgrup 22, Inversions immobiliàries. 

 
La comptabilització de la inversió en aquests locals és incorrecta perquè no es registra 
per separat l’import corresponent als terrenys i l’import corresponent a les construc-
cions. 

 
 
2.2.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El saldo de l’epígraf Deutors comercials i altres comptes a cobrar a 31 de desembre res-
pon al següent detall: 
 
Quadre 10. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Concepte 31.12.2009 31.12.2008 
   

Clients, empreses del grup i associades 49.578.509 13.284.967 

 Clients – IVA repercutit no contracte 6.504.959 4.564.056 

 Arrendament financer a curt termini 40.966.027 8.279.887 

 Altres 2.107.523 441.024 
   

Altres crèdits amb les administracions públiques 15.310.470 44.944.060 

 Hisenda pública, deutora per diversos conceptes 12.078.065 42.676.569 

 Hisenda pública, IVA suportat 3.232.405 2.267.491 
   

Total 64.888.979 58.229.027 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
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D’aquest epígraf cal destacar els comptes següents: 

 

Clients, empreses del grup i associades 

El compte Clients – IVA repercutit no contracte es refereix als centres ja ocupats però 
respecte als quals no s’ha signat el contracte d’arrendament. La normativa de l’IVA 
preveu que, encara que no existeixi cap contracte, si la societat està prestant un servei 
ha de registrar l’IVA repercutit corresponent. D’acord amb això, ICFE calcula, d’acord 
amb els imports de facturació previstos, la quota que hauria de deduir-se i la registra en 
el compte creditor 477, Hisenda pública, IVA repercutit, contra aquest compte. En el 
moment que es formalitza l’arrendament es regularitzen les xifres i s’ajusten a les factures 
definitives. 

 
El compte Arrendament financer a curt termini correspon a les quotes pendents de cobrar 
de la Generalitat, al tancament de l’exercici dels arrendaments vigents, que acostumen a 
retardar-se dos mesos i mig de mitjana. 

 
Ambdós comptes responen a operacions amb el grup i apareixen com a tals en el Balanç 
de situació a 31 de desembre del 2009. 
 

Altres crèdits amb les administracions públiques 

Els saldos deutors amb la hisenda pública, responen al següent detall: 
 

• 

• 

El saldo del compte Hisenda pública, deutora per diversos conceptes, és el saldo 
deutor liquidat: l’IVA suportat de les factures pagades als constructors menys l’IVA re-
percutit per les quotes meritades, cobrades o no, dels contractes d’arrendament amb la 
Generalitat. 

 
El saldo del compte Hisenda pública, IVA suportat, és l’IVA de les factures emeses pels 
constructors, però pendents de pagament a 31 de desembre del 2009. 

 
 
2.2.5. Patrimoni net 

A continuació es presenta el detall de la composició del patrimoni de la societat a 31 de 
desembre del 2009 i del 2008. 
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Quadre 11. Patrimoni net 

Concepte 31.12.2009 31.12.2008 

Capital 64.062.000  64.062.000 

Reserves   

Legals i estatutàries 229.307 548 

Especials  3.421 3.421 

Altres reserves 16.901.612 14.495.764 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (10.539.720) (12.598.551) 

Resultat de l’exercici 8.042.415 * 4.693.438 

Total 78.699.035 70.656.620 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
* Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 
2.287.588 € (diferència 2.405.850 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 

El capital social inicial i les successives ampliacions fins a arribar a la xifra de capital 
subscrit a 31 de desembre del 2009 es detallen a continuació: 
 
Quadre 12. Capital 

Exercici Operació Import Capital social a 31.12 

2004 Capital inicial 62.000 62.000 

2005 Ampliació 6.000.000 6.062.000 

2006 Ampliació 30.000.000 36.062.000 

2007 Ampliació 14.000.000 50.062.000 

2008 Ampliació 14.000.000 64.062.000 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord ambla informació facilitada per la societat. 

 
Pel que fa al resultat de l’exercici 2008 presentat en els comptes anuals d’aquell exercici, 
que va ser de 2.287.588 €, la Junta de l’accionista únic del 30 de juny del 2009 va aprovar 
la distribució en un 10% a la reserva legal (228.759 €) i la resta (2.058.829 €) a la reserva 
voluntària. 
 
No obstant això, els 2.058.829 € es van destinar a compensar resultats negatius d’exercicis 
anteriors. 
 
 
2.2.6. Provisions a llarg termini 

En l’epígraf Provisions a llarg termini s’hi recull la provisió del Fons de reversió substitutiu 
que la societat dota per fer front a les despeses de conservació i manteniment que haurà 
d’afrontar per retornar en perfecte estat a la Generalitat, l’equipament arrendat un cop fina-
litzat el contracte d’arrendament. Aquestes despeses es produeixen durant tota la vida de 
l’arrendament però es concentren especialment al final. La companyia aprovisiona la des-
pesa prevista linealment durant els vint-i-cinc anys de durada del contracte d’arrendament. 
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Per a l’exercici 2009 la variació experimentada per aquesta provisió és la següent: 
 

Quadre 13. Provisions a llarg termini 

Concepte Import 

Saldo a 31.12.2008 7.519.096 

Dotació de l’exercici 8.488.599 

Saldo a 31.12.2009 16.007.695 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
 
2.2.7. Deutes a llarg i a curt termini 

2.2.7.1. Endeutament 

El detall dels crèdits que la societat té a 31 de desembre del 2009 és el següent: 

 
Quadre 14. Endeutament 

Saldo a 31.12.2009 

Entitat 
Import 

contractat 
Data 
formalització 

Període 
d’amortització Llarg termini Curt termini 

BEI 115.000.000 Juny 2008 25 anys (a) 115.000.000 1.201.031 

BEI 115.000.000 Setembre 2009 20 anys (a) 115.000.000 1.188.449 

BS 37.267.493 Juliol 2009 14 anys 34.120.449 2.240.925 

ICF 250.000.000 Desembre 2008 4 anys (b) 250.000.000 - 

ICF 500.000.000 Desembre 2008 1 any (c) - 408.344.197 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
Notes: 
(a) Cinc anys de carència. 
(b) Amortització de capital al venciment. 
(c) Renovable tàcitament anualment. 

 
Els préstecs amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) meriten interessos trimestralment. El 
deute a curt termini correspon als interessos meritats a 31 de desembre del 2009, que 
vencen el 17 i el 6 de gener del 2010, respectivament. 
 
El deute amb el Banc de Sabadell es va generar el 31 de juliol del 2009 amb la subrogació 
d’un préstec amb garantia hipotecària sobre l’edifici de l’Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 
de Barcelona, que la societat va adquirir mitjançant escriptura de compravenda. El deute a 
curt termini correspon al capital amb venciment durant l’any 2010 (vegeu l’apartat 2.2.3, 
Inversions immobiliàries). 
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Així mateix, el 31 de desembre del 2008 es va signar un crèdit amb ICF per 250,0 M€, 
totalment desemborsat, i una pòlissa de crèdit amb un límit màxim de 500,0 M€ de la qual 
s’ha disposat de 398,6 M€ a 31 de desembre del 2009. La resta d’endeutament a curt 
termini amb ICF, 9,7 M€, correspon als interessos meritats a 31 de desembre. 
 
La societat compleix el límit per a l’endeutament a llarg termini previst en l’article 36.2 de la 
Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2009, fixat en 1.000,0 M€. 
 
L’índex d’endeutament amb les entitats de crèdit i amb la matriu se situa en el 85,2%. Si es 
té en compte només l’endeutament amb entitats de crèdit, l’índex queda reduït al 24,7%. 
 
Les despeses financeres derivades d’aquestes operacions imputades a resultats en l’exer-
cici 2009 han estat les següents: 
 

Quadre 15. Despeses financeres derivades de les operacions d’endeutament 

Entitat Import 

BEI 6.953.398 

Banc de Sabadell 443.025 

ICF 19.530.183 

Total 26.926.606 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
 
2.2.7.2. Instruments financers derivats 

El juliol del 2009 la societat va contractar un instrument financer derivat consistent en una 
permuta de tipus d’interès de fix a variable per gestionar l’exposició a fluctuacions de tipus 
d’interès dels crèdits a la Generalitat per les operacions d’arrendament financer. ICFE co-
bra els arrendament a un interès fix, però paga un tipus d’interès variable en el seu fi-
nançament. 
 
La valoració de l’instrument financer a 31 de desembre del 2009, realitzada a valor rao-
nable d’acord amb el PGC, va donar lloc a un passiu i una despesa per variació de valor 
raonable de 13,8 M€. Els interessos liquidats trimestralment van suposar una despesa fi-
nancera de 2,2 M€, l’exercici 2009. 

 
 
2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

En aquest apartat es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2009 i 2008, i 
a continuació se’n descriu el contingut del epígrafs més importants. 
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Quadre 16. Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici 2009 

OPERACIONS CONTINUADES 2009 2008 

Import net de la xifra de negocis 
Prestació de serveis 
Provisió ingressos manteniment futurs 

Altres ingressos d’explotació 
Altres ingressos de gestió corrent 

Despeses de personal 
Sous i salaris i assimilats 
Despeses socials 

Altres despeses d’explotació 
Serveis exteriors 
Tributs 
Altres despeses d’explotació corrent 

Amortització de l’immobilitzat 

Deteriorament i resultat per vendes de l’immobilitzat 
Resultat per vendes i altres 
Certificacions post contractes 
Altres resultats 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 

Ingressos financers 
De valors negociables i altres instruments financers: 

Amb empreses del grup i associades
Provisió ingressos financers futurs 

Despeses financeres 
Per deutes amb empreses del grup i associades 
Per deutes amb tercers 

Variació del valor raonable en instruments financers 

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 
Incorporació a l’actiu de despeses financeres 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis 

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES 

23.736.728 
21.410.871 
2.325.857 

3.451.208 
3.451.208 

(852.396) 
(728.430) 
(123.966) 

(20.779.667) 
(179.346) 
(592.196) 

(20.008.125) 

(1.086.265) 

172.842 
4.471.762 

(4.430.607) 
131.687 

4.642.450 

51.495.676 

43.997.338 
7.498.338 

(38.317.860) 
(28.704.490) 
(9.613.370) 

(13.813.677) 

3.842.718 
3.842.718 

3.206.857 

7.849.307 

193.108 

8.042.415 

12.184.150 
11.340.240 
(a) 843.910 

360.041 
360.041 

(693.431) 
(579.812) 
(113.619) 

(13.039.933) 
(1.176.429) 

(222.301) 
(11.641.203 

(172.290) 

4.516.046 
8.732.294 

(4.216.248) 
-

3.154.583 

21.705.430 

19.112.412 
(b) 2.593.018 

(25.321.954) 
(22.679.685) 

(2.642.269) 

-

7.167.329 
7.167.329 

3.550.805 

6.705.388 

(2.011.950) 

4.693.438 

RESULTAT DE L’EXERCICI 8.042.415 (c) 4.693.438 

Imports en euros.  
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2009.  
Notes:  
(a) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 0 €. Vegeu 

l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
(b) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 0 €. Vegeu 

l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
(c) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 

2.287.588 € (diferència 2.405.850 €), a conseqüència de la introducció de majors ingressos d’explotació i de ma-
jors ingressos financers comentats en les notes anteriors. Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
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2.3.1. Import net de la xifra de negocis 

L’import net de la xifra de negocis registrat per la societat es detalla en el quadre següent: 

 
Quadre 17. Import net de la xifra de negocis 

Concepte 2009 2008 

Prestació de serveis (arrendaments financers) 15.811.255 7.336.239 

Prestació de serveis (drets de superfície) 5.351.346 4.004.001 

Altres ingressos per prestació de serveis 248.270 - 

Provisió ingressos manteniment futurs 2.325.857 * 843.910 

Total 23.736.728 12.184.150 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
* Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que no hi 
apareixia. Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 

 

Els ingressos per prestació de serveis (arrendaments financers) registrats per la societat 
són els ingressos pel servei de manteniment dels equipaments construïts que assumeix 
ICFE d’acord amb el contracte d’arrendament; formen part de les quotes per arrendaments 
financers i es calculen en funció dels metres quadrats de l’equipament. 
 
Els ingressos per prestació de serveis dels drets de superfície responen a la seva mani-
festació fiscal. El dret de superfície se cedeix de manera gratuïta. No obstant això, l’ope-
ració està subjecta a l’IVA respecte de dos fets imposables: d’una banda, la prestació de 
serveis que suposa el dret de superfície i, de l’altra, el futur lliurament de les edificacions a 
qui hagi estat l’arrendatari de l’immoble fins a aquell moment. S’entén que a mesura que es 
merita el servei que implica la constitució i cessió del dret de superfície, també es merita 
l’impost corresponent a la reversió de l’immoble.  
 
Les parts signants en el contracte de constitució del dret de superfície van acordar que les 
operacions es meritarien a 31 de desembre de cada any, per la part proporcional corres-
ponent al període transcorregut des de l’inici de la constitució i cessió del dret de super-
fície o des de l’anterior meritació. Ambdues parts van emetre la factura corresponent pel 
mateix import i van acordar realitzar la compensació financera i així s’evitava un moviment 
de tresoreria d’import idèntic i doble sentit. 
 
La provisió per ingressos manteniment futurs respon al reconeixement de majors ingressos 
en relació amb les instal·lacions ja ocupades però respecte de les quals encara no s’ha 
formalitzat el contracte d’arrendament. És un canvi d’estimació comptable que la societat 
ha introduït aquest exercici 2009 i que s’ha comentat a l’apartat 2.1.2, Canvi de registre 
comptable d’aquest informe. 
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L’import d’aquests majors ingressos es correspon amb l’import de les despeses de man-
teniment i de les despeses financeres que ja estan generant aquestes instal·lacions. 

2.3.2. Despeses de personal 

A continuació es mostra la relació de personal a 31 de desembre del 2009 i els moviments 
durant l’any: 

 
Quadre 18. Relació de personal 

Personal 1.1.2009 Altes Baixes 31.12.2009 

Director general 1 - - 1 

Comandaments intermedis 3 - - 3 

Personal tècnic 6 2 1 7 

Personal administratiu 1 1 1 1 

Total personal laboral  11 3 2 12 

Becaris 1 3 1 3 

Total becaris  1 3 1 3 

Total personal 12 6 3 15 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
El personal d’ICFE es regeix pel II Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Institut Català 
de Finances, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de novembre 
del 2005. 
 
La contractació de personal d’ICFE queda subjecta a les normes de dret laboral. Segons el 
conveni esmentat, el personal laboral fix al servei de l’Institut ha d’accedir al seu lloc de 
treball mitjançant la corresponent convocatòria de selecció. Els procediments selectius 
poden incloure proves sobre coneixements teòrics i pràctics i les convocatòries es pu-
bliquen en webs especialitzades en selecció de personal. 
 
Pel que fa als increments salarials anuals, ICFE va aplicar els previstos en la Llei de pres-
supostos de la Generalitat, que són els següents: 
 
• 

• 

Un 2% en aplicació de l’article 26 de la Llei de pressupostos per a l’exercici 2009. 
 

Un 1% en aplicació de l’article 23 de la Llei de pressupostos per a l’exercici 2009, que 
estableix que, addicionalment, la massa salarial dels funcionaris en servei actiu i la del 
personal sotmès al règim administratiu i estatutari pot tenir un increment de l’1%. 
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2.3.3. Altres despeses d’explotació corrents 

Les partides més importants registrades dins les despeses d’explotació són les següents: 
 
Quadre 19. Altres despeses d’explotació corrents 

Concepte 2009 2008 

Prestació de serveis drets de superfície 5.351.346 4.004.001 

Reparacions i conservacions centres 5.176.690 3.561.693 

Dotació fons de reversió substitutiu 8.488.599 4.266.653 

Altres partides 991.490 816.501 

Diferència entre la comptabilitat i els comptes anuals - * (1.007.645) 

Total Altres despeses d’explotació corrents 20.008.125 11.641.203 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
* Aquesta diferència va ser explicada a l’informe 24/2012, ICF Equipaments, SAU, exercici 2008 de la Sindi-
catura de Comptes. 

 
Les despeses per Prestació de serveis drets de superfície corresponen a la cessió dels 
drets de superfície respecte els quals, tal com s’ha comentat en l’apartat 2.3.1, també es 
generen ingressos pel mateix import.  
 
La partida Reparacions i conservacions centres recull les despeses pel manteniment dels 
equipaments construïts i posats a disposició de la Generalitat que corren a càrrec d’ICFE, 
tal com es preveu en el contracte d’arrendament. El servei de manteniment dels equipa-
ments és objecte de procediments de contractació que es comenten en l’apartat 2.7 
Contractació d’aquest informe. 
 
La partida Dotació al fons de reversió substitutiu respon a la provisió per fer front a les des-
peses de conservació i manteniment que la societat haurà d’afrontar per retornar l’equipa-
ment en perfecte estat a la Generalitat un cop finalitzat el contracte d’arrendament. Aques-
tes despeses es produeixen durant tota la vida de l’arrendament però es concentren espe-
cialment al final. La companyia aprovisiona la despesa prevista linealment durant els vint-i-
cinc anys de durada del contracte d’arrendament, tal com s’ha comentat en l’apartat 2.2.6, 
Provisions a llarg termini d’aquest informe. 
 
 
2.3.4. Deteriorament i resultat per vendes de l’immobilitzat 

En l’epígraf Deteriorament i resultat per vendes de l’immobilitzat s’hi recullen el resultat per 
vendes i les despeses per certificacions post contractes. A continuació es comenta per se-
parat cada un d’ells. 
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Resultat per vendes i altres 

El Resultat positiu per vendes i altres correspon als beneficis o pèrdues procedents de 
l’immobilitzat que es meriten en el moment de la signatura del contracte. En aquest mo-
ment les construccions en curs, valorades a cost de construcció, es registren com a 
Crèdits a tercers, valorats a cost de la transacció de l’arrendament financer, que, com s’ha 
comentat a l’apartat 2.2.2, Crèdits a tercers, és l’import de la despesa autoritzada per un 
acord de Govern per a cada un dels equipaments. La diferència entre un valor i l’altre dóna 
lloc, generalment, a beneficis.  
 
El detall és el següent: 
 
Quadre 20. Resultat per vendes i altres 

Concepte 2009 2008 

Beneficis procedents de l’immobilitzat material 9.091.086 8.995.234 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat material (4.619.324) (262.940) 

Total 4.471.762 8.732.294 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Tal com s’ha comentat en l’apartat 2.1, Bases de presentació dels comptes anuals, atesa la 
naturalesa de les construccions i l’activitat de la societat, les construccions en curs han de 
registrar-se com a existències a final de l’exercici i els beneficis o pèrdues que es generin 
han de formar part de l’import net de la xifra de negocis. 
 

Certificacions postcontractes 

El detall de Certificacions postcontractes és el següent: 
 
Quadre 21. Certificacions postcontractes 

Concepte 2009 2008 

Cost obra posterior a la firma contracte 3.656.035 3.208.603 

Despeses constitució posterior a la firma contracte i altres 774.572 1.007.645 

Total 4.430.607 4.216.248 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Les certificacions postcontractes corresponen a despeses incorregudes en relació amb els 
equipaments un cop ja s’ha signat el contracte d’arrendament i que, per tant, ja no poden 
ser activades com a Construccions en curs. Es tracta de despeses de formalització i, tam-
bé, de despeses de construcció. La societat assumeix en el seu resultat aquestes des-
peses incorregudes, amb posterioritat a la signatura del contracte d’arrendament. 
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2.3.5. Resultat financer 

El Resultat financer de la societat es compon de les partides següents: 
 
Quadre 22. Resultat financer 

Concepte 2009 2008 
   

Ingressos financers 51.495.676 21.705.430 
   

De valors negociables i altres instruments financers amb 
empreses del grup i associades 43.997.338 19.112.412 
   

Provisió per ingressos financers futurs 7.498.338 * 2.593.018 
   

   

Despeses financeres (38.317.860) 25.321.954 
   

Per deutes amb empreses del grup i associades (28.704.490) 22.679.685 

 Interessos de deutes empreses del grup i associades (19.530.183) 15.512.356 

 Altres despeses financeres (5.331.589) - 

 Incorporació a l’actiu de despeses financeres (3.842.718) 7.167.329 
   

Per deutes amb tercers (9.613.370) 2.642.269 

 Interessos de deutes amb tercers (7.399.323) 2.642.269 

 Per deutes amb tercers d’instruments financers derivats (2.214.047) - 
   

   

Variació del valor raonable en instruments financers (13.813.677) - 
   

   

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 3.842.718 7.167.329 
   

Incorporació a l’actiu de despeses financeres 3.842.718 7.167.329 
   

Resultat financer 3.206.857 3.550.805 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 
* Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que no hi apa-
reixia. Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 

 

Ingressos financers 

Els ingressos financers amb empreses del grup i associades corresponen als interessos 
derivats de les operacions d’arrendament financer. D’acord amb el PGC els interessos me-
ritats s’han de comptabilitzar en el Compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del ti-
pus d’interès efectiu de l’operació. 
 
La provisió per ingressos financers futurs respon al reconeixement de majors ingressos en 
relació amb les instal·lacions ja ocupades però respecte de les quals encara no s’ha for-
malitzat el contracte d’arrendament. És un canvi d’estimació comptable que la societat ha 
introduït l’exercici 2009 i que s’ha comentat a l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable 
d’aquest informe. 
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Despeses financeres 

Les Despeses financeres per interessos de deutes responen als interessos meritats per les 
operacions d’endeutament concertades per la societat amb l’entitat matriu, 19,5 M€, i amb 
tercers, 7,4 M€. També inclou els interessos de deutes amb tercers per instruments finan-
cers derivats, 2,2 M€. Totes aquestes operacions s’han comentat a l’apartat 2.2.7, Deutes a 
llarg i a curt termini. 
 
Així mateix, l’import de 5,3 M€ d’Altres despeses financeres amb empreses del grup res-
pon a un contracte signat amb ICF el 3 de setembre del 2009 en el qual ICF es compromet 
a prestar qualsevol mena de garantia personal enfront d’entitats financeres públiques i 
privades a favor d’ICFE. El preu del servei de garantia està fixat per al 2009 en el 2% sobre 
el risc viu garantit, meritat a 31 de desembre. 
 
La incorporació a l’actiu de despeses financeres, també dins les operacions amb el grup, 
3,8 M€, respon a la incorporació al saldo de les construccions en curs de les despeses 
financeres associades a la inversió, comentades en l’apartat 2.2.1 Immobilitzat en curs i 
bestretes. La societat presenta el saldo de les despeses en l’epígraf de despeses finan-
ceres amb empreses del grup i el corresponent ingrés en l’apartat Altres ingressos i des-
peses de caràcter financer, que es pot observar en el quadre anterior i que apareix en un 
epígraf en el Compte de pèrdues i guanys. 

 

Variació del valor raonable en instruments financers 

L’import de 13,8 M€ correspon a la variació en el valor raonable, no favorable a la societat, 
dels instruments financers derivats a 31 de desembre que ja s’ha comentat en l’apartat 
2.2.7.2, Instruments financers derivats. 
 
 
2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

A continuació es detalla l’Estat de canvis en el patrimoni net presentat per la societat. 
 
Quadre 23. Estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici acabat el 31.12.2009 (1a part) 

Estat d’ingressos i despeses reconeguts Exercici 2009 Exercici 2008 

Resultat del Compte de pèrdues i guanys  8.042.415 * 4.693.438 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net  - 

Transferències al Compte de pèrdues i guanys  - 

Total ingressos i despeses reconeguts 8.042.415 4.693.438 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals a 31 de desembre del 2009. 
* Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 
2.287.588 € (diferència 2.405.850 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
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Quadre 24. Estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici acabat el 31.12.2009 (2a part) 

Estat total de canvis 
en el patrimoni net Capital Reserves 

Resultats d’exer-
cicis anteriors 

Resultat de 
l’exercici Total 

Saldo, final de l’any 2007 50.062.000 3.969 (3.390.774) (9.207.777) 37.467.418 

Ajustos per nou PGC - 14.598.756 - - 14.598.756 

Saldo ajustat, inici de l’any 2008 50.062.000 14.602.725 (3.390.774) (9.207.777) 52.066.174 

Total ingressos i despeses reconeg. - - - 2.287.588 2.287.588 

Operacions amb socis o propietaris      

 Augments de capital 14.000.000 (102.992) - - 13.897.008 

 Altres operacions - - (9.207.777) 9.207.777 - 

Altres variacions del patrimoni net     - 

Saldo, final de l’any 2008 64.062.000 14.499.733 (12.598.551) 2.287.588 68.250.770 

Ajustos per canvi de criteri - - - 2.405.850 2.405.850 

Saldo ajustat a l’inici de l’any 2009 64.062.000 14.499.733 (12.598.551) 4.693.438 70.656.620 

Total ingressos i despeses reconeg. - - - 8.042.415 8.042.415 

Operacions amb socis o propietaris - - - - - 

Altres variacions del patrimoni net - 2.634.607 2.058.831 (4.693.438) - 

Saldo final de l’exercici 2009 64.062.000 17.134.340 (10.539.720) 8.042.415 78.699.035 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals a 31 de desembre del 2009. 

 
En l’Estat total de canvis en el patrimoni net, el saldo a final de l’any 2008 s’ajusta en 2,4 M€ 
i les reserves s’incrementen en 2,6 M€. Ambdós moviments responen al canvi en el registre 
comptable dels ingressos meritats que es va introduir en aquest exercici 2009 i que s’ha 
comentat en l’apartat 2.1, Bases de presentació dels comptes anuals. 
 
Tal com s’ha comentat en aquell apartat, atès que no s’han alterat els supòsits, sinó que el 
canvi s’ha produït per l’obtenció d’informació addicional o per més experiència, cal con-
siderar que és un canvi d’estimació comptable. 
 
En conseqüència, l’aplicació comptable d’aquest canvi de manera retroactiva, la reexpres-
sió de les xifres de l’exercici 2008 i l’ajust presentat a l’Estat total de canvis en el patrimoni 
net del saldo final de l’any 2008 en 2,4 M€ són incorrectes. 
 
Així mateix, en aquest estat s’hi ha reflectit la compensació dels resultats negatius d’exerci-
cis anteriors per 2,1 M€, corresponent al 90% del resultat dels comptes anuals de l’exercici 
2008 aprovats per la Junta de l’Accionista. Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.2.5, Patrimo-
ni net, aquesta distribució de resultats no és la que es va aprovar a la Junta de l’Accionista 
de 30 de juny del 2009.  
 
 
2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

A continuació es detalla l’estat de fluxos d’efectiu presentat per la societat. 
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Quadre 25. Estat de fluxos d’efectiu 

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU Exercici 2009 Exercici 2008 
   

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ   
   

Resultat de l’exercici abans dels impostos 7.849.307 (a) 6.705.388 
   

Ajustos del resultat (3.775.793) (1.034.934) 
Amortització de l’immobilitzat 1.086.265 172.246 
Variació de provisions 8.488.600 4.266.653 
Resultats per baixes i alienacions d’immobilitzat (172.842) (4.516.046) 
Ingressos financers (51.495.676) (19.112.412) 
Despeses financeres 38.317.860 18.154.625 
   

Canvis en el capital corrent 16.678.826 (31.355.815) 
Deutors i altres comptes a cobrar (6.659.952) (14.086.260) 
Altres actius corrents 11.954 (251.984) 
Creditors i altres comptes a pagar 16.514.650 (b) (19.322.841) 
Altres passius corrents 3.429.374 1.201.031 
Altres actius i passius no corrents 3.382.800 1.104.239 
   

Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 13.370.924 (23.085) 
Pagament d’interessos (38.317.860) (18.154.625) 
Cobrament d’interessos 51.495.676 19.112.412 
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis 193.108 (980.872) 
   

Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 34.123.264 (25.708.446) 
   

   

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ   
   

Pagaments per inversions (313.556.886) (300.287.998) 
Immobilitzat intangible (7.144) (19.150) 
Immobilitzat material (41.842.979) (183.260.935) 
Inversions immobiliàries (72.927.309) (30.000.000) 
Altres actius financers (198.779.454) (87.007.913) 
   

Cobraments per desinversions - - 
   

Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (313.556.885) (300.287.998) 
   

   

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT   
   

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni - 14.000.000 
Ampliació de capital social - 14.000.000 
   

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 279.459.585 312.007.794 
Deutes amb entitats de crèdit 162.934.126 115.000.000 
Deutes amb empreses del grup i associades 16.525.459 197.007.794 
   

Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni - - 
   

Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 279.459.585 326.007.794 
   

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI - - 

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS 25.963 11.350 

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 48.845 37.495 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 74.808 48.845 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2009. 
Notes: 
(a) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 3.268.460 € 

(diferència 3.436.928 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
(b) Aquesta xifra difereix de la continguda en els comptes anuals de l’exercici 2008 aprovats, que era de 15.885.913 € 

(diferència 3.436.928 €). Vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre comptable. 
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L’Estat de fluxos d’efectiu presentat per la societat informa sobre l’origen i utilització dels 
actius monetaris representatius d’efectiu i altres actius líquids equivalents, classifica els 
moviments per activitats i n’indica la variació neta. 

 
Els fluxos més importants s’observen en les activitats d’inversió i de finançament. Les in-
versions reflecteixen els fluxos generats per l’activitat principal de la societat: la construc-
ció d’equipaments, 41,8 M€ i el seu arrendament, 198,8 M€. També inclouen l’operació de 
compra de l’edifici de l’Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona per 60,0 M€ i dels 
nou locals destinats a oficines del SOC per 12,9 M€ (vegeu l’apartat 2.2.3, Inversions im-
mobiliàries). 

 
El flux en les activitats de finançament es deriva del nou endeutament contractat per la so-
cietat amb entitats de crèdit, 162,9 M€, i amb l’entitat matriu, 16,5 M€. 

 
 
2.6. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA D’ACTUACIÓ, D’INVERSIONS I DE 

FINANÇAMENT 

A la pàgina següent es detalla la liquidació pressupostària de l’exercici 2009 presentada 
per la societat. 

 
La societat està obligada a presentar un pressupost d’explotació, el qual té caràcter 
preventiu, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana.  

 
El pressupost per a l’exercici 2009 presentat per ICFE va ser aprovat per la Llei 15/2008, 
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009. 
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Quadre 26. Liquidació pressupostària 

Concepte 
Pressupost 

aprovat Liquidació 

Desviació 

Import % 

INGRESSOS  

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 
 Altres ingressos 

Ingressos patrimonials 
Interessos de bestretes i préstecs 
Interessos de dipòsit 
Ingressos patrimonials no financers 

Variació d’actius financers 
Devolució de dipòsits i fiances 
Aportacions al fons patrimonial 

Variació de passius financers 
Préstecs del sector públic 
Préstecs de fora del sector públic 

-
-

54.131.727 
-
-

54.131.727 

15.000.000 
-

15.000.000 

297.503.535 
100.000.000 
197.503.535 

45.504 
45.504 

78.677.362 
51.415.953 

79.723 
27.181.686 

1.258.893 
1.258.893 

-

260.886.995 
108.619.502 
152.267.493 

45.504 
45.504 

24.545.635 
51.415.953 

79.723 
(26.950.041) 

(13.741.107) 
1.258.893 

(15.000.000) 

(36.616.540) 
8.619.502 

(45.236.042) 

-
-

45,3 
-
-

(49,8) 

(91,6) 
-

(100,0) 

(12,3) 
8,6 

(22,9) 

Total ingressos 366.635.262 340.868.754 (25.766.508) (7,0) 

DESPESES  

Despeses de personal 
 Personal laboral 
 Assegurances i cotitzacions socials 
Pensions i altres prestacions socials 

Despeses de béns corrents i de serveis 
Lloguers i cànons 
Conservació i reparació 
Material, subministraments i altres 
Indemnitzacions per raó del servei 

Despeses financeres 
Despeses financeres del deute públic 
Despeses financeres dels préstecs 
Altres despeses financeres 

Inversions reals 
Inversions en terrenys i béns naturals 
Inversions en edificis i altres construccions 
Inversions en mobiliari i estris 
Inversions en equips de procés de dades 
Inversions en immobilitzat immaterial 

Variació d’actius financers 
Concessió de préstecs i bestretes al sector públic 
Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic 
Constitució de dipòsits i fiances 

Variació de passius financers 
Amortització de préstecs

1.162.500 
988.125 
174.375 

-

10.473.423 
140.985 

8.804.406 
1.463.933 

64.099 

29.553.802 
23.788.852 

5.764.950 
-

239.198.263 
-

239.073.263 
5.000 

20.000 
100.000 

-
-
-
-

86.247.274 
86.247.274 

804.745 
676.644 
123.966 

4.135 

17.622.776 
5.501.669 
9.700.960 
2.397.123 

23.024 

32.261.664 
-

26.929.505 
5.332.159 

308.685.955 
27.251.104 

281.416.375 
6.310 
5.023 
7.143 

4.406.019 
651 

1.611.775 
2.793.593 

906.118 
906.118 

(357.755) 
(311.481) 

(50.409) 
4.135 

7.149.353 
5.360.684 

896.554 
933.190 
(41.075) 

2.707.862 
(23.788.852) 
21.164.555 
5.332.159 

69.487.692 
27.251.104 
42.343.112 

1.310 
(14.977) 
(92.857) 

4.406.019 
651 

1.611.775 
2.793.593 

(85.341.156) 
(85.341.156) 

(30,8)
(31,5)
(28,9) 

-

68,3 
3.802,3 

10,2 
63,7 

(64,1) 

9,2 
(100,0) 
367,1 

-

29,1 
-

17,7 
26,2 

(74,9) 
(92,9) 

-
-
-
-

(98,9) 
(98,9) 

Total despeses 366.635.262 364.687.277 (1.947.985) (0,5) 

Imports en euros.  
Font: Liquidació pressupostària de l’exercici 2009. 
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La societat ha presentat la liquidació d’aquest pressupost amb unes desviacions negatives 
del 7,0% en els ingressos i del 0,5% en les despeses. A continuació s’expliquen les va-
riacions més significatives. 
 
En els ingressos patrimonials s’observa una desviació del 45,3% derivada d’uns ingressos 
financers no pressupostats però que es van liquidar per 51,4 M€ i, en sentit contrari, uns 
ingressos per prestació de serveis que es van liquidar per quasi el 50% de l’import pres-
supostat. 
 
En les despeses de béns corrents, el pressupost no preveia les despeses per prestació 
de serveis dels drets de superfície de 5,3 M€ que finalment sí que formen part de la li-
quidació. 
 
En l’epígraf de despeses financeres, les despeses financeres dels préstecs es van pres-
supostar, per error, en l’epígraf de deute públic. En la liquidació, les despeses financeres 
derivades de l’endeutament estan correctament registrades per un total de 26,9 M€. 
 
L’epígraf d’inversions en edificis conté el pressupost i la liquidació de l’import compta-
bilitzat dels equipaments registrats a construccions en curs. 
 
Pel que fa a la variació de passius financers, la societat va preveure l’amortització de prés-
tecs del sector públic per 86,2 M€ que finalment no es va fer efectiva perquè el contracte 
de préstec amb ICF de 250 M€ preveu la seva amortització al venciment. La liquidació per 
variació de passius financers recull els 0,9 M€ d’amortització del préstec amb el Banc de 
Sabadell. 
 
Del treball realitzat i de la documentació facilitada, es desprèn que ICFE no utilitza el pres-
supost com un instrument de gestió i que la liquidació del pressupost s’obté de la compta-
bilitat financera. 
 
Per altra banda, d’acord amb l’article 40.1 de l’Estatut de l’empresa pública catalana 
(EEPC), la societat ha d’elaborar anualment un Programa d’actuació, d’inversions i de fi-
nançament. La societat no va elaborar aquest document en l’exercici fiscalitzat.

2.7. CONTRACTACIÓ 

2.7.1. Normativa aplicable en matèria de contractació 

D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic, ICFE és po-
der adjudicador no Administració pública i, per tant, cal aplicar els següents criteris:  
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• 

• 

L’adjudicació dels contractes el valor estimat dels quals superi els llindars comunitaris 
es regirà per les normes previstes en aquesta Llei: 

 
• Subministraments i serveis: valor estimat de 206.000 € (IVA exclòs) 
• Obres: valor estimat de 5.150.000 € (IVA exclòs) 

 
L’adjudicació dels contractes el valor estimat dels quals no superi els llindars comuni-
taris està sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencia-
litat, igualtat i no discriminació. Els poders adjudicadors han d’aprovar unes instruccions 
en les quals es regulin els procediments de contractació de manera que quedi garan-
tida l’efectivitat dels principis enunciats.  

 
En compliment d’aquest precepte, el 20 d’octubre del 2008, es va aprovar la Instrucció de 
contractació del grup ICF, que és d’aplicació a ICFE.  
 
Cal dir que els contractes formalitzats per ICFE tenen la consideració de contractes privats, 
d’acord amb l’article 20 de la Llei 30/2007. Això significa que la seva preparació i adju-
dicació es regeixen per aquesta Llei, mentre que els seus efectes i extinció es regeixen pel 
dret privat. 
 
 
2.7.2. Fiscalització de la contractació 

D’acord amb la informació del Registre públic de contractes (RPC), durant l’exercici 2009 
ICFE va adjudicar catorze contractes per un import total de 24,5 M€, IVA exclòs, segons el 
següent detall: 
 
Quadre 27. Resum de contractes adjudicats 

Tipus de contracte Nombre de contractes Import total d’adjudicació (IVA exclòs) 

Obres 3 21.455.567 

Serveis 10 152.434 

Subministraments 1 2.868.755 

Total 14 24.476.756 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
Cal dir que els contractes corresponents a la construcció dels equipaments objecte dels 
contractes d’arrendament van ser licitats i adjudicats per GISA i no formaven part de l’acti-
vitat contractual d’ICFE, tal com s’explica a l’apartat 1.2.1, Objecte i funcions.  
 
S’ha seleccionat una mostra a criteri de l’auditor de 21,5 M€, que representa el 88% de 
l’import adjudicat el 2009, 24,5 M€. A continuació es presenta la llista dels expedients 
fiscalitzats. 
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Quadre 28. Expedients fiscalitzats 

Exp.
 

Procediment 
adjudicació Objecte Adjudicatari 

Import adjudicació 
(IVA exclòs)

1 Negociat 
sense 
publicitat 

Execució de les obres de nova construcció de l’edi-
fici per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya Reus  

PROINOSA Promo-
ción e Ingeniería 
de Obras, SA 

16.786.094

2 Negociat 
sense 
publicitat 

Direcció de les obres i coordinació de seguretat 
corresponents al projecte Nou edifici per al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya Reus 

IDOM, Ingeniería y 
Sistemas, SA 

730.000

3 Obert Serveis d’assessorament jurídic sobre l’estructu-
ració del marc de relacions entre la Generalitat de 
Catalunya i ICF Equipaments, SAU per a la promo-
ció d’equipaments 

Garayar Asociados 
Abogados, SL 

95.000

4 Obert Serveis de conservació i manteniment de comis-
saries de mossos d’esquadra 

EMTE Service, SA 
Unipersonal 

1.348.200

5 Obert Contracte per a l’execució de les obres de reforma i 
habilitació de cinc oficines del Servei d’Ocupació 
de Catalunya 

UTE Elecnor-Ehisa 2.519.227

Total 21.478.521

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb la informació facilitada per la societat. 

 
A continuació es destaca el detall d’algun dels expedients revisats: 
 

Execució de les obres de nova construcció de l’edifici per al Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya Reus i direcció facultativa i coordinació de 
seguretat de les obres (expedients 1 i 2) 

La construcció d’aquest equipament va ser encomanada a ICFE per Acord de Govern de 
23 de setembre del 2008, per a la seva posterior posada a disposició a favor de la Gene-
ralitat a través d’un contracte d’arrendament. 
 
L’adjudicació d’aquests contractes es va tramitar mitjançant un procediment negociat sen-
se publicitat, d’acord amb l’article 154.f de la LCSP, atès que per Resolució del conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del 5 de febrer del 2008 així es va declarar 
per tal de garantir la confidencialitat d’informació sensible per a la protecció dels interes-
sos essencials de seguretat de Catalunya. Així mateix, a conseqüència d’aquesta resolució 
i d’acord amb l’article 13.2.d de la LCSP, aquests contractes no queden subjectes a regu-
lació harmonitzada.  
 
En relació amb l’ús d’aquest procediment i adduint qüestions de seguretat, el Tribunal de 
Justícia de les Comunitats Europees entén que el recurs a l’exclusió de la publicitat i 
concurrència per motius de seguretat ha de ser excepcional i que, per la seva naturalesa 
limitativa, no pot donar lloc a una àmplia interpretació. En aquest sentit es va pronunciar a 
la Sentència de la Gran Sala, del 8 d’abril del 2008 (cas Comissió de les Comunitats Eu-
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ropees contra Itàlia) i la Sentència del 16 de setembre de 1999 (cas Comissió de les Co-
munitats Europees contra Espanya). La primera d’aquestes sentències recorda que les 
mesures que adoptin els estats membres en virtut de legítimes exigències d’interès na-
cional no estan exemptes, en el seu conjunt, de l’aplicació del dret comunitari pel sol fet 
que s’hagin adoptat en interès de la seguretat pública o de la defensa nacional. 
 
També cal posar de manifest que, davant la utilització abusiva d’aquest article per part 
dels estats membres, la Comissió va elaborar una Comunicació interpretativa, el mes de 
desembre del 2006, de l’aplicació de l’exclusió prevista en l’article 296 del Tractat consti-
tutiu de la Comunitat Europea en la qual es reduïa aquesta aplicació a casos excepcionals.  
 
Així mateix, es va declarar la tramitació d’urgència en ambdós expedients.  
 
Per a l’execució de les obres l’òrgan de contractació va convidar nou empreses i totes van 
presentar una oferta en el termini fixat. El 6 d’octubre de 2008 es van obrir les proposi-
cions, es va dur a terme un procés de negociació i el 30 d’octubre del 2008 la Mesa de 
Contractació va fer la seva proposta d’adjudicatari en Proinosa. L’adjudicació provisional 
es va resoldre el 4 de novembre del 2008, però l’adjudicació definitiva no es va resoldre 
fins al 13 de gener del 2009 i el contracte es va formalitzar el 14 de gener del 2009. La li-
citació de la direcció facultativa i coordinació de la seguretat, es va adjudicar provisional-
ment el 18 de novembre del 2008, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte es van resoldre en les mateixes dates que el contracte per a l’execució de les 
obres. 
 
Així, doncs, la contractació es va dur a terme pel tràmit d’urgència, però un cop feta l’adju-
dicació provisional, la formalització del contracte es va retardar més de dos mesos. 
 
El setembre del 2010 l’empresa adjudicatària (amb el nou nom, Altiare) va declarar con-
curs de creditors. En la data del treball de camp l’obra es troba executada en la seva 
totalitat excepte per algunes obres pendents per defectes d’obra o per alguna ordre de 
canvi, per a les quals s’està licitant un nou contracte. Els defectes d’obra de l’adjudicatari 
anterior s’executaran contra la garantia. 
 
 
2.8. FETS POSTERIORS 

En l’exercici 2011 la Generalitat de Catalunya va adquirir la totalitat de les accions de la 
societat a l’ICF mitjançant escriptura de compravenda del 30 de maig del 2011. Així 
mateix, per escriptura del 14 d’octubre del 2011 es va modificar la denominació social de 
la societat per la d’Equipaments i Edificis de Catalunya, SA (EECAT), i es va traslladar el 
seu domicili social a la Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 5a planta, de Barcelona. 
 
En l’exercici 2012, per l’Acord de Govern GOV/87/2012, del 18 de setembre, es va auto-
ritzar la fusió de les societats Infraestructures.cat i EECAT per absorció d’EECAT per part 
d’Infraestructures.cat. 
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3. CONCLUSIONS, OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

3.1. CONCLUSIONS 

Els comptes anuals d’ICFE expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de 
la situació financera a 31 de desembre del 2009 i dels resultats de les seves operacions 
durant l’exercici anual acabat en l’esmentada data i contenen la informació necessària i 
suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació, de conformitat amb els princi-
pis i normes d’auditoria pública generalment acceptats, excepte per les observacions que 
es detallen en l’apartat següent. 
 
Pel que fa al compliment de la legalitat, ICF Equipaments, SAU compleix la legalitat vigent. 
No obstant això, es fan les observacions que es detallen a l’apartat següent. 
 
 
3.2. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

A continuació es resumeixen els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en 
la fiscalització realitzada, els quals caldria tenir presents i esmenar, si s’escau, en la me-
sura que encara no s’hagi fet. 
 

En relació amb els comptes anuals 

1. Pel que fa a la comptabilització de l’activitat principal de la societat, que a efectes del 
PGC és la promoció d’equipaments que es transfereixen en règim d’arrendament fi-
nancer, la Sindicatura fa l’observació següent: 
 
L’Ordre del 28 de desembre de 1994 va aprovar les normes d’adaptació del PGC 
aprovat pel Reial decret 1643/1990, a les empreses immobiliàries; aquestes normes, 
d’acord amb la disposició transitòria cinquena del PGC, aprovat pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, s’han de seguir aplicant en tot el que no s’oposi a la 
legislació vigent i al mateix Pla. 
 
Atesa la seva activitat, la societat hauria d’aplicar aquestes normes d’adaptació. 
 
En conseqüència, les construccions en curs i les acabades s’han de registrar com a 
existències a final de l’exercici i els beneficis o pèrdues que es generin han de formar 
part de l’import net de la xifra de negocis del Compte de pèrdues i guanys. 
 
Així mateix, les construccions ocupades i pendents de formalitzar el contracte, i els in-
gressos i despeses derivats, han de comptabilitzar-se, d’acord amb els criteris de re-
gistre o reconeixement comptable dels elements del comptes anuals de l’apartat 5è del 
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marc conceptual del PGC (vegeu l’apartat 2.1.1, Comptabilització de l’activitat principal 
de la societat). 

Es recomana que els equipaments en curs i acabats activats al Balanç es registrin com 
a existències i els beneficis o pèrdues que es generin formin part de l’import net de la 
xifra de negocis del Compte de pèrdues i guanys. 
 

2. En l’exercici 2009 la societat ha aplicat un canvi en la comptabilització dels ingressos 
financers i dels ingressos pel servei de manteniment dels equipaments construïts i ja 
ocupats i utilitzats pel destinatari final. Aquest canvi ha consistit a reconèixer majors 
ingressos en relació amb les instal·lacions ja ocupades però respecte de les quals 
encara no s’ha formalitzat el contracte d’arrendament. 
 
La societat ha presentat aquesta modificació com un canvi de criteri comptable.  
 
Atès que no s’han alterat els supòsits, sinó que el canvi és produït per l’obtenció d’infor-
mació addicional o per més experiència, cal considerar-lo un canvi d’estimació comp-
table. 
 
En conseqüència, la seva denominació a la memòria, així com la seva aplicació 
comptable de manera retroactiva, la reexpressió de les xifres afectades en la infor-
mació de l’exercici 2008 i l’ajust presentat a l’Estat total de canvi en el patrimoni net 
del saldo final de l’any 2008 són incorrectes (vegeu l’apartat 2.1.2, Canvi de registre 
comptable). 
 
Cal que els canvis d’estimació comptable s’apliquin comptablement de manera pros-
pectiva i que els seus efectes s’imputin íntegrament com a ingrés o despesa en el 
Compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 
 

3. La societat manté en el seu Balanç inversions immobiliàries corresponents a l’edifici 
situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona, adquirit per 30,0 M€ i a 
nou locals situats a diverses poblacions destinats a oficines del SOC, per un total de 
12,4 M€. 
 
La comptabilització d’aquestes inversions immobiliàries és incorrecta perquè no es 
registra per separat l’import corresponent als terrenys i l’import corresponent a la cons-
trucció. El 2010 es fa la reclassificació corresponent pel que fa als terrenys de l’edifici 
de la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona (vegeu l’apartat 2.2.3, Inver-
sions immobiliàries).  
 
Es recomana que aquests immobles i el seus terrenys es registrin comptablement 
d’acord amb la seva naturalesa i ús. 
 



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 98

4. La societat manté en el seu Balanç inversions immobiliàries comptabilitzades en un 
compte del subgrup 21, Immobilitzat material, però a efectes de presentació dels 
comptes anuals les classifica, correctament, en el subgrup 22, Inversions immobiliàries 
(vegeu l’apartat 2.2.3, Inversions immobiliàries). 
 
Es recomana que aquests immobles es registrin comptablement d’acord amb la seva 
naturalesa i ús. 
 

5. Pel que fa als resultats de l’exercici 2008, que van ser de 2.287.588 €, la Junta de 
l’accionista únic de 30 de juny de 2009 va aprovar la seva distribució en un 10% a la 
reserva legal (228.759 €) i la resta (2.058.829 €) a la reserva voluntària. 
 
No obstant això, l’import de 2.058.829 € es va destinar a compensar resultats negatius 
d’exercicis anteriors (vegeu l’apartat 2.2.5, Patrimoni net). 
 
Es recomana que es respectin els acords del òrgans de govern de la societat. 

 

En relació amb les activitats de la societat 

6. La Sindicatura de Comptes qüestiona la competència d’ICFE per comprar immobles, 
atès que el seu objecte social és realitzar activitats de promoció i/o gestió d’equipa-
ments (vegeu l’apartat 2.2.3, Inversions immobiliàries). 
 
Es recomana que la societat no porti a terme actuacions fora del seu objecte social. 
 

7. [...]4 
 

8. L’inici de la construcció, en tots els casos, i la seva ocupació o posada a disposició, en 
el 86% dels equipaments, es du a terme sense haver formalitzat el contracte de consti-
tució del dret de superfície a favor d’ICFE. No obstant això, la construcció dels equi-
paments en tots els casos està explícitament autoritzada per un acord de Govern de la 
Generalitat (vegeu l’apartat 2.2.2, Crèdits a tercers). 
 
Es recomana que la formalització dels documents s’ajusti a l’activitat de la societat. 
 

9. Pel que fa a la formalització dels contractes de lloguer, en tots els equipament ocupats 
o posats a disposició de la Generalitat durant el 2009, el contracte de lloguer s’ha for-

 

 
4. Aquesta observació ha estat suprimida com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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malitzat amb posterioritat a la seva ocupació o posada a disposició del llogater (vegeu 
l’apartat 2.2.2, Crèdits a tercers). 

Es recomana que la formalització dels documents s’ajusti a l’activitat de la societat. 

En relació amb el Programa d’actuació, d’inversions i de finançament 

10. D’acord amb l’article 40.1 de l’EEPC, anualment la societat ha d’elaborar un Programa 
d’actuació, d’inversions i de finançament. La societat no ha elaborat aquest document 
per a l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 2.6, Liquidació pressupostària i Programa d’actua
cions, d’inversions i de finançament). 

En relació amb la contractació 

11. La societat va contractar l’execució de les obres de nova construcció de l’edifici per al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya Reus, i també la di
recció facultativa i la coordinació de seguretat de les obres mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per tal de garantir la confidencialitat d’informació sensible per 
a la protecció dels interessos essencials de seguretat de Catalunya. 

En relació amb l’ús d’aquest procediment adduint qüestions de seguretat, el Tribunal 
de Justícia de les Comunitats Europees entén que el recurs a l’exclusió de la publicitat i 
concurrència per motius de seguretat ha de ser excepcional i que, per la seva natu
ralesa limitativa, no pot donar lloc a una àmplia interpretació. Entén que les mesures 
que adoptin els estats membres en virtut de legítimes exigències d’interès nacional no 
estan exemptes, en el seu conjunt, de l’aplicació del dret comunitari pel sol fet que 
s’hagin adoptat en interès de la seguretat pública o de la defensa nacional (vegeu l’a
partat 2.7.2, Fiscalització de la contractació). 

Es recomana que la tramitació per procediment negociat sense publicitat per qüestions 
de seguretat es reservi a casos excepcionals i que aquests estiguin degudament mo
tivats. 

12. En relació amb els mateixos contractes comentats en l’observació anterior, la societat 
en va dur a terme la contractació per tràmit d’urgència. No obstant això, un cop feta 
l’adjudicació provisional, la formalització del contracte es va retardar més de dos me
sos (vegeu l’apartat 2.7.2, Fiscalització de la contractació). 

Es recomana que la tramitació d’urgència dels expedients de contractació es reservi 
per als casos en què sigui necessària aquesta tramitació per necessitats inajornables o 
d’interès públic, i degudament motivades. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte del present informe de fiscalització va 
ser tramès a Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU en data 24 d’octubre del 2012. 
 
Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, Equipaments i Edificis de Catalunya, 
SAU ha enviat resposta que es transcriu tot seguit: 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU 
 
 

Sra. Emma Balseiro Carreiras 
Sindica 
SINDICATURA DE COMPTES  
DE CATALUNYA 
AV. Litoral, 1-14 
08005 Barcelona 
 
Ref. Al·legacions informe de fiscalització referent a ICF Equipaments SAU, exercici 
2009. 
 
 

Apreciada senyora: 

 

Ens complau posar-nos en contacte amb vostès amb la finalitat de donar resposta a 
les observacions que plantegen en el seu informe sobre ICF Equipaments, S.A.U. 
(actualment denominada Equipaments i Edificis de Catalunya, S.A.U.) amb l’objectiu 
de presentar les al·legacions que s’adjunten alhora que volem dotar a la informació 
sobre els comptes anuals individuals de l’exercici 2009 de la màxima transparència. 
Detallem per tant a continuació, en el mateix ordre exposat per Vostès, les explica-
cions que considerem aclaratòries als seus plantejaments, estant oberts a qualsevol 
altre aclariment que considerin oportú: 
 

• En relació a les observacions respecte als comptes anuals: 

 

1. L’Ordre de 28 de desembre del 1994, va aprovar les normes d’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel RD 1643/1990, a les empreses immobiliàries 
que, d’acord amb la Disposició transitòria cinquena del NPGC, s’han de seguir 
aplicant en tot el que no s’oposi a la legislació vigent i al mateix NPGC. 

Atesa l’activitat de la societat, hauria d’aplicar aquestes normes d’adaptació. 
 
En conseqüència, les construccions en curs i les acabades s’han de registrar com 
a existències a final de l’exercici i els beneficis o pèrdues que es generin han de 
formar part de l’import net de la xifra de negocis del Compte de pèrdues i guanys.  
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Així mateix, les construccions ocupades i pendents de formalitzar el contracte, i 
els ingressos i despeses derivats, han de comptabilitzar-se, d’acord amb els 
criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals 
de l’apartat 5è del Marc conceptual del PGC. 
 
Es recomana que els equipaments en curs i acabats activats al Balanç es registrin 
com a existències i els beneficis o pèrdues que es generin formin part de l’import 
net de la xifra de negocis del Compte de pèrdues i guanys. 

 
La pròpia Ordre de 28 de desembre del 1994 en que s’aproven les normes d’adap-
tació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries en la primera part 
de l’apartat 9 estableix que “la classificació entre Immobilitzat i Existències (Actiu fix o 
circulant) per determinats elements de l’empresa vindrà determinat per la funció que 
compleixin en relació a la seva participació en el procés productiu. Pel que un ele-
ment immobiliari formarà part del grup d’existències si està destinat a transformar-se 
en disponibilitat financera a través de la venta com a activitat ordinària de l’empresa, i 
un element formarà part de l’immobilitzat si es troba vinculat a l’empresa de manera 
permanent”. Per l’anterior la verdadera naturalesa de la operació és la que determina 
com s’han de registrar. 
 
Així mateix, per tal de clarificar més el fet que per determinar la seva classificació cal 
tenir en compte la naturalesa de l’operació, figuren diferents consultes de l’ICAC que 
ajuden a clarificar aquest aspecte, i de les que destaquem les següents: 
 
CONSULTA 1 BOICAC 36: 
 
“De acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias, aprobadas por la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 28 de diciembre de 1994, los inmuebles destinados al arrendamiento, 
así como al uso propio, deben incluirse en el balance de las cuentas anuales en el 
epígrafe B.III del activo, “Inmovilizaciones materiales”, tal y como señala la norma de 
elaboración 5ª de las cuentas anuales contenida en la cuarta parte de las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias.” 
 
En aquest cas es diferencia clarament que els immobles destinats a l’arrendament 
(no parla d’arrendament operatiu o financer) es classifiquen com a immobilitzat 
material. 
 
CONSULTA 2 BOICAC 77/2009: 
 
“Considerando que con carácter general el objeto social de toda empresa inmo-
biliaria incluirá la venta de estos activos en el curso ordinario de sus operaciones, 
para el caso concreto de estas empresas, el criterio incluido en el nuevo Plan deberá 
interpretarse en los siguientes términos: 
1. 
Las parcelas resultantes de la actuación administrativa se contabilizarán como exis-
tencias si van a estar destinadas a transformarse en disponibilidad financiera a través 
de la venta como actividad ordinaria de la empresa, y, 
2. 
Pertenecerán a la categoría de inversión inmobiliaria si generan rentas derivadas de 
su alquiler. 
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Por otra parte, para determinar desde una perspectiva económica si los citados 
activos han sido, o no, efectivamente destinados al alquiler, será preciso considerar 
el criterio incluido en la consulta nº 3 del Boletín del ICAC nº 52 (BOICAC). 
 
Al amparo del citado criterio, se entiende que si el destino a que se ha hecho refe-
rencia anteriormente para calificar los bienes es irrelevante respecto a la utilidad del 
propio bien, en términos cuantitativos y cualitativos, deberá atenderse a la verdadera 
naturaleza de la operación, circunstancia que supondrá que aquellos activos desti-
nados a la venta como una parte de la actividad de comercialización propia de la 
sociedad, deberán formar parte, en su caso, de las existencias de las mencionadas 
empresas, sin que una utilización mínima o accidental deba limitar ni alterar la verda-
dera calificación que procediera otorgar al bien.” 
 
En aquesta consulta es segueix incidint en la diferenciació entre arrendament o 
venta, no diferenciant-se entre arrendament financer i operatiu, i no estan en el cas 
de la Societat en una situació de que la part d’arrendament es pugui considerar mí-
nima o accidental. 
 
CONSULTA 3 BOICAC 52: 
 
“Por otra parte, el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, en su tercera parte, Definiciones y relaciones conta-
bles, define el grupo 2 “Inmovilizado” como los elementos del patrimonio destinados 
a servir de forma duradera en la actividad de la empresa y si bien en lo relativo al 
grupo 3 “Existencias” solamente dispone una enumeración del conjunto de las cuen-
tas que en él se integran, de las distintas definiciones de estas últimas se desprende 
que las existencias son aquellos elementos del activo destinados a la venta, con o sin 
transformación. 
 
Por consiguiente, el criterio delimitador aplicable a un elemento para adscribirlo al 
inmovilizado es el destino al que va a servir de acuerdo con el objeto propio de la 
actividad de la empresa. En otras palabras, es la función que desempeñan en rela-
ción con la actividad objeto de explotación, la causa determinante para establecer su 
pertenencia al inmovilizado, con preferencia sobre la naturaleza del bien concreto u 
otras consideraciones como pudiera ser el plazo.” 
 
En aquesta consulta es segueix aclarint la diferenciació, i s’inclou el fet que a immobi-
litzat s’hi inclouen els elements del patrimoni destinats a servir de forma duradora en 
l’activitat de l’empresa, com és el cas dels actius que té la Societat, els quals estan 
en la Societat durant un període superior als 20 anys, abans de tornar als ens ce-
dents del dret de superfície. 
 
CONSULTA 5 BOICAC 78/2009: 
 
“Sobre el tratamiento contable de inmuebles destinados al arrendamiento con opción 
de compra, por parte de una empresa que tiene por objeto social la promoción y 
gestión de inmuebles. 
 
Respuesta 
 
La norma de registro y valoración 8ª. “Arrendamientos y otras operaciones de natu-
raleza similar” del Plan General de Contabilidad (PGC 2007), aprobado por Real De-
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creto 1514/2007, de 16 de noviembre, diferencia entre arrendamiento financiero y 
arrendamiento operativo. 
 
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se de-
duzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como 
arrendamiento financiero. En particular, en un acuerdo de arrendamiento con opción 
de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se 
va a ejercitar dicha opción. 
 
En este caso, en el momento inicial, el arrendador contabilizará un crédito por el valor 
actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del 
activo, aunque no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del con-
trato. Asimismo, reconocerá el resultado de la operación en sintonía con lo dispuesto 
en el apartado 3 de la norma sobre inmovilizado material, salvo cuando sea el fabri-
cante o distribuidor del bien, supuesto en el que se considerarán operaciones de trá-
fico comercial y deberá registrarse la correspondiente venta de existencias. 
 
En caso contrario, esto es, en el supuesto de que de los términos del contrato no se 
desprenda que se ha producido la transferencia sustancial de todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad, la entidad consultante deberá contabilizar las 
viviendas como un inmovilizado. 
 
Sobre la clasificación de un inmueble destinado al arrendamiento como inmovilizado 
material o como inversiones inmobiliarias por parte de una empresa que tiene entre 
sus actividades principales el alquiler de inmuebles, cabe señalar que el criterio de 
este Instituto está publicado en la consulta nº 9 de su Boletín (BOICAC) nº 74, de 
junio 2008, de cuya lectura se concluye que las viviendas sobre la que versa la con-
sulta se deberían contabilizar como inversiones inmobiliarias.” 
 
En aquest aspecte s’apunta un punt nou que és el fet que des del principi s’hagi de 
registrar com a un crèdit pel valor actual dels pagaments mínims a rebre. No obstant, 
aquest principi la Societat entén que es produeix en el moment en que efectivament 
es formalitza el contracte de lloguer, i en el que donades les condicions establertes 
definitivament, aquestes condicions donen peu a que correspongui realment a un ar-
rendament financer. 
 
En resum de l’anteriorment esmentat, ateses les diferents consultes publicades per 
l’ICAC als efectes de que per la classificació comptable dels immobles s’ha de con-
siderar la funció que tindran dins del procés productiu de les societats, es considerà 
que la presentació que millor reflexa la imatge fidel de la Societat és la de mostrar 
durant el període en que l’actiu està en construcció la inversió realitzada com a 
“Immobilitzat material- construcció en curs”, i en el moment en que es formalitzi defi-
nitivament l’arrendament, classificar-ho com a “Inversió Immobiliària” o “Inversions 
financeres – Crèdits a tercers” en funció de si l’arrendament és operatiu o financer, 
respectivament; entenent que el pas previ per existències, les quals es presenten 
com a un actiu corrent, distorsionaria la imatge fidel de les comptes anuals de la 
Societat, ja que s’inclouria una inversió dins de l’actiu corrent quan des del principi 
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es coneix que formarà part de l’actiu no corrent durant tota la vida d’aquest actiu en 
la Societat. 

 

2. En l’exercici 2009 la societat ha aplicat un canvi en la comptabilització dels in-
gressos financers i dels ingressos pel servei de manteniment dels equipaments 
construïts i ja ocupats i utilitzats pel destinatari final. Aquest canvi ha consistit en 
reconèixer majors Ingressos en relació a les instal·lacions ja ocupades però res-
pecte de les quals encara no s’ha formalitzat el contracte d’arrendament. 
 
La societat ha presentat aquesta modificació com un canvi de criteri comptable. 
 
Atès que no s’han alterat els supòsits, sinó que el canvi és produït per l’obtenció 
d’informació addicional o de més experiència, cal considerar-lo un canvi d’esti-
mació comptable. 
 
En conseqüència, la seva denominació a la memòria, així com la seva aplicació 
comptable de manera retroactiva, la reexpressió de les xifres afectades en la in-
formació de l’exercici 2008 i l’ajust presentat a l’Estat total de canvi en el patrimoni 
net del saldo final de l’any 2008 són incorrectes. 
 
Cal que, en cas d’introduir-se un canvi d’estimació comptable, s’apliqui comp-
tablement de manera prospectiva i que el seu efecte s’imputi íntegrament com a 
ingrés o despesa en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

 
Referent a la consideració de si el canvi de comptabilització correspon a un canvi de 
criteri comptable, o bé error, o bé canvi d’estimació, cal referir-se a la norma 22ª del 
Pla General de Comptabilitat, en la qual s’indica que tant el canvi de criteri comptable 
com en cas d’errors, es procedirà a la modificació de les xifres comparatives, mentre 
que en el cas de canvi d’estimació comptable es procedirà a tractar-se de forma 
prospectiva. Enfocat aquest punt inicial, la Societat considera que el canvi no pro-
venia d’un canvi en estimació ja que: 
 

- No es compleixen en aquest aspecte cap dels punts establerts en el Pla Ge-
neral Comptable referents a canvis d’estimació, ja que el canvi no venia oca-
sionat per cap obtenció d’informació addicional, d’una major experiència o bé 
d’un coneixement de fets nous. Els fets eren els mateixos, i no hi havia canvis 
en la regulació de l’operativa amb la Generalitat, ni cap altra aspecte, sinó que 
de la millor interpretació s’observà que hi havia aspectes del tractament comp-
table anterior que no s’estaven plasmant adequadament en els comptes anu-
als, el que ocasionava que durant un període s’estiguessin reconeixent de 
cada operació pèrdues, quan en el moment en que es formalitzava el contrac-
te es reconeguessin des d’aquell moment sempre resultats positius, el que 
ocasionà el canvi de criteri en el registre de determinades operacions, sense 
que aquest canvi es pugui considerar un canvi d’estimació.  

 
- Així mateix, els estimats comptables fan referència a aspectes com són la vida 

útil per les amortitzacions, estimacions de provisions, etc, és a dir a estima-
cions que s’efectuïn sobre aspectes econòmics no coneguts, i que amb millor 
informació posterior es pot determinar que l’estimació realitzada era o no l’ade-
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quada, i per això es considera el canvi d’estimació comptable. En el nostre cas 
no ens trobàvem davant de cap estimació comptable, sinó purament d’un 
canvi en el registre d’un fet comptable, no vinculat aquest a estimacions. 

 

3. La societat manté en el seu balanç inversions immobiliàries corresponents a l’edi-
fici situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de la ciutat de Barcelona, 
adquirit per un import de 30,0 M€ més IVA i 9 locals situats a diverses poblacions 
destinats a oficines del SOC, per un import total de 12,4 M€. 
 
La seva comptabilització és incorrecta perquè no es registra per separat l’import 
corresponent als terrenys i l’import corresponent a la construcció. El 2010 es fa la 
reclassificació corresponent pel que fa als terrenys de l’edifici de la Gran Via de 
les Corts Catalanes, 635 de Barcelona. 

 
Tal i com us vam exposar en les al·legacions al vostre informe de fiscalització referent 
a ICF Equipaments SAU, exercici 2008, en l’exercici 2010 es va considerar la reclas-
sificació per separat del terreny respecte de la construcció de la inversió immobiliària 
esmentada en aquest punt. No obstant, cal esmentar que l’impacte de l’error en el 
patrimoni net de la societat és pràcticament nul i que l’import de la correcció feta no 
afecta a la imatge fidel dels comptes anuals, doncs, apart de ser d’un import poc sig-
nificatiu respecte al total actius és tracta d’una reclassificació dins el mateix epígraf 
del balanç de situació. 

 

4. Així mateix, es comptabilitzarà en un compte del subgrup 21 Immobilitzat material, 
però a efectes de presentació dels comptes anuals es classifica, correctament, en 
el subgrup 22 d’Inversions immobiliàries (vegeu l’apartat 2.2.3 Inversions immo-
biliàries).  
 
Es recomana que es registri comptablement d’acord amb la seva naturalesa i ús 
 

En relació a la comptabilització en un compte del subgrup 22 a efectes de comptabi-
litat interna, a data d’avui ja s’han realitzat les oportunes mesures per registrar-ho 
d’acord amb la seva recomanació. 

 

5. Pel que fa als resultats de l’exercici 2008, que van ser de 2.287.588 €, la Junta de 
l’accionista únic de 30 de juny de 2009 va aprovar la seva distribució en un 10% a 
la reserva legal (228.759 €) i la resta (2.058.829 €) a la reserva voluntària. 
 
No obstant això, l’import de 2.058,829 € es va destinar a compensar resultats ne-
gatius d’exercicis anteriors (vegeu l’apartat 2.2.5 Patrimoni net). 
 
Es recomana que es respectin els acords del òrgans de govern de la societat. 

 
En relació a aquest punt hem de manifestar que es tracta d’una errada material en la 
transcripció de l’Acord de la Junta de l’Accionista únic de 30 de juny de 2009 que es 
va incorporar al llibre d’actes de la Societat, ja que el que realment va acordar la 
Junta de l’Accionista únic en data 30 de juny de 2009 es la decisió d’acordar la 
distribució del resultat de l’exercici: 2.058.829 € per compensar resultats negatius 
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d’exercicis anteriors, tal com es va recollir al certificat emes pel secretari del Consell 
d’Administració de la Societat en data 30 de juny de 2009, legitimat pel notari de 
Barcelona senyor Enrique Viola Tarragona en data 21 de setembre de 2009, i que 
com a tal es va aportar com a document imprescindible per la inscripció de les 
comptes anuals de l’any 2008 en el Registre Mercantil.  
 

• En relació amb les activitats de la societat: 

 

6. En relació a la compra d’immobles, la Sindicatura de Comptes qüestiona la 
competència d’ICFE per la compra d’immobles, atès que el seu objecte social es 
la realització d’activitats de promoció i/o gestió d’equipaments públics ja sigui per 
compte propi o aliè, i en concret en l’àmbit dels equipaments directament o 
indirectament relacionats amb l’àmbit d’actuació de les Administracions pú-
bliques”. 

 
Respecte a l’observació nº 6 considerem que aquesta operació no contradiu el nostre 
objecte social, i a tals efectes creiem que cal analitzar tots els elements que van con-
figurar l’operació de compra de l’immoble situat a l’Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 
de la ciutat de Barcelona, on s’ubica el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya:  
 

1) La Generalitat de Catalunya disposava d’un contracte d’arrendament signat 
amb el propietari de l’immoble. 

2) En data 11 de maig de 2009, la propietat de l’immoble va oferir l’adquisició de 
l’immoble a la Direcció general del Patrimoni. 

3) Des de la Direcció general del Patrimoni es va comunicar la possibilitat que fos 
ICF Equipaments SAU qui adquirís l’immoble, argumentant l’existència de 
motius fiscals atès que la nostra societat podia desgravar-se l’IVA de l’ope-
ració. 

4) Finalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant acord de 30 de 
juny de 2009 va encomanar a ICFe l’adquisició d’aquest immoble. 
 

Per tant considerem que no es tracta d’adquirir un immoble per destinar-ho a una 
activitat immobiliària de caràcter privat, que possiblement si extralimités l’objecte so-
cial de la companyia, sinó que es va tractar de l’adquisició d’un immoble directament 
vinculat a la Generalitat de Catalunya, edifici on s’ubiquen oficines de caràcter públic, 
i respecte el qual la nostra companyia com a propietària de l’immoble va exercir no 
només com a propietari sinó que va dur a terme la gestió del mateix com a conse-
qüència del manteniment de la vigència dels contractes d’arrendament establerts per 
la propietat primigènia de l’immoble amb la Generalitat de Catalunya, i per tant con-
siderem que l’actuació pot tenir cabuda dintre del nostre objecte social. 

 

7. L’exercici 2009 es van signar dues actes de comprovació del replanteig, en la que 
es manifestava tenir la plena disponibilitat per a l’ocupació dels terrenys, amb 
anterioritat a l’acceptació del Govern de la cessió del terreny i, en conseqüència, 
no estava acreditada la disponibilitat del terrenys. En la comprovació del 
replanteig s’hi personen l’adjudicatari, el director d’obra i l’organisme contractant 
GISA. 
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L’article 110.3 de la LCSP, estableix que en els casos de cessió de terrenys o 
locals per entitats públiques, serà suficient per a acreditar la disponibilitat dels 
terrenys l’aportació dels acords de cessió i d’acceptació pels òrgans competents. 

Respecte l’observació 7, que es correspon a l’inici d’execució dels equipaments, us 
posem en coneixement el següent 
 

• En relació a l’Escola Els Garrofers de Sant Boi de Llobregat, quina acta de 
replanteig es va dur a terme el 15 d’abril de 2009, en data 10 de juny de 2008 
el Govern de la Generalitat de Catalunya, atès el caràcter peremptori i urgent 
de l’inici de l’obres atenent a les necessitats d’escolarització previstes pels 
cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009 i 2009-2010, va autoritzar a la nostra 
entitat i a GISA a portar a terme de manera immediata les actuacions neces-
sàries perquè s’iniciïn les actuacions materials prèvies i necessàries a l’efectiva 
construcció de l’esmentat centre escolar un cop es disposes de l’acord de ple 
de l’Ajuntament pel qual s’atorgava la cessió del terreny a favor de la Ge-
neralitat, així reproduïm l’acorden primer de l’esmentat acord: 

 
“1. Acceptar, una vegada que els ajuntaments hagin acordat la cessió gratuïta 
del domini dels solars on es construiran els centres indicats en l’annex I 
d’aquest acord, inclosos en l’acord de 20 de novembre de 2007 i finalitzats els 
expedients corresponents, les esmentades cessions.” 

 
L’acord de cessió municipal tal i com vostès indiquen es va produir amb data 
22 d’octubre de 2007. 

 
• En relació a l’Escola Can Bassetes de Castellar del Vallés, quina acta de re-

planteig es va dur a terme el 9 de febrer de 2009, posem en coneixement de la 
Sindicatura que en data 28 d’agost de 2007 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, atès el caràcter peremptori i urgent de l’inici de l’obres atenent a les 
necessitats d’escolarització previstes pels cursos escolars 2007-2008,2008-
2009 i 2009-2010, va autoritzar a la nostra entitat i a GISA a portar a terme de 
manera immediata les actuacions necessàries perquè s’iniciïn les actuacions 
materials prèvies i necessàries a l’efectiva construcció de l’esmentat centre 
escolar un cop es disposes de l’acord de ple de l’Ajuntament pel qual s’ator-
gava la cessió del terreny a favor de la Generalitat, així reproduïm els acorden 
primer i quart de l’esmentat acord: 
 
“1. Acceptar, una vegada que els ajuntaments hagin acordat la cessió gratuïta 
del domini dels solars on es construiran els centres indicats en l’annex I 
d’aquest acord, inclosos en l’acord de 19 d’abril de 2005, 12 de setembre de 
2006, 10 d’octubre de 2006, 24 d’octubre de 2006 i 22 de maig de 2007, i 
finalitzats els expedients corresponents, les esmentades cessions.” 
 
L’acord de cessió municipal tal i com vostès indiquen es va produir amb data 
25 de setembre de 2007. 

 

8. Inici de la construcció, en tots els casos i la seva ocupació o posada a disposició, 
en el 86% dels equipaments, es du a terme sense haver formalitzat el contracte 
de constitució del dret de superfície a favor d’ICFE, si bé la construcció està 
explícitament autoritzada per Acord de Govern de la Generalitat. 
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9. La formalització dels contractes de lloguer, en els equipaments ocupats o posats 
a disposició de la Generalitat durant el 2009, el contracte de lloguer s’ha forma-
litzat amb posterioritat. 

Respecte les observacions nº 8 i 9, en referència a l’inici de la construcció i ocupació 
dels equipaments, hem de manifestar que es tracta d’un matèria respecte la qual la 
solució no es trobava ni es troba directament en mans de la nostra societat sinó que 
responia per una banda a les necessitats que tenia la Generalitat de Catalunya de 
disposar dels equipaments construïts, i per altra banda a la disponibilitat de la titula-
ritat dels terrenys per part de la Generalitat. 
 
En referència a la formalització dels arrendaments estem sotmesos als requisits i ter-
minis fixats per la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya, que deter-
mina uns procediments al quals ens hem d’adequar obligatòriament. 
 
Cal indicar que en els exercicis posteriors s’ha procedit a regularitzar en un alt grau 
les esmentades situacions, i posem de manifest que respecte les actuacions ini-
ciades a l’any 2009 disposem de la titularitat del 89% dels drets de superfície, i s’han 
signat un 87% dels contractes d’arrendament dels equipaments ocupats o posats a 
disposició en l’any 2009. 
 

• En relació amb el Programa d’Actuació, Inversions i Finançament: 

 

10. D’acord amb l’article 40.1 de l’EEPC, anualment la societat ha d’elaborar un Pro-
grama d’actuació, inversions i finançament. La societat no ha elaborat aquest do-
cument per l’exercici 2009. 

En relació a l’observació nº 10, cal considerar que en l’any 2009 EECAT forma part 
del Grup ICF, i que les relacions amb Generalitat de Catalunya en relació a l’elabo-
ració del programa d’Actuació, Inversions i Finançament s’elaboraven en el marc del 
grup. 
 

• En relació amb la contractació: 

 

11. La societat va contractar l’execució de les obres de nova construcció de l’edifici 
per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 Catalunya Reus, i també la di-
recció facultativa i la coordinació de seguretat de les obres mitjançant procedi-
ment negociat sense publicitat per tal de garantir la confidencialitat d’informació 
sensible per a la protecció dels interessos essencial de seguretat de Catalunya. 
 
En relació a l’ús d’aquest procediment adduint qüestions de seguretat, el Tribunal 
de Justícia de les CE entén que el recurs a l’exclusió de la publicitat i concur-
rència per motius de seguretat ha de ser excepcional i que, per la seva naturalesa 
limitativa, no pot donar lloc a una àmplia interpretació. Entén que les mesures que 
adoptin els estat membres en virtut de legítimes exigències d’interès nacional no 
estan exemptes, en el seu conjunt, de l’aplicació del Dret comunitari pel sol fet 
que s’hagin adopta en interès de la seguretat pública o de la defensa nacional. 
 
Es recomana que la tramitació per procediment negociat sense publicitat per 
qüestions de seguretat es reservi als casos excepcionals i que estiguin degu-
dament motivats.  
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Respecte a l’observació nº 11, tal i com el propi informe recull en l’aparat 2.7.2 Fis-
calització de la contractació, considerem que la motivació de l’adopció de la trami-
tació de l’esmentada contractació mitjançant el procediment negociat sense publi-
citat per qüestions de seguretat, correspon al Departament que va instar l’encomana, 
i a tals efectes dintre de l’expedient de contractació es va aportar la següent docu-
mentació: 
 

- Resolució del Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de da-
ta 5 de febrer de 2008 per la qual es declara que diverses contractacions 
necessàries per a la implantació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya contenen informació sensible que afecta la pro-
tecció dels interessos essencials de seguretat de Catalunya. 

 
- Informe emès per l’advocada en cap de l’Assessoria del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació de data 30 de maig de 2008, pel 
qual es considera adient i ajustat la utilització del procediment de contractació 
negociat sense publicitat previst a l’article 154.f) de la Llei 30/2007 de Contrac-
tació del Sector Públic per l’adjudicació de les obres de construcció de l’edi-
ficació i instal·lacions del Centre d’Atenció de Trucades d’Emergència de Ca-
talunya 112 a Reus. 

 
- Comunicació del Conseller d’Interior i president del Centre d’Atenció i Gestió 

de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, de 15 de juliol de 2011 per la qual es 
posa de manifest que es mantenen els motius expressats a la Resolució del 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de 5 de febrer de 
2008, per la qual es declara que diverses contractacions necessàries per a la 
implantació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya contenen informació sensible que afecta la protecció dels interessos 
essencials de seguretat de Catalunya, i manifesta la voluntat que es procedeixi 
a la contractació preferent de les mateixes empreses que van actuar-hi en la 
construcció inicial de l’edifici. 

 

12. En relació als mateixos contractes comentats en l’observació anterior, la societat 
va dur a terme la seva contractació per tràmit d’urgència. No obstant això, un cop 
feta l’adjudicació provisional, la formalització del contracte es va retardar més de 
dos mesos. 
 
Es recomana que la tramitació d’urgència dels expedients de contractació es 
reservi pels caos en els que sigui necessària aquesta tramitació per necessitats 
inajornables o d’interès públic, i degudament motivades. 

Respecte a l’observació nº 12, tal i com el propi informe recull en l’aparat 2.7.2 
Fiscalització de la contractació, considerem que la motivació de l’adopció de la tra-
mitació d’urgència de l’esmentada contractació, ens remetem a: 
 

- Resolució del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de 
data 19 de setembre de 2008 per la qual es declara la tramitació d’urgència de 
l’expedient administratiu per a la construcció de l’edifici per al Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’urgència 112 Catalunya a Reus com a conseqüència 
de l’existència de raons i necessitats d’interès públic. 
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I en relació a l’observació referent al motiu pel qual es va retardar l’adjudicació 
definitiva, aquest fet va ser conseqüència de la voluntat d’evitar incomplir la previsió 
establerta en el plec de condicions que determinava la formalització del contracte en 
un termini de 15 dies des de l’adjudicació definitiva, i l’inici de la seva eficàcia amb la 
signatura de l’acta de replanteig. Atès que es va produir un endarreriment en l’apro-
vació per part de l’Ajuntament de Reus en l’adopció de l’acord de cessió del terreny, 
el qual no es va obtenir fins el 19 de desembre de 2008, i als efectes d’acomplir les 
previsions legals en matèria d’inici d’obres es requeria que el Govern de la Gene-
ralitat acordés autoritzar a EECAT a portar a terme de manera immediata les actua-
cions necessàries per l’inici de les obres, fet que es va produir en data 13 de gener 
de 2009 un cop es va disposar de l’esmentat acord municipal de cessió. El mateix 13 
de gener de 2009 es va adjudicar definitivament el contracte i l’endemà es va for-
malitzar. 

 
Atentament, 

 
[Signatura, il·legible] 

 
Xavier Arola i Pérez 
Apoderat 
EECAT SAU 

 

Barcelona, 12 de novembre de 2012 
 

4.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Totes les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades detingudament. Excep-
te per l’al·legació número set, que ha estat acceptada, el text inicial de l’informe no s’ha 
alterat, per entendre que la resta de les al·legacions trameses són explicacions que con-
firmen la situació descrita al projecte d’informe o perquè no es comparteixen els judicis 
exposats en aquelles. 
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Informe de fiscalització 33/2012, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00004/10

 

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 33/2012, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, exercici 2009.

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

Barcelona, 2 de gener de 2013

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Genes-
cà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ig-
nasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari general 
de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent el síndic Sr. Andreu Morillas Antolín, amb de-
liberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalit-
zació 33/2012, relatiu a la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, exercici 2009. 

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

Barcelona, 13 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió  Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització de la gestió econòmica, financera 
i comptable del sector públic de Catalunya, emet el present informe arran de les funcions 
que li són encomanades en la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 
Aquesta fiscalització ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura de Comptes, i 
en l’execució del Programa anual d’activitats. En paral·lel a aquest informe, i en compliment 
de l’esmentat programa, la Sindicatura fiscalitza la Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercici 2009. Així mateix en el Programa anual 
d’activitats de l’exercici 2013, la Sindicatura inclourà un informe relatiu als exercicis 2010 i 
2011 de l’esmentada Fundació Privada de Gestió Sanitària. 

 

 
1.1. OBJECTE I ABAST 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de l’activitat economicofinancera de la Funda-
ció Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant la Fundació), corresponent a 
l’exercici 2009.  
 
En aquest sentit, el treball realitzat ha consistit en la fiscalització de regularitat de l’activitat 
desenvolupada per la Fundació, de manera que els objectius fixats s’han adreçat a avaluar 
els procediments de control intern establerts per a la salvaguarda i control dels actius i a 
obtenir una raonable seguretat que la informació economicofinancera es presenta con-
forme als principis comptables que són d’aplicació a l’entitat i que el desenvolupament de 
la seva activitat s’ha realitzat d’acord amb la legalitat vigent.  
 
Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix a l’exercici 2009, encara que quan ha estat 
necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació posterior. També 
s’han revisat alguns aspectes d’exercicis anteriors necessaris per a la fiscalització. 
  
En l’informe es fan constar les observacions que es desprenen del treball realitzat. 

 

 
1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 

El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i proce-
diments d’auditoria que s’han considerat necessaris per tal d’obtenir evidència adequada i 
suficient que permeti suportar les conclusions d’aquest informe. 
 
La Fundació, per a la presentació dels estats financers de l’exercici 2009, ha aplicat el 
Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fun-
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dacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
pla va entrar en vigor l’1 de gener del 2009. La Fundació, d’acord amb el Pla no ha 
presentat els comptes comparats amb els de l’exercici anterior.  
 
El treball de fiscalització realitzat s’ha vist limitat pel fet que la Sindicatura no ha tingut 
accés a tota la documentació sol·licitada per avaluar les xifres dels epígrafs Inversions 
immobiliàries, Béns de patrimoni cultural i Deutes a llarg termini del Balanç. 

 

 
1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.3.1. Creació i objecte 

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’acord amb els seus Estatuts,
té com a finalitats, d’una banda, admetre i atendre els malats que no puguin respondre 
econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau i de l’altra el manteniment i millora del recinte històric de l’Hospital, així com la cons-
trucció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària, ac-
tivitats accessòries, complementàries, cíviques i culturals i poder cedir-los a altres entitats.  
 
La Fundació està governada per un Patronat anomenat Molt Il·lustre Administració (MIA) 
(apartat 1.3.2), i té el seu domicili a l’Avinguda Sant Antoni Maria Claret, 167 de Barcelona. 
 
En data 27 de juliol de 1990 es va signar el conveni d’incorporació de la Generalitat de Ca-
talunya al Patronat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En el conveni es regulen les 
obligacions mútues amb les altres entitats representades en aquest òrgan: l’Ajuntament de 
Barcelona i el Capítol Cardenalici. La Generalitat va assumir el compromís formal d’aportar, 
com a dotació patrimonial a favor de la Fundació, els fons necessaris per a la construcció, 
instal·lació i posada en funcionament del nou Hospital. 
 
La Fundació gestiona, doncs, el conjunt històric de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau i amb el finançament de la Generalitat va construir el nou centre hospitalari, que va ser 
inaugurat l’any 2009, situat en l’extrem nord-est del conjunt modernista. El trasllat de 
l’activitat hospitalària va permetre la rehabilitació dels pavellons modernistes per a des-
tinar-los a nous projectes per a la ciutat. A finals de l’exercici 2009 la Fundació també tenia 
en el seu haver un conjunt de nou-cents tretze immobles fruit de donacions i llegats, en la 
seva majoria arrendats a terceres persones i, mitjançant els quals, obtenia uns recursos 
que havia de destinar a les finalitats de la Fundació. 
 
L’article 7 dels seus Estatuts estableix que la Fundació pot delegar les funcions de gestió i 
administració dels serveis sanitaris a una altra entitat amb personalitat jurídica i econòmica 
pròpia, en la qual participaran les entitats signants amb els percentatges que s’acordin. 
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Així, el 18 de maig de 1991, la Fundació creà la Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb l’objectiu de prestar els serveis mèdics i 
sanitaris en l’àmbit de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

L’hospital també desenvolupa una destacada tasca de recerca a través de l’Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fundació creada l’any 1992 i integrada 
per la MIA, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS), 
el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears. 
 
 
1.3.2. Estructura organitzativa 

El Patronat de la Fundació, és elegit pels estaments següents: Reverendíssim Arquebisbe i 
Capítol Catedralici de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Ca-
dascun d’aquests tres estaments nomena dos patrons. 
 
La composició del Patronat durant l’exercici 2009 era la següent: 
 

Josep Ramon Pérez i Sánchez (en representació de l’Arquebisbat de Barcelona) 
Joan Benito i Tolsau (en representació de l’Arquebisbat de Barcelona) 
Carles Martí i Jofresa (en representació de l’Ajuntament de Barcelona) 
Eduard Vicente i Gómez (en representació de l’Ajuntament de Barcelona) 
José Ignacio Cuervo Argudín (en representació de la Generalitat de Catalunya) 
Marta Segura Bonet (en representació de la Generalitat de Catalunya) 

 
El 31 de desembre del 2009, el president del Patronat era Josep Ramon Pérez i Sánchez. 
Aquest càrrec és rotatori amb una periodicitat bimensual. 
 
El secretari del Patronat era Joaquim Jornet i Porta. 
 
Durant l’exercici fiscalitzat el càrrec de director gerent l’ocupava Jordi Bachs Ferrer. 
 
 
1.3.3. Control extern  

El 22 d’abril del 2010 Deloitte, SL va emetre un informe d’auditoria de la Fundació de 
l’exercici 2009. L’opinió d’auditoria va ser amb una limitació a l’abast relacionada amb la 
documentació suport de les valoracions de les donacions, herències i llegats, i de les 
obres de millora realitzades en aquests actius, i dels béns del patrimoni cultural, i per tres 
excepcions: una per la comptabilització dels imports no cobrats de la subvenció de la 
Generalitat per al finançament de la construcció del nou hospital dins l’epígraf Subven-
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cions, donacions i llegats rebuts; una segona excepció per la comptabilització de part de 
deute amb la Seguretat Social dins del Patrimoni net de la Fundació, i una tercera excepció 
per la manca de provisió, a 31 de desembre del 2009, de la valoració dels contractes 
d’instruments financers derivats.  
 

1.3.4. Normativa 

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

decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny. 
 
• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, que aprova el reglament de la Llei de con-

tractes de les administracions públiques.  
 
• Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-

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

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.3.5. Informació objecte d’examen 

La informació objecte d’examen ha estat el Balanç de situació, el Compte del resultat eco-
nomicopatrimonial, la Memòria, l’Estat de canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos d’e-
fectiu de la Fundació, tots ells referits a l’exercici 2009. També s’ha analitzat la docu-
mentació referent a la construcció i equipament del nou hospital i dels espais col·laterals. 
 
 
 
2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

D’acord amb l’objecte i l’abast del present informe, expressats en l’apartat 1.1, el treball de 
fiscalització es presenta a continuació en cinc apartats, que responen a la fiscalització del 
Balanç de situació (apartat 2.1), del Compte de pèrdues i guanys (apartat 2.2) i de la con-
tractació (apartat 2.5) així com a la presentació de l’Estat de canvis en el patrimoni net 
(apartat 2.3) i a l’Estat de fluxos d’efectiu (apartat 2.4). 
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2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ 

El Balanç de situació de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cor-
responent a 31 de desembre del 2009 presentava un volum d’actiu i de passiu de 
814.946.862,04 € (vegeu el quadre 1). 
 

Quadre 1. Balanç de situació 

ACTIU 31.12.2009 
Estructura patrimonial 

a 31.12.2009 % 
   

Actiu no corrent 749.957.112,15 92,0 
   

Inversions immobiliàries 246.299.790,21 30,2 
   

Béns de patrimoni cultural  11.913.010,29 1,5 
   

Inversions financeres a llarg termini 491.744.311,65 60,3 
   

Actiu corrent 64.989.749,89 8,0 
   

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar i altres deutors de les activitats 18.056.494,23 2,2 
   

Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 9.148,50 0,0 
   

Inversions financeres a curt termini 24.398.674,71 3,0 
   

Efectiu i altres actius líquids equivalents 22.525.432,45 2,8 
   

Total Actiu 814.946.862,04 100,0 

PASSIU 31.12.2009 
Estructura patrimonial 

a 31.12.2009 % 
   

Patrimoni net 457.960.562,19 56,2 
   

Fons propis 32.549.121,78 4,0 
Fons dotacional 33.262.805,95 4,1 
Reserves 100.433.040,19 12,3 
Resultats negatius d’exercicis anteriors (103.045.247,12) (12,6) 
Excedent de l’exercici 1.898.522,76 0,2 

   

Subvencions, donacions i llegats rebuts 425.167.789,40 52,2 
   

Ajustaments per canvi de valor 243.651,01 0,0 
   

Passiu no corrent 326.579.409,13 40,1 
   

Deutes a llarg termini 310.608.632,11 38,1 
   

Periodificacions a llarg termini 15.970.777,02 2,0 
   

Passiu corrent 30.406.890,72 3,7 
   

Provisions a curt termini 1.975,86 0,0 
   

Deutes a curt termini 23.983.830,46 2,9 
   

Deutes amb empreses del grup a curt termini 82.332,87 0,0 
   

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 2.925.365,70 0,4 
   

Periodificacions a curt termini 3.413.385,83 0,4 
   

Total Passiu 814.946.862,04 100,0 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació. 
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Al tancament de l’exercici 2009 l’actiu no corrent representava el 92,0% de l’estructura 
econòmica del balanç. Dintre de l’actiu no corrent la partida més significativa era Inver-
sions financeres a llarg termini, que representava un 60,3% del total de l’actiu. 
  
El patrimoni net suposava el 56,2% de l’estructura financera del Balanç i el passiu no 
corrent de l’entitat el 40,1%. 
 
 
2.1.1. Actiu 

En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs de la composició de l’actiu del 
Balanç de situació al tancament de l’exercici 2009 i les observacions fetes en la fiscalit-
zació efectuada en aquesta àrea.  
 
 
2.1.1.1. Inversions immobiliàries 

A 31 de desembre del 2009, l’epígraf Inversions immobiliàries de la Fundació presentava 
un saldo net de 246.299.790,21 €, d’acord amb el desglossament següent: 
 
Quadre 2. Inversions immobiliàries 

Epígrafs 31.12.2009 Altes Baixes Traspassos 31.12.2008 

Terrenys i béns naturals 17.782.745,43 376,83 (42.673,31) - 17.825.041,88 

Construccions 194.285.234,26 28.208.193,29 (70.164,59) 33.826.112,84 132.321.092,72 

Instal·lacions  53.536.408,89 906.863,18 (340.456,35) 22.366.398,92 30.603.603,14 

Aparells mèdics 33.592,85 4.773.234,99 (5.321.754,41) 569.919,42 12.192,85 

Utillatge i mobiliari 320.141,03 4.044.530,77 (4.581.621,21) 690.481,72 166.749,75 

Equips per a processos 
informàtics 171.578,32 1.411.637,83 (1.332.555,17) - 92.495,66 

Elements de transport 3.870.339,99 169.108,27 (108.022,66) 1.935.006,00 1.874.248,38 

Altre immobilitzat  2.306.182,56 23.160,76 (4.225,59) 23.294,55 2.263.952,84 

Immobilitzat en curs 29.761.262,71 16.196.571,66 - (59.411.213,45) 72.975.904,50 

Inversions immobiliàries 302.067.486,04 55.733.677,61 (11.801.473,29) - 258.135.281,72 

Amortització acumulada (55.767.695,83) (7.981.591,16) 8.093,70 - (47.794.198,37)

Import net 246.299.790,21 47.752.086,45 (11.793.379,59) - 210.341.083,35 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació. 
 
Administrativament, la Fundació gestiona aquests béns immobilitzats en quatre divisions: la 
del nou hospital, la del recinte històric, la del projecte de rehabilitació i la de finques ex-
ternes (vegeu el quadre 3). 
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Quadre 3. Inversions immobiliàries per divisions 

Divisió Concepte Import 

Aparells mèdics 33.592,85 

Edificis i altres construccions 134.951.453,78 

Elements de transport 3.870.339,99 

Equips per processos informàtics 69.645,39 

Immobilitzat en curs 21.865.422,28 

Instal·lacions 52.660.710,67 

Utillatge i mobiliari 205.785,33 

Altre immobilitzat 2.305.671,30 

Nou hospital  

Total 215.962.621,59 

Edificis i altres construccions 30.583.084,03 

Equips per processos informàtics 3.012,64 

Immobilitzat en curs 407.450,26 

Instal·lacions 544.286,65 

Terrenys i béns naturals 8.381.909,32 

Utillatge i mobiliari 4.762,07 

Recinte històric  

Total 51.837.515,26 

Immobilitzat en curs 6.479.805,54 
Projecte de rehabilitació  

Total 6.479.805,54 

Altre immobilitzat 511,26 

Edificis i altres construccions 28.750.696,45 

Equips per processos informàtics 98.920,29 

Immobilitzat en curs 1.008.584,63 

Instal·lacions 331.411,57 

Terrenys i béns naturals 9.400.836,11 

Utillatge i mobiliari 109.593,63 

Finques externes  

Total 39.700.553,94 

Total de les divisions sense amortització 302.067.486,04 

Imports en euros. 
Font: Documentació corresponent a l’exercici 2009 facilitada per la Fundació. 

 

L’import de 215.962.621,59 €, comptabilitzat dins l’epígraf Nou hospital, correspon al cost 
dels treballs de construcció i de l’equipament del nou centre hospitalari, que es va consi-
derar finalitzat l’exercici 2009 (per al seguiment de la contractació i execució de les obres, 
vegeu l’apartat 2.5). 
 
De les baixes de l’immobilitzat comptabilitzades durant l’exercici, d’11.701.548,66 € corres-
pon a la venda d’equipaments i instal·lacions del nou hospital a la Fundació de Gestió de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La venda es realitzà mitjançant factura i s’hi aplicà 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA) que corresponia en cada cas. Tanmateix, la Fundació 
compensà aquesta venda a la FGS amb la concessió d’una subvenció per l’import de la 
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factura, atès que la Generalitat subvencionà amb anterioritat la compra del material (vegeu 
l’apartat 2.2.2). Un cop realitzada la venda d’immobilitzat a la FGS, la Fundació va compta-
bilitzar un càrrec al compte Subvencions, donacions i llegats rebuts, del passiu del Balanç 
per una quantitat igual a l’import de la venda, per abonar-lo al Compte de pèrdues i guanys 
de l’exercici.  
 
En l’import comptabilitzat en l’epígraf Immobilitzat en curs, hi havia 5.465.575,49 € que cor-
responien a les obres del projecte de rehabilitació de l’antic hospital, realitzades per l’Ajun-
tament de Barcelona i finançades amb el Fons Estatal d’Inversió Local (vegeu l’apartat 
2.1.2.2).  
 
L’import comptabilitzat en la divisió de finques externes al 31 de desembre del 2009 de 
39.700.553,94 € corresponia al valor dels béns immobles que provenien d’herències i lle-
gats rebuts. Es tracta d’edificis i habitatges, de locals comercials i de places d’aparca-
ment, amb un valor net comptable de 30.997.987,52 €. La Fundació arrendava aquestes 
propietats a tercers.  
 
La Sindicatura ha realitzat una revisió relativa a la titularitat de les finques així com als 
imports dels lloguers per tal de comprovar-ne la correcta comptabilització. També ha com-
provat les despeses que suposa el seu manteniment. 
 
Atesa l’antiguitat de les diferents herències, la seva valoració en el balanç de la Fundació 
és, en certs casos, pel valor cadastral, i en d’altres per valoracions realitzades en el mo-
ment de la seva recepció, en alguns casos sense suficient documentació de suport. Al 
llarg del 2011, la Fundació estava fent la valoració d’aquests immobles mitjançant experts 
independents. 
 
 
2.1.1.2. Béns del patrimoni cultural 

Els béns comptabilitzats en l’epígraf Béns de patrimoni cultural, per 11.913.010,29 €, cor-
responen als edificis de l’antic hospital considerats patrimoni artístic. La seva valoració es 
va efectuar l’any 1979 mitjançant un estudi independent. Aquests edificis no s’amortitza-
ven. La contrapartida comptable està enregistrada en l’epígraf Fons social patrimoni artístic 
(vegeu l’apartat 2.1.2.1).  
 
El recinte històric de l’antic hospital té una superfície de 13,5 ha, i va ser declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO l’any 1997. 
 
El recinte històric està sent totalment remodelat per donar cabuda a tot un seguit d’ins-
titucions i activitats diferenciades de l’activitat hospitalària. Aquestes obres de remodelació 
estan previstes, en una primera fase per a un període comprès entre l’any 2007 i el 2013, i 
una segona fase que encara no té programació temporal.  
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La primera fase està valorada en 128.000.000,00 € i està finançada pel programa operatiu 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya, i per aportacions de 
l’Estat, de la Generalitat i de la mateixa Fundació. Aquesta fase comprèn la rehabilitació 
dels tretze edificis de més valor patrimonial, i pretén recuperar els volums originals i incor-
porar les mesures necessàries per obtenir la màxima sostenibilitat i eficiència energètica.  
 
 
2.1.1.3. Inversions financeres a llarg termini 

A 31 de desembre del 2009, l’epígraf Inversions financeres a llarg termini de la Fundació 
presentava un saldo de 491.744.311,65 €, que suposava un 60,3% del total de l’actiu. 
 

Quadre 4. Inversions financeres a llarg termini 

Epígrafs Import a 31.12.2009 

Subvenció a llarg termini construcció nou hospital i equipament 473.915.795,00 

Deutors per subvencions 11.721.960,00 

Altres actius financers 5.814.906,81 

Fiances 291.649,84 

Total 491.744.311,65 

Imports en euros. 
Font: Documentació facilitada per la Fundació i comptabilitat de la Fundació. 

 
Mitjançant l’Acord de Govern del 8 de juliol del 2003 la Generalitat es va comprometre a 
finançar la construcció i posada en funcionament del nou Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau amb un import màxim de 216.400.000,00 € i va autoritzar l’Institut Català de Finances 
(ICF) a encapçalar una operació de préstec sindicada amb altres entitats financeres fins a 
l’import màxim esmentat i amb garantia hipotecària. El 8 d’octubre del 2003 la Generalitat 
va adoptar un acord complementari pel qual s’autoritzava el Departament de Salut que 
imputés en els seus pressupostos qualsevol quantitat derivada del pagament de les 
obligacions del préstec a favor de la Fundació fins a una quantitat estimada en 
360.444.278,00 €. Aquest préstec es va formalitzar amb data 13 de novembre del 2003 i hi 
van participar la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, el Banc de Bilbao Vizcaya 
Argentaria, la Caixa d’Estalvis de Catalunya, el Banc de Sabadell a més de l’ICF. 
 
En data 1 de març del 2008 el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut), en aplicació d’un acord de Govern de la Generalitat del 19 de febrer del 2008, 
van renovar el seu compromís de finançament de la construcció i posada en funcionament 
del nou hospital per un total de 267.231.821,00 €. 
 
Per al finançament immediat de les obres, el 13 d’octubre del 2008 la Fundació va signar 
un contracte de préstec sindicat amb garantia hipotecària per 267.400.000,00 € a amor-
titzar en vint-i-dos anys, una part del qual, es va destinar a amortitzar l’anterior préstec del 
novembre del 2003. En els contractes amb les diverses entitats financeres es feia constar 
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que la Generalitat de Catalunya i el CatSalut havien signat un conveni de col·laboració amb 
la Fundació en què s’establia que es consignava amb càrrec als pressupostos del CatSalut 
el crèdit suficient per fer front al préstec que necessitaria la Fundació per a la construcció 
del nou hospital (vegeu l’apartat 2.1.2.3).  
 
Per fer l’estimació de les aportacions per part de la Generalitat es va agafar com a hipòtesi 
un euríbor del 4,6% més un diferencial del 0,417%. Atès que la vigència de l’operació del 
préstec era per al període comprès entre els anys 2003 i 2032, el càlcul de l’operació amb 
aquell tipus d’interès suposava un cost total de 513.317.949,00 €, constituïts per un prin-
cipal de 267.231.821,00 € i uns interessos de 246.086.128,00 €. 
 
Des de l’inici del conveni, l’any 2004, fins al 31 de desembre del 2009 el CatSalut havia 
transferit 27.070.598,00 € per al finançament del nou hospital.  
 
Al 31 de desembre del 2009, l’epígraf Subvenció a llarg termini construcció nou hospital i 
equipaments (vegeu el quadre 4) tenia enregistrat 473.915.795,00 €, que corresponien a la 
part de les subvencions del CatSalut a rebre en els propers anys per aquest concepte. Així 
mateix, en l’epígraf Deutors per donacions i subvencions, de l’Actiu corrent (vegeu els 
quadres 6 i 7) hi havia comptabilitzats 12.332.556,00 €, corresponents a les aportacions pel 
mateix concepte de l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.1.1.4). 
 
D’altra banda, dins l’epígraf Deutors per subvencions hi ha comptabilitzada una subvenció 
FEDER concedida per a la recuperació del patrimoni modernista de l’antic hospital, del 
programa operatiu 2007-2013, per 10.938.626,00 €. El cobrament d’aquest import està 
condicionat a la realització i justificació de les obres. La comptabilització de la contrapar-
tida es troba a l’epígraf del passiu Periodificacions a llarg termini (vegeu l’apartat 2.1.2.4).  
 
Dins de l’epígraf Deutors per subvencions hi ha comptabilitzats 500.000,00 €, correspo-
nents al conveni de col·laboració signat el 15 de juliol del 2009 entre l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV) i la Fundació per a la rehabilitació del recinte 
històric i la creació del centre de modernisme. L’IMPUiQV es va comprometre a participar 
en el finançament de la recuperació del recinte històric amb una aportació inicial de 
750.000,00 €, a satisfer en tres exercicis a raó de 250.000,00 € cadascun i que s’havia 
d’iniciar l’any 2010. L’import comptabilitzat en aquest epígraf correspon a les aportacions a 
satisfer en els exercicis 2011 i 2012 mentre que l’aportació de l’exercici 2010 està compta-
bilitzada en l’Actiu corrent. La comptabilització de la contrapartida es troba en l’epígraf del 
passiu Periodificacions a llarg termini (vegeu l’apartat 2.1.2.4) i en l’epígraf Periodificacions 
a curt termini (vegeu l’apartat 2.1.2.8). 
 
Dins el mateix epígraf de Deutors per subvencions hi ha comptabilitzat un import de 
283.334,00 €, que correspon a les aportacions a fer en l’exercici 2011 per les entitats sig-
nants d’un conveni de col·laboració del 3 d’abril del 2009: l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la Diputació de Barcelona i la mateixa 
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Fundació, que té per objecte la col·laboració d’aquestes entitats en el finançament de la 
rehabilitació del recinte històric de l’Hospital. El cobrament queda condicionat a la realit-
zació i justificació de les obres. L’import total del conveni és de 1.700.000,00 €, dels quals 
cada entitat n’havia d’aportar 425.000,00. En l’epígraf Deutors per donacions i subven-
cions, de l’actiu corrent (vegeu el quadre 7) hi ha comptabilitzats 991.666,00 €, que cor-
responen a les aportacions dels exercicis 2009 i 2010. La contrapartida de totes aquestes 
aportacions està comptabilitzada en l’epígraf del passiu no corrent Periodificacions a llarg 
termini (vegeu l’apartat 2.1.2.4), i en l’epígraf del passiu corrent Periodificacions a curt ter-
mini (vegeu l’apartat 2.1.2.8). 

Pel que fa a l’epígraf Altres actius financers, la composició del saldo a 31 de desembre del 
2009, de 5.814.906,81 €, era la següent: 
 

Quadre 5. Altres actius financers 

Concepte  Import a 31.12.2009 

Accions 892.031,92  

Bons i obligacions 82.383,89  

Cèdules hipotecàries 5.000.000,00  

Provisió  (159.509,00) 

Total 5.814.906,81  

Imports en euros. 
Font: Documentació facilitada per la Fundació. 

 
En l’epígraf Fiances, l’import de 291.649,84 € correspon a la fiança constituïda per la FGS 
per l’arrendament de la finca situada al carrer Mas Casanovas, 90, que forma part del nou 
hospital. 
 
De la fiscalització d’aquesta àrea es desprèn l’observació següent: 
 

Comptabilització en l’epígraf Inversions financeres a llarg termini dels acords de 
Govern i dels convenis per subvencions 

La Fundació ha adoptat el criteri d’enregistrar com a immobilitzat financer de l’actiu no 
corrent del Balanç les aportacions de capital del CatSalut i d’altres administracions, com-
promeses en el marc d’acords de Govern i de convenis formalitzats per al finançament de 
la construcció del nou hospital i la reforma del recinte històric, amb contrapartida a comp-
tes del Patrimoni net i del passiu no corrent del Balanç.  
 
Les normes de valoració del Pla general de comptabilitat determinen que les aportacions 
de capital s’han de valorar per l’import concedit quan tinguin caràcter de no reintegrable; 
això és, quan s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió. En 
aquest sentit, en l’àmbit de les administracions públiques, un dels condicionants per a la 
seva concessió és la dotació del crèdit suficient en els pressupostos de cada exercici de 
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l’entitat concedent. D’altra banda, pel que fa a les aportacions per a la reforma del recinte 
històric, cal haver realitzat les obres i haver-les justificat. 
 
Així, doncs, en l’actiu no corrent hi ha comptabilitzats 485.637.755,00 € per operacions que 
no tenen caràcter de no reintegrable, atès que corresponen a compromisos d’aportació de 
capital amb venciment posterior a l’exercici 2010, els pressupostos dels quals encara no 
han estat dotats. És per això que el criteri utilitzat és incorrecte i aquestes operacions no 
haurien de constar en el Balanç, sinó que hauria de constar una nota en la Memòria dels 
comptes anuals que informés sobre els acords de concessió d’aquestes subvencions (ve-
geu el quadre 33). 
 

2.1.1.4. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar i altres deutors de les activitats 

A 31 de desembre del 2009 el saldo de l’epígraf Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar i altres deutors de les activitats, de la Fundació as-
cendia a 18.056.494,23 € (vegeu el quadre 6). 
 
Quadre 6. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar i altres deutors de 
les activitats 

Epígrafs Import a 31.12.2009 Import a 31.12.2008 Variació % 

Usuaris i deutors de cobrament dubtós 1.834.747,21 1.800.799,92 1,9 

Deutors diversos 791.556,78 231.741,84 241,6 

Deutors per donacions i subvencions 15.665.264,50 264.880,93 5.814,0 

Deutors entitats vinculades 881.690,24 2.022.219,57 (56,4) 

Bestretes de personal 32.301,88 1.015,34 3.081,4 

Hisenda pública deutora per devolució d’IVA 685.680,83 6.454.769,76 (89,4) 

Provisions per insolvències (1.834.747,21) (1.800.799,92) 1,9 

Total 18.056.494,23 14.943.395,44 20,8 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
L’import comptabilitzat en l’epígraf Usuaris i deutors de cobrament dubtós, de 
1.834.747,21 €, correspon, principalment, a deutes anteriors a l’any 1990 que la Fundació 
considera incobrables, si bé els manté en el balanç. Durant l’exercici 2009 es van 
incorporar a aquest epígraf 33.947,29 € corresponents a lloguers no cobrats i a despeses 
de desnonaments. 
  
Dins l’epígraf Deutors diversos hi ha comptabilitzats 343.534,77 €, corresponents a diver-
sos rebuts de lloguers, la majoria de desembre del 2009, de les finques de la Fundació, 
així com 303.000,00 € corresponents a la part justificada però pendent de cobrament de la 
subvenció del programa operatiu FEDER 2007-2013 (vegeu l’apartat 2.1.1.3). 
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La composició de l’epígraf Deutors per donacions i subvencions, de 15.665.264,50 €, és la 
següent: 
 
Quadre 7. Deutors per donacions i subvencions 

Epígrafs 
Import a

31.12.2009

Aportació de la Generalitat per al finançament del nou hospital. Aportació exercici 2010 12.332.556,00

Conveni de col·laboració Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Diputació de Barcelona i la Fundació 991.666,00

Subvenció FEDER per a l’exercici 2008 28.500,00

Subvenció a curt termini Ajuntament de Barcelona 324.122,50

Subvenció concedida pel Ministeri de Foment façana sud-oest i sud-est i pavelló Administració 953.995,00

Subvenció Ministeri de Foment per a la rehabilitació del pavelló Sant Jordi 784.425,00

Subvenció Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV) 250.000,00

Total 15.665.264,50

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
Els imports comptabilitzats com a aportació de la Generalitat per al finançament del nou 
hospital de l’aportació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la Diputació de Barcelona i la Fundació, 
i de la subvenció de l’IMPUiQV, corresponen a la part d’aquestes aportacions a meritar 
durant l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.1.1.3). 
 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Subvenció concedida pel Ministeri de Foment façana 
sud-oest i sud-est i pavelló Administració, de 953.995,00 €, correspon al Conveni de col·la-
boració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Barcelona signat el 22 de setembre 
del 2009 per al finançament de les obres de remodelació d’aquests espais. La contrapar-
tida d’aquesta imputació és en l’epígraf Periodificacions a curt termini, del passiu corrent 
(vegeu l’apartat 2.1.2.8). 
 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Subvenció Ministeri de Foment per a la rehabilitació 
del pavelló Sant Jordi, de 784.425,00 €, correspon al conveni de col·laboració entre el 
Ministeri i la Fundació, del 22 de desembre del 2009, per al finançament de les obres de 
rehabilitació d’aquest pavelló. La contrapartida d’aquesta imputació està en l’epígraf del 
passiu corrent Periodificacions a curt termini (vegeu l’apartat 2.1.2.8).  
 
Pel que fa a l’import de 881.690,24 € comptabilitzat en l’epígraf Deutors entitats vinculades 
(vegeu el quadre 6), correspon a dos deutes de la FGS amb la Fundació. D’aquest import, 
869.096,59 € corresponen a la diferència entre l’IVA per l’arrendament de l’edifici del nou 
hospital a la FGS durant el període 2004-2007 de 2.540.301,32 €, que, prèviament, la Fun-
dació havia condonat a la FGS, i l’import del lloguer de l’exercici 2008, d’1.671.204,73 €.  
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2.1.1.5. Inversions financeres a curt termini 

A 31 de desembre del 2009 el saldo del compte Inversions financeres a curt termini era de 
24.398.674,71 €.  

El desembre del 2009 la Fundació va contractar amb Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona una operació d’estalvi a termini, amb venciment 23 de març del 2010, per import de 
23.000.000,00 €.  
 
Igualment la Fundació ha comptabilitzat 1.000.000,00 € corresponents a l’aval per garantir 
el pagaré de la finca de Can Masdeu (vegeu l’apartat 2.2.7). 
 
 
2.1.1.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

A 31 de desembre del 2009 el saldo de l’epígraf Efectiu i altres líquids equivalents era de 
22.525.432,45 €. La pràctica totalitat d’aquest saldo estava format pels comptes corrents 
que manté la Fundació amb diverses entitats financeres. 
 
 
2.1.2. Passiu 

2.1.2.1. Fons propis 

Al tancament de l’exercici 2009 els Fons propis de la Fundació sumaven 32.549.121,78 €, 
d’acord amb el desglossament del quadre següent: 
 
Quadre 8. Fons propis 

Epígrafs 
Import a 

31.12.2009 Altes Baixes Canvis de criteri 
Import a

31.12.2008 

Fons social 21.349.795,66 - - - 21.349.795,66 

Fons social patrimoni artístic 11.913.010,29 - - - 11.913.010,29 

Aportació Generalitat s/conveni - - - (508.034.219,00) 508.034.219,00 

Reserves revalorització 4.310.687,31 - - - 4.310.687,31 

Altres reserves 96.122.352,88 - - 64.092.022,46 32.030.330,42 

Excedents d’exercicis anteriors (103.045.247,12) (27.895.466,87) - - (75.149.780,25)

Excedent de l’exercici 1.898.522,76 1.898.522,76 27.895.466,87 - (27.895.466,87)

Total 32.549.121,78 (25.996.944,11) 27.895.466,87 (443.942.196,54) 474.592.795,56 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació i composició extracomptable. 

 
El Fons social, sense moviment des del desembre de 1992, era de 21.349.795,56 €.  
 
L’import del Fons social patrimoni artístic, d’11.913.010,29 €, correspon als edificis consi-
derats patrimoni històric, i ha estat comptabilitzat en l’epígraf Béns del Patrimoni Cultural 
de l’immobilitzat de la Fundació. 
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Com a conseqüència de l’adaptació al nou Pla general de comptabilitat i en aplicació de 
les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i 
la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del 15 de juliol del 2009, 
l’import comptabilitzat en l’epígraf Aportació de la Generalitat segons conveni, es va tras-
passar als epígrafs Altres reserves, 64.092.022,46 €, i de Subvencions, donacions i llegats 
rebuts, 443.942.196,54 €. Aquests imports corresponen, respectivament, a les aportacions 
realitzades i a les aportacions a realitzar en els exercicis futurs per la Generalitat de Cata-
lunya per al finançament de la construcció i equipament del nou hospital (vegeu l’obser-
vació de l’apartat 2.1.2.2). 
 
Pel que fa al saldo traspassat a l’epígraf Altres reserves, una part correspon al valor de 
l’amortització de l’obra dels exercicis del 2004 al 2008, de 19.738.842,60 €; una altra part, 
al valor de l’equipament que la Fundació va traspassar a la FGS des de l’exercici 2004 fins 
a l’exercici 2008, de 28.089.568,57 €, i un tercer import, de 15.817.100,00 €, correspon als 
interessos meritats pel préstec sindicat formalitzat per la Fundació per al finançament del 
cost de les obres. La resta, 446.511,29 €, corresponen a aportacions de la Generalitat dels 
exercicis 2003 i 2004. 
 
El saldo a l’inici d’exercici de l’epígraf Altres reserves, correspon fonamentalment a la part 
del deute amb la Seguretat Social que la Fundació va anul·lar per considerar que havia 
prescrit (vegeu l’apartat 2.1.2.3). 
 
 
2.1.2.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts, presentava 
un import de 425.167.789,40 € (vegeu el quadre 9). 
 
Quadre 9. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Epígrafs 
Import a

31.12.2009 Altes Baixes/resultats Canvis de criteri 
Import a 

31.12.2008

Subvenció Generalitat préstec sindicat 416.140.870,46 - (28.271.642,53) 443.942.196,54 470.316,45

Subvencions Generalitat 262.888,85 247.482,89 (661,00) - 16.066,96

Subvencions Fons Estatal  
d’Inversió Local 5.465.575,49 5.465.575,49 - - -

Subvenció Ministeri de Foment 236.380,93 - - - 236.380,93

Subvencions concedides per particulars 54.734,62 572.171,70 (596.390,45) - 78.953,37

Llegats privats no amortitzables 3.007.339,05 - - - 3.007.339,05

Total 425.167.789,40 6.285.230,08 (28.868.693,98) 443.942.196,54 3.809.056,76

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació i composició extracomptable.  

 
L’import de 443.942196,54 € comptabilitzat en l’epígraf Subvenció Generalitat préstec sin-
dicat, correspon a la part de l’aportació de la Generalitat per al finançament de la cons-
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trucció del nou hospital pendent de meritar l’exercici 2010. Els traspàs al Compte de 
Resultats de l’exercici 2009 va ser de 28.271.642,53 €. La imputació a resultats d’aquest 
import és per finançar les despeses financeres del préstec sindicat, de 8.041.977,04 €; (ve-
geu l’apartat 2.2.8); el valor dels béns que es van traspassar a la FGS, amb el cor-
responent IVA, de 12.916.546,20 € (vegeu l’apartat 2.2.2); l’import de l’amortització de l’edi-
fici, de 7.289.314,13 € (vegeu l’apartat 2.2.5), i 23.805,16 € per diversos conceptes rela-
cionats amb el préstec sindicat. L’impacte en el Compte de pèrdues i guanys dels tres 
primers conceptes descrits, per valor de 28.247.837,37 €, és d’un efecte nul. 
 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Subvencions del Fons Estatal d’Inversió Local, de 
5.465.575,49 €, correspon a la contrapartida de les obres realitzades en el recinte històric 
per l’Ajuntament de Barcelona (vegeu l’apartat 2.1.1.1).  
 
De la fiscalització d’aquesta àrea es desprèn l’observació següent: 
 

Comptabilització dels acords de Govern en Subvencions, donacions i llegats rebuts a 
llarg termini 

Atesa l’observació feta en l’apartat 2.1.1.3 referent a la incorrecció de la comptabilització 
en l’epígraf Inversions financeres a llarg termini, de les aportacions concedides per la 
Generalitat mitjançant acord de Govern per al finançament del nou hospital, la comptabi-
lització de la part de la contrapartida d’aquestes aportacions en Subvencions, aportacions i 
llegats rebuts, de 416.140.870,46 €, és igualment incorrecta i, per tant, aquest import no 
hauria de constar en el Balanç. Els restants 57.774.924,54 €, fins als 473.915.795,00 €, que 
corresponen a l’import de l’anul·lació de l’epígraf de l’actiu, s’hauria de fer contra el saldo 
de l’epígraf Reserves, ja que corresponen a imports ja aplicats en exercicis anteriors al 
Compte de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 33). 
 
 
2.1.2.3. Deutes a llarg termini 

L’epígraf Deutes a llarg termini a 31 de desembre del 2009 presentava un saldo de 
310.608.632,11 € (vegeu el quadre 10): 
 
Quadre 10. Deutes a llarg termini 

Epígraf 
Import a

31.12.2009 Altes Baixes 
Import a 

31.12.2008 

Deute principal préstec sindicat 258.700.000,00 48.700.000,00 - 211.175.221,77 

Interessos constitució de préstec sindicat 419.104,29 - (72.374,80) 491.479,09 

Deute aval de la Generalitat 1.175.221,77 - - 1.175.221,77 

Deute amb la Seguretat Social 51.152.514,63 - - 51.152.541,63 

Total 310.608.632,11 48.700.000,00 (72.374,80) 261.836.257,31 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de l’exercici 2009 de la Fundació. 
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L’import comptabilitzat dins l’epígraf Deute principal préstec sindicat, de 258.700.000,00 €, 
al principal, amb venciment posterior a l’exercici 2010, del préstec sindicat signat el 13 
d’octubre del 2008 per 267.400.000,00 € amb vuit entitats financeres.1  
 
L’amortització del préstec es va establir en vint-i-dos pagaments anuals consecutius, el 
primer dels quals va ser el 31 de desembre del 2011. 
 
En el contracte s’estableix l’obligació que la Fundació subscrigui amb les entitats credi-
tores, en prorrata amb l’import que prestaven, els derivats financers de cobertura del risc 
de variació del tipus d’interès per cobrir, com a mínim, el 50% del total del préstec, per un 
període inicial de cinc anys que hauria de prorrogar-se obligatòriament fins la data de ven-
ciment del préstec. 
 
Per cobrir el risc de tipus d’interès, l’exercici 2009, la Fundació va signar quatre contractes 
de derivats financers amb sengles entitats financeres per un import total de cobertura de 
187.000.000,00 €, que corresponia al 70% de l’import prestat i amb efecte des del 31 de 
desembre del 2009 (vegeu el quadre 11). 
 
Quadre 11. Detall dels contractes de derivats financers de cobertura de risc 

Entitat financera Import contractat Data del contracte 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 132.350.000,00 05.02.2009 

Caixa Catalunya 21.000.000,00 06.02.2009 

Dexia Sabadell, SA 21.000.000,00 05.02.2009 

Banco de Sabadell, SA 12.650.000,00 30.01.2009 

Total contractat i tipus mitjà aplicable 187.000.000,00 - 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació.  

 
El cost financer de l’exercici 2010 del préstec sindicat va ser 10.095.996,68 €, dels quals 
5.617.710,69 € corresponien als derivats financers. 
 
L’import comptabilitzat en l’epígraf Deute aval de la Generalitat, d’1.175.221,77 €, cor-
respon al principal i als interessos d’un deute amb venciment el desembre de 1984 avalat 
per la Generalitat. L’aval fou pagat per la Generalitat. 
 
L’import comptabilitzat en l’epígraf Deute amb la Seguretat Social, de 51.152.514,63 €, 
correspon al deute històric de la Fundació amb la Seguretat Social. Mitjançant Resolució 
del 4 d’agost del 2004, la Tresoreria General de la Seguretat Social va concedir una mora-
 

 
1. Les entitats financeres que van signar el préstec sindicat i l’import de l’operació de cadascuna d’elles 
són: Institut Català de Finances, 77.400.000,00 €; Caixa d’Estalvis i Pensions, 70.000.000,00 €, que actuava 
com a agent de l’operació; Banco de Santander, SA, 25.000.000,00 €; Caixa de Catalunya, 25.000.000,00 €; 
Dexia Sabadell, SA, 25.000.000,00 €; Instituto de Crédito Oficial, 20.000.000,00 €; Banc de Sabadell, SA, 
15.000.000,00 € i Crèdit Agricole, 10.000.000,00 €. 
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tòria del pagament del principal del deute, que segons aquesta entitat va ser de 
83.546.968,61 €. Segons la Fundació, la diferència entre l’import comptabilitzat i el que re-
coneix com a pendent de cobrament la Tresoreria General de la Seguretat Social es va 
traspassar a reserves. 
 
De la fiscalització d’aquest epígraf es poden fer les observacions següents: 
 

a) Deute per un aval de la Generalitat 

La Fundació no ha facilitat cap documentació referent a la naturalesa del deute amb la Ge-
neralitat per l’execució d’un aval ni a la seva correcta comptabilització. 
  

b) Deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social 

L’import del deute històric amb la Seguretat Social que reconeix com a pendent de cobra-
ment la Tresoreria General de la Seguretat Social al tancament de l’exercici 2009 és de 
83.542.904,66 €. 
 
Per tant la Fundació, mentre no justifiqui una altra quantitat i la concreti amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, hauria de disminuir els seus fons propis en 32.390.390,03 € 
i incrementar l’epígraf del passiu Deutors a llarg termini per la mateixa quantitat. 
 
 
2.1.2.4. Periodificacions a llarg termini 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Periodificacions a llarg termini presentava un saldo de 
15.970.777,02 € (vegeu el quadre 12): 
 
Quadre 12. Periodificacions a llarg termini 

Epígraf Import a 31.12.2009 

Subvenció FEDER 10.938.626,00 

Subvenció IMPUiQV 500.000,00 

Subvenció Diputació de Barcelona 283.334,00 

Cànon Pàrking SABA 4.248.817,02 

Total 15.970.777,02 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 

 
Els imports enregistrats en els epígrafs de periodificacions a llarg termini de subvencions 
del FEDER, l’IMPUiQV i la Diputació de Barcelona corresponen a la part amb venciment 
posterior al 2010 dels imports concedits per aquestes institucions per a la remodelació del 
recinte històric. La seva contrapartida està enregistrada en l’actiu no corrent (vegeu 
l’apartat 2.1.1.3). 
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L’import comptabilitzat dins l’epígraf Cànon Pàrquing SABA, de 4.248.817,02 €, correspon 
a l’import pendent d’aplicar a resultats del valor que en el seu dia es va donar a la cons-
trucció de l’aparcament. L’import enregistrat en aquest epígraf es periodifica com a ingrés 
en el Compte de pèrdues i guanys d’acord amb els cinquanta anys de vida del contracte 
de concessió. Amb càrrec a aquest compte, durant l’exercici 2009, s’han aplicat a Periodi-
ficacions a curt termini, 109.177,32 € (vegeu l’apartat 2.1.2.8). 
 
El 23 d’abril de 1997, la Fundació va adjudicar, juntament amb les obres de la primera fase 
de construcció del nou hospital, la primera fase de construcció de l’aparcament a una unió 
temporal d’empreses que posteriorment s’anomenaria Sant Pau UTE. El contracte establia 
que les obres s’executarien a risc i ventura del contractista, i que el cost de les obres i del 
projecte es rescabalaria mitjançant la concessió de l’explotació de l’aparcament durant 
cinquanta anys, comptats a partir de la recepció provisional de les obres de construcció.  
 
El març de 1999, Sant Pau UTE va cedir tots els drets i les obligacions derivades de l’ex-
plotació de la primera fase de l’aparcament a la Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, 
SA (SABA).  
 
La Fundació i SABA varen signar un nou contracte l’1 de febrer del 2007 motivat pel canvi 
tarifari a minuts. En aquest nou contracte s’establia una renda variable en funció dels 
ingressos per rotació que s’obtinguessin de l’explotació de l’aparcament durant un any. 
Aquests imports es revisaven anualment d’acord amb les tarifes horàries. L’import cobrat 
per aquest concepte l’exercici 2009 va ser de 222.197,39 € (vegeu l’apartat 2.2.1). 
 
De la fiscalització d’aquest epígraf es desprèn la següent observació. 
 

Periodificació de les subvencions concedides a llarg termini 

Una part de la contrapartida de l’import comptabilitzat en l’epígraf Inversions financeres a 
llarg termini, de l’actiu no corrent, es troba enregistrada en l’epígraf Periodificacions a llarg 
termini. 
 
Atesa l’observació feta en l’apartat 2.1.1.3 referent a la incorrecció de la comptabilització 
en el Balanç de la part a llarg termini de les subvencions concedides per diverses entitats 
per al finançament de la remodelació del recinte històric de l’hospital, per 11.721.960,00 €, 
la contrapartida d’aquestes subvencions comptabilitzades en aquest epígraf és igualment 
incorrecta i no hauria de constar en el Balanç (vegeu el quadre 33). 
 
 
2.1.2.5. Deutes a curt termini 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Deutes a curt termini presentava un saldo de 
23.983.830,46 €. La totalitat del saldo es correspon amb els deutes amb tercers, la majoria 
d’ells relacionats amb certificacions d’obra o compres d’equipaments vinculades a la cons-
trucció del nou hospital.  
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2.1.2.6. Deutes amb empreses del grup a curt termini 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Deutes amb empreses del grup a curt termini pre-
sentava un saldo de 82.332,87 €, que es correspon, en la pràctica totalitat, amb un deute 
amb la Fundació Privada Institut de Recerca en relació amb la convocatòria d’ajuts de la 
Fundació per a l’exercici 2009. 
 
 
2.1.2.7. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Creditors per activitats i altres comptes a pagar pre-
sentava un saldo de 2.925.365,70 €, d’acord amb el desglossament del quadre següent: 
 
Quadre 13. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

Epígraf 
Import a 

31.12.2009 

Proveïdors 2.184.531,48 

Personal 120.606,05 

Administracions públiques 140.928,96 

Bestretes 479.299,21 

Total 2.925.365,70 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de la Fundació al 31 de desembre del 2009. 

 
 
2.1.2.8. Periodificacions a curt termini 

A 31 de desembre del 2009 l’epígraf Periodificacions a curt termini presentava un saldo de 
3.413.385,83 € (vegeu el quadre 14). 
 
Quadre 14. Periodificacions a curt termini 

Epígraf 
Import a 

31.12.2009 

Subvenció d’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la Diputació de Barcelona i la Fundació 991.666,00 

Subvenció a curt termini Ajuntament de Barcelona 324.122,51 

Subvenció concedida pel Ministeri de Foment façana sud-oest i sud-est pavelló Administració 953.995,00 

Subvenció concedida pel Ministeri de Foment per a la rehabilitació del pavelló Sant Jordi 784.425,00 

Subvenció Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV) 250.000,00 

Cànon pàrquing SABA 109.177,32 

Total 3.413.385,83 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de la Fundació al 31 de desembre del 2009. 

 
Els imports enregistrats en aquest epígraf corresponen als imports a meritar a curt termini 
de les diverses subvencions i del cànon per la concessió de l’aparcament a SABA. 
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2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

Al tancament de l’exercici 2009 el Compte de pèrdues i guanys de la Fundació presentava 
un excedent d’1.898.522,76 € (vegeu el quadre 15). 
 

Quadre 15. Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Import a 31.12.2009 
  

Ingressos per les activitats 8.448.693,77 

 Vendes  48,57 

 Prestacions de serveis 7.876.473,50 

 Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l’exercici 572.171,70 
  

Ajuts concedits i altres despeses (14.516.378,51) 
  

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 267.780,77 
  

Aprovisionaments (333.573,22) 

 Consums (8.459,31) 

 Treballs realitzats per altres entitats (325.113,91) 
  

Altres ingressos de les activitats 244.580,08 

 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 244.580,08 
  

Despeses de personal (1.833.128,49) 

 Sous, salaris i assimilats (1.500.440,25) 

 Càrregues socials (332.688,24) 
  

Altres despeses d’explotació (1.647.061,94) 

 Serveis exteriors (1.553.988,21) 

 Tributs (59.126,44) 

 Pèrdues deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (33.947,29) 
  

Amortització de l’immobilitzat (7.981.591,16) 
  

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 20.254.544,27 
  

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (104.146,79) 
  

Altres resultats (2.049.317,05) 
  

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 750.401,73 
  

Ingressos financers 9.296.832,80 
  

Despeses financeres (8.148.711,77) 
  

RESULTAT FINANCER 1.148.121,03 
  

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.898.522,76 
  

Impostos sobre beneficis - 
  

RESULTAT DE L’EXERCICI  1.898.522,76 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 
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En els apartats següents es presenten els fets més destacables que es desprenen del 
treball de fiscalització, referits a cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i 
guanys. 

2.2.1. Ingressos per les activitats 

L’import d’Ingressos per les activitats de l’any 2009 era de 8.448.693,77 €, un 21,9% del 
total dels ingressos de l’exercici (vegeu el quadre 16). 

 
Quadre 16. Ingressos per les activitats 

Epígraf Import 

Ingressos per arrendaments d’edificis i construccions del recinte històric 417.190,19 

Ingressos per arrendaments d’edificis i construccions  5.004.079,38 

Ingressos per arrendament del nou hospital 2.344.604,61 

Ingressos per arrendaments altres clients 1.422,00 

Cànon pàrking SABA 109.177,32 

Vendes 48,57 

Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 572.171,70 

Total 8.448.693,77 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
La composició dels ingressos per arrendaments del recinte històric es detalla a con-
tinuació. 

 
Quadre 17. Ingressos per arrendaments del recinte històric 

Client Edifici Import 

Serveis Funeraris HBCN, SA Pavelló Sant Leopold 9.315,12 

Serveis Funeraris Barcelona, SA Pavelló Sant Leopold 9.315,12 

Banc de Sang i Teixits Pavelló Sant Manel 95.214,60 

Fundació Puigvert Pavelló de l’Assumpció 32.169,72 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Pavelló Casa de Convalescència 32.383,20 

Consorci de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars - 16.595,04 

SABA Aparcaments, SA - 222.197,39 

Total - 417.190,19 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 
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L’import comptabilitzat dins de l’epígraf Ingressos per arrendament d’edificis i construc-
cions, de 5.004.079,38 €, es correspon amb els ingressos per lloguers de la cartera d’im-
mobles de què disposa la Fundació per donacions, herències i llegats. 

L’import comptabilitzat dins l’epígraf Ingressos per arrendament del nou hospital, de 
2.344.604,61 €, correspon al lloguer facturat a la FGS que a la vegada es compensa amb 
una subvenció (vegeu l’apartat 2.2.2). 

L’import comptabilitzat dins l’epígraf SABA Aparcaments, SA, de 222.197,39 €, correspon a 
la renda de l’exercici pels ingressos de rotació de l’aparcament (vegeu l’apartat 2.1.2.4).  

2.2.2. Ajuts concedits i altres despeses 

L’import d’Ajuts concedits i altres despeses de l’exercici 2009 era de 14.516.378,51 €, d’a-
cord amb el desglossament del quadre següent: 
 
Quadre 18. Ajuts concedits i altres despeses 

Epígraf Import 

Donacions a la FGS per al lloguer de l’edifici i equipaments del nou hospital 14.392.054,22 

Donacions al Pla d’Acció Social 82.324,29 

Altres aportacions 42.000,00 

Total 14.516.378,51 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
L’import comptabilitzat dins l’epígraf Donacions a la FGS pel lloguer de l’edifici i equipa-
ments del nou hospital, correspon, d’una banda, a la subvenció pel valor amb IVA dels 
equipaments del nou hospital traspassats de la Fundació a la FGS durant l’exercici 2009, 
de 12.916.546,20 €, i, d’altra banda, a l’import de la subvenció a la FGS pel lloguer del 
nou hospital, de 2.344.604,61 €, menys l’import de l’IVA pel lloguer del període 2004-
2007, de 869.096,59 €, que la Generalitat, d’acord amb el contracte programa, aporta a 
la FGS, (vegeu l’apartat 2.1.1.4). Els imports d’aquestes subvencions provenen de la Ge-
neralitat.  
 
 
2.2.3. Despeses de personal 

L’exercici 2009 es van enregistrar 1.833.128,49 € en l’epígraf Despeses de personal, d’a-
cord amb el desglossament del quadre següent: 
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Quadre 19. Despeses de personal 

Epígraf Import 
  

Sous, salaris i assimilats 1.500.440,25 

 Sous i salaris 1.500.440,25 
  

Càrregues socials 332.688,24 

 Seguretat Social a càrrec de l’empresa 321.357,47 

 Altres despeses socials 11.330,77 
  

Total 1.833.128,49 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
Per a l’exercici 2009 la plantilla mitjana de la Fundació era de 29 persones.  
 

2.2.4. Altres despeses d’explotació 

Durant l’exercici 2009 la Fundació Privada va comptabilitzar 1.647.061,94 € en concepte 
d’altres despeses d’explotació, d’acord amb el desglossament següent: 
 

Quadre 20. Altres despeses d’explotació 

Epígraf Import 
  

Serveis exteriors 1.553.988,21 

 Despeses en recerca i desenvolupament de l’exercici 36.788,55 

 Arrendaments i cànons 41.685,59 

 Reparacions i conservació 397.198,28 

 Serveis de professionals independents 452.492,22 

 Primes d’assegurances 132.695,14 

 Serveis bancaris i similars 10.672,77 

 Publicitat, propaganda i relacions públiques 113.161,84 

 Subministraments 77.031,58 

 Altres serveis 292.262,24 
  

Tributs 59.126,44 
  

Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 33.947,29 
  

Total 1.647.061,94 

Imports en euros. 
Font: Compte d’explotació de l’exercici 2009 de la Fundació. 

 
Dins de l’epígraf de Reparacions i conservació hi ha comptabilitzats 184.409,44 € que 
corresponen a les despeses de manteniment dels immobles propietat de la Fundació i 
destinats a ser arrendats a tercers i 162.024,31 € destinats a la reparació de les instal·la-
cions d’aquests immobles. 
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Dins de l’epígraf Serveis de professionals independents, hi ha comptabilitzats 161.316,81 € 
que corresponen a les despeses d’assessors jurídics fiscals i laborals i 202.977,64 € que 
corresponen a assessors tècnics. 
 
Dins del compte Altres serveis hi ha comptabilitzats 118.898,65 € que corresponen a des-
peses de manteniment dels immobles la propietat dels quals és compartida amb tercers.  
 
 
2.2.5. Amortització de l’immobilitzat 

L’import comptabilitzat durant l’exercici 2009 com a Amortització de l’immobilitzat va ser de 
7.981.591,16 €, dels quals 7.289.314,13 € corresponen a l’amortització del nou hospital. 
 
 
2.2.6. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 

L’import de Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l’exercici 2009 va 
ser de 20.254.544,27 €. D’aquest import, 12.916.546,20 € corresponen a l’ingrés per la ven-
da de l’immobilitzat de la Fundació a la FGS. Dins d’aquest epígraf també hi ha compta-
bilitzat, per 7.289.314,13 €, el traspàs a resultats de l’exercici de la part de l’aportació de la 
Generalitat per al finançament del nou hospital, que correspon a l’import de l’amortització 
d’aquest edifici durant l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 2.1.2.2). 

2.2.7. Altres resultats 

L’import comptabilitzat l’exercici 2009 en l’epígraf Altres resultats és de 2.049.317,05 €, 
dels quals 2.000.000,00 € corresponen a la despesa per resoldre el contracte de compra-
venda de la finca de Can Masdeu. 
 
El juliol del 2000, l’empresa adjudicatària de les obres de construcció del nou hospital va 
oferir un pla de finançament complementari que incloïa la possibilitat de comprar la finca 
de Can Masdeu, situada a la falda de la serra de Collserola, propietat de la Fundació. 
 
En el contracte de compravenda de la finca entre la Fundació i la UTE adjudicatària s’acor-
daven, entre d’altres, els pactes següents: 
 
• La finalitat de la compra era construir una zona d’equipaments sociosanitari, geriàtric o 

residencial.  

• El preu de la finca s’establia entre 6.911.639,20 € i 8.113.663,41 € en funció de l’edifica-
bilitat. 
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• La Fundació havia de promoure el Pla especial Urbanístic, que havia de presentar a 
l’Ajuntament de Barcelona en el termini màxim de set mesos a comptar des de la data 
de signatura del contracte. 

• L’adjudicatària disposava de sis mesos per elaborar i redactar el Projecte d’Urbanit-
zació que entregaria a la Fundació perquè fos presentat a l’Ajuntament de Barcelona 

• Si transcorria el termini i no s’havia presentat el Projecte d’Urbanització a la Fundació, la 
venda quedaria perfeta al preu de 6.911.639,20 €. 

• La no aprovació del Pla Especial i del Projecte d’Urbanització per causes no imputables 
a la contractista serien causa de resolució de la compravenda. 

 
L’adjudicatària no va presentar en el període establert el Projecte d’Urbanització, però la 
Fundació tampoc no va formalitzar la compravenda.  

Transcorregut el temps sense que cap dels implicats efectués cap actuació, la Fundació 
va considerar que la venda no s’havia formalitzat i que el contracte quedava extingit. 
Tanmateix, com a conseqüència d’aquesta decisió, l’empresa afectada va presentar una 
demanda contra la Fundació. El 3 de desembre del 2007 l’Audiència Provincial de Bar-
celona va dictar sentència en la qual manifestava que el contracte continuava vigent. 
 
L’1 de setembre del 2009 la societat holding GMC va comunicar a la Fundació que se 
subrogava en tots els drets i obligacions en el contracte de Can Masdeu. El 20 de no-
vembre del 2009, la Fundació i GMC SAU van signar un acord on s’establia que la Fun-
dació abonaria a aquesta societat 2.000.000,00 € en concepte d’indemnització a tant alçat 
pel desistiment de la compravenda i per la reparació pels danys i perjudicis causats per la 
resolució i extinció del contracte. 
 
L’acord establia fer el pagament en dues fases d’1.000.000,00 € cadascuna. Per a la 
garantia d’un dels dos pagaments la Fundació va constituir un aval bancari. La totalitat de 
la despesa es va reconèixer l’exercici 2009 dins l’epígraf Altres resultats de l’exercici, 
 
De la fiscalització d’aquesta àrea es desprèn l’observació següent: 
 

Documentació suport de la quantificació de l’import acordat per liquidar el contracte 

La Fundació no ha facilitat a la Sindicatura de Comptes la documentació justificativa del 
càlcul de l’import abonat a GMC, per resoldre i extingir el contracte de la compravenda de 
la finca de Can Masdeu. 
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Quadre 21. 

2.2.8. Resultat financer 

L’import del Resultat financer de l’exercici 2009 va ser d’1.148.121,03 €, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Resultat financer 

Epígraf Import 
  

Ingressos financers 9.296.832,80 

Subvenció interessos préstec sindicat (apartat 2.1.2.2) 8.041.977,04 

Interessos per imposicions a termini 1.264.608,92 

Retrocessions i altres conceptes (9.753,16) 
  

Despeses financeres (8.148.711,77) 

Interessos per préstec sindicat (apartat 2.1.2.2) (8.041.977,04) 

Despeses financeres per diversos conceptes (106.734,73) 
  

Total 1.148.121,03 

Imports en euros. 
Font: Comptabilitat de la Fundació de l’exercici 2009. 

 
Els ingressos financers inclouen l’aplicació al resultat de l’exercici de la subvenció per al 
finançament dels interessos del préstec sindicat. 
 
De la revisió d’aquest apartat cal fer l’observació següent: 
 

Presentació de les subvencions dels interessos 

La Fundació presenta la subvenció traspassada al resultat i vinculada al finançament dels 
interessos del préstec sindicat en l’apartat Resultat financer del Compte de resultats. 
Tanmateix, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de les fundacions, les subvencions 
traspassades al resultat de l’exercici, excepte les destinades a finançar les activitats, s’han 
de presentar en l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts traspassats al resultat, 
del Resultat d’explotació. 
 
 
2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

El saldo final del patrimoni net de l’exercici 2009 va ser de 457.960.562,19 €, d’acord amb 
el desglossament del quadre 22 a la pàgina següent. 
 
D’acord amb l’observació de l’apartat 2.1.2.2, els imports que consten en Ajustaments de 
fons d’aquest quadre 22, que afecten el Fons dotacional, Reserves i Subvencions, do-
nacions i llegats rebuts, estan mal comptabilitzats i, per aquest motiu, tampoc haurien de 
constar en aquest Estat de canvis en el patrimoni net. 
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2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

L’estat de fluxos d’efectiu de la Fundació de l’exercici 2009 dóna un augment net en 
l’efectiu de la Fundació de 22.525.432,45 € (vegeu el quadre 23). 
 
Quadre 23.  Estat de fluxos d’efectiu 

Concepte Imports 
  

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 13.973.124,95 
  

Resultat de l’exercici abans d’impostos 1.898.522,76 
  

Ajustaments del resultat (2.153.603,10) 
Amortització de l’immobilitzat 7.981.591,16 

Variació de provisions 33.947,29 
Subvencions traspassades (28.868.693,01) 
Deteriorament i resultats per alienacions d’immobilitzat 104.146,79 
Ajust per venda i compensació d’actius 11.701.548,66 
Despeses financeres 8.148.711,77 
Ingressos financers  (1.254.855,76) 
  

Canvis en el capital corrent 21.122.061,30 
Deutors i altres comptes per cobrar  (2.859.638,39) 
Altres actius corrents 610.596,00 
Creditors i altres comptes per pagar 5.582.268,61 
Altres passius no corrents 11.503.605,00 
Altes en subvencions, donacions i llegats 6.285.230,08 
  

Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (6.893.856,01) 
Cobraments d’interessos 1.254.855,76 
Pagaments d’interessos (8.148.711,77)
  

  

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (51.383.236,45) 
  

Pagaments per inversions (56.039.566,45) 
Immobilitzat intangible (14.239,00) 
Inversions immobiliàries  (55.733.677,61) 
Altres actius financers (291.649,84) 
  

Cobraments per desinversions 4.656.330,00 
Immobilitzat intangible 14.239,00 
Inversions immobiliàries 10.509,00 
  

  

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 48.772.374,80 
  

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 48.772.374,80 
Deutes amb entitats de crèdit  48.772.374,80 
  

  

AUGMENT NET DE L’EFECTIU O EQUIVALENT 11.362.263,30 
  

Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici 11.163.169,15 
  

Efectiu o equivalents al final de l’exercici 22.525.432,45 
  

Imports en euros. 
Font: Memòria i majors de l’exercici 2009 de la Fundació. 
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2.5. CONTRACTACIÓ 

D’ençà de l’Acord de Govern del 8 de juliol del 2003, en el qual la Generalitat es va 
comprometre a finançar la construcció i posada en funcionament del nou Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, l’activitat de la Fundació es finança majoritàriament amb 
ingressos procedents de les administracions públiques. Aquest fet determina que la 
Fundació hagi estat subjecta a la normativa reguladora de la contractació pública des 
d’aquell moment, amb diferents nivells d’aplicació en funció de la data de la licitació dels 
concursos. 

 
En aquest sentit, d’acord amb la Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’o-
bres, subministraments i serveis i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea que interpreta aquesta norma, la Fundació és poder adjudicador. Per tant, per damunt 
dels llindars comunitaris, a partir de l’1 de gener del 2004 la Fundació s’havia de subjectar, 
en matèria de contractació, al que disposa la dita Directiva i l’article 2.1 del text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 
legislatiu 2/2000, del 16 de juny (TRLCAP). És a dir, havia d’aplicar les prescripcions del 
TRLCAP relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i for-
mes d’adjudicació. 

 
Per sota dels llindars comunitaris, la Fundació quedava subjecta, durant el període com-
près entre el 15 de març del 2005 i l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic (LCSP), el 30 d’abril del 2008, a la disposició addicional 
sisena del TRLCAP, fet que implicava que en la contractació havia de respectar els 
principis de publicitat i concurrència. 

 
Amb l’entrada en vigor de la LCSP, les fundacions del sector públic, seguint el criteri 
anterior, van ser considerades per la doctrina poders adjudicadors no administració pú-
blica. Tanmateix, posteriorment, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya va argumentar, a partir de superar les diferències terminològiques 
entre el nom d’una determinada forma jurídica (fundació, entitat, ens, organisme, etc.) i la 
veritable naturalesa de l’ens d’acord amb la jurisprudència europea interpretativa de les 
Directives Comunitàries en matèria de contractació, que les fundacions podien reunir els 
requisits esmentats en l’article 3.2.e de la LCSP i que, per tant, podien ser considerades 
poders adjudicadors administració pública. 

 
En aquest sentit, la Sindicatura considera que la Fundació és poder adjudicador adminis-
tració pública. No obstant això, atesos els arguments anteriors la Sindicatura també con-
sidera que, pel que fa a la contractació, durant l’exercici 2009 la Fundació Privada 
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va actuar amb la convicció fonamentada d’actuar 
amb ajust a dret, atesa la interpretació majoritària per part de la doctrina jurídica. Per 
tant, la fiscalització de la contractació administrativa i les observacions que se’n deriven 
estan fetes amb el criteri de considerar la Fundació poder administrador no administració 
pública. 

 
El 20 d’octubre del 2009 la Fundació va aprovar les instruccions internes en matèria de 
contractació. Així, doncs, des de l’entrada en vigor de la LCSP i fins a aquella data la 
Fundació havia d’aplicar el règim transitori establert en la disposició transitòria sexta pels 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada. D’altra banda, a la data de la present 
fiscalització, l’entitat no havia aprovat uns plecs de clàusules administratives generals tipus 
que regulessin els procediments de contractació. 

 
Durant l’exercici fiscalitzat la Fundació es trobava immersa en diversos procediments 
contractuals vinculats a la conservació i el manteniment dels immobles procedents de les 
donacions i llegats rebuts, a la finalització de l’obra i a l’equipament del nou hospital i a la 
rehabilitació del recinte històric. El treball de fiscalització en l’àrea de contractació s’ha 
centrat en l’anàlisi de les operacions vinculades als immobles procedents de donacions i 
llegats i a l’obra i equipament del nou hospital. 

 
D’altra banda, l’exercici 2008 la Fundació va posar en marxa un procés de reorganització 
administrativa amb el qual es va crear el servei centralitzat de contractació. Durant l’exer-
cici 2009 aquest nou servei ha estat protocol·laritzant les actuacions de la Fundació vin-
culades a l’activitat contractual. Tanmateix, en aquell exercici ni la Fundació disposava 
d’una relació de totes les licitacions efectuades relatives als projectes d’obra, ni totes les 
adquisicions o prestacions de serveis per tercers susceptibles de ser contractats mit-
jançant contractació administrativa es van efectuar d’acord amb la LCSP.  

 
 
2.5.1. Subministraments 

Els subministraments de la Fundació que es van tramitar durant l’exercici 2009 mitjançant 
procediments de contractació, d’acord amb la documentació facilitada per la Fundació, 
ascendeixen a 3.304.207,41 €. La relació de les licitacions de subministraments fiscalit-
zades, que representen el 89,5% de l’import licitat en l’exercici, es presenta en el quadre 
següent: 
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Quadre 24. Procediments de contractació de subministraments fiscalitzats, exercici 2009 

Exp. Procediment Concepte 

Import 
licitació 

(IVA inclòs)

Import 
adjudicació 
(IVA inclòs)

Data 
adjudicació 
definitiva Adjudicatari 

Realitzat 
exercici 

2009

a Concurs Mobiliari clínic i 
assistencial, fase 2 

533.520,16 328.623,99 26.06.2009 Air Liquid, Alvarasa, 
Desan, Masia Ind, 
Medilab, Nedella, 
Ortojag, Palex, 
Scan Modul 

285.331,11

b Concurs Portàtils i monitors TFT 639.999,84 459.405,67 20.05.2009 Abast Systems, SA 396.039,37

c Procediment 
negociat 

Llits convertibles 84.000,00 84.000,00 20.03.2009 Hill-Rom 78.504,65

d Concurs Equip radioteràpia 310.000,00 -  - -

e Concurs Mobiliari per als 
laboratoris 

726.368,27 694.568,97 14.09.2009 Lot 1: ET Systems; 
Lot 2: Kötterman 

-

f Concurs Equips per al servei 
de pediatria 

269.753,36 240.643,00 25.06.2009 GE Healthcare Cli-
nical Systems, SL 

195.100,00

g Procediment 
negociat 

Mobiliari pel vestíbul 
principal 

89.539,61 89.539,59 26.06.2009 Alravasa, SA 53.932,54

h Procediment 
negociat 

Mobiliari vestíbul 
planta 1 Nou Hospital 

80.176,89 80.176,87 26.06.2009 Alravasa, SA 69.118,02

i Concurs 24 desfibril·ladors 135.000,00 134.820,00 09.07.2009 Dextro Medica 126.000,00

j Procediment 
negociat 

Ampliació de memòria 
(san) 

90.000,00 85.123,12 19.03.2010 Datalab, SA 85.123,12

 Total  2.958.358,13   1.289.148,81

Imports en euros. 
Font: Documentació facilitada per la Fundació referida a l’exercici 2009. 

 
L’expedient d no va arribar a adjudicar-se atès que el director gerent va deixar sense 
efectes la licitació pel fet que s’havien derivat els pacients a l’Hospital del Mar i ja no es 
necessitaven els equips.  
 
De la fiscalització d’aquesta àrea se’n desprenen les observacions següents: 
 

a) Procediment negociat 

Els expedients g i h es van tramitar el mateix dia i pel mateix concepte de mobiliari 
mitjançant dos procediments negociats amb el mateix proveïdor. Atès que l’import con-
junt dels dos subministraments és superior als 100.000,00 € i que l’objecte del contracte i 
la data són els mateixos, s’hauria d’haver utilitzat el procediment obert mitjançant la 
convocatòria d’una sola licitació, per tal de garantir els principis de publicitat i con-
currència. 
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b) Terminis de presentació d’ofertes 

Els contractes a, b, e i f es van tramitar amb uns terminis de presentació d’ofertes inferiors 
als previstos amb caràcter general en la normativa, sense que en l’expedient hi consti la 
preceptiva justificació per poder-los reduir, en contra del que preveu l’article 143 de la 
LCSP. 

c) Valoració tècnica de les propostes 

En els expedients a, b, c, e, f i i els informes de valoració tècnica de les propostes pre-
sentades pels licitadors o bé no respecten els barems de puntuació establerts en els plecs 
de clàusules, o bé es van fer les valoracions d’acord amb un detall que no estava previst 
en els plecs. 
 

d) Obligacions tributàries dels adjudicataris 

En les adjudicacions dels contractes a, b i c no es va requerir l’acreditació de les obliga-
cions tributàries amb la Generalitat i la Seguretat Social que exigeix l’article 135 de la LCSP 
i el plec de clàusules de les corresponents licitacions, mentre que en el cas del contracte i, 
algun dels certificats acreditats es trobava caducat.2

 

e) Constitució de les garanties definitives 

En els expedients a i f no hi ha constància de la constitució de la garantia definitiva exigida 
en els plecs ni el seu requeriment per part de la Fundació, ni de l’exempció concedida per 
l’entitat. 
 

f) Formalització dels contractes 

En quatre dels deu contractes fiscalitzats hi manca la formalització del contracte, en contra 
del que exigeixen els plecs de condicions del procediment (expedients b, e, f i i). En 
aquests casos, existeix un full de comanda dels subministraments.3

 
 
2.5.2. Contractes vinculats amb finques externes 

Atès que la Fundació no disposava d’una relació dels contractes d’obra licitats durant 
l’exercici, la selecció dels contractes fiscalitzats es va fer a partir d’una relació de projectes 

 
2. Paràgraf modificat arran de la documentació facilitada per la Fundació en el tràmit d’al·legacions, d’acord 
amb l’al·legació 2.5.1.d. 

3. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.1.e presentada per la Fundació. 



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 145

Quadre 25. 

d’inversió provinent de les altes de l’immobilitzat de l’exercici facilitada per l’entitat. De 
cada projecte seleccionat s’ha fiscalitzat el proveïdor amb un import de la despesa més 
elevat en l’exercici 2009. 

Així, la despesa comptabilitzada durant l’exercici 2009 vinculada a projectes d’inversió de 
la Divisió de finques externes va ser de 2.888.805,86 €, IVA exclòs, que correspon a vint-i-
un projectes. D’aquest se n’han seleccionat nou, dels quals s’han fiscalitzat els procedi-
ments de contractació corresponents a 1.657.157,78 € de despesa comptabilitzada l’exer-
cici 2009, que representa el 57,4% de l’import total. La relació de les licitacions fisca-
litzades es presenta en el quadre següent:  

 
Procediments de contractació fiscalitzats vinculats a projectes d’inversió, exercici 2009 

Exp. Procediment Concepte 

Import 
adjudicació 
(IVA inclòs)

Data del 
contracte Adjudicatari 

Realitzat 
exercici

2009

a Directa Reforma entresolat de Sant Antoni 347.569,94 - Móstoles Industrial, SA 350.489,70

b Procediment 
negociat 

Façana i pati finca Gran de 
Gràcia, 165 

199.239,45 14.05.2009 Equip Julià, SA 176.910,39

c Procediment 
negociat 

Rehabilitació Mestre Villa, 75. 
Masnou 

354.422,69 15.04.2008 Arteco, Obras y 
Construcciones, SL 

285.643,03

d Procediment 
negociat amb 
publicitat 

Rehabilitació integral Providència, 
14. Barcelona 

873.130,17 06.06.2007 CPM Construcciones 
Pintura y Mante-
nimiento, SA 

214.204,36

e Procediment 
negociat 

Rehabilitació façana Trinxant, 
144. Barcelona 

188.831,84 07.01.2009 Smasg Fyo Bcn, SL 252.468,40

f Procediment 
negociat 

Rehabilitació finca Portal de 
l’Àngel, 7. Barcelona 

109.058,88 - Equip Julià, SA 242.611,69

g Directa Ampliació pressupost redacció 
projecte Plaça Urquinaona, 10. 
Barcelona 

- SPR 78.340,76

h Procediment 
negociat 

Rehabilitació local Ramon y Cajal, 
83. Barcelona 

156.522,60 - Equip Julià, SA 201.225,54

i Directa Rehabilitació de la finca Andrea 
Dòria, 23-25. Barcelona 

- EC Compta 
Arquitectes 

120.409,16

 Total    1.922.303,03

Imports en euros. 
Font: Documentació facilitada per la Fundació referida a l’exercici 2009. 

 
De la fiscalització d’aquesta àrea es desprenen les observacions següents: 
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a) Adjudicació de despeses vinculades a projectes d’inversió 

La fiscalització dels expedients de la mostra ha posat de manifest l’existència de des-
peses vinculades a tres projectes d’inversió sense constància de la convocatòria dels 
procediments de contractació que requerien (expedients a, g i i). En dos casos es tracta 
d’adjudicacions directes que, per l’import adjudicat, haurien requerit la convocatòria de 
procediments negociats amb publicitat, mentre que, el tercer cas correspon a l’amplia-
ció d’un contracte ja adjudicat que s’hauria d’haver adjudicat mitjançant procediment ne-
gociat. 
 

b) Despesa de l’exercici 

En tres dels nou contractes fiscalitzats la despesa comptabilitzada en l’exercici és superior 
a l’import adjudicat en un percentatge del 34%, del 122% i del 29%, respectivament (expe-
dients e, f i h).4

 

c) Formalització dels contractes 

En quatre dels nou expedients fiscalitzats hi manca la formalització del contracte (expe-
dients a, f, g i h). En aquest casos, existeix un full de comanda dels treballs adjudicats.5

 
 
2.5.3. Construcció i equipament del nou hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

Les obres del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es van iniciar el mes de gener del 
2001 i van finalitzar l’any 2010. La seva execució, contractada amb dos adjudicataris dife-
rents, es va dividir en quatre fases:  
 

a. 1a fase: estructura del bloc A (edifici de consultes externes) 
b. 2a fase: estructura de la resta de blocs (edificis d’hospitalització, accessos i bún-

quers, vestíbuls i connexions i molls de càrrega i descàrrega) 
c. 3a fase: tancaments, acabats i instal·lacions del bloc A 
d. 4a fase: tancaments, acabats i instal·lacions de la resta de blocs.  

 
La primera i la quarta fases van ser adjudicades mitjançant la convocatòria d’un concurs 
públic, mentre que les fases segona i tercera es van adjudicar de forma directa. 
 

 

 
4. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.2.b presentada per la Fundació. 

5. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.1.e presentada per la Fundació. 
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D’acord amb la informació que consta en la comptabilitat, el volum total de les despeses 
facturades pels dos contractistes durant tot el període era de 217.059.666,79 € al tanca-
ment de l’exercici 2010. El resum dels contractes que la Fundació va formalitzar vinculats a 
l’execució de les obres del nou hospital es presenta en el quadre següent: 
 
Quadre 26. Execució de les obres del nou Hospital 

Contracte  Data 
Import de  

la licitació * 
Import del 
contracte 

    

1a fase. Adjudicatari: UTE Obrascon-Guinovart-Emte    
    

Contracte inicial, licitació i adjudicació 04.10.2000 13.324.456,71 10.608.932,37 
    

Modificat 1 20.01.2005  2.113.229,39 
Complementari 1 (urbanització exterior c/Mas Casanoves) 26.06.2005  544.980,92 
Complementari 2 (col·lector general, connexions amb el clavegueram) 26.06.2005  712.367,65 
    

Total 1a fase   13.979.510,33 
    

    

2a fase. Adjudicatari: UTE Obrascon-Guinovart-Emte    
    

Contracte inicial, licitació i adjudicació 21.02.2002 * 16.418.448,67 16.418.448,67 
    

Modificat 1 16.05.2006  (6.047.440,21)
    

Total 2a fase   10.371.008,46 
    

    

3a fase. Adjudicatari: UTE Obrascon-Guinovart-Emte    
    

Contracte inicial, licitació i adjudicació 12.11.2002 * 56.496.488,38 56.496.488,38 
    

Modificat 1 15.04.2005  8.003.691,55 
Modificat 2 16.05.2006  894.872,12 
Complementari 1 (transport telecar) 26.06.2005  1.258.893,00 
Complementari 2 (transport pneumàtic) 26.06.2005  331.739,91 
Complementari 3 (instal·lacions seguretat i control accessos a Bloc A) 26.06.2005  2.206.642,38 
Complementari 4 (nou arxiu, estructura) 16.05.2005  434.993,36 
    

Total 3a fase   69.627.320,70 
    

    

4a fase. Adjudicatari: UTE Dragados-Axima    
    

Contracte inicial, licitació i adjudicació 23.05.2006 64.912.194,87 58.828.532,26 
    

Modificat 1 10.07.2009  13.152.136,45 
Complementari 1 (laboratoris) 10.07.2009  2.800.000,00 
Complementari 2 (farmàcia) 10.07.2009  750.000,00 
Complementari 3 (heliport) 10.07.2009  700.000,00 
Complementari 4 (clínica oftalmològica) 10.07.2009  2.300.000,00 
Complementari 5 (adaptació equips Rx-RT) 10.07.2009  300.000,00 
Complementari 6 (entorns cuina i cafeteria) 10.07.2009  350.000,00 
Complementari 7 (diversos obra) 10.07.2009  2.300.000,00 
Complementari 8 (diversos instal·lacions) 10.07.2009  2.233.000,00 
Complementari 9 (afectades labs) 10.07.2009  696.000,00 
Complementari 10 (addenda heliport) 10.07.2009  150.000,00 
    

Total 4a fase   84.559.668,71 
    

Total   151.151.588,63 178.537.507,82 

Imports en euros, IVA inclòs. 
* Els imports de la segona i tercera fase de les obres que consten en aquesta columna corresponen a l’import adjudicat, 
atès que no es va fer cap licitació.  
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2.5.3.1. Redacció del projecte i direcció i coordinació de les obres 

D’acord amb el programa funcional presentat el mes de gener de 1997, les previsions per 
al nou Hospital eren de 650 llits, una superfície total construïda de 65.427 m2 i un pres-
supost d’execució material de 49.593.828 €.  
 
Sobre la base d’aquesta planificació, la Comissió delegada de la MIA va convocar el con-
curs restringit d’idees per a la redacció del projecte bàsic i executiu del nou Hospital el 13 
de març de 1997, del qual en va resultar guanyador l’equip format pels arquitectes E.B. et 
altri Associats, SA, amb una oferta econòmica d’1.775.780,21 €, IVA inclòs.  
 
El contracte formalitzat el 23 d’abril de 1998 preveia una superfície a construir de 70.178 m2 
i el preu del contracte passava a ser d’1.881.464,52 €, conseqüència de les variacions 
introduïdes en el pla funcional, aprovades per la Fundació. 
 
La darrera clàusula del contracte signat obligava el contractista a acceptar la direcció de 
l’obra, en cas que la Fundació considerés que havia de ser-ho. 
 
El 23 de novembre del 2000 la Fundació va signar amb l’equip redactor del projecte un 
nou contracte per a la direcció facultativa i gestió d’obra (incloses les instal·lacions), amb 
uns honoraris d’1.696.594,39 €, i l’abril del 2007 va adjudicar de forma directa al mateix 
equip serveis addicionals de control executiu de les instal·lacions, per 118.285,00 €. 
 
Finalment, els honoraris totals facturats per l’equip d’arquitectes en concepte de redacció 
de projectes i per la direcció de l’obra durant la vigència del projecte i fins al 31 de 
desembre del 2010 van ser de 8.624.706,55 €.  
 
D’altra banda, també el 23 de novembre del 2000, la direcció executiva de les obres es va 
encarregar, sense seguir el procediment adient, a RRM, SCP, inicialment per un preu 
corresponent a l’1,59% del pressupost d’execució material. Fins a l’exercici 2010, aquesta 
Societat havia facturat a la Fundació per aquest concepte 3.021.425,58 €. 
 
La prestació dels serveis de project management i de supervisió i coordinació general es 
van contractar de forma directa a l’empresa P & FM, SL, el 9 de setembre del 2002, per un 
termini de trenta mesos (prorrogables per sis mesos més). Durant el període de vigència 
d’aquest contracte, l’adjudicatari va facturar a la Fundació 2.194.202 €. Posteriorment, el 
gener del 2006, la Fundació va adjudicar, mitjançant concurs obert, l’objecte d’aquest con-
tracte a l’empresa AM, SA, per 1.105.805 €, IVA inclòs, i un termini de vint-i-quatre mesos, 
prorrogables fins a la finalització de l’execució de les obres. L’import total facturat per 
aquesta empresa durant la vigència del contracte va ser d’1.429.261 €. 
 
En relació amb el procés de redacció del projecte de les obres i amb la seva direcció, de 
la fiscalització realitzada cal posar de manifest les observacions següents:  



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 149

a) Concurs d’idees per a la redacció del projecte i adjudicació de la direcció de les 
obres 

Les bases del concurs restringit d’idees per a la redacció del projecte preveien una pri-
mera fase de valoració de mèrits dels concursants presentats, de la qual n’havien de 
resultar, com a màxim, sis seleccionats per accedir a la fase de desenvolupament 
d’idees sobre el projecte. Els criteris de valoració d’aquesta segona fase s’havien de 
basar en cinc paràmetres predeterminats, per als quals no es va establir cap mecanisme 
de ponderació.  
 
Així, en l’acta del Jurat del concurs del 14 d’octubre de 1997, i d’acord amb les conclu-
sions prèvies proposades pels vocals i assessors tècnics, el Jurat va acordar centrar les 
seves deliberacions sobre tres dels cinc projectes que els candidats seleccionats van pre-
sentar a la fase de desenvolupament d’idees. Després de dues votacions secretes, en va 
resultar guanyador l’equip d’arquitectes E.B. et altri Associats, SA. 
 
En aquest sentit, la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP) disposa 
que els jurats que intervenen en els concursos de projectes havien d’adoptar les seves 
decisions o dictàmens atenent únicament els criteris indicats en l’anunci dels concursos.  
 
D’altra banda, el novembre del 2000 la Fundació va encarregar de forma directa la direcció 
de les obres al mateix equip guanyador del concurs d’idees i redactor del projecte exe-
cutiu, tot i que aquesta adjudicació no estava prevista en el plec de condicions del concurs 
per a la redacció del projecte de les obres. 
 
A més a més, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les comunitats europees (sen-
tències del 14 d’octubre del 2004 i del 10 de desembre del 2009) admet que és possible 
adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat l’elaboració de plànols i altres 
projectes relacionats amb el projecte inicial, però que els contractes l’origen dels quals no 
hagi estat el concurs d’idees, com per exemple la direcció de les obres en tots els seus 
àmbits, no es poden considerar inclosos en aquesta definició, atès que correspondrien a 
una fase posterior a la redacció del projecte, com és l’execució de les obres. 
 
Per tant, la contractació de la direcció d’obra de les obres de construcció de l’hospital, a 
criteri de la Sindicatura de Comptes, s’hauria d’haver licitat mitjançant un procediment 
obert, d’acord amb les prescripcions establertes en la normativa contractual. 

b) Adjudicació d’altres contractes vinculats amb les obres 

L’any 2000 la Fundació va adjudicar directament la direcció executiva de les obres a RRM, 
SCP inicialment per un preu corresponent a l’1,59% del pressupost d’execució material i la 
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prestació dels serveis de project management i de supervisió i coordinació general amb 
l’empresa PFM, SL. 

La Fundació no va formalitzar cap contracte per a l’encàrrec a RRM, SCP de la direcció 
d’execució de les quatre fases de les obres. 

Així mateix, la Fundació va adjudicar sense cap procediment de contractació de forma 
directa, d’una banda, la direcció de les obres d’urbanització del jardí del nou hospital, a 
l’empresa Green Project el mes de gener del 2009, la despesa de la qual va ser de 
92.241,05 €, i de l’altra, el pla de trasllat del nou hospital, adjudicat a CHC Consultoria i 
Gestió, SA l’abril del 2008, per 69.479,50 €, quan, pels imports, hauria correspost licitar-los 
mitjançant procediments negociats amb publicitat. 

c) Despesa facturada  

L’import de les despeses facturades per RRM, SCP en concepte de direcció i coordinació 
de les obres al tancament de l’exercici 2010 superaven en 601.802 € l’import que corres-
pondria per aplicació sobre el pressupost d’execució material dels coeficients previstos en 
els encàrrecs a aquest contractista. 
 
El contracte pels serveis de project manager i de supervisió i coordinació general amb 
l’empresa P&F M, SL no establia un preu cert pel conjunt dels serveis a prestar. L’adju-
dicatari va facturar a la Fundació un total de 2.194.202 € en el període de vigència con-
tractual.  
 
L’empresa AM, SA va facturar la pròrroga dels serveis de supervisió i coordinació general 
amb un increment de preus del 19,4%. 
 
 
2.5.3.2. Primera, segona i tercera fases de construcció del nou hospital 

El març del 2000 es van publicar les bases del concurs restringit per a la realització de la 
primera fase de les obres de construcció del nou hospital. En aquestes bases s’establia un 
termini màxim d’execució de les obres de quinze mesos i un pressupost de licitació de 
13.324.456,71 €. A la licitació s’hi van presentar dotze propostes. 
 
Un cop valorades les propostes, l’octubre del 2000 es va signar el contracte per a la 
realització de la primera fase de les obres amb la UTE integrada per OHL, SA, i altres, que 
posteriorment es van constituir en la UTE Sant Pau. El preu d’adjudicació va ser de 
10.608.932,37 € i el termini d’execució de les obres es va fixar en dotze mesos. En aquest 
contracte es feia constar que no s’havia entregat el projecte executiu modificat. 
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Els dos contractes complementaris d’aquesta fase, conjuntament amb la modificació del 
gener del 2005, incrementaven el cost de construcció inicial de la primera fase de l’obra en 
3.370.577,96 €, que significava un increment percentual del 31,8%. 
 
El febrer del 2002 es va signar el contracte de construcció de la segona fase del projecte 
amb la mateixa UTE Sant Pau, sense haver efectuat cap procediment de contractació. 
L’informe de l’assessoria jurídica de la Fundació aconsellava que la mateixa empresa 
constructora executés la segona fase de les obres. L’import del contracte va ser de 
16.418.448,67 €, preu que quedava supeditat, en més o en menys, als amidaments finals i 
a les modificacions del projecte que aprovés la Fundació. El termini de realització de l’obra 
es va establir en divuit mesos. 
 
El 16 de maig del 2006 es va signar un nou contracte de modificació de la segona fase de 
construcció del nou hospital, d’acord amb el detall següent: 
 
Quadre 27. Import de la segona fase de l’obra de construcció del nou hospital d’acord amb el con-
tracte del 16 de maig del 2006 

Concepte Import 
  

Import segona fase segons el contracte de 21 de febrer del 2002 16.418.448,67 
  

Conceptes que decrementen el cost de la segona fase (8.364.148,67) 

 Partides no executades (8.364.148,67) 
  

Nous conceptes i increments d’amidaments 2.394.550,23 

 Búnquers 859.141,59 

 Treballs varis 705.931,00 

 Pantalles Sagrat Cor 378.348,00 

 Moviment de terres de l’arxiu 451.129,64 
  

Import del nou contracte modificat el 16 de maig del 2006 10.448.850,23 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del contracte del 16 de maig del 2006. 

 
Si bé d’acord amb el desglossament del quadre anterior l’import del nou contracte havia 
de ser de 10.448.850,23 €, el contracte es va signar per 10.371.008,46 €. 
 
El novembre del 2002 la Fundació va adjudicar la tercera fase de la construcció del nou 
hospital al mateix contractista, sense haver tramitat, tampoc, cap procediment de licitació. 
El preu del contracte es va fixar en 56.496.488,38 € i el termini d’execució de les obres en 
tretze mesos. L’abril del 2005 es va formalitzar el primer modificat d’aquest contracte, per 
8.003.691,55 €, i el mes de juny del mateix any, tres contractes més, complementaris de la 
tercera fase de construcció del nou hospital.  
 
El maig del 2006 ambdues parts –la Fundació i el contractista– van modificar per segona 
vegada el projecte de la tercera fase del nou hospital, d’acord amb el detall següent: 
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Quadre 28. Import de la tercera fase de l’obra de construcció del nou hospital d’acord amb el con-
tracte del 16 de maig del 2006 

Concepte Import 
  

Import tercera fase segons el contracte del 12 de novembre del 2002 56.496.488,38 
  

Conceptes que decrementen el cost de la tercera fase (812.398,40) 

 Partides no executades (812.398,40) 
  

Conceptes i increments d’amidaments 9.710.961,14 

 Modificat 1 de la tercera fase (segons el contracte de 15.4.2005) 8.003.691,55 

 Modificat 2 (obra) 376.182,18 

 Modificat 2 (quiròfans) 1.211.954,57 

 Modificat 2 (habitacions mostra) 119.132,84 
  

Import del nou contracte modificat el 16 de maig del 2006 65.395.051,12 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del contracte del 16 de maig del 2006. 

 
Aquest nou contracte establia el pressupost modificat de la tercera fase en 65.395.051,12 €. 
El mateix mes de maig les parts van formalitzar un altre contracte complementari de la ter-
cera fase, que corresponia a nous conceptes d’obra relacionats amb l’estructura del nou 
arxiu. 
 
Així, doncs, l’import total de construcció de la tercera fase, a maig del 2006, incloent-hi tre-
balls complementaris i modificacions del projecte, es quantificava en 69.627.320,70 €, que 
significava un increment percentual del cost de l’obra respecte a l’import inicial contractat 
l’any 2002, del 23,2%. 
 
Dos mesos després, el 14 de juliol del 2006, la Fundació va signar amb la UTE Sant Pau 
l’acord de resolució i liquidació dels contractes de les tres primeres fases de les obres del 
nou hospital. En aquest contracte, les parts van declarar la conformitat a l’execució i a la 
finalització de les fases primera i tercera de les obres, mentre que van acordar rescindir de 
mutu acord el contracte corresponent a les obres de la segona fase i el seu modificat. Els 
imports de la liquidació es presenten en el quadre següent: 
 

Quadre 29. Estat de la liquidació de les tres primeres fases de les obres de construcció del nou 
hospital 

Concepte 
Liquidació per

la UTE 
Certificat per la UTE

fins a 30.6.2006 
Pendent de

certificar 

Primera fase 12.692.198,59 12.692.199,36 (0,77) 

Segona fase 10.806.002,82 9.062.412,65 1.743.590,17 

Tercera fase 70.455.645,12 68.729.751,25 1.725.893,87 

Total 93.953.846,53 90.484.363,26 3.469.483,27 

Imports en euros. 
Font: Contracte signat el 16 de maig del 2006. 
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Els imports pendents de certificar, de 3.469.483,27 €, corresponien a modificacions de les 
fases segona i tercera, i s’havien de certificar un cop fossin aprovades per la Fundació. 
D’altra banda, restaven pendents de pagament certificacions presentades per 
7.313.607,80 €, corresponents a les dues primeres fases.  
 
En el document signat el 14 de juliol de 2006 i en una addenda, ambdues parts van acor-
dar una liquidació total a favor del contractista de les obres de 13.035.924,35 € per con-
cepte de reclamacions, de manera que l’import total que l’Hospital va pagar a la UTE Sant 
Pau per les tres primeres fases d’execució de les obres va ser de 106.989.770,88 €.  
 
De la fiscalització realitzada cal fer les observacions següents: 
 

a) Pla de finançament 

El plec de condicions del concurs convocat per la Fundació el març del 2000 per a la rea-
lització de la primera fase de les obres no especificava els subcriteris per a la ponderació 
de l’oferta financera (10 punts sobre 100), sinó que aquests subcriteris es van determinar 
en una sessió posterior de la Mesa de Contractació. L’exclusiva publicitat de la puntuació 
màxima d’aquest criteri d’adjudicació no garanteix suficientment l’objectivitat i la transpa-
rència de l’actuació administrativa. 
 
En la valoració final d’aquest criteri es va tenir en compte un pla de finançament comple-
mentari presentat per la UTE Sant Pau que preveia la possibilitat que aquesta comprés a la 
Fundació la finca Can Masdeu, operació que va valorar dins una forquilla entre 6,9 M€ i 
8,1 M€. 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb els subcriteris que va establir per a l’oferta finan-
cera, va proposar l’adjudicació de la primera fase de les obres a la UTE Sant Pau. Tan-
mateix, la documentació facilitada per la Fundació no permet conèixer les motivacions de 
les valoracions atorgades a cada licitador en l’esmentada oferta financera. 
 

b) Execució dels modificats i complementaris 

Existeixen diferències temporals significatives entre la data del contracte primitiu de les 
fases primera, segona i tercera (anys 2000 i 2002) i la data de formalització dels respectius 
contractes modificats i complementaris d’aquestes fases (anys 2005 i 2006), pel fet que la 
tramitació d’aquest contractes derivats es va fer amb posterioritat a la seva execució.  
 
Així mateix, les modificacions contractuals aprovades en les fases primera, segona i ter-
cera no inclouen el preceptiu informe justificatiu de la necessitat de la seva tramitació, i pel 
que fa als contractes complementaris, la Sindicatura qüestiona el compliment, en tots els 
casos tramitats, dels requisits que estableix l’article 141.d de la TRLCAP, per a l’adjudi-
cació al mateix adjudicatari de l’obra principal d’obres complementàries, com és el fet que 
les actuacions complementàries responguin a circumstàncies imprevistes en el projecte 
inicial. 
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c) Reclamacions del contractista 

La clàusula desena de l’Acord de resolució i liquidació de les tres primeres fases de les 
obres que la Fundació i la UTE van subscriure el 14 de juliol del 2006 establia el pagament 
per la Fundació de 9.929.284,04 € en concepte de reclamació presentada per la UTE per 
l’allargament de terminis imputable a la Fundació i la certificació amb retard de la despesa 
realment executada esdevinguts durant l’execució de les fases segona i tercera de les 
obres. L’import d’aquesta reclamació incloïa els conceptes següents:  
 
Quadre 30. Concepte de la reclamació per a la liquidació i resolució de les fases de les obres 

Concepte Import 

Despeses de la segona fase per la implantació d’equip humà, oficina i maquinària, desti-
nades per la UTE pel període de temps que s’havia allargat la construcció 3.557.400,07 

Actualització de preus de la segona fase 1.676.064,00 

Despeses generals de la tercera fase 2.684.769,88 

Revisió de preus generals 316.505,87 

Revisió de preus del coure i l’acer 280.679,93 

Reclamació d’interessos ocasionada per la demora entre l’execució de l’obra corresponent 
a la tercera fase, i la seva acceptació i tramitació formal per a l’emissió de la factura 1.413.864,29 

Total 9.929.284,04 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia, sobra la base de la informació de contractació i comptabilitat. 

 
Pel que fa als interessos de demora reclamats, cal tenir en compte que el TRLCAP preveu 
l’obligació de l’Administració d’abonar al contractista els interessos de demora i la indem-
nització pels costos de cobrament un cop transcorregut el període de cobrament de la 
certificació d’obra, però no preveu, com és aquest cas, la reclamació d’interessos per la 
diferència entre l’execució de l’obra i la seva certificació. 
 
La clàusula dotzena de l’acord de resolució i liquidació estableix que ambdues parts coin-
cidien a atorgar la liquidació definitiva de les fases primera i tercera i la rescissió de la se-
gona fase, i declara, explícitament, que, excepte pel que feia als repassos pendents i a les 
quantitats reconegudes amb pagament ajornat, no tenien res més que demanar ni recla-
mar per cap concepte, i donava les fases per saldades i pagades totalment. 
 
Tanmateix, també el 14 de juliol del 2006, la UTE Sant Pau i la Fundació van signar una 
addenda a aquest acord de resolució i liquidació en la qual la Fundació acceptava pagar 
la quantitat de 3.106.667,81 € a la UTE Sant Pau, que 489.715,31 € per conceptes diversos 
de la tercera fase de les obres (costos d’inauguració del bloc A, ajudes per part de la UTE 
a aquesta inauguració, escomeses provisionals, llicències i treballs de formació, adquisició 
de jardineres), d’una banda, i 2.616.925 €, de l’altra, en concepte d’acord indemnitzatori 
per rescissió anticipada del contracte vigent, incloent-hi el lucre cessant, la valoració del 
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truncament d’expectatives de negoci i la compensació per inversions realitzades per la 
UTE, a amortitzar anticipadament en motiu de la rescissió, indemnització que resulta de 
l’aplicació d’un percentatge sobre el PEM contractat i no executat. 

Així, la liquidació de la primera i tercera fases i la resolució de la segona per la reclamació 
de la UTE Sant Pau van comportar uns costos de 13.035.951,85 €. 
 

d) Cost final i terminis d’execució de les fases primera, segona i tercera 

Les obres d’execució de les fases primera, segona i tercera del nou hospital van costar a 
la Fundació 106.989.798,38 €. 
 
La darrera certificació de les fases primera i tercera de les obres, l’abril i el juny del 2006, 
respectivament, posen de manifest un retard almenys de tres anys respecte del termini 
previst per a la seva finalització. La Sindicatura no ha pogut obtenir una explicació suficient 
del motiu d’aquests endarreriments ni de si aquests haurien pogut donar lloc a l’aplicació 
de les penalitats previstes en les clàusules contractuals o, si més no, a la presa en consi-
deració per part de la Fundació de possibles demores en el compliment dels terminis pre-
vistos per causes imputables al contractista.  
 
 
2.5.3.3. Quarta fase de construcció del nou hospital 

El juliol del 2005, la Fundació va licitar, mitjançant concurs i procediment obert, la quarta 
fase de l’obra de construcció del nou hospital, amb un pressupost de licitació de 
64.912.194,87 €, i un període d’execució de vint-i-tres mesos. 
 
A la licitació s’hi van presentar set ofertes, una d’elles corresponent a la UTE Sant Pau, 
adjudicatària de les fases anteriors. La valoració de la Mesa de Contractació de les ofertes 
del concurs, el mes d’octubre del 2005, va considerar com a oferta més avantatjosa la 
presentada per la UTE DA, per 49.566.728,32 €, i va acordar proposar-la com a guanya-
dora del concurs. 
 
El 23 de maig del 2006, sis mesos després de la proposta d’adjudicació, la Fundació i la 
UTE adjudicatària van formalitzar un contracte que preveia, d’una banda, l’execució de la 
quarta fase de construcció de l’hospital, i de l’altra, l’adjudicació directa del Projecte modi-
ficat d’estructura i cimentacions (corresponent a les parts que van quedar pendents d’exe-
cutar en la segona fase de les obres), per 9.261.803,94 €, tot i que, en el contracte es feia 
constar l’existència d’una proposta valorada per la UTE DA dels treballs pendents de la 
segona fase, quantificada en 14.631.422,52 €. Així, el preu estimat de les obres, d’acord 
amb les clàusules del contracte, va ser de 58.828.532,26 €.  
 
El contracte també establia el compromís de la Fundació i de la direcció facultativa de re-
visar i aprovar, si esqueia, en un termini de trenta dies el pressupost presentat pel contrac-
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tista per a l’execució dels treballs pendents de la segona fase. La Fundació va aprovar el 
pressupost presentat però atès que el contracte ja s’havia signat amb els imports abans 
esmentats, en la liquidació de la quarta fase hi consten treballs addicionals en concepte 
d’estructura, arxiu i diversos per 6.932.149,97 €. 

Tres anys més tard i un cop exhaurit el termini d’execució de les obres previst en el con-
tracte primitiu de la quarta fase, ambdues parts van formalitzar una modificació contractual 
el 10 de juliol del 2009, per 13.152.136,45 € (que representava el 20,0% del preu original 
més uns treballs addicionals) i deu contractes complementaris més signats el mateix dia, la 
suma dels quals és de 12.579.000,00 € (que representen el 19,1% del contracte original 
més els treballs addicionals).  
 
El 18 de maig del 2009 la Fundació i la UTE adjudicatària van formalitzar l’acord de liqui-
dació de la quarta fase de les obres amb el detall següent: 
 
Quadre 31. Acord del 18 de maig del 2009 de liquidació de la quarta fase de les obres 

Concepte Import 
  

Bloc 1: Contracte inicial, modificat i revisió de preus 89.932.818,68 

Contracte inicial 58.828.532,26 

Estructura, arxiu i diversos 6.932.149,97 

Modificat 1 (20% del contracte) 13.152.136,45 

Revisió de preus segons acord 11.020.000,00 
  

  

Bloc 2: Liquidació del contracte inicial i del modificat 7.891.281,87 

Liquidació de contracte i modificats 7.195.281,87 

Complementari laboratoris 696.000,00 
  

  

Bloc 3: Complementaris 11.733.000,00 

Laboratoris 2.800.000,00 

Farmàcia 750.000,00 

Heliport 700.000,00 

Clínica oftalmològica 2.300.000,00 

Adaptació a equips Rx-RT 300.000,00 

Entorns cuina i cafeteries 350.000,00 

Obra 2.300.000,00 

Complementaris diversos instal·lacions 2.233.000,00 
  

Total 109.557.100,55 

Imports en euros. 
Font: Contracte signat el 18 de maig del 2009. 

 
L’11 de gener del 2010 es va incloure en l’acord una addenda de 150.000 € corresponent 
al contracte complementari de l’heliport, per la qual cosa l’import total de l’acord econòmic 
de tancament de la quarta fase de les obres va ser de 109.707.100,55 €. 
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De la fiscalització realitzada cal fer les observacions següents: 
 

a) Baixa temerària 

Entre les ofertes presentades al concurs d’adjudicació de la quarta fase de les obres, n’hi 
havia dues que, d’acord amb el plec de clàusules econòmiques del concurs, presentaven 
baixa temerària; una d’aquestes ofertes era la UTE adjudicatària del concurs. L’oferta, amb 
un preu de realització de l’obra de 49.566.728,32 €, presentava una baixa del 23,6% 
respecte al preu de licitació. No obstant això, la garantia definitiva constituïda va ser del 
10% del pressupost del contracte, tot i què la clàusula 8.2 dels Plecs de condicions esta-
blia que la garantia definitiva en els casos de baixa temerària havia de ser del 20% del 
pressupost del contracte.6

 

b) Adjudicació del concurs i preu del contracte 

La fase inicial d’execució del contracte d’aquesta quarta fase ha sofert un alt grau de 
variació en relació amb el concurs i el pressupost presentat per l’adjudicatària, mitjançant 
el qual va obtenir l’adjudicació. 
 
El contracte es va licitar per 64.912.194,87 €, l’adjudicatària va presentar una proposta per 
49.566.728,32 €, i el contracte es va signar finalment per un preu estimat de 58.828.532,26 €, 
ja que s’hi va afegir directament una part pendent d’executar de la segona fase que el 
contractista havia valorat en 14.631.422,52 € però que la Fundació només va incloure per 
9.261.803,94 €. La Fundació va deixar per a una liquidació addicional l’import restant de 
5.369.618,58 €. 
 
Així, l’import inclòs en aquest contracte correspon a l’adjudicació directa a aquest empre-
sari de treballs addicionals corresponents a la segona fase de l’obra, per 9.261.803,94 €.  
 
Els treballs de la segona fase que no es varen incloure en el contracte original, en la liqui-
dació de la quarta fase es varen valorar, finalment, en 6.932.149,97 €. 
 
D’acord amb l’article 14 del TRLCAP els contractes en el moment de la seva formalització 
han de tenir sempre un preu cert. 
 
La inclusió dels treballs pendents d’executar de la segona fase en l’objecte contractual de 
les obres de la quarta fase es va fer de forma prèvia a la resolució contractual de la segona 
fase de les obres amb la UTE Sant Pau, formalitzada el 14 de juliol del 2006. A conse-
qüència de la inclusió d’aquestes obres pendents d’executar en el contracte de la quarta 
fase, la formalització del contracte es va endarrerir gairebé un any.  
 

 
6. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.3.B.a presentada per la Fundació. 
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c) Execució dels modificats i complementaris 

La data de formalització del contracte del modificat d’aquesta quarta fase és el 10 de juliol 
del 2009, posterior al 18 de maig del 2009, data en què la Fundació i la UTE van signar 
l’Acord de liquidació d’aquesta fase. Per tant, es posa de manifest que el contracte es va 
tramitar després de la seva execució.7

 
Per altra banda, la modificació aprovada no inclou el preceptiu informe justificatiu de la 
necessitat de la seva tramitació, i pel que fa als contractes complementaris, no queda 
justificat el compliment de la totalitat dels requisits que estableix l’article 141.d de la Llei de 
contractes, per adjudicar a un mateix tercer obres complementàries sense haver d’efectuar 
una nova licitació pública. 
 
En qualsevol cas, l’execució d’aquestes obres han comportat la utilització de les modifica-
cions dels contractes i dels contractes complementaris als límits màxims establerts en la 
TRLCAP.  
 

d) Liquidació de la quarta fase de les obres 

Com es desprèn de l’acord econòmic signat per les dues parts, el maig del 2009, i rec-
tificat el gener del 2010, la liquidació de la quarta fase de les obres (i parts pendents de la 
segona fase) va ascendir a 109.707.100,55 €. No obstant això, la UTE adjudicatària va fac-
turar un total de 110.909.906,09 € en tot el període. D’acord amb el que ha manifestat l’en-
titat fiscalitzada, la diferència, d’1.202.805,54 €, correspon a l’execució d’una modificació 
contractual per urbanització que no ha estat facilitada a la Sindicatura. 
 

e) Cost final d’execució de les obres del nou hospital 

A 31 de desembre del 2010 els dos adjudicataris de les obres d’execució del nou hospital 
havien facturat un conjunt de 217.059.666,79 € per la construcció de les quatre fases. La 
diferència que presenta aquesta xifra respecte al volum total contractat, de 178.537.507,82 € 
(vegeu el quadre 26), és de 38.522.158,97 €, i correspon a la liquidació de treballs addi-
cionals, despeses per revisions de preus, liquidacions d’interessos i altres despeses ge-
nerals i indemnitzacions, conseqüència, en part, de l’allargament dels terminis d’execució 
de les obres i de la certificació amb retard de l’obra realment executada pels contractistes. 
Tanmateix, en la documentació facilitada per la Fundació no queda justificat que el retard 
de les obres fos imputable, en tots els casos, a la Fundació. 

 

 
7. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.3.B.c presentada per la Fundació. 
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2.5.3.4. Despeses finançades en el marc del conveni amb la Generalitat de 
Catalunya 

El darrer conveni de finançament de les obres de construcció i equipament del nou hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, formalitzat amb la Generalitat de Catalunya l’1 de març 
del 2008 (vegeu l’apartat 2.1.1.3), continuació dels respectius acords de Govern del 8 de 
juliol i 8 d’octubre del 2003, va ratificar el compromís del Departament de Salut d’atendre el 
pagament de les obligacions que per amortització del principal, interessos i qualsevol altra 
quantitat es derivessin del finançament de les obres. Aquestes obligacions es van estimar 
en un total de 513.317.949,00 €, ajustables en funció de la càrrega financera efectiva i el 
cost total del projecte. La Fundació es comprometia a preservar els principis de publicitat i 
concurrència en les contractacions que es derivessin de l’execució del projecte. En aquest 
conveni també es va ratificar la Comissió de Seguiment, constituïda a l’empara de l’Acord 
del 8 d’octubre del 2003, integrada per representants de la Generalitat i del mateix hos-
pital, perquè fes el seguiment del conveni. 
 
D’acord amb la informació facilitada per l’entitat, a 30 de juny del 2010, la Fundació havia 
acreditat davant de la Generalitat un volum total de despeses per obres i equipaments 
(assistencials i no assistencials) de 287.192.901,63 €, import que supera el del préstec 
sindicat formalitzat en 19.961.080,63 €. En aquest sentit, el finançament de la Generalitat 
no incloïa el cost de l’IVA de les obres, finançat directament per la Fundació.8

 
Del treball de fiscalització cal posar de manifest l’observació següent: 
 

Adjudicacions sense procediment 

La fiscalització del conjunt de les despeses del projecte de construcció acreditades per la 
Fundació ha posat de manifest que la Fundació no ha seguit, en tots els casos, els proce-
diments contractuals corresponents, d’acord amb els principis de publicitat i concurrència 
en la contractació de les despeses, i segons el que estipulen els Acords de Govern i el 
conveni signat entre el Departament de Salut, el CatSalut i la Fundació. 
 
Un conjunt de despeses, de 14.524.269,92 €, corresponents a subministraments i presta-
cions de serveis, es van finançar amb fons de l’Acord, sense que es complís el condi-
cionant d’haver estat adjudicades sota els principis de publicitat i concurrència. El des-
glossament d’aquestes despeses es presenten en el quadre 32. 
 
A més a més, les obres de la segona i tercera fase de la construcció del nou hospital, la 
liquidació de les quals va ser, respectivament, de 16.039.465,96 € i 75.145.494,48 €, s’ha-
vien adjudicat de forma directa el febrer i el novembre del 2002. 

 

 
8. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.3.4 presentada per la Fundació. 

Fascicle cinquè
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Quadre 32. Despeses finançades en el marc del Conveni amb la Generalitat, adjudicades de forma directa 

Contracte 
Data del 
contracte* Adjudicatari 

Import del 
contracte 

Import facturat  
pel tercer 

Període 
facturat 

Direcció facultativa i gestió de les obres 
del nou hospital 

23.11.2000 E. B. et altri 
Associats, SA 

1,59% s/PEM, 
IVA no inclòs

4.216.954,43 2001-2010 

Direcció executiva de les obres del nou 
hospital i redacció del programa de con-
trol de qualitat de l’obra 

23.11.2000
21.02.2002
04.10.2002 

R. R. M. SCP 1,59% s/PEM, 
IVA no inclòs

3.021.425,58 2000-2010 

Project management, coordinació i 
supervisió general 

09.09.2002 Projects & 
Facilities 
Management, SL 

- 2.194.202,00 2002-2005 

Redacció de projecte i direcció d’obra 
de la cafeteria pública i de personal del 
nou hospital 

14.02.2007 Hosteleria Euroline, 
SL 

35.738,44 35.738,44 2007 

Redacció de projecte i direcció d’obra 
de la cuina del nou hospital 

14.02.2007 Hosteleria Euroline, 
SL 

62.640,00 62.640,00 2007 

Execució del Programa de control exe-
cutiu de les instal·lacions del nou hospital 

04.04.2007 Milian Associats, 
SA 

118.285 167.521,30 2007-2009 

Subministrament de carros per safates i 
altres 

- Hosteleria Euroline, 
SL 

- 138.195,93 2009 

Redacció de projecte i direcció d’obra 
de la recollida pneumàtica de residus i 
roba, 4a fase  

31.05.2007 Envac Ibérica, SA 1.449.557,90 1.621.363,00 2007-2009 

Treballs de validació ambiental i descon-
taminació de sales d’operacions i altres 
dependències 

- Calidad Medio-
ambiental Ibérica, 
SA 

- 113.439,40 2005 

Treballs de project manager, coordinació 
del Pla de trasllat al nou hospital 

- CHC Consultoria i 
Gestió, SA 

- 104.219,25 2008-2009 

Honoraris per project management - Enginyeria i Biore-
mediació 

- 62.948,00 2008-2009 

Transport i instal·lació de transport 
pneumàtic, fase B 

- Aerocom Neumà-
tica, SL 

- 241.243,43 2008-2009 

Honoraris de coordinació de seguretat i 
salut 

- F. X i Associats - 557.577,00 2003-2010 

Subministrament de cortines per la 3a 
fase de les obres 

- Cortines Ventura - 61.560,89 2005-2006

Treballs de trasllat - Salinva, SA - 106.481,00 2004-2005 

Treballs de trasllat  Serveis, Obres i 
Manteniment, SL 

- 109.248,00 2005-2006 

Creació de nova web i formació i suport 
SAP i de portal 

- SPOC, SL - 667.867,00 2003-2004

Subministrament de mobiliari - Alravasa, SA - 562.891,78 2009 

Subministrament de cortines - Indústries BEC, SA - 68.152,56 2009 

Subministrament capçals llit - Tecnocontrol, SA - 74.979,53 2009 

Sistema dispensació roba - Boaya, SL - 207.071,60 2009

Inodors residus radioactius - Técnicas Radio-
físicas, SL 

- 128.549,80 2009 

 

 

 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia, sobre la base de la informació de contractació i comptabilitat. 
* Per a la data de contracte indicada amb un guió, no existeix contracte. 
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3. CONCLUSIONS 

Un cop analitzats els comptes anuals de l’exercici 2009 i l’activitat de la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en les diverses àrees fiscalitzades, d’acord amb els 
objectius d’aquest informe de fiscalització, esmentats en l’apartat 1.1, es formulen les ob-
servacions que s’exposen a continuació: 
 
 

3.1. OBSERVACIONS 

En aquest apartat s’inclouen les principals observacions que es desprenen del treball de 
fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau corresponents a l’exercici 2009 i de la fiscalització de la construcció del 
nou hospital. 
 

I. Estats i comptes anuals 

1) Documentació suport dels imports que componen diversos epígrafs del Balanç 

La Sindicatura de Comptes no ha tingut accés a la documentació suport de la valoració 
dels epígrafs del Balanç de la Fundació següents: béns immobles que componen l’import 
comptabilitzat dins la divisió de finques externes, i béns immobles que componen l’import 
comptabilitzat dins l’epígraf Béns del patrimoni cultural i del deute amb la Generalitat per 
l’execució d’un aval comptabilitzat en l’epígraf de Deutes a llarg termini.  

Per tant, la Sindicatura no es pot manifestar sobre la correcció del valor comptable d’a-
quests béns i del deute a 31 de desembre del 2009 (vegeu els apartats 2.1.1.1 i 2.1.2.3).  

2) Comptabilització dels acords de Govern i dels convenis per subvencions 

La Fundació ha adoptat el criteri d’enregistrar com a immobilitzat financer de l’actiu no 
corrent del balanç les aportacions de capital del CatSalut i d’altres administracions, com-
promeses en el marc d’acords de Govern i de convenis formalitzats per al finançament de 
la construcció del nou hospital i la reforma del recinte històric amb contrapartida a comptes 
del Patrimoni net i del passiu no corrent del balanç.   

D’acord amb el Pla general de comptabilitat, per poder-se comptabilitzar com un actiu, 
aquestes aportacions i subvencions haurien de tenir el caràcter de no reintegrables. En 
aquest sentit, en l’àmbit de les administracions públiques, un dels condicionants per a la 
concessió d’una aportació o subvenció és l’existència de la dotació del crèdit suficient en 
els pressupostos de cada exercici de l’entitat concedent. D’altra banda, pel que fa a les 
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subvencions per a la reforma del recinte històric, per a rebre-les caldria haver realitzat les 
obres i haver-les justificat. 

Així, doncs, en l’actiu no corrent i en els epígrafs de la contrapartida –Subvencions, dona-
cions i llegats rebuts, Reserves del Patrimoni net, i Periodificacions a llarg termini– hi ha 
comptabilitzats 485.637.755,00 €, que no haurien de constar en el balanç (vegeu els apar-
tats 2.1.1.3, 2.1.2.2 i 2.1.2.4). 
 
Els imports d’aquest comptes que consten en el Balanç de la Fundació i els que, d’acord 
amb aquesta observació, hi haurien de constar es presenten en el quadre següent: 
 
Quadre 33. Efecte en els comptes de la modificació proposada per la Sindicatura de Comptes 

Comptes 

Saldo segons la 
Fundació a 
31.12.2009 

Aplicacions al 
deure 

Aplicacions a 
l’haver 

Saldo segons la 
Sindicatura a 

31.12.2009 

Inversions financeres a llarg termini 491.744.311,65  485.637.755,00 6.106.556,65 

Subvencions Generalitat préstec sindicat 416.140.870,46 416.140.870,46  - 

Altres reserves 96.122.352,88 57.774.924,54  38.347.428,34 

Periodificacions a llarg termini 15.970.777,02 11.721.960,00  4.248.817,02 

Sumes  485.637.755,00 485.637.755,00  

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la comptabilitat de l’exercici 2009. 

 

3) Deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social 

L’import del Deute amb la Tresoreria de la Seguretat Social que la Fundació té enregistrat 
en el Balanç està infravalorat en 32.390.390,03 €. La Fundació hauria de disminuir els seus 
fons propis i incrementar l’epígraf del passiu de Deutors a llarg termini per aquesta quan-
titat (vegeu l’apartat 2.1.2.3). 
 

4) Presentació de les subvencions en el Compte de resultats 

La Fundació presenta les subvencions traspassades al resultat i vinculades al finançament 
dels interessos de les operacions de finançament en l’apartat del Resultat financer del 
Compte de resultats, quan, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de les fundacions, 
s’han de presentar en l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts traspassats al re-
sultat, del Resultat d’explotació (vegeu l’apartat 2.2.8). 
 

II. Contractació 

La Sindicatura considera que la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és 
poder adjudicador administració pública. No obstant això, la Sindicatura considera que, 
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atesos els arguments exposats en l’apartat 2.5 d’aquest informe, la Fundació, en la con-
tractació de l’exercici 2009, va actuar considerant-se poder adjudicador no administració 
pública amb la convicció fonamentada d’actuar amb ajust a dret. Per tant, la fiscalització 
de la contractació administrativa i les observacions que se’n deriven estan fetes amb el 
criteri de considerar la Fundació poder adjudicador no administració pública. 
 

5) Procediment de contractació 

Durant l’exercici 2009 la Fundació va contractar l’adquisició de mobiliari de forma fraccio-
nada mitjançant dos contractes pel procediment negociat quan per l’import hauria corres-
post licitar tota la compra mitjançant un procediment obert (vegeu l’apartat 2.5.1.a).  
 
La Fundació va adjudicar directament les contractacions de la segona i de la tercera fase 
de l’obra de construcció del nou hospital per 16.418.448,67 € i 56.496.488,38 €, respecti-
vament (vegeu l’apartat 2.5.3.2). 
 
També va adjudicar de forma directa tres contractes de rehabilitació, reforma i projecte de 
tres immobles, com a mínim, per 473.482,43 €, quan hauria correspost fer-ho per proce-
diment negociat amb publicitat en dos casos, i en el tercer, mitjançant un procediment 
negociat (vegeu l’apartat 2.5.2.a).  
 
D’altra banda, la fiscalització del conjunt de les despeses acreditades per la Fundació 
davant la Generalitat del projecte de construcció del nou hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, en el marc dels convenis de finançament formalitzats amb la Generalitat de Cata-
lunya, ha posat de manifest que no s’han complert, en tots els casos, les clàusules per les 
quals la Fundació es comprometia a preservar els principis de publicitat i concurrència 
exigits per la Llei de contractes en la contractació de les despeses finançades, per un total 
de 14.524.269,92 € (vegeu l’apartat 2.5.3.4). 
 
Al marge de l’àmbit del conveni amb la Generalitat, també es van adjudicar de forma di-
recta dos contractes més, per 161.720,55 €, quan hauria correspost fer-ho mitjançant pro-
cediments negociats amb publicitat (vegeu l’apartat 2.5.3.1.b). 
 

6) Aspectes formals 

En quatre dels deu contractes de subministraments fiscalitzats el termini per la presentació 
de les ofertes pels licitadors és inferior al previst en la normativa (vegeu l’apartat 2.5.1.b). 
 
En sis dels deu expedients de subministraments revisats la valoració feta de les propostes 
presentades no respecta els barems de puntuació establerts en els plecs de clàusules 
(vegeu l’apartat 2.5.1.c). 
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En tres dels deu expedients de subministraments no hi ha constància que es requerís als 
adjudicataris el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i en un 
d’ells alguna de les acreditacions es trobava caducada (vegeu l’apartat 2.5.1.d).9

 
En dos expedients de subministraments no hi consta la constitució de la garantia definitiva 
establerta en els plecs de clàusules (vegeu l’apartat 2.5.1.e). 
 
Quatre dels deu contractes de subministraments fiscalitzats, quatre dels nou contractes de 
projectes d’inversió fiscalitzats, i la direcció executiva de les obres de construcció del nou 
hospital no es van formalitzar mitjançant contractes escrits (vegeu els apartats 2.5.1.f, 
2.5.2.c i 2.5.3.1.c). 
 
Finalment, en tres dels nou contractes de projectes d’inversió fiscalitzats la despesa comp-
tabilitzada en l’exercici és superior a l’import adjudicat en un percentatge del 34%, del 
122% i del 29%, respectivament (vegeu l’apartat 2.5.2.b).10

 

7) Concurs d’idees per a la redacció del projecte de construcció del nou hospital 

El Jurat del concurs d’idees per a la redacció del projecte de construcció del nou hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau va acordar centrar les seves valoracions sobre tres dels cinc 
projectes seleccionats en la fase de desenvolupament d’idees, en contra del que determi-
naven les bases del concurs i la legislació aplicable (vegeu l’apartat 2.5.3.1.a). 
 

8) Adjudicació de la direcció de les obres de construcció del nou hospital 

La Fundació va adjudicar directament la direcció de les obres de construcció al mateix 
equip guanyador del concurs d’idees i redactor del projecte executiu quan aquesta adjudi-
cació no estava prevista en la licitació del concurs d’idees. Tanmateix, a criteri de la Sin-
dicatura de Comptes, la direcció de les obres no es pot considerar un projecte directament 
relacionat amb el concurs i s’hauria d’haver licitat mitjançant un procediment obert (vegeu 
l’apartat 2.5.3.1.a). 
 
La Fundació també va adjudicar de forma directa la direcció executiva de les obres i la 
prestació dels serveis de project management i de supervisió i coordinació general (vegeu 
l’apartat 2.5.3.1.b). 
 

 

 
9. Observació modificada arran de l’al·legació 2.5.1.d presentada per la Fundació. 

10. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.2.b presentada per la Fundació. 
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9) Despesa facturada 

La despesa facturada pel servei de la direcció executiva a finals de l’exercici 2010 supe-
rava en 601.802,00 € l’import que correspondria per aplicació sobre el PEM del coeficient 
previst en l’encàrrec.  
 
El contracte pels serveis de project manager no establia un preu cert, en contra del que 
determina la LCAP (vegeu l’apartat 2.5.3.1.c). 

10) Pla de finançament previst per a la primera fase d’execució de les obres del nou 
hospital 

L’oferta financera que l’adjudicatària del concurs, UTE Sant Pau, va presentar l’any 2000 al 
concurs d’adjudicació de la primera fase d’execució de les obres incloïa un pla de finança-
ment complementari en el qual es preveia la possibilitat que la UTE comprés a la Fundació 
la finca Can Masdeu amb una forquilla entre 6,9 i 8,1 M€. El plec de condicions del concurs 
no especificava els subcriteris per a la ponderació d’aquesta oferta financera (10 punts 
sobre 100), sinó que es van determinar en una sessió posterior de la Mesa de Contrac-
tació. L’exclusiva publicitat de la puntuació màxima d’aquests subcriteris d’adjudicació no 
va garantir suficientment l’objectivitat i la transparència de l’actuació administrativa. 
 
D’altra banda, la documentació facilitada per la Fundació no permet conèixer les moti-
vacions de les valoracions atorgades a cada licitador en l’esmentada oferta financera. 
 
Transcorregut el temps sense que ni la Fundació ni l’adjudicatari efectués cap de les 
actuacions urbanístiques previstes per formalitzar la compravenda, la Fundació va consi-
derar que el contracte quedava extingit, però l’empresa afectada va presentar una de-
manda contra la Fundació. El 3 de desembre del 2007 l’Audiència Provincial de Barcelona 
va dictar sentència en què manifestava que el contracte continuava vigent. 
 
L’any 2009 la Fundació es va comprometre a abonar 2.000.000,00 € en concepte d’indem-
nització a tant alçat pel desistiment de la compravenda i per la reparació pels danys i 
perjudicis causats a la propietària del dret de compra. No s’ha facilitat a la Sindicatura la 
documentació justificativa del càlcul d’aquest import (vegeu els apartats 2.2.7 i 2.5.3.2.a). 
  

11) Execució de les fases primera, segona i tercera de les obres del nou hospital 

La formalització dels contractes modificats i complementaris de la primera, segona i ter-
cera fases (anys 2005 i 2006) és posterior a la seva execució. Els expedients de les modifi-
cacions no inclouen el preceptiu informe justificatiu de la seva necessitat i, pel que fa als 
contractes complementaris, no està documentat que les actuacions que s’hi preveuen 
responguin a circumstàncies imprevistes en el projecte inicial. 
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L’execució de les obres ha comportat la utilització de les modificacions de contractes i de 
contractes complementaris als límits màxims establerts en la LCAP. En el cas de la primera 
fase de les obres, la suma dels contractes complementaris i modificats tramitats van incre-
mentar el cost de construcció inicial de la fase en un 31,8%, mentre que en el cas de la 
tercera fase, aquesta suma va incrementar el cost de construcció previst en el contracte 
primitiu en un 23,2% (vegeu l’apartat 2.5.3.2.b). 
 

12) Liquidació de les fases primera, segona i tercera de les obres del nou hospital 

El cost total per a la Fundació de les tres primeres fases de les obres va ser de 
106.989.798,38 €. Aquest import inclou 13.035.951,85 € per l’allargament dels terminis 
d’execució, la certificació amb retard de l’obra realment executada i per liquidacions d’inte-
ressos, revisions de preus i indemnitzacions, que la Fundació va acceptar liquidar ínte-
grament a la UTE Sant Pau.  
 
La clàusula dotzena de l’acord de la liquidació de les fases primera i tercera i de la 
resolució de la segona fase, signat entre la Fundació i la UTE el 14 de juliol del 2006, es-
tableix que ambdues parts declaraven, explícitament, que, excepte pel que feia als re-
passos pendents i a les quantitats reconegudes amb pagament ajornat, no tenien res més 
que demanar ni reclamar per cap concepte, donant-se aquestes fases totalment per sal-
dades i pagades. Aquesta liquidació es quantificava en 9.929.284,04 €. 
 
Tanmateix, també el 14 de juliol del 2006, la UTE i la Fundació van signar una addenda a 
aquest acord de resolució i liquidació en la qual la Fundació acordava pagar la quantitat 
de 3.106.667,81 € a la UTE. D’acord amb el text de l’acord, aquesta quantitat inclou 
2.616.925 € en concepte d’acord indemnitzatori per rescissió anticipada del contracte 
vigent, incloent-hi el lucre cessant, la valoració del truncament d’expectatives de negoci i la 
compensació per inversions realitzades per la UTE, a amortitzar anticipadament en motiu 
de la rescissió. La indemnització resulta de l’aplicació d’un percentatge sobre el PEM con-
tractat i no executat. 
 
Pel que fa a la reclamació d’interessos, la LCAP estableix l’obligació de l’Administració, en 
cas de retard en les seves obligacions de pagament, d’abonar al contractista els interes-
sos de demora i la indemnització pels costos de cobrament, però no preveu la reclamació 
d’interessos per la diferència entre l’obra realment executada i la certificada, com es dóna 
en aquest cas. 
 
Les fases primera i tercera de les obres del nou hospital finalitzen amb un retard d’almenys 
tres anys respecte del termini previst. La Sindicatura no ha pogut obtenir una explicació 
suficient del motiu d’aquests endarreriments ni si aquests haurien pogut donar lloc a l’apli-
cació de les penalitats previstes en les clàusules contractuals o, si més no, a la presa en 
consideració per part de la Fundació de possibles demores en el compliment dels terminis 
previstos per causes imputables al contractista (vegeu els apartats 2.5.3.2.c i 2.5.3.2.d). 
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13) Adjudicació de la quarta fase de les obres d’execució del nou hospital 

La UTE DA, adjudicatària de l’execució de la quarta fase de les obres del nou hospital, va 
presentar una oferta econòmica al concurs convocat, de 49.566.728,32 €, que constituïa 
una baixa temerària del 23,6% respecte al preu de licitació. No obstant això, l’adjudicatari 
va constituir una garantia definitiva del 10% del pressupost del contracte, quan, d’acord 
amb la clàusula 8.2 dels Plecs de condicions que regien el procediment de contractació, al 
presentar la proposta en baixa temerària s’hauria d’haver constituït la garantia pel 20% del 
pressupost.11

 

Posteriorment, el preu del contracte es va formalitzar en 58.828.532,26 €, superior en 
9.261.803,94 € a l’oferta que va presentar la UTE a la licitació. Aquest import correspon a 
l’adjudicació directa a aquest empresari dels treballs de la segona fase de l’obra que la 
UTE Sant Pau va deixar pendents d’executar. Tanmateix, a aquella data, la UTE va valorar 
les obres de la segona fase pendents d’executar en 14.631.422,52 €. Aquest import va ser 
acceptat per la Fundació. 
 

Amb posterioritat a la signatura del contracte, la Fundació va aprovar el pressupost dels 
treballs pendents d’executar de la segona fase presentat per la UTE. En la liquidació de la 
quarta fase hi consten aquests treballs addicionals no inclosos en el contracte valorats en 
6.932.149,97 € (vegeu els apartats 2.5.3.3.a i 2.5.3.3.b). 
 

14) Execució de la quarta fase de les obres d’execució del nou hospital 

El juliol del 2009, un cop exhaurit el termini d’execució previst en el contracte primitiu, les 
dues parts signants van formalitzar una modificació contractual sense incloure el preceptiu 
informe justificatiu de la necessitat de la seva tramitació, i deu contractes complementaris 
més, que la Sindicatura posa en dubte que responguin a circumstàncies imprevistes en el 
projecte inicial per poder ser considerades, d’acord amb la LCAP, obres complementàries. 
El total de l’import d’aquests onze contractes, 25.731.136,45 €, representa una desviació 
del preu de contracte inicial de la quarta fase del 43,7% (vegeu l’apartat 2.5.3.3.c). 
 

15) Liquidació de les obres de construcció del nou hospital 

La liquidació de la quarta fase de les obres (i parts pendents de la segona fase) va 
ascendir a 110.909.906,09 €. Aquest import és superior a l’acord econòmic de liquidació, 
de 109.707.100,55 €, formalitzat entre les parts el mes de maig del 2009, rectificat el mes 
de gener del 2010, atès que inclou l’execució d’una modificació contractual per urbanit-
zació que no ha estat facilitada a la Sindicatura (vegeu l’apartat 2.5.3.3.d).  

 

 
11. Paràgraf modificat arran de l’al·legació 2.5.3.B.a presentada per la Fundació. 
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A 31 de desembre del 2010, els dos adjudicataris de les obres d’execució del nou hospital 
havien facturat 217.059.666,79 € per la construcció de les fases primera, segona, tercera i 
quarta. La diferència que presenta aquesta xifra amb el volum total contractat, 
178.537.507,82 € (vegeu el quadre 26), de 38.522.158,97 €, correspon a la liquidació de 
treballs addicionals, despeses per revisions de preus, liquidacions d’interessos i altres 
despeses generals i indemnitzacions, derivades, principalment de l’allargament dels ter-
minis d’execució de les obres (vegeu l’apartat 2.5.3.3.e). 

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès en data 10 d’octubre de 2012 al president del Patronat de la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a donar compliment al tràmit d’al·legacions. El 
representant legal de la Fundació va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, 
quedant el termini ampliat fins al 2 de novembre de 2012. 
 
A continuació es transcriuen les al·legacions presentades. La documentació annexa, a la 
qual es refereixen algunes de les al·legacions, no ha estat reproduïda i s’ha dipositat a 
l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
 

 
A LA SINDICATURA DE COMPTES 

 
En Josep Ramon Pérez i Sánchez amb DNI nº [...], i que actua en nom i representació 
de la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, com 
Administrador de Torn de la Molt Il·lustre Administració de la FUNDACIÓ PRIVADA 
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, com millor en Dret procedeixi, 
compareix i DIU:  
 
I.- Que en data 10 d’octubre de 2012 s’ha notificat a la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL 
DE LA SANTA CREU I SANT PAU (en endavant indistintament com Hospital, Fundació 
o FP) el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització nº 40/2010-C 
“Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercici 2009”, atorgant-se un 
termini de 15 dies naturals per tal de presentar al·legacions que es considerin adients. 
 
II.- Que en data 22 d’octubre de 2012, i a petició expressa de la FP, la Sindicatura de 
Comptes ha notificat a la FP carta mitjançant la qual es concedeix l’ampliació de 
l’esmentat termini d’al·legacions per un altre addicional de 7 dies que finalitza el 2 de 
novembre de 2012.  
 
III.- Que d’acord amb el tràmit conferit i dins del termini atorgat a l’efecte es formulen 
les següents: 
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AL·LEGACIONS 
 
2.2.7 Altres resultats  
 
Pel que fa a la documentació de suport de la qualificació de l’import acordat per 
liquidar el contracte, és convenient fer les següents precisions. 
 
Mitjançant sentència del Jutjat de primera instància de data 6.06.2007, confirmada 
per l’Audiència Provincial en data 3.12.2007, es va estimar la demanda, decretant la 
vigència del contracte a favor del seu titular SANT LLÀTZER I CAN MASDEU 
PROMOCIONS, SL . 
 
Davant d’aquest situació la Fundació, només tenia dues alternatives:  
 
Donar compliment al contracte, i finalment vendre la finca de Can Masdeu per un 
preu que s’establia entre 6,9 M€ i 8,1 M€, segons l’edificabilitat de la finca que 
resultés del desenvolupament del pla urbanístic.  
 
O negociar amb SANT LLÀTZER I CAN MASDEU PROMOCIONS, SL la resolució 
pactada del contracte. 
 
Es va optar per la segona opció, arribant a l’acord següent: 
 
La Fundació abonaria a GRUP MED CORPORATIU SAU, que s’havia subrogat en els 
drets i obligacions del contracte, la quantitat de 2.000.000 € en concepte d’indemnit-
zació pel desistiment del contracte i per la reparació pels danys i perjudicis causats 
per la resolució i extinció del contracte.  
 
L’esmentada xifra va ser fruit d’una llarga negociació amb la titular del contracte, que 
va fer valer els seus drets emparats per la resolució judicial. 
 
És evident que per fixar el preu final Grup Med Corporatiu SAU, va buscar resca-
balar-se dels costos que la operació li havia causat. Pel que fa a la Fundació es va 
tenir en compte el valor de mercat estimat de la finca de Can Masdeu. Així es van 
demanar dues taxacions.  
 
La Taxació realitzada en el mes de març de 2008 per l’empresa ICG INTERVALOR 
CONSULTING GROUP, S.A., va valorar la finca en 29.474.784,00 €.  
 
La Taxació realitzada en el mes d’agost de 2008 per l’empresa ICG IVERTASA, 
Sociedad de Tasación, va valorar la finca en 28.360.809,00 €.  
 
Per tant tenint en compte el valor de la finca i que l’execució del contracte suposava 
la venda de Can Masdeu per un preu que s’establia entre 6,9 M€ i 8,1 M€, segons 
l’edificabilitat de la finca, es va considerar després d’una llarga negociació acceptar 
l’oferta de 2 M€, per recuperar la finca. 
 
Als efectes oportuns s’aporten sota Document nº 1 i Document nº 2 les esmentades 
taxacions. 
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2.5. CONTRACTACIÓ 
 
PRÈVIA.- NIVELL DE SUBJECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU A LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 
Amb caràcter previ a analitzar les observacions que es recullen al punt 2.5. del 
projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes en relació amb alguns dels contrac-
tes formalitzats per la FP, considerem que és necessari fer referència a la qüestió 
relativa al nivell de subjecció d’aquesta entitat al Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (en endavant TRLCSP).  
 
En aquest sentit al punt 2.5. de l’esmentat projecte d’informe es disposa que la Sindi-
catura interpreta que les fundacions han de ser considerades como un poder adju-
dicador administració pública per quant poden ser integrades dins de la categoria 
d’entitat de dret públic definida a l’article 3.2.e) de la referida norma. 

Tanmateix, al projecte d’informe s’afegeix, pel que fa a les contractacions que han 
estat objecte de fiscalització, que “No obstant això, atesos els arguments anteriors la 
Sindicatura també considera que la Fundació privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau va actuar durant l’exercici 2009, pel que fa a la contractació, sota la 
convicció fonamentada d’actuar amb ajust a dret, atesa la interpretació majoritària 
per part de la doctrina jurídica. Per tant, la fiscalització de la contractació adminis-
trativa i les observacions que se’n deriven estan fetes sota el criteri de considerar a la 
Fundació poder adjudicador no administració pública.”  
 
Dit l’anterior i sens perjudici que el criteri de la Sindicatura ha estat el de considerar a 
la FP com a poder adjudicador no Administració Pública pel que fa a les contrac-
tacions que han estat objecte de revisió, es considera necessari posar de manifest 
que aquesta Fundació ha de ser qualificada als efectes de la subjecció al TRLCSP 
com un poder adjudicador no Administració també pel que fa referència a les 
contractacions que s’han formalitzat durant els anys 2010 fins l’actualitat i també, 
òbviament, per aquells contractes que es duguin a terme per la FP en el futur.  
 
A tal efecte adjuntem al present escrit com a Document nº 3 dictamen realitzat pel Dr. 
Joaquín Tornos Mas, Advocat i Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de 
Barcelona en data 16 de juliol de 2009, que en el seu punt quart, després de realitzar 
un anàlisi exhaustiu de la naturalesa, organització i activitat que desenvolupa aquesta 
fundació es conclou que la FP no pot ser considerada Administració Pública al no 
poder ser inclosa dins de cap de les categories establertes a l’article 3.2. del 
TRLCSP. Dins de l’esmentat punt del dictamen s’argumenten els motius pels quals 
aquesta fundació ha de ser catalogada com un poder adjudicador no administració 
pública al trobar-se integrada dins de la lletra b) de l’article 3.3 del TRLCSP. 
 
Exposat l’anterior, i d’acord amb els fonamentats raonaments que es recullen al 
dictamen emès pel Dr. Joaquín Tornos Mas, aquesta fundació interpreta que ha de 
ser considerada com un poder adjudicador no administració pública al incloure’s 
dins de la categoria d’entitats establerta a l’article 3.3.b) del TRLCSP, i, per aquest 
motiu ha de ser aquest el nivell de subjecció al que s’han de sotmetre les contracta-
cions que ha dut a terme i aquelles que celebri aquesta entitat en un futur.  
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Com a comentari preliminar a la redacció de les al·legacions a l’informe, cal tenir en 
consideració uns fets que marquen el desenvolupament de l’execució de les obres 
del Nou Hospital. 
 
1) La variabilitat de les necessitats assistencials lligades a la zona d’influència i a la 
seva població de referència han generat modificacions substancials en el propi pla 
funcional de l’edifici i això ha provocat que l’equip redactor del projecte i director de 
les obres ha hagut d’anar incorporant aquestes variacions cosa que ha provocat la 
generació de múltiples modificacions al projecte i a l’obra 
 
2) Per altra banda, durant el període de disseny i construcció de l’edifici (1999-2010) 
la Direcció ha anat prenent decisions respecte a la incorporació de nova tecnologia 
mèdica amb els requeriments d’espais i instal·lacions que aquesta necessitava. 
Aquest aspecte era difícil de preveure en el moment de la redacció del projecte 
original. La tecnologia mèdica és un dels sectors amb més ràpida obsolescència i 
per tant, els equips tenen una curta vida, cosa que fa difícil preveure quina tecnologia 
estarà vigent en els propers anys. 

3) Durant aquest període en el que els contractes de redacció de projecte i/o d’exe-
cució d’obres estaven vigents, la pròpia normativa aplicable a condicionants tècnics 
de l’Hospital ha sofert importants variacions (com per exemple, les condicions 
ambientals dels quiròfans). Per tant, per no incórrer en la inauguració d’unes infraes-
tructures que des del primer moment ja serien obsoletes pel que fa al compliment 
normatiu, es va adaptar en tot moment el projecte i l’obra a aquestes noves norma-
tives, ocasionant repetides modificacions. 
 
4) Un altre punt important generat per l’obsolescència d’una infraestructura existent, 
va ser el rebre la notificació de la caducitat normativa i per tant la seva autorització de 
l’antic heliport del recinte. Donat que la infraestructura heliportuària de Sant Pau es-
tava inclosa dins el pla general d’Heliports de Catalunya amb finalitats sanitàries 
elaborat pel CatSalut, va ser necessari el dissenyar i construir un nou heliport adaptat 
a la normativa vigent. 
 
5) L’edifici i la programació inicial de les obres es va planificar per ser construït de 
forma progressiva en fases, començant per la primera, seguit de la segona, la tercera 
i finalitzant amb la quarta, sense obertures parcials. Això requeria enderrocar prè-
viament uns edificis existents amb activitat assistencial. Inicialment es va pensar que 
aquesta activitat s’hauria de traslladar a altres centres però això no va ser possible en 
la seva totalitat i va provocar que es prioritzés la fase 3 en detriment de la 2 i que es 
realitzés una obertura parcial l’any 2003. Com a conseqüència, es van derivar impor-
tants retards i canvis de planificació. 
 
Tots aquests canvis estratègics van provocar que la finalització total del nou edifici es 
retardés en el temps i com a conseqüència l’Hospital de Sant Pau patia l’envelliment 
de les infraestructures modernistes que any rere any ocasionaven nombrosos pro-
blemes i situacions d’alt risc. L’any 2004, durant unes obres de restauració d’una 
cúpula del pavelló de la Mercè aquesta es va esfondrar ocasionant nombrosos danys 
materials i personals a usuaris de l’Hospital. Altres casos com la desocupació d’una 
part del Pavelló de Montserrat, un altre dels menjador de personal o de la unitat de 
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crítics, feien veure les necessitats de traslladar-se quan abans al nou edifici. Això 
condicionava la presa de decisions de la Fundació i dels organismes de seguiment. 
  
Com a conseqüència d’aquests aspectes remarcats aquí, l’obra va patir importants 
canvis en la planificació que es va veure altament modificada respecte a la contrac-
tada. Com és sabut, les obertures parcials provoquen l’acceleració de treballs en les 
àrees corresponents però al mateix temps la desacceleració d’altres parts de l’obra. 
Com a conseqüència sempre es produeix un endarreriment global així com l’aparició 
de nombrosos canvis a l’obra i com a conseqüència els modificats i contradictoris. 
Un exemple clar és l’avançament de la tercera fase per davant de la segona amb les 
conseqüències de temps i cost que això va suposar. 
  
Al mateix temps, la revisió periòdica del Pla Funcional global va ocasionar necessitats 
no previstes en l’inici del projecte ja que no eren contemplades en el Pla Funcional 
inicial amb el que es va licitar tant el projecte com l’obra. Àrees com l’oftalmologia no 
eren previstes de que estiguessin dins del Nou Hospital la qual cosa va generar un 
complementari per encabir aquesta nova necessitat. Altres casos, com per exemple 
la construcció d’un nou arxiu d’històries clíniques van sorgir degut a l’alentiment en la 
incorporació de la tecnologia prevista de digitalització d’històries clíniques.  
  
En altres ocasions era el propi model de funcionament d’àrees específiques el que va 
condicionar el disseny d’aquestes. Àrees com els laboratoris, la farmàcia, els entorns 
de la cuina i els espais de radiologia no disposaven d’un pla funcional concret en el 
moment de la licitació de l’obra. Això va provocar que el propi projecte, en el moment 
de ser redactat i per manca de definició funcional d’aquestes àrees no les va incor-
porar més enllà d’una previsió d’espais. Paral·lelament al avanç de les obres, les co-
missions assistencials corresponents varen anar generant tant els models de funcio-
nament com els conseqüents plans funcionals d’aquestes àrees. Només quan 
aquests models varen ser aprovats, l’equip redactor del projecte va poder elaborar 
els corresponents projectes complementaris corresponents a aquestes àrees. Com ja 
s’ha explicat anteriorment, les obres corresponents a aquests complementaris pel fet 
d’estar dins dels espais físics de l’edifici i dels elevats condicionants d’interferències 
amb les instal·lacions i amb el propi desenvolupament de l’obra feien pràcticament 
impossible que poguessin ser executades per contractistes diferents al principal 
sense que això provoques nombrosos i elevats inconvenients a l’avanç previst de les 
obres. 
  
Cal fer especial atenció en què durant tot el procés d’obra es va estar revisant el Pla 
Funcional per tal de ser adaptat a les necessitats assistencials i tecnològiques can-
viants. Nombroses comissions internes de l’hospital seguien l’evolució de les obres al 
mateix temps que sol·licitaven modificacions per tal de millorar la funcionalitat, 
adaptar-se a la normativa vigent en tot moment i complir amb totes les expectatives 
assistencials. En la majoria d’aquests casos, els canvis sobre el projecte previst i 
adjudicat generaven el propi modificat i en altres casos la necessitat de projectes 
complementaris, com ja s’ha comentat. 
  
Per últim mencionar l’afecte negatiu generat durant tot el procés de l’obra com a 
conseqüència de les obertures parcials d’espais. Aquestes varen anar sempre condi-
cionades a garantir el servei assistencial que va prestar de forma ininterrompuda 
l’Hospital sense que es veiés en cap any afectada, ni la seva capacitat assistencial ni 
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la seva qualitat pel fet de trobar-se immersos en un procés de construcció d’un nou 
hospital. Tan sols l’any 2009 i degut al trasllat de la major part de l’activitat a les 
noves instal·lacions va provocar una lleu disminució de l’activitat assistencial.  
 
A finals de l’any 2003 es va fer la primera inauguració parcial d’una part de la primera 
fase del Nou Hospital. L’any següent, el 2004, es varen posar en marxa els hospitals 
de dia i dos dels 18 quiròfans previstos. A partir d’aquestes dues dates, s’inicia la 
construcció de l’última part de l’hospital (les fases 2 i 4). L’activitat assistencial es va 
veure desdoblada en dues infraestructures, els antics pavellons i les noves àrees del 
Nou Hospital, i entremig d’aquestes la construcció de la part més voluminosa de tota 
l’obra (les unitats d’hospitalització de la 4arta fase). Durant tot aquest període i fins al 
tancament total dels antics pavellons modernistes, la Direcció de l’hospital va utilitzar 
dues infraestructures amb els nombrosos inconvenients que això provocava tant per 
la seguretat dels pacients i professionals, com pel correcte desenvolupament de les 
obres en execució. 
 
Aquestes obertures parcials d’espais no només varen provocar alteracions en la pla-
nificació global sinó que comportaven nombroses actuacions provisionals lligades a 
la seguretat dels pacients i dels professionals que comportaven modificacions tant al 
propi projecte com a la seva priorització de tasques, així com increments del cost de 
l’obra ocasionats majoritàriament per necessitats vinculades a garantir en tot moment 
la qualitat i la màxima activitat assistencial possible, objectius tots ells prioritaris 
per l’Hospital de Sant Pau. 
 
 
2.5.1. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
 
En aquest punt del projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes es fan unes 
observacions en relació amb els contractes de subministrament tramitats per la FP 
durant l’exercici 2009. A continuació es dóna resposta a les referides observacions: 

 
a) Utilització de procediment negociat amb publicitat als contractes de subminis-

trament de mobiliari del vestíbul principal i del vestíbul planta primera del Nou 
Hospital. 

 
En aquest punt del projecte d’informe de la Sindicatura es manifesta que donat que 
l’import total d’aquests dos contractes de subministrament superava la quantia de 
100.000.- € i atesa la data d’adjudicació dels mateixos s’haurien d’haver tramitat 
ambdós en un sol procediment obert.  
 
En aquest sentit cal assenyalar que els dos contractes de subministrament abans 
esmentats es van tramitar mitjançant procediment negociat amb publicitat al perfil del 
contractant. D’aquesta manera, tal i com es va preveure a la clàusula segona del Plec 
de Clàusules Particulars, van poder presentar oferta les empreses que tenien plena 
capacitat jurídica i d’obrar i que desenvolupessin una activitat relacionada amb l’ob-
jecte contractual. Així mateix, figura a dits expedients l’anunci de licitació que es va 
inserir al Perfil del Contractant de la FP.  
 
En conseqüència, s’ha de posar de manifest que tot i que aquests dos procediments 
contractuals per la seva tipologia i data d’adjudicació s’haurien d’haver tramitat mit-
jançant un sol procediment obert, es va complir en ambdós el principi de publicitat i 
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concurrència que ha de concórrer en aquest tipus de procediment. Per tant, com 
succeeix a les contractacions que es tramiten per procediment obert, als contractes 
de subministrament de mobiliari del vestíbul principal i del vestíbul planta primera del 
Nou Hospital van poder presentar oferta totes aquelles empreses que ho van con-
siderar oportú en publicar-se les licitacions d’aquesta entitat al Perfil del Contractant 
de la FP.  
 
Subsidiàriament també s’ha de tenir en compte que per determinar si s’ha produït un 
fraccionament de l’objecte del contracte considerem imprescindible aclarir què con-
sidera “objecte del contracte” i “fraccionament de l’objecte” la Llei 30/2007 de Con-
tractes del Sector Públic (en endavant LCSP) tot basant la nostra argumentació en els 
diferents anàlisis que han fet les Juntes Consultives, tant estatal com autonòmiques, 
respecte d’aquest tema. 
 
En primer lloc, la definició d’objecte del contracte la trobem a l’article 74.1 LCSP 
(vigent en el moment d’aprovar i publicar la licitació) en quan diu: 
 
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 
 
Respecte del fraccionament de l’objecte trobem, a l’apartat segon d’aquest article, el 
següent: 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mis-
mo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adju-
dicación que correspondan. 
 
No es considerarà fraccionament de l’objecte del contracte, d’acord amb l’apartat 
tercer de l’article 74: 
 
3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debi-
damente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una 
de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de 
utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo 
exija la naturaleza del objeto. 
 
Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a 
integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el Artículo 6, cuando dichas 
prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución sepa-
rada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación. 
 
Dels punts transcrits s’ha d’entendre, en primer lloc, tal i com es recull en l’informe de 
la Junta Consultiva de Contractació Estatal, informe 69/2008 de 9 de març, que: 
 
La LCSP admet que l’objecte del contracte es pugui fraccionar i dividir en lots les 
diferents parts de la prestació sempre i quan siguin susceptibles d’utilització o aprofi-
tament per separat i constitueixin per si mateixes una unitat funcional. Per tant, s’ad-
met la possibilitat de que parts d’una prestació puguin ser tractades separadament, 
des del punt de vista contractual, quan compleixin els dos requisits esmentats i atès 
això, amb més raó s’haurà d’admetre que siguin objecte de contractació separada 
dues prestacions que no formen per si mateixes una unitat. 
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I, en segon lloc, continuant amb l’argumentació de la Junta en el mateix informe que: 
 
“La finalitat última de la Llei no és agrupar artificialment en un sol contracte diverses 
prestacions de diferent o idèntica naturalesa sinó impedir el frau de llei tendent a 
evitar l’aplicació dels preceptes que regulen els procediments obert o negociat o les 
exigències de publicitat en el Diari Oficial de la Unió Europea. Per això, no ha d’inter-
pretar-se aquest precepte com una obligació d’integrar en un sol contracte dos o 
més prestacions encara que siguin similars i puguin executar-se de forma conjunta, si 
entre elles no existeix un vincle operatiu i és perfectament possible no només 
contractar-les per separat sinó fins i tot la seva explotació en forma independent”. 
 
En conclusió: no podran contractar-se per separat prestacions que s’integrin en un 
sol objecte per raó de la seva pròpia naturalesa o perquè considerades conjuntament 
serveixen a la funcionalitat de la prestació contractual, que no podria aconseguir-se 
si no concorreguessin totes elles. Mentre que, sí poden ser objecte de contractació 
independent aquelles prestacions que, encara essent de naturalesa similar, no 
tinguin entre si una unitat funcional de la qual es derivi la impossibilitat de contractar 
l’una sense l’altra. 
 
En aquest mateix sentit, s’ha pronunciat la Junta de Contractació d’Andalusia –
informe 9/2009- en quan diu 
 
“Existe fraccionamiento del objeto de contrato siempre que se divida éste con la fina-
lidad de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adju-
dicación correspondiente, y ello, aunque se trate de varios objetos independientes, si 
entre ellos existe la necesaria unidad funcional u operativa. Correlativamente no exis-
tirá fraccionamiento siempre que se trate de diversos objetos que no estén vincu-
lados entre sí por la citada unidad.” 
 
O la Junta estatal de contractació en el seu informe 57/2009 en quant diu: 
  
Es posible la contratación por separado de prestaciones que tienen individualidad 
propia siempre que no se encuentren vinculadas entre sí por vínculos funcionales u 
operativos, de tal forma que la ejecución y explotación de una o varias de ellas no 
sea necesaria para la ejecución y explotación de cualquiera de las demás. 
 
Vist això, i aplicat al cas concret, haurem d’analitzar si l’objecte dels dos contractes, 
forma algun tipus d’unitat funcional o operativa amb l’objecte d’un altre contracte o si 
constitueix per si mateix una unitat que es pot explotar de forma independent atès 
que busca satisfer una finalitat pròpia. 
 
El vestíbul principal, entrada pel carrer Sant Quintí, aglutina els serveis de restauració 
(cafeteria) i informació, sense que tingui una utilitat assistencial (la part assistencial 
es troba retirada i es va moblar amb material propi del servei al que es destinava).  
 
La planta 1 del vestíbul, entrada pel carrer Mas Casanovas, agrupa la part de con-
sultes externes, auditori (ús exclusiu de l’hospital) i el servei d’admissions de l’hos-
pital, per tant es destina a una funció pròpiament assistencial. 
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Aquesta informació es dóna a efectes de justificar que les dues plantes estan des-
tinades a una utilitat diferent i pròpia, el que s’acredita, a més a més, pel fet que es 
van inaugurar en fases diferents i això atès que, no es troben vinculades per una 
unitat funcional que faci necessària la contractació conjunta per perfeccionar el seu 
objecte. 
 
D’altra part, també s’acredita que cadascun d’aquests espais es pot explotar de for-
ma individualitzada, atès que, tal i com s’ha dit, van entrar en funcionament per 
separat sense que aquest fet repercutís en l’activitat assistencial de l’hospital, és 
més, en cas de ser necessari, es podria arribar a tancar el vestíbul principal, sense 
que això repercutís en l’activitat del vestíbul de la planta 1. 
 
En conclusió, si la premissa bàsica per a detectar el fraccionament de l’objecte del 
contracte és que les prestacions constitueixin una unitat operativa o funcional i, atès 
que, l’objecte del contracte està íntimament lligat a l’espai que s’ha de moblar, hau-
rem de tenir en compte les característiques d’aquests dos espais per determinar si 
formen una unitat funcional, el que, com ja s’ha argumentat, no es produeix en el cas 
concret atès que, l’execució o no d’un dels contractes, no incideix en el correcte 
funcionament de l’altre, amb el que no ens trobaríem davant d’un fraccionament de 
l’objecte del contracte. 
 
És més, la licitació conjunta dels dos contractes podria haver estat contraproduent 
pels propis licitadors atès que, un canvi en l’ús de qualsevol dels dos espais hagués 
donat lloc a la resolució de la part del contracte destinada a moblar aquell espai, el 
que, considerant que el preu ofert pels licitadors es fa en funció del benefici previst, 
hagués pogut originar un desequilibri econòmic en el contracte. 

b) Termini de presentació de les ofertes. 
 
En aquest punt del projecte d’informe es manifesta que als contractes de subminis-
trament que s’identifiquen amb les lletres a), b), e) i f) del quadre 24 (foli 38) no es va 
complir el termini de presentació d’ofertes establert a l’article 143 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (actual article 159 del TRLCSP).  
 
En relació amb aquesta qüestió s’ha de dir que, en virtut del previst a l’article 143 de 
la LCSP, el termini de presentació d’ofertes en els cas dels referits contractes era de 
40 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió 
Europea, per quant en aquestes quatre licitacions es va publicar l’anunci per mitjans 
electrònics i els licitadors van tenir accés als plecs i documentació complementària 
que es van inserir al perfil del contractant de la Fundació. 
 
Dit això, si bé és cert que en aquestes quatre licitacions no es va respectar íntegra-
ment l’esmentat termini mínim de quaranta dies, es va atorgar als licitadors un termini 
superior als 20 dies per presentar oferta. Per la tipologia de contracte de subminis-
trament i per l’escassa complexitat de l’oferta a presentar es va considerar que 
aquest era un termini suficient perquè les empreses que ho desitgessin poguessin 
presentar la seva proposició. Considerem que constitueix una evidència d’aquest fet 
que cap empresa va presentar una al·legació o va impugnar aquesta licitació com a 
conseqüència del termini atorgat per a la presentació de les ofertes. 
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c) Valoració de les propostes. 
 
Es manifesta en aquest apartat del projecte d’informe que als informes de valoració 
de les ofertes d’aquells contractes que s’identifiquen amb les lletres a), b), c) e) f) i 
i) del quadre 24 no es van respectar els barems de puntuació establerts en el plec 
de clàusules o es van fer les valoracions amb un detall que no constaven a dits 
plecs. 
 
A aquest respecte, cal assenyalar que a cadascun dels informes de valoració dels 
contractes abans esmentats es van puntuar les ofertes d’acord amb els tres criteris 
que figuraven als plecs (Valoració econòmica, valoració tècnica de l’equip i qualitat 
tècnica del proveïdor i servei postvenda).  
 
Per tant, en la valoració per l’adjudicació d’aquests contractes no es van introduir 
nous criteris sinó que es van detallar i desenvolupar aquells que ja estaven establerts 
al plec de clàusules particulars. 
 
Als informes de valoració de les ofertes es van introduir alguns aspectes que resul-
taven de les pròpies ofertes presentades per les empreses, però sense que aquesta 
circumstància tingués una incidència en la puntuació rebuda per les empreses licita-
dores.  

 
d) Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Segons el previst en aquest punt del projecte d’informe, als expedients dels con-
tractes de subministrament corresponents a les lletres a), b), c), f) i i) del quadre 24 
no hi consten els certificats acreditatius de les obligacions tributàries amb la Gene-
ralitat de Catalunya i amb la Seguretat Social. De conformitat amb l’establert a l’article 
135 de la LCSP (actual article 151 del TRLCSP) aquests certificats únicament són 
exigibles a l’empresa que hagués estat proposada com a adjudicatària. 

Cal assenyalar que els esmentats certificats sí que consten als expedients relatius al 
contracte de subministrament d’equips per al servei de pediatria (f) i al contracte de 
subministrament de 24 desfibril·ladors (i). A tal efecte s’acompanyen al present escrit 
com a Documents 4 i 5 els certificats de compliment de les obligacions tributàries 
amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.  
 
Pel que respecta als contractes de subministrament detallats a les lletres a), b) i c) 
del quadre nº 24 del projecte d’informe si bé és cert que no figuren en aquests 
expedients els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Se-
guretat Social, no es pot obviar que al plec de clàusules particulars (clàusula setena) 
d’aquestes contractacions es va demanar com a requisit per presentar oferta que es 
presentés una declaració responsable en la que s’afirmés, entre altres qüestions, que 
es complia amb aquestes obligacions. Conseqüentment a través de la petició d’a-
questa declaració es va donar compliment al requisit previst a l’article 130 de la LCSP 
(actual article 146 del TRLCSP). Sota el nostre punt de vista el fet d’haver-se sol·licitat 
l’esmentada declaració resta rellevància al fet que no constin dins de l’expedient els 
certificats d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
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e) Constitució de les garanties definitives  
 
Segons el previst en aquest punt del projecte de l’informe, a l’expedient del contracte 
de subministrament de mobiliari clínic i assistencial (a), fase 2 i del contracte de 
subministrament d’equips per al servei de pediatria (f) no figura la garantia definitiva 
la constitució de la qual es trobava prevista als plecs ni tampoc l’exempció con-
cedida per la fundació.  
 
Si bé és cert que com es diu al projecte d’informe de la Sindicatura al plec d’aquests 
contractes es preveia la constitució de garantia definitiva, s’ha de tenir en compte 
que la constitució d’aquest tipus de garanties és potestativa pel que fa als contractes 
que duen a terme les entitats que no tenen la consideració d’Administració Pública, 
en virtut del previst a l’article 92 de la LCSP (actual article 107 del TRLCSP). 
 
Atesa la tipologia de contracte de subministrament i el termini de lliurament que era 
molt curt en ambdós contractes es va considerar que no era necessària la constitució 
de la garantia definitiva, tot i que assumim que s’hauria d’haver emès el corresponent 
informe en el que s’argumentés l’exempció de la garantia definitiva en aquest cas en 
el que la seva constitució es va preveure al plec. 

 

f) Formalització dels contractes  
 
Es posa de manifest en aquest apartat del projecte d’informe de la Sindicatura que 
no consta la formalització del contracte en aquells subministraments detallats a les 
lletres b), e), f) i i) del quadre 24 (foli 38).  
 
Cal assenyalar que en aquest cas les condicions del contracte es trobaven ben defi-
nides al plec de clàusules particulars en el que s’establia, entre altres aspectes rela-
tius a les fases d’efectes i extinció del contracte, el termini de lliurament del submi-
nistrament, les sancions i penalitats en cas d’incompliment, l’acta de recepció, les 
condicions de pagament, el termini de garantia i les prerrogatives de la FP en relació 
amb aquests contractes.  
 
Així mateix, tal i com es diu al projecte d’informe, en aquests quatre expedients 
consta un full de comanda del subministrament en el que es detallen les caracte-
rístiques del subministrament. A l’esmentada comanda s’establia que en el moment 
de fer l’entrega del producte s’havia de lliurar, en el seu cas, la fitxa tècnica descrip-
tiva del producte, el certificat d’homologació, el manual d’ús tècnic i d’usuari i els 
documents de posta en marxa.  
 
També hem de posar de manifest que, per una part, d’acord amb l’article 27 de la 
LCSP del sector públic (vigent en el moment de licitar els expedients als que es fa 
esment en l’informe), la perfecció dels contractes es produeix amb l’adjudicació 
definitiva del mateix, no amb la formalització del contracte (aquest canvi es va operar 
amb l’entrada en vigor de la Llei 34/2010) i que, per una altra, d’acord amb l’article 
175 de la LCSP, no serà d’aplicació als poders adjudicadors no administració 
pública, l’article 140 de la LCSP, que porta per títol “formalització dels contractes” i, 
en última instància, mai es podrà exigir formalitzar en document administratiu un con-
tracte d’un poder adjudicador no administració pública, en atenció a allò establert a 
l’article 20.1 de la LCSP. 
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Vist això podem concloure que: 
1.- Amb l’adjudicació definitiva es van perfeccionar tots els contractes 
2.- Que l’article que regula la formalització dels contractes, article 140 de la LCSP, no 
és d’aplicació als poders adjudicadors no administració pública, en atenció a allò 
disposat a l’article 175 de la LCSP. 
3.- Que el contracte que es formalitzi sempre serà privat, article 20.1 de la LCSP, i 
que, per tant, es podrà fer en qualsevol document que reculli el contingut mínim del 
contracte establert a l’article 26 de la LCSP. El que en el cas concret ja es dóna atès 
que, per una part el Plec de clàusules és contractual i per una altra, la comanda 
recull les condicions d’execució del mateix (identificació de les parts, preu, condi-
cions de recepció, etc.) 
4.- Que, en cap cas, el contracte revestirà caràcter administratiu, vistos els punts pre-
cedents. 
 
 
2.5.2. CONTRACTES VINCULATS AMB FINQUES EXTERNES 
 
En referència a les observacions que es realitzen al projecte d’informe de la Sindica-
tura de Comptes pel que respecta als contractes vinculats amb finques externes cal 
realitzar les següents manifestacions: 

 

b) Despesa d’alguns dels contractes 
 
Es manifesta en aquest punt del projecte d’informe que als contractes detallats amb 
les lletres e), f) i h) del quadre nº 25 la despesa comptabilitzada dels mateixos supera 
en més d’un 20% l’import d’adjudicació dels contractes.  
 
En relació amb aquesta qüestió cal assenyalar que dit increment es va produir com a 
conseqüència de necessitats que van sorgir durant l’execució d’aquestes obres. 
 
Per altra banda, s’ha de tenir present que, de conformitat amb el previst a l’article 20 
de la LCSP, la naturalesa dels contractes que du a terme la FP és privada amb el 
benentès que aquesta entitat, com hem dit abans, ha de ser considerada com un 
poder adjudicador no Administració Pública.  
 
D’acord amb aquesta catalogació, s’ha de prendre en consideració que les fases 
relatives als efectes i extinció dels contractes formalitzats per la FP es regeixen pel 
dret privat, en virtut del previst a l’article 20.2 de la LCSP.  
 
Així mateix, s’ha de posar especial èmfasi en el fet que l’aplicació als contractes 
privats de les normes contingudes al Títol V del Llibre I la LCSP sobre modificació de 
contractes es va produir arrel de l’aprovació de la Llei 2/2011 de 4 de març 
d’Economia Sostenible. Per tant, en el moment de la contractació de les obres 
detallades a les lletres e), f) i h) del quadre 25 del Projecte d’Informe de la Sindicatura 
encara no s’havia introduït l’aplicació als contractes privats del Títol V del Llibre I 
sobre la modificació dels contractes. En conseqüència, aquests contractes en el 
moment en què es van produir aquests justificats increments no es trobaven 
sotmesos a les prescripcions que per la modificació dels contractes es regulen 
actualment al TRLCSP. 
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2.5.3. CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
 
Tal i com es posa de manifest al punt 2.5.3. del projecte d’informe de la Sindicatura 
de Comptes, les obres de construcció del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
es va dividir en quatre fases: 
 
1a fase: Estructura del bloc A. Edifici de consultes externes. 
2a fase: Estructura de la resta de blocs: edificis d’hospitalització, accessos i bún-
quers, vestíbuls i connexions i molls de càrrega i descàrrega. 
3a fase: Tancaments, acabats i instal·lacions del bloc A. 
4a fase: Tancaments, acabats i instal·lacions de la resta de blocs. 
 
La contractació de la redacció del projecte bàsic i executiu del nou hospital es va 
produir el mes de març de l’any 1997 mitjançant un concurs restringit d’idees, mentre 
que la contractació de la part més substancial de les fases primera, segona i tercera 
de l’execució de les obres del Nou Hospital es va dur a terme entre el mes de març 
de l’any 2000 i el mes de novembre de l’any 2002.  
 
La contractació de la primera de les tres fases es va dur a terme mitjançant un 
procediment restringit. Atesa la complexitat de l’obra i el coneixement de la mateixa 
que tenia la UTE adjudicatària de la primera fase, les fases segona i tercera d’exe-
cució de les obres del Nou Hospital es van contractar a la mateixa UTE que havia 
realitzat la primera fase. 
 
Per la seva banda, per a la direcció de les obres de construcció del Nou Hospital es 
va contractar a l’empresa que va redactar el projecte executiu d’aquest equipament. 
 
Dit això, segons el previst al projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, la 
contractació directa de les fases segona i tercera i la de la tasca relativa a la direcció 
de les obres del Nou Hospital, constitueix, juntament amb altres aspectes reflectits a 
dit informe un incompliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques. Així mateix, al punt 2.5.3.3 del Projecte d’Informe de Sindicatura de Comptes 
es fa esment a una sèrie d’observacions en relació a contractacions que es van dur a 
terme en aquesta fase. 
 
Amb caràcter previ a donar resposta a les observacions recollides als punts 2.5.3.1 a 
2.5.3.3 del projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes (fase relativa a la redac-
ció de projecte i direcció i execució de les obres de la fases 1ª, 2ª, 3ª i 4ª de cons-
trucció del Nou Hospital), s’ha de posar de manifest que en compliment del disposat 
per acord de govern de la Generalitat de 8 d’octubre de 2003, en data 22 d’abril de 
2004 es va constituir una Comissió de Seguiment del Projecte de Construcció del 
Nou Hospital de Sant Pau. Formen part de dita Comissió de Seguiment persones que 
representaven, per una banda, el Departament d’Economia i Finances, el Departa-
ment de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i membres del propi Hospital de Sant 
Pau.  
 
Segons es preveu a l’acord de constitució de la Comissió de Seguiment, que s’ad-
junta al present escrit com a Document nº 6.1, la finalitat de l’esmentada Comissió és 
la de realitzar el seguiment del projecte de construcció i equipament del Nou Hospital 
de Sant Pau. Entre aquestes tasques es trobava la d’emetre l’informe favorable previ 
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a la tramitació de les contractacions que s’executen en el marc del Projecte de cons-
trucció del Nou Hospital.  
 
De conformitat amb el previst a l’Acta de l’acord de la Comissió de Seguiment de 
data 22 d’abril de 2004, el tràmit relatiu a l’informe favorable de la tramitació de les 
contractacions del Nou Hospital es va efectuar a partir d’aquesta mateixa data. 
 
En conseqüència, la Comissió de Seguiment va analitzar les fases de tramitació i 
construcció del Nou Hospital, circumstància que comportava que aquesta Fundació 
considerés que actuava de forma correcta i ajustada a la legalitat vigent.  
 
S’adjunten com a Document nº 6.2 a 6.23 actes de la Comissió de Seguiment des del 
mes d’abril de 2004 fins el mes de juliol de 2010.  

 

A) Anàlisi del sotmetiment a la normativa de contractació pública dels contractes 
celebrats per a la primera, segona i tercera fase de construcció del Nou Hospital. 

 
Per tal de determinar si els contractes formalitzats per la redacció del projecte d’o-
bres i per la direcció i execució de les fases primera, segona i tercera de les obres 
de construcció del Nou Hospital s’havien de subjectar o no als principis establerts a 
la normativa de contractació pública, cal realitzar l’anàlisi des d’un àmbit subjectiu 
atesa la naturalesa jurídica de la FP (Art. 1, 2.1. i DA Sisena de la Llei 13/1995 i del 
TRLCAP) i també des de un punt de vista objectiu (Art. 2.2. de la Llei 13/1995 i del 
TRLCAP), és a dir en funció de la tipologia del contracte celebrat.  
 
Recordem que les fases abans esmentades de la construcció del Nou Hospital es 
van iniciar l’any 1997 i van culminar a finals de l’any 2002 amb la contractació de la 
tercera fase. Això sens perjudici d’algunes modificacions i contractes complementaris 
relacionats amb alguna de les tres primeres fases que es van dur a terme l’any 2005 i 
2006. 
 
Així les coses, cal observar l’àmbit d’aplicació, tant des d’un punt de vista subjectiu 
com objectiu, previst a la redacció de la Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de 
les Administracions Públiques, a la Llei 53/1999, de 28 de desembre per la qual es 
modifica l’esmentada Llei 13/1995 i al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (en endavant TRLCAP). 
 
En aquest sentit, s’ha de prestar especial atenció al que s’estableix als articles 1, 2 i a 
la Disposició Addicional Sisena de les esmentades normes aprovades en matèria de 
contractació pública.  

En primer lloc, a l’article 1.2 de la Llei 13/1995 i posteriorment de la Llei 53/1999 i del 
TRLCAP es preveia que aquesta norma era d’aplicació a l’Administració General de 
l’Estat, a les Comunitats Autònomes, així com a les entitats que integren l’Administra-
ció Local. Per la seva banda, a l’article 1.3. es disposava que havien d’ajustar la seva 
activitat contractual a aquesta norma els organismes autònoms, en tot cas, i les res-
tants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia en les que, a més, es 
complissin els requisits establerts en aquest precepte.  
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Per la seva banda, a l’article 2.1. de la Llei 13/1995, que va mantenir pràcticament 
invariable la seva redacció –llevat els imports establerts en aquest precepte- des de 
l’aprovació de la Llei 13/1995 fins la modificació d’aquest precepte del TRLCAP 
operada per la Llei 62/2003 de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social, es 
va establir el següent: 

“1. Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en 
el artículo anterior quedarán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a 
la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas 
de adjudicación, respecto de los contratos en los que concurran los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se trate de contratos de obras y de contratos de consultoría y asistencia, 
de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales relacionados 
con los primeros, siempre que su importe, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sea igual o superior a 681.655.208 pesetas, si se trata de 
contratos de obras o a 27.266.208 pesetas si se trata de cualquier otro contrato 
de los mencionados. 
 
b) Que la principal fuente de financiación de los contratos proceda de transfe-
rencias o aportaciones de capital provenientes directa o indirectamente de las 
Administraciones Públicas.” 

 
Com hem dit abans, l’esmentat article del TRLCAP va modificar la seva redacció amb 
efectes d’1 de gener de 2004 com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 62/2003: 
 

“Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en el 
artículo anterior y las sociedades de derecho privado creadas para satisfacer 
específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter indus-
trial o mercantil, siempre que, además, concurra alguno de los requisitos con-
tenidos en el párrafo b) del apartado 3 del artículo anterior quedarán sujetas a 
las prescripciones de esta Ley relativas a la capacidad de las empresas, publi-
cidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación para los contratos 
de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios de cuantía igual o 
superior, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, a 6.242.028 euros 
(equivalente a 5.000.000 de derechos especiales de giro), si se trata de con-
tratos de obras, o a 249.681 euros (equivalentes a 200.000 derechos especiales 
de giro), si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados.” 

 
En conseqüència, segons es va preveure a l’article 2.1 de la Llei 13/1995 i poste-
riorment del TRLCAP, les prescripcions d’aquestes normes eren d’aplicació pel que 
fa referència a la capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i 
formes d’adjudicació únicament a les entitats de dret públic no compreses a l’article 
1.3. de la mateixes normes. Així mateix, a través de la modificació d’aquest article 
operada per la Llei 62/2003 es van introduir dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest pre-
cepte les societats de dret privat creades per satisfer específicament necessitats 
d’interès general.  
 
S’ha de posar de manifest també que el sotmetiment a aquest article únicament era 
aplicable per la tipologia de contractes especificats en aquest precepte (contractes 
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d’obres i de consultoria i assistència i de serveis relacionats amb els primers d’import 
superior als llindars establerts a dit article) i en els que la principal font de finan-
çament derivés de transferències o aportacions de capital provinents directa o indi-
rectament de les Administracions Públiques. 
 
Finalment, pel que fa referència a l’aplicació d’aquesta norma des del punt de vista 
subjectiu s’ha de prestar també atenció a la Disposició Addicional Sisena de la Llei 
13/1995 i posteriorment del TRLCAP en la que s’establia el següent: 
 

“Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación 
directa o indirecta de las Administraciones públicas o de sus Organismos autó-
nomos, o Entidades de Derecho público, se ajustarán en su actividad contrac-
tual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la 
operación a realizar sea incompatible con estos principios.” 

 
Per altra banda, s’ha de tenir present també en el supòsit que aquí ens ocupa l’article 
2.2. de la Llei 13/1995 i posteriorment de la Llei 53/1999 i TRLCAP, que també va 
mantenir invariable el seu contingut –llevat els imports continguts al mateix-, en el que 
es preveia el següent: 
 

“2. Quedan sujetos a las prescripciones a que se refiere el apartado anterior, los 
contratos de obras de la clase 50, grupo 502 de la Nomenclatura General de 
Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), los de cons-
trucción relativos a hospitales, equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, 
edificios escolares o universitarios y a edificios de uso administrativo y los con-
tratos de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y con-
cretos no habituales que estén relacionados con los contratos de obras men-
cionados, cuando sean subvencionados directamente por la Administración con 
más del 50 por 100 de su importe, siempre que éste, con exclusión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 681.655.208 pesetas, si se trata 
de contratos de obras o a 27.266.208 pesetas, si se trata de cualquier otro 
contrato de los mencionados.” 

 
En conseqüència, a l’article 2.2. es lligava la subjecció a les previsions relatives a la 
capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudica-
ció no al tipus d’entitat –és a dir podia considerar-se subjecta també una entitat de 
caràcter privat- sinó només al tipus de contracte –determinades obres i/o consultoria i 
serveis d’imports superiors als llindars establerts en aquest precepte- i sempre i quan 
el contracte hagués estat subvencionat per una Administració Pública amb més d’un 
50% del seu import. 
 
Establert l’anterior, s’analitza a continuació si els contractes formalitzats per la redac-
ció del projecte, direcció i execució de les fases primera, segona i tercera de cons-
trucció del Nou Hospital de la Sant Creu i Sant Pau s’havien de subjectar o no a les 
previsions establertes a la normativa de contractació pública, atesa, per una banda, 
la naturalesa jurídica de la fundació (art. 1, 2.1 i Disposició Addicional Sisena) i, per 
altre costat en funció de la tipologia dels contractes i el finançament rebut per part de 
la FP per l’execució de dits contractes (art. 2.2.).  
 
Dit això, cal puntualitzar també que l’anàlisi de la subjecció o no a la normativa de 
contractació pública dels contractes per l’execució de la construcció del Nou Hospi-
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tal de la Sant Creu i Sant Pau que es realitza en aquest apartat de l’escrit d’al·lega-
cions comprèn el període inclòs entre l’aprovació de la Llei 13/1995 i el 15 de març de 
2005, data en la que a través del Reial Decret Llei 5/2005 es va modificar l’article 2.1. 
i la Disposició Addicional Sisena del TRLCAP. Com veurem posteriorment, va ser a 
través del Reial Decret Llei 5/2005 quan es va introduir dins de l’àmbit subjectiu de 
l’article 2.1. i de la Disposició Addicional Sisena del TRLCAP a les fundacions del 
sector públic. La inclusió d’aquest tipus d’entitats als esmentats articles del TRLCAP 
va significar que fundacions com la FP s’haguessin de considerar integrades dins de 
l’àmbit de subjecció d’aquests dos preceptes. 
 

i) Naturalesa jurídica de la FP de la Santa Creu i Sant Pau. No subjecció d’aquesta 
entitat ni a l’article 2.1. de la Llei 13/1995 ni a la Disposició Addicional Sisena del 
TRLCAP  
 
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una fundació de bene-
ficència privada que té com a finalitat principal el manteniment i millora del recinte 
històric de l’esmentat Hospital i la construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i 
edificis destinats a l’assistència sanitària i a les activitats accessòries i complemen-
tàries, activitats cíviques i activitats culturals. 
 
L’origen de la Fundació es remunta a l’any 1401 quan les lletres apostòliques del 
Papa Benet XIII sancionaren l’acord assolit entre el Bisbe i el Capítol Catedralici i el 
Consell de Cent, rector de la ciutat de Barcelona, els quals com a institucions repre-
sentatives de la ciutat, recolliren la iniciativa del poble de Barcelona d’unir en un sol 
hospital sota la denominació d’Hospital de la Santa Creu, diferents establiments hos-
pitalaris existents aleshores. 
 
Per tant, la constitució originària de la Fundació va produir-se entre el Capítol Cate-
dralici i l’Ajuntament de Barcelona, essent posteriorment, a l’any 1990 quan es va in-
corporar la Generalitat de Catalunya, segons es desprèn del Conveni de 27 de juliol 
de 1990 pel qual la Generalitat s’incorporà al Patronat de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.  
 
Mitjançant escriptura pública de 14 de març de 1991 els seus Estatuts es van adap-
tar a la Llei catalana 1/1982 de 3 de març, de fundacions privades. Aquesta darrera 
norma reservava el dret de fundar a les persones físiques i jurídiques privades.  
 
En l’actualitat, segons l’article 1 dels seus Estatuts, adaptats mitjançant escriptura 
pública de data 31 de desembre de 2004 al règim fiscal especial previst a la Llei 
49/2002 del Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitat Lucrativa i dels incentius fis-
cals al mecenatge, la Fundació es qualifica com a Fundació de beneficència privada, 
establint-se que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar.  
 
Així mateix, el seu Govern correspon a un Patronat. Segons l’article 6, l’esmentat Pa-
tronat està format per la Molt Il·lustre Administració i és elegit pels següents esta-
ments: 
 
a) Revssm. Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barcelona 
b) L’Ajuntament de Barcelona 
c) La Generalitat de Catalunya  
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Els referits estaments nomenen dos patrons cadascun, de conformitat amb el que es 
preveu a la seva Carta Fundacional de 1401 i al Conveni Institucional de data 27 de 
juliol de 1990. 
 
Dit l’anterior, la Llei catalana 5/2001 de 2 de maig, segons el seu article 2, va 
permetre el dret de fundar a les persones jurídiques públiques, si bé afirmava alhora 
que les fundacions constituïdes per persones jurídiques públiques són fundacions 
privades.  
 
Realitzades les observacions anteriors, cal assenyalar que durant el període trans-
corregut entre l’aprovació de la Llei 13/1995 i la modificació del TRLCAP que es va 
produir pel Reial Decret Llei 5/2005, que recordem va modificar l’article 2.1. i la 
Disposició Addicional Sisena del TRLCAP, la FP de la Santa Creu i Sant Pau havia de 
ser considerada com una fundació privada als efectes de la normativa de contrac-
tació, sense que per tant pogués ser inclosa dins de l’àmbit d’aplicació establert als 
articles 1 i 2.1. del TRLCAP. En aquest sentit és evident que aquesta fundació no pot 
ser, en cap cas, considerada com una Administració Pública ni com un organisme 
autònom ni una entitat de dret públic en els termes establerts a l’article 1.2. i 1.3. de la 
Llei 13/1995 i posteriorment del TRLCAP. 
 
Descartada la inclusió de la FP dins de l’àmbit d’aplicació establert als apartats 2 i 3 
de l’article 1 de la Llei 13/1995 i del TRLCAP, cal abordar si es podria entendre 
inclosa a aquesta fundació dins de la tipologia d’entitats detallada a l’apartat 1 de 
l’article 2 de la Llei 13/1995 i del TRLCAP. D’aquesta manera, segons es pot compro-
var a l’article 2.1. que s’ha transcrit de forma literal amb anterioritat, dit precepte 
únicament s’aplicava a les entitats de dret públic i a les societats de dret privat, sen-
se que com hem dit abans la FP pugui ser catalogada com a tal. En conseqüència, 
cal descartar també la subjecció de la FP a l’article 2.1. de la Llei 13/1995 i del 
TRLCAP atès que no es podia considerar inclosa aquesta entitat dins de les previstes 
en aquest precepte. 

 
Finalment, cal posar de manifest que la FP tampoc podia considerar-se subjecta al 
compliment de l’establert a la Llei 13/1995 i al TRLCAP en funció del previst a la Dis-
posició Addicional Sisena d’aquesta norma, en la que com hem vist abans únicament 
es feia referència a les societats mercantils de capital majoritàriament públic, quan és 
indiscutible que aquesta fundació no pot ser qualificada com a tal. 
 
En conseqüència, segons l’exposat amb anterioritat durant el període transcorregut 
entre l’aprovació de la Llei 13/1995 i la modificació del TRLCAP realitzada pel RDL 
5/2005, la FP no podia considerar-se sotmesa a l’àmbit de subjecció a aquestes 
normes previst als articles 1, 2.1. i Disposició Addicional Sisena de la Llei 13/1995 i 
del TRLCAP. Per la qual cosa, els contractes celebrats en relació a l’execució de les 
obres del Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau celebrats dins de l’esmentat 
període no s’havien de sotmetre a les prescripcions establertes al TRLCAP. 
 
Establert l’anterior, s’analitza en el punt següent d’aquest escrit d’al·legacions si els 
contractes promoguts per la FP en relació amb la construcció del Nou Hospital es 
trobaven o no sotmesos a les previsions establertes a l’article 2.2. de la Llei 13/1995 i 
posteriorment del TRLCAP. 
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ii) Anàlisi del sotmetiment o no dels contractes de les fases 1ª, 2ª i 3ª de construcció 
del Nou Hospital segons el règim previst a l’article 2.2. de la Llei 13/1995 i del 
TRLCAP  
 
Com hem pogut observar abans, dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.2. de la Llei 
13/1995 i del TRLCAP es podia considerar inclosa qualsevol entitat privada, ja que la 
subjecció a les prescripcions establertes en aquest concret apartat de l’article no 
venia donada per la tipologia d’entitat, sinó pel tipus i import del contracte i sempre i 
quan el mateix hagués estat subvencionat per un import superior al 50% de la seva 
quantia.  
 
D’aquesta manera, aquest precepte s’aplicava als contractes d’obres de la classe 50, 
grup 502, de la NACE, els de construcció d’hospitals, equipaments esportius, recrea-
tius o d’oci, edificis escolars o universitaris i a edificis d’ús administratiu, així com als 
contractes de consultoria i assistència i de serveis relacionats amb els esmentats 
contractes d’obres. Al mateix temps aquests contractes havien de tenir uns imports 
superiors als llindars establerts en aquest precepte pels contractes d’obres i per la 
resta de contractes –imports que es van anar modificant durant la vigència, primer de 
la Llei 13/1995 i posteriorment del TRLCAP- i estar subvencionats directament per 
l’Administració amb més del 50 por 100 del seu import. 
 
Al referit article 2.2. es preveia que en el cas de contractes subjectes dins de l’àmbit 
d’aplicació d’aquest precepte s’havia de donar compliment a les prescripcions esta-
blertes a l’article 2.1., és a dir a aquelles relatives a la capacitat de les empreses, 
publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació. 
 
Dit això, si s’analitza l’aplicació d’aquest precepte al cas que aquí ens ocupa, cal 
assenyalar que des del punt de vista de l’objecte de les contractacions els contractes 
relacionats amb la construcció del Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau sí que 
s’haurien de considerar inclosos dins de l’àmbit objectiu d’aquest precepte. I això per 
quant un dels contractes inclosos dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.2. de la Llei 
13/1995 i posteriorment del TRLCAP és el relatiu als contractes d’obres i de con-
sultoria i assistència –redacció de projectes i direcció d’obres...-, i serveis derivats de 
la construcció d’hospitals. 
 
Així mateix, com hem apuntat abans per tal que s’hagués de considerar aplicable 
aquest precepte l’import del contracte en qüestió havia de superar el llindar establert 
en la redacció vigent de l’article 2.2. en el moment de la seva celebració.  
 
Finalment, el tercer dels elements que havia de concórrer per tal de considerar 
aplicable l’article 2.2. és el de que el contracte fos subvencionat en més d’un 50% del 
seu import. 

És aquest l’element que s’ha d’analitzar amb major deteniment en el supòsit que aquí 
ens ocupa, atès l’origen del finançament rebut per la FP per la construcció del Nou 
Hospital. 
 
D’aquesta manera, s’ha de tenir en compte que en escriptura pública de data 13 de 
novembre de 2003 es va formalitzar un préstec sindicat entre la FP i diferents entitats 
financeres, mitjançant el qual dites entitats creditores concedien, de manera manco-
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munada, a la Fundació en qualitat de prestatària un préstec fins un import total de 
216.400.000.- €. Però el que és més rellevant als efectes que aquí ens atenyen és que 
la Generalitat de Catalunya va acordar mitjançant resolucions del Govern de 8 de 
juliol i 8 d’octubre de 2003, que aquesta Administració finançaria la construcció i 
posada en funcionament del Nou Hospital per atendre el pagament de les obliga-
cions que per amortització del principal, interessos i qualsevol altra quantitat es po-
guessin derivar del préstec sindicat que per un import de 216.400.000.- € s’havia de 
realitzar a favor de la FP. En conseqüència, el finançament rebut per la FP per la 
construcció del Nou Hospital ha estat amortitzat a través de les transferències rebu-
des de la Generalitat de Catalunya.  
 
En aquest sentit, cal destacar que aquest compromís de la Generalitat de fer-se càr-
rec de les obligacions derivades pel finançament de la construcció del Nou Hospital 
es va originar amb el conveni institucional formalitzat en data 27 de juliol de 1990 
entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbe de Bar-
celona, pel qual la Generalitat es va incorporar al Patronat de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. S’ha de posar de manifest que a l’acord sisè del referit conveni es va 
establir, de forma expressa, que la Generalitat de Catalunya assumia el compromís 
formal d’aportar com a dotació patrimonial a favor de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau aquella part del fons que fos necessària pel desenvolupament del projecte de 
construcció del Nou Hospital en el termini màxim de quatre anys des de la seva 
aportació en els permisos corresponents. 
 
Cal analitzar a continuació si el finançament rebut per la FP per la construcció del 
Nou Hospital a partir de la formalització del crèdit sindicat l’any 2003 per part de la 
Generalitat de Catalunya, havia de comportar que dits contractes rebessin la qualifi-
cació de contractes subvencionats en els termes establerts a l’article 2.2. Amb ca-
ràcter previ a realitzar aquesta anàlisi s’ha de puntualitzar que és inqüestionable que 
abans de la formalització del crèdit sindicat l’any 2003 l’article 2.2. no podia ser 
objecte d’aplicació, en cap cas, a les contractacions del Nou Hospital ja que les ma-
teixes havien estat finançades amb fons propis de la FP.  
 
Dit això, si ens cenyim a la literalitat de l’article 2.2. és evident que els contractes 
celebrats per la FP a partir de la formalització del crèdit no s’haurien de considerar 
subvencionats atès que el finançament rebut per aquesta entitat no ha estat a través 
d’una subvenció sinó d’un crèdit sindicat formalitzat entre la FP i diferents entitats 
financeres, tot i que amb el compromís formal de la Generalitat de Catalunya de fer-
se càrrec del pagament en concepte del principal i dels interessos del préstec.  
 
Atès l’origen i forma de recepció del finançament per part de la FP, el mateix no pot 
ser considerat com una subvenció en els termes que del concepte d’aquesta figura 
s’estableixen a l’article 2.1. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Sub-
vencions i a l’article 87 del Decret Legislatiu nº 3/2002 pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. Així mateix, abonaria la teoria que no 
ens trobem davant de contractes subvencionats el fet que el procediment d’obtenció 
dels fons per part de la FP no ha estat a través d’aquell previst a la normativa regu-
ladora de les subvencions (Articles 87 i següents del Decret Legislatiu nº 3/2002 i Llei 
38/2003), sinó que cal reiterar que el finançament s’ha realitzat a través de la prèvia 
formalització d’un préstec sindicat amb diferents entitats financeres. 
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Un altre element per entendre que no ens trobaríem davant de contractes subven-
cionats es podria basar, indirectament, en el previst a l’article 2.1. del TRLCAP, en el 
que s’establia que un dels requisits pel qual es condicionava la subjecció a aquest 
precepte era el de que “(.....) la principal fuente de financiación de los contratos 
proceda de transferencias o aportaciones de capital provenientes directa o indirec-
tamente de las Administraciones Públicas.” Per tant, en aquest punt de l’article 2.1. 
es concretava aquesta forma d’obtenció de recursos –transferències o aportacions 
de capital- com a condicionant pel sotmetiment a les prescripcions previstes en 
aquest precepte. Semblaria, per tant, que el legislador va voler distingir als articles 
2.1 i 2.2. les formes d’obtenció de recursos econòmics que havia de comportar la 
subjecció a ambdós preceptes i que, en conseqüència, el terme “subvencionat” 
utilitzat a l’article 2.2. s’ha d’interpretar de forma literal.  
 
En conseqüència, s’ha d’interpretar que els contractes promoguts per part de la FP 
una vegada subscrit el préstec sindicat l’any 2003 tampoc s’havien de sotmetre a les 
prescripcions establertes a l’article 2.2. del TRLCAP, en no poder-se considerar els 
mateixos com a contractes subvencionats. 
 
Així mateix, cal tornar a incidir que els contractes de redacció del projecte bàsic i 
executiu i la direcció i execució de les obres de construcció de les fases primera, 
segona i tercera del Nou Hospital que es van formalitzar abans de la modificació de 
l’article 2.1. del TRLCAP que es va dur a terme a través del Reial Decret Llei 5/2005 
de reformes urgents per l’impuls a la productivitat i per la millora de la contractació 
pública, no se’ls hi havia d’aplicar la normativa de contractació pública. 
 
En conseqüència, s’ha de concloure en aquest punt que els contractes de la FP 
compresos entre l’any 1997 i el 15 de març de 2005 (data d’entrada en vigor de la 
modificació de l’article 2.1.) no s’havien de sotmetre al compliment de l’establert a la 
normativa de contractació pública. 
 
Per aquest motiu, les observacions recollides als punts 2.5.3.1. (redacció de projecte i 
direcció de les obres) i 2.5.3.2 (fases primera, segona i tercera) en les que es posen 
de manifest uns suposats incompliments de la normativa de contractació pública 
durant el període abans esmentat (any 1997 a març de 2005) no s’haurien de prendre 
en consideració per quant com hem argumentat durant aquest període no s’havia 
d’aplicar la Llei de Contractes de les Administracions Públiques als contractes de la 
FP.  

 

iii) Modificacions dels contractes d’obres de la primera, segona i tercera fase de 
construcció del Nou Hospital.  
 
Segons s’ha dit amb anterioritat, la inclusió de la FP dins de l’àmbit d’aplicació del 
TRLCAP es va produir com a conseqüència de la modificació de l’article 2.1. d’a-
questa norma establert al Reial Decret Llei 5/2005. La redacció d’aquest article a 
partir de la seva modificació va ser la següent: 
 

“1. Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en 
el artículo anterior, las sociedades mercantiles a que se refieren los párrafos c) y 
d) del apartado 1 del artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y otras sociedades mercantiles 
equivalentes de las demás Administraciones públicas creadas para satisfacer 
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específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter indus-
trial o mercantil y las fundaciones del sector público, siempre que, además, con-
curra alguno de los requisitos contenidos en el párrafo b) del apartado 3 del 
artículo anterior, quedarán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a la 
capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas 
de adjudicación, para los contratos de obras, de suministro, de consultoría y 
asistencia y de servicios de cuantía igual o superior, con exclusión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, a 5.923.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 
236.000 euros, si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados.” 

 
Així mateix, a través del RDL 5/2205 també es va modificar la Disposició Addicional 
Sisena del TRLCAP, introduint-se també de forma expressa a les fundacions del 
sector públic dins del seu àmbit d’aplicació: 
 

“Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos en él, así como 
las restantes sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la partici-
pación directa o indirecta de las Administraciones públicas o de sus organismos 
autónomos o entidades de derecho público, se ajustarán en su actividad con-
tractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de 
la operación a realizar sea incompatible con estos principios.” 
 

Per tant, en aquesta nova redacció de l’article 2.1 s’establia que les fundacions del 
sector públic en les que es donés algun dels requisits de l’article 1.3.b) del TRLCAP 
havien de complir les prescripcions d’aquesta norma pel que fa referència a la 
capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudi-
cació als contractes d’obres d’import superior a 5.923.000.- € o als contractes de 
subministrament, consultoria i assistència i serveis d’import superior a 236.000.- €. En 
concórrer en el cas de la FP algun dels requisits establerts a l’article 1.3.b) del 
TRLCAP -la majoria dels membres del seu Patronat havien estat nomenats per la 
Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Barcelona-, és per tant a partir de 
l’entrada en vigor de la modificació d’aquest article 2.1. (15 de març de 2005) quan 
s’ha de considerar a la FP inclosa dins de l’àmbit d’aplicació del TRLCAP. Per la 
seva banda, en aquells contractes de les fundacions del sector públic en els que no 
els hi era d’aplicació l’article 2.1. s’havia d’aplicar la DA Sisena en la que, com hem 
vist, s’establia que s’havia de donar compliment als principis de publicitat i concur-
rència, llevat que pel tipus de contracte fos incompatible l’aplicació dels esmentats 
principis. 
 
Dit això, durant la primera, segona i tercera fase de les obres de construcció del Nou 
Hospital es va produir alguna modificació amb posterioritat al 15 de març de 2005.  
 
En relació amb aquestes modificacions, al projecte d’informe de la Sindicatura de 
Comptes es manifesta que existeixen diferències temporals entre les dates en què els 
contractes inicials de les tres fases es van formalitzar –octubre de 2000 a novembre 
2002- i les dates en què es van dur a terme els contractes modificats i complemen-
taris -anys 2005 i 2006-.  
 
Per altra banda, es manifesta a l’epígraf b) del punt 2.5.3.2 del projecte d’informe que 
en aquestes modificacions contractuals no es va incloure l’informe justificatiu de la 



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 190

necessitat de la seva tramitació. Cal assenyalar davant d’aquesta observació que les 
causes que van comportar la necessitat de dur a terme aquestes modificacions es 
troba exposada a cadascun dels projectes de modificació que es van aprovar amb 
caràcter previ a la formalització de la modificació. Totes i cadascuna de les modifica-
cions realitzades durant les fases 1ª a 3ª de construcció del Nou Hospital es van for-
malitzar en el corresponent document signat per ambdues parts. 
 
Així mateix, no es pot obviar el fet que tot i que a partir de la modificació de l’article 
2.1. i de la Disposició Addicional Sisena del TRLCAP realitzada a través del RDL 
5/2005 es va introduir a les fundacions del sector públic dins del seu àmbit 
d’aplicació, les fases dels contractes d’aquestes entitats que s’havien de subjectar a 
aquesta norma eren les de capacitat de les empreses, publicitat, procediments de 
licitació i formes d’adjudicació. Conseqüentment, les fases relatives al compliment i 
extinció del contracte, entre les que s’han d’incloure òbviament les modificacions 
contractuals, es regien pel dret privat i per tant per la voluntat de les parts, sense que 
per tant les modificacions dels contractes realitzades durant la primera, segona i 
tercera fase s’haguessin de subjectar a les prescripcions establertes a la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 

iv) Contracte formalitzat amb l’empresa “Project & Facilities Management SL” 

 
Al punt c) de l’apartat 2.5.3.1 es preveu que l’empresa “Project & Facilities Ma-
nagement SL”, amb la que es va formalitzar contracte de prestació de serveis, de 
“Project Management i de la Supervisió i coordinació general del projecte de les 
obres del Nou Hospital”, no s’establia un preu cert respecte de la contractació dels 
seus serveis prestats, tot i que l’empresa adjudicatària va facturar a la Fundació 
Privada, un import de 2.194.202.-€.  
 
En relació amb aquesta qüestió, s’ha d’advertir de l’existència de l’annex 2, en el que 
es fa menció en la clàusula segona relativa al preu del propi contracte, i més con-
cretament, quan es cita del seu literal “En contraprestació dels seus serveis i mitjans 
oferts, PFM percebrà la quantitat resultant d’aplicar a dits serveis i mitjans, efec-
tivament posats a disposició el preu establert en cadascun d’ells en el quadre de 
preus unitaris corresponent, indicat a l’oferta presentada per PFM i que s’inclou a 
l’Annex II del present contracte”. En aquest sentit, s’estableix en la pàgina 25 de 
l’Annex II del contracte, adjuntat com a Document número 7, els preus unitaris de la 
diversa tipologia de serveis prestats per PFM a l’Hospital de Sant Pau, que inclouen 
tots els conceptes, costos i despeses necessàries per a la correcta execució de les 
tasques, i que els mateixos van ser facturats a la Fundació per un import de 
2.194.202.-€ en el període de vigència contractual.  

Contracte formalitzat amb l’empresa ARGOS MANAGEMENT, S.A. 

 
Al punt c) de l’apartat 2.5.3.1 es preveu que l’empresa ARGOS MANAGEMENT, S.A., 
amb la que es va formalitzar contracte per la gestió integrada d’execució del projecte 
de les obres del Nou Hospital el 2 de gener de 2006, va facturar la pròrroga d’a-
quests serveis amb un increment de preus del 19,4%. En relació amb aquesta qües-
tió s’ha de posar de manifest que, en virtut del previst a la clàusula 6.4. del contracte, 
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el mateix es podia prorrogar tàcitament de forma mensual. Per aquest motiu i com a 
conseqüència de les necessitats d’un allargament en la prestació del servei, el 
contracte es va prorrogar tàcitament durant un termini de sis mesos. 
 
Així mateix, durant el període d’execució de la pròrroga es va dur a terme la implan-
tació de l’equip mèdic al Nou Hospital, fet que de conformitat amb la facultat de 
modificació del contracte reconeguda a la clàusula 1.6. del contracte, va fer neces-
sària la incorporació a l’equip de treball d’Argos d’un nou tècnic en aquest àmbit 
implicant aquesta circumstància l’augment del preu mensual del contracte a facturar 
per l’esmentada empresa. Aquests són els motius que justifiquen l’increment de 
preus al que es fa esment al punt c) de l’apartat 2.5.3.1. del Projecte d’Informe de la 
Sindicatura. 

 

v) Liquidació de la primera, segona i tercera fase 

 
Al punt c) de l’apartat 2.5.3.2. del Projecte d’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
manifesta que a la clàusula desena de l’acord de resolució i liquidació de les tres 
primeres fases de les obres que la FP i la UTE van subscriure el 14 de juliol de 2006, 
va preveure el pagament a l’esmentada UTE d’un import de 9.929.284,04.- € en 
concepte de reclamació d’interessos per la demora en l’execució de l’obra. Atès que 
els interessos es van començar a computar a partir de la certificació de les obres, a 
l’informe es diu que això comporta un incompliment del TRLCAP.  
 
En relació amb aquesta qüestió cal assenyalar que les certificacions es van emetre 
amb una dilació rellevant, no essent aquesta circumstància imputable al contractista. 
Per aquesta raó i atès que la demora en l’execució de l’obra va generar uns perju-
dicis a l’empresa contractista es va considerar que s’havien d’abonar interessos de 
demora a comptar des de la data de la certificació.  
 
Pel que fa referència al suposat incompliment del TRLCAP derivat d’aquest pagament 
d’interessos de demora, cal assenyalar, com hem argumentat abans, que el contrac-
te relatiu a la construcció de les fases 1ª, 2ª i 3ª del Nou Hospital no es trobava 
sotmès a la normativa de contractació i, menys encara, en relació amb les fases de 
compliment i extinció del contracte.  

 

vi) Cost final i terminis d’execució  

 
Es manifesta al punt d) de l’apartat 2.5.3.2. del projecte d’informe que es va produir 
un retard en l’execució de les obres de les tres primeres fases de tres anys, sense 
que s’imposessin penalitats al contractista. En relació amb aquesta qüestió s’ha de 
dir que la demora en l’execució de l’obra no va ser imputable al contractista, sinó que 
es va produir per circumstàncies alienes al mateix com van ser, entre altres, l’ender-
roc dels Pavellons de Sant Carles i Santa Francesca (que estaven en ús i no es va 
poder procedir al seu buidatge a temps per raons assistencials). 
 
Per aquesta raó no es trobava justificada la imposició de penalitats al contractista 
com es suggereix al projecte d’informe. 
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B) Contractes celebrats durant la quarta fase de construcció del Nou Hospital. 
 
Segons el comentat amb anterioritat la fase quarta de construcció del Nou Hospital 
es va tramitar mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació de concurs. La raó 
per la qual es va tramitar aquest contracte d’acord amb aquest procediment d’adjudi-
cació és perquè, com hem argumentat abans, a partir de la modificació del TRLCAP, 
que es va produir amb l’aprovació del RDL 5/2005, la FP s’havia de considerar 
inclosa dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1. del TRLCAP i, en el seu defecte, de 
la Disposició Addicional Sisena d’aquesta mateixa norma. 
 
En relació amb aquesta fase al Projecte d’Informe es realitzen una sèrie d’observa-
cions que es tracten a continuació: 

 

a) Garantia definitiva constituïda per l’empresa adjudicatària 

 
Es manifesta al punt a) de l’apartat 2.5.3.3. que l’empresa adjudicatària del contracte 
de construcció de la quarta fase va presentar oferta temerària sense que la FP li 
exigís la constitució d’una garantia definitiva del 20% com es preveia per aquests 
casos a la clàusula 8.2. del Plec de Clàusules Particulars. 
 
En primer lloc, cal assenyalar que si bé és cert que l’oferta de l’empresa va resultar 
inicialment temerària se li va reclamar a la mateixa que justifiqués que podia donar 
compliment a l’establert a la seva oferta, havent presentat l’empresa el corresponent 
informe en el que es va justificar degudament que podia executar el contracte d’a-
cord amb el previst a la seva proposició. 
 
Per aquest motiu, es va considerar que no era precís exigir una garantia definitiva del 
20% sinó que era suficient la constitució d’una fiança del 10%. En aquest sentit, s’ha 
de fer especial referència a la clàusula 1.6. del contracte formalitzat entre les parts en 
data 23 de maig de 2006, en la que s’estableix que en cas de discrepància o 
contradicció entre els documents que conformaven l’expedient contractual prevaldrà, 
en primer lloc, el contracte. Conseqüentment, la clàusula 10 del contracte en el que 
es va preveure la constitució d’una garantia definitiva del 10% va substituir el previst 
a la clàusula 8.2. del plec de clàusules particulars. 
 
Finalment, s’ha de posar de manifest que l’exigència de les garanties provisional o 
definitiva només es preveia al TRLCAP de forma preceptiva pels contractes forma-
litzats per les Administracions Públiques, sense que la FP pogués ser considerada 
com a tal. Això es desprèn dels articles 35 i següents del TRLCAP en els que només 
es regulen els aspectes relatius a les garanties exigides pels contractes de les Ad-
ministracions Públiques. 

 

b) Adjudicació del concurs i preu del contracte.  
 
Es manifesta al punt c) de l’apartat 2.5.3.3. del Projecte d’Informe que dins de l’ob-
jecte del contracte de construcció de la quarta fase es van incloure tasques com-
preses inicialment en el contracte de la segona fase.  
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De conformitat amb el previst a l’acord de resolució i liquidació del contracte de 
l’execució de les tres primeres fases de la construcció del Nou Hospital formalitzat en 
data 14 de juliol de 2006, la fase segona va ser objecte de resolució de mutu acord. 
La tramitació de la resolució d’aquesta segona fase va comportar una demora molt 
rellevant de la construcció del Nou Hospital. Així mateix, s’ha de posar de manifest 
que, òbviament, l’inici de la fase quarta es trobava condicionada a la finalització de la 
fase 2.  

Totes aquestes circumstàncies van motivar que es demorés molt l’execució de les 
obres pendents de la fase 2ª i de la fase 4ª. Com a conseqüència d’això, i atesa la 
complexitat de l’obra a executar es va considerar adient que la part restant de l’obra 
de la fase 2ª l’executés l’empresa adjudicatària de la fase quarta, que va resultar 
guanyadora del concurs que es va tramitar mitjançant procediment obert.  

 

c) Modificacions i contractes complementaris de la quarta fase 
 
Al punt c) de l’apartat 2.5.3.3. del Projecte d’Informe s’estableix que la modificació i 
els contractes complementaris es va formalitzar, suposadament, amb posterioritat a 
l’acta de liquidació del contracte. Per arribar a aquesta conclusió es parteix de la 
base que la modificació del contracte i els complementaris es van subscriure el 10 de 
juliol de 2009, mentre que l’acta de liquidació es va formalitzar el 18 de maig de 
2009.  
 
Doncs bé, a diferència del que es preveu al Projecte d’Informe, l’acord de 18 de maig 
de 2009 no és el de liquidació del contracte sinó el de previsió de les tasques pen-
dents a executar dins de la quarta fase que posteriorment es van formalitzar a través 
dels esmentats contractes complementaris de data 10 de juliol de 2009. Prova d’això 
és que l’acta de recepció provisional amb reserves de la quarta fase, que s’adjunta al 
present escrit com a Document nº 8, es va dur a terme en data 25 de novembre de 
2010 
 
Pel que fa referència a la manca d’informe justificatiu dels contractes modificats, s’ha 
de dir, com hem apuntat abans que les causes que van comportar la necessitat de 
dur a terme aquestes modificacions es troben recollides al projecte de modificació 
que es va aprovar amb caràcter previ a la formalització de la modificació de la quarta 
fase de construcció. A aquest respecte, cal afegir també que les fases relatives al 
compliment i extinció del contracte, entre les que s’han d’incloure les modificacions 
contractuals, es regien pel dret privat i per tant per la voluntat de les parts, sense que 
per tant la modificació dels contracte realitzada durant la quarta fase s’hagués de 
subjectar a les prescripcions establertes a la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques. 
 
Així mateix, es qüestiona en aquest punt de l’informe que els contractes complemen-
taris, realitzats durant la fase quarta complissin els requisits establerts a l’article 
141.d) del TRLCAP.  
 
En relació amb aquesta qüestió, cal assenyalar, tal i com s’argumentarà a continua-
ció, que en aquests complementaris concorrien els elements establerts a l’esmentat 
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precepte. I això per quant es tractava d’obres imprevistes l’execució de les quals no 
constava ni al projecte ni al contracte, sense que les mateixes es poguessin separar 
tècnicament del contracte inicial. Es van respectar els preus establerts en el con-
tracte primitiu. Així mateix, els preus de la totalitat dels complementaris d’aquesta 
fase no va superar el 20% del preu primitiu del contracte.  

A continuació es recullen les causes imprevistes que van motivar la realització d’a-
quests contractes complementaris, entenent que tos ells, responien a necessitats ur-
gents de la Fundació Privada i, que els mateixos, s’havien d’incorporar enmig de 
l’obra del nou Hospital en plena execució, interferint significativament en els treballs 
no certificats encara, tal i com s’exposa a continuació: 
  
- Complementari Laboratoris: 
  
El projecte original, no tenia definides en detall, les necessitats d’aquest servei bàsic 
pel Nou Hospital. Durant l’execució de les obres principals, durant els anys 2008 i 
part del 2009, les comissions tècniques varen fer un recull de necessitats d’aquesta 
àrea, que finalment es varen incloure en un Projecte complementari, realitzat pels 
mateixos autors del projecte original i també per les direccions facultatives de les 
obres en execució. 
 
S’ha de tindre present, que el projecte original no es definia en una àrea tancada i 
independent, sinó que complementava els laboratoris definits en projecte i per tant, 
no es podien separar tècnicament del projecte original. D’acord amb lo anterior, sen-
se l’execució d’aquest complementari, no era possible la posada en marxa del servei 
de laboratoris al nou hospital, i s’ha de tindre també present, que els laboratoris que 
en aquells moments, es feien servir, estaven allotjats al Pavelló de Montserrat, amb 
una greu afectació estructural (una part de l’edifici havia estat desallotjada per un alt 
risc d’ensorrament). 
  
- Complementari Farmàcia:  
  
Des de la definició original de l’àrea de Farmàcia en el projecte que va sortir a 
licitació pública l’any 2004, fins al moment de la seva implantació, es van generar una 
sèrie de noves necessitats, algunes d’elles imprescindibles, per l’obtenció de l’obliga-
tòria Acreditació, i altres relatives a l’adaptació dels laboratoris de farmàcia a un in-
crement important del servei, essent recollides les mateixes, en un projecte comple-
mentari redactat pels autors del projecte original i a petició de l’Hospital.  
 
Entre elles destaquem, la creació d’unes noves sales “blanques” d’ambient controlat, 
la creació d’uns magatzems automatitzats que augmentaven la capacitat d’emmagat-
zematge a la vegada que acceleraven els processos de gestió i subministrament de 
la medicació cap als malalts. 
 
En la mateixa situació que la dels laboratoris, aquest servei de farmàcia, no es tracta-
va d’un projecte aïllat, donat que modificava part de l’obra en execució (i no certifi-
cada encara), i que, en tractar-se de modificacions i ampliacions d’una àrea existent, 
les seves partides en la majoria ja es contemplaven com a preus unitaris en el 
projecte primitiu. 
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- Complementari Heliport:  
 
Tot i que en un origen, l’any 2002, en el projecte original, ja es va preveure un heliport 
a sobre d’un dels edificis del Nou Hospital, (el que ara s’anomena bloc E), l’any 2004, 
decisions estratègiques basades en què ja es disposava d’un altre heliport dins el 
recinte, varen fer que es descartés aquesta infraestructura, i que per tant, el projecte 
original que va sortir a licitació pública, no incorporés aquest capítol. 

Durant l’execució de la fase 4, l’autoritat competent en matèria heliportuària, va ad-
vertir que l’heliport existent, no complia la normativa vigent en aquell moment, de 
forma que la Fundació sol·licità estudiar la possibilitat d’incloure de nou la infraes-
tructura, en l’execució de les obres del Nou Hospital.  
 
La implantació d’aquest equipament a sobre d’un dels edificis en construcció, va su-
posar que afloressin grans interferències referents a afectacions a l’estructura de l’e-
difici en construcció, la respectiva modificació de les impermeabilitzacions de co-
berta, i el conseqüent canvi d’ubicació d’alguns dels equips que encara no estaven 
recepcionats, així com afectacions en aparells elevadors, l’ampliació de la plataforma 
de suportació de màquines, la modificació de la góndola per la neteja de façanes, 
etc. Per tant, aquest projecte en gran part, generà nombroses modificacions de par-
tides, ja contractades a la UTE Dragados-Axima. 
 
Després de valorar diferents opcions de contractació, per part de la Propietat, es va 
considerar com la més avantatjosa, la que habilitava l’article 141.d.1 TRLCAP, mitjan-
çant la qual es permetia la formalització d’un contracte complementari adjudicat al 
mateix contractista de l’obra principal, donat que una contractació independent, 
hagués suposat importants perjudicis tècnics i econòmics respecte de l’obra prin-
cipal en execució i generat importants retards en la finalització de l’estructura i d’al-
tres instal·lacions de l’edifici E. Tanmateix cal advertir que els preus de l’acer, for-
migó, instal·lacions, eren preus basats en els del contracte original. 
  
Aquest projecte, en un primer moment, es va valorar i adjudicar amb la plataforma de 
formigó, i va ser valorat per la UTE per 700.000 euros, preu pel qual es va contractar. 
Mesos més tard, per recomanacions de tècnics especialitzats, es va decidir optar per 
una solució amb plataforma d’alumini de preu més elevat, però amb uns avantatges 
considerables respecte a la de formigó, ja que es permetia una execució més ràpida 
i molt més precisa, aconseguint una absència d’errors de planimetria, i tinguent pre-
sent que era un model, clarament contrastat i provat en altres països amb un rotund 
èxit, s’optà per la FP, per la simplificació de les afectacions estructurals, i per perme-
tre que aterressin helicòpters de més envergadura, entre d’altres. 
 
El cost d’aquesta solució era 150.000 euros més elevat i per tant, després de ser 
acceptada, es va fer una addenda al contracte complementari, per aquest import. 

- Complementari Clínica Oftalmològica:  
 
La planta zero del bloc E del Nou Hospital, estava prevista inicialment, per la dotació 
d’espais administratius destinats a la Gerència i Direccions de la Fundació. Però 
l’evolució de la demanda assistencial, d’intervencions i consultes oftalmològiques, va 
suposar que l’hospital de Sant Pau, tingués l’encàrrec d’estudiar la implantació d’un 
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servei d’oftalmologia amb consultes externes, servei d’urgències, quiròfans, sales de 
cirurgia menor ambulatòria, a la planta que estava destinada a usos administratius, 
per tal de fer front a la demanda creixent assistencial.  
 
La complexitat d’aquesta modificació, així com les importants afectacions a la resta 
de l’obra en execució, feien necessària la contractació al mateix contractista de l’obra 
principal, amb la clara voluntat d’evitar majors inconvenients a la correcta execució 
de l’obra i tractant d’aconseguir la major eficiència per la reducció de costos i 
compliment de terminis.  
 
Tot i ser un projecte definit al 2009, la Fundació va procurar que el gruix dels treballs 
es fessin quan abans per no afectar al servei d’urgències, situat a la planta inferior. 
Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, des d’un punt de vista pressupostari, la gran 
majoria d’unitat d’obra, ja estava considerada econòmicament, en preu del contracte 
principal, donat que els acabats d’aquesta zona són idèntics als de la resta de 
l’Hospital. 
 
 - Complementari Adaptació a equips Rx-Rt:  
  
Al moment de configurar el projecte inicial, la majoria de necessitats i d’acabats de 
les sales on s’ubiquen actualment els grans equipaments de tecnologia mèdica i 
d’electro-medicina, estaven pendents de definició en la fase 4, donada la impossi-
bilitat, tant per part de la Propietat com dels tècnics, de poder tindre coneixement 
exacte, dels models i marques d’equipament, que serien instal·lats en les sales, i que 
en conseqüència, condicionarien la seva estructura.  

En el moment, que es defineixen amb exactitud, els diferents fabricants d’equipament 
de tecnologia mèdica i d’electro-medicina i que són lliurats a la FP, es generà la 
necessitat urgent, de redactar projectes d’implantació a cadascuna de les sales on 
anirien instal·lats.  
 
Tanmateix, les infraestructures d’aquestes sales, depenien de l’obra principal, de ma-
nera que era realment convenient, en termes d’eficiència i per evitar importants incon-
venients a la Propietat, així com al contractista principal encarregat de l’obra del Nou 
Hospital en execució, l’articulació del procediment complementari que facultava l’arti-
cle 141.d.1 TRLCAP, doncs contractar-ho al mateix contractista de l’obra principal, 
suposava fomentar el correcte desenvolupament de les obres del Nou Hospital, així 
com el de les sales dels equipaments mèdics.  
 
Cal advertir, que per l’execució d’aquestes obres, les mateixes havien de realitzar-se 
amb certa celeritat i urgència, per no incórrer en demora en el lliurament dels equipa-
ments que en elles anirien instal·lades. 
 
A nivell pressupostari, constava una partida dins del capítol equipament, la qual es 
va traspassar al d’obres per fer front a aquest complementari sense incórrer en una 
desviació del Crèdit Sindicat. 
 
Així mateix, i des d’un punt de vista formal, el recull de petits projectes d’implantació 
de l’equipament d’electro-medicina referent als serveis de Radioteràpia, Radiologia i 
Medicina Nuclear, es varen recollir en un projecte complementari. 
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- Entorns Cuina i cafeteria:  
  
Ambdós entorns, no es van incloure en la seva totalitat en el projecte inicial, donat 
que la fórmula per executar-los era amb un contracte de construcció i explotació, mit-
jançant una empresa del sector de la restauració. 

Una vegada licitada i adjudicada la prestació dels serveis a l’empresa (Arcasa), la 
Fundació, va rebre la totalitat d’afectacions respecte de tots els espais dels voltants 
(zona de taules de la cafeteria, zona de dispensació dels menjars al personal, men-
jador laboral), així com, les necessitats de les infraestructures principals, destinades 
a donar subministraments a l’interior de les cuines i cafeteries. 
  
En aquest sentit, i atenent el que es dedueix de l’article 141.d.1 del TRLCAP, es 
donava també el supòsit concret d’aplicació del mateix, ja que per la correcta exe-
cució d’aquestes afectacions era necessari que les mateixes fossin realitzades pel 
mateix contractista de les instal·lacions principals, ja que d’haver-se separat tècnica 
o econòmicament del contracte primitiu, hagués suposat importants perjudicis en la 
correcta execució de l’obra.  
 
Cal afegir que les unitats d’obra, estaven contemplades i incloses en la seva majoria, 
en els preus unitaris del contracte primitiu. 

  
- Complementaris de Varis instal·lacions i Varis Obra: 
  
De totes les comissions tècniques, que vetllaven per la correcta adaptació del pro-
jecte original, a les necessitats mèdiques actualitzades d’acord amb les noves 
necessitats que sorgiren durant el transcurs de l’obra principal, es va concloure, que 
era imperatiu, adoptar unes importants modificacions a l’obra i a les instal·lacions, 
doncs la majoria de les quals, venien exigides per noves normatives o requeriments, 
impossible de ser tinguts en compte, en el moment de la redacció del projecte 
primitiu. 
 
Totes aquestes modificacions es van recollir en els corresponents complementaris, 
agrupats pel tipus de partida afectada. 
 
En aquest sentit i d’acord amb el que es disposa a l’article 141.d.1 TRLCAP, era 
altament recomanable i imprescindible que les obres relatives a aquestes instal·la-
cions, fossin executades pel mateix contractista principal, donat que afectaven a es-
pais no recepcionats i que d’adoptar una altre opció la mateixa hagués suposat un 
clar perjudici per la Fundació Privada i pel correcte desenvolupament de les obres 
del Nou Hospital. D’altra banda, el contractar-ho amb aquest procediment directe 
permetia no incórrer en importants retards que haguessin estat contraris als interes-
sos de la Propietat. 

  
- Complementari de partides afectades pels laboratoris:  
  
La zona dels laboratoris va ser de les darreres a ser lliurades i recepcionades, però la 
seva execució va afectar greument a espais del voltant (passadissos, portes, patis 
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d’instal·lacions, sales tècniques) que sense estar dins de l’àmbit dels mateixos labo-
ratoris, eren modificacions dels espais inclosos en el contracte principal. 
 
Així doncs, i d’acord amb la seva especificitat tècnica, (tal i com s’exigeix en l’article 
141.d.1 TRLCAP), i davant la impossibilitat de separar-les de l’execució de l’obra 
principal, era completament imprescindible i recomanable tècnicament, que les ma-
teixes foren executades pel contractista de les instal·lacions principals. Les unitats 
d’obra estaven en la seva majoria incloses en els preus unitaris del contracte 
primitiu. 

d) Liquidació de la quarta fase.  
 
Tot i que l’acord estimat de tancament futur preveia un import total de 109.707.100,55 
euros, l’import finalment de tancament va pujar fins a 110.909.906,09 donat que es va 
contractar un nou complementari d’arranjament de les zones del voltant de l’edifici 
necessàries per l’accessibilitat dels bombers i arranjament dels accessos. 
  
Perquè l’obra obtingués els permisos d’inici d’activitat era necessari que estiguessin 
finalitzats aquests treballs i per tant per interessos de la Fundació i per no demorar 
l’entrada en activitat de l’edifici, es va adjudicar aquest complementari al mateix con-
tractista. 
 
Totes aquestes contractacions complementàries (descrites en aquest punt i els ante-
riors) han comportat la utilització de les modificacions dels contractes i dels contrac-
tes complementaris al límits màxims establerts per la TRLCAP sense arribar a ex-
cedir-los. 

 

e) Cost final de l’execució de les obres del nou hospital 
 
La gran majoria de retards i sobrecostos derivats dels mateixos van ser generats per 
decisions estratègiques que tenien com a objectiu l’activitat assistencial. Així, tant 
des de la Comissió de Seguiment com des de la pròpia Fundació, es van acceptar 
els retards com a causa pròpia i no imputables als diferents contractistes. 

 
2.5.3.4 Adjudicacions sense procediment  
 
Es comenta que les despeses acreditades per obres i equipaments fins juny 2010 
són 19,9 milions per sobre el préstec sindicat. 
 
Respecte aquesta consideració, comentar que el conveni de financiació del nou hos-
pital contemplava els imports de la inversió total a realitzar amb IVA inclòs. El préstec 
constituït, i sobre el qual la Generalitat garantia la despesa financera i l’amortització 
del principal, no incloïa l’IVA de les obres. 
 
Per la qual cosa hi ha una diferència entre la inversió total IVA inclòs i el préstec 
constituït. En conseqüència també la despesa acreditada IVA inclòs, acaba essent 
superior al préstec constituït. 
 



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 199

RESPECTE LES OBSERVACIONS RELATIVES ALS ESTATS I COMPTES ANUALS 
 
3.1.1) Documentació suport dels imports que componen diversos epígrafs del Balanç. 
 
Fer constar al respecte, que la Fundació ha corregit aquesta situació en el 2010 pel 
que respecta als béns immobles que componen l’import comptabilitzat dins la divisió 
Finques Externes.  
 
En aquest sentit, fer constar que en els Comptes anuals de la fundació de l’any 2010, 
corresponentment auditats, s’ha fet constar com a punt 2.7.a) de la Memòria: 
 
“La Fundació ha regularitzat el valor comptable dels immobles registrats en l’epígraf 
“Inversions immobiliàries” corresponents a la divisió de Finques Externes per als 
quals no disposava de la documentació de suport de la seva donació, herència o 
llegat. En conseqüència, en comparació als comptes del exercici 2009 aprovats el 22 
d’abril de 2010, s’ha procedit a regularitzar el valor d’aquests actius en data 1 de ge-
ner de 2009 en base a les taxacions efectuades per experts independents en l’exer-
cici 2009, resultant un increment del valor dels epígrafs “Terrenys” i “Edificis i cons-
truccions” per import de 89.172.001 i 84.704.446 euros, respectivament, amb contra-
partida a l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats”. Addicionalment, aquesta regu-
larització per un import total de 173.876.447 euros ha comportat una despesa per 
amortització i un ingrés per traspàs de subvencions en l’exercici 2009, de tal forma 
que s’ha incrementat la despesa en l’epígraf “Amortització de l’immobilitzat” i s’ha 
incrementat l’ingrés en l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats traspassats al re-
sultat” del compte de resultats adjunt, en un import de 1.283.120 euros, respecti-
vament.” 
 
Fer constar, al respecte dels béns immobles que componen l’import comptabilitzat 
dins l’epígraf Béns del patrimoni cultural, que els edificis històrics patrimoni de la 
humanitat, van ser valorats a l’any 1979 i que es procedirà de nou a la seva valoració 
quan acabi la primera fase del projecte de rehabilitació avui en curs. 
 
3.1.2) Comptabilització dels Acords de Govern i dels convenis per subvencions. 
 
Fer constar al respecte, que la Fundació considera que els Acords de Govern d’abast 
plurianual són acords suficients per registrar les aportacions previstes com a sub-
vencions no reintegrables, i que d’aquesta manera es reflexa més adequadament la 
imatge fidel de la Fundació. 
 
Aquest criteri es fa constar com a norma de registre i valoració en els Comptes 
Anuals. 
 
3.1.3) Deute amb la tresoreria de la Seguretat Social. 
 
Fer constar al respecte, que l’import que es considera infravalorat està considerat 
prescrit per part de la Fundació. 
 
3.1.4) Presentació de les subvencions en el Compte de Resultats. 
 
Fer constar al respecte, que les subvencions que es reben en concepte d’interessos 
es registren com ingressos financers per correlacionar-los al seu destí, que és el 
compromís assumit de sufragar la despesa financera. D’aquesta manera, s’evita que 
quedi desvirtuat el resultat d’explotació i el resultat financer de la Fundació. 
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I perquè així consti, es signen les presents al·legacions respecte del projecte d’in-
forme 40/2010, als efectes pertinents, per a la seva presentació a la Sindicatura de 
Comptes de la Generalitat de Catalunya. 

 

A Barcelona, a dos de novembre de dos mil dotze. 

 

[Signatura] 

 

Sr. Josep Ramón Perez i Sanchez  
M. I. Administrador de Torn  
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades per l’administrador de torn de la Molt Il·lustre Administració de 
la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau al projecte d’informe referent a la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercici 2009, han estat 
degudament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 
 

En aquest sentit, la Sindicatura ha considerat parcialment, a partir de la documentació 
aportada en aquesta fase, l’al·legació 2.5.1.d. D’altra banda, també han comportat la 
modificació parcial del text, per tal de donar-li una major claredat, les al·legacions 
presentades per la Fundació referents a les observacions 2.5.1.f, 2.5.2.b, 2.5.2.c, 2.5.3.3.a, 
2.5.3.3.c i 2.5.3.4.  
 

Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè o bé la 
Sindicatura considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en l’informe o no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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Informe de fiscalització 35/2012, sobre el re-
timent de comptes dels partits polítics i de 
les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00005/10

 

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 35/2012, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu al retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades, exercicis 
2010 i 2011.

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

Barcelona, 2 de gener de 2013

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reye-
ro, amb l’assis-tència dels síndics Sr. Andreu Morillas 
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nescà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-
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vat i Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari 
general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent el síndic major I. Sr. Jaume Amat i Reye-
ro, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 
de fiscalització 35/2012, relatiu al retiment de comptes 
dels partits polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, exercicis 2010 i 2011. 

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

Barcelona, 5 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió  Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 
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CDC  Convergència Democràtica de Catalunya 

CiU  Federació Convergència i Unió 

Ciutadans  Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

ERC  Esquerra Republicana de Catalunya 

EUiA  Esquerra Unida i Alternativa 

ICV  Iniciativa per Catalunya Verds 

LOFPP  Llei orgànica sobre finançament dels partits polítics 

PP  Partit Popular 

PSC  Partit dels Socialistes de Catalunya 

Solidaritat  Solidaritat Catalana per la Independència 

UDC  Unió Democràtica de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE I ABAST 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l’exercici 2012, s’emet el present informe re-
latiu al retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades. 
 
L’article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que els partits 
polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vin-
culades orgànicament als partits polítics han de presentar llur comptabilitat a la Sindicatura 
de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici. 
 
L’objecte d’aquest informe ha estat realitzar una comprovació formal dels comptes retuts a 
la Sindicatura, verificant si han estat retuts dins de termini i si s’ha tramès tota la informació 
establerta en la normativa vigent. 
 
 
1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 

El treball realitzat es limita a efectuar el control del compliment del retiment dels comptes a 
la Sindicatura de Comptes per part dels partits polítics amb representació parlamentària, 
les associacions i les fundacions vinculades orgànicament. Aquest informe no s’ha d’en-
tendre com un treball de fiscalització de regularitat dels comptes. 
 
 
1.3. NORMATIVA APLICABLE 

Les normes aplicables tingudes en compte en el treball realitzat han estat les següents: 
 
• Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
• Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (LOFPP). 
• Llei orgànica 6/2002, del 27 de juny, de partits polítics. 
• Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
2. TREBALL REALITZAT 

La Llei de la Sindicatura estableix l’obligació de retre comptes per part dels partits polítics i 
les fundacions, vinculades orgànicament als mateixos, en el termini de 6 mesos.  
 
L’article 1 de la LOFPP defineix els partits polítics com a federacions, coalicions o agrupa-
cions d’electors. 
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Pel que fa a la verificació del compliment del retiment dels comptes anuals dels partits po-
lítics, aquesta s’ha realitzat sobre els partits amb representació parlamentària en el període 
2010 i 2011, tal com estableix l’article 3 apartat d de la Llei de la Sindicatura. 
 
D’acord amb aquest criteri, a continuació es relacionen els partits polítics obligats a pre-
sentar la comptabilitat: 
 

Quadre 1. Relació de partits polítics 

Abreviació Partit polític 

Ciutadans Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 

CDC Convergència Democràtica de Catalunya 

EUiA Esquerra Unida i Alternativa 

ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

CiU Federació Convergència i Unió 

ICV Iniciativa per Catalunya Verds 

PP Partit Popular 

PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 

Solidaritat Solidaritat Catalana per la Independència 

UDC Unió Democràtica de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia.  

 
Pel que fa a la verificació del compliment del retiment dels comptes anuals de les associa-
cions i fundacions vinculades orgànicament als partits s’ha de tenir en compte la normativa 
que regula els partits polítics i el seu finançament i la normativa reguladora de les fun-
dacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Actualment no existeix un registre específic que permeti identificar aquestes associacions i 
fundacions, per tant, amb l’objectiu d’obtenir una relació de les associacions i les funda-
cions vinculades orgànicament als partits polítics, la Sindicatura va circularitzar als partits 
polítics amb representació parlamentària amb data 18 de juny de 2012. 
 
El resultat de les respostes rebudes ha estat el següent: 
 

Quadre 2. Nom de les fundacions vinculades orgànicament als partits polítics 

Partit polític Nom de la fundació 

CDC Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– 

EUiA Fundació l’Alternativa  

ERC Fundació President Josep Irla 

ICV Fundació Privada Nous Horitzons 

PP FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 

PP Fundació Col·labora 

PSC Fundació Rafael Campalans 

UDC Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn 

Font: Elaboració pròpia.  
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Els partits polítics Ciutadans i Solidaritat no han confirmat l’existència de cap fundació ni 
associació vinculada orgànicament al partit. 

Pel que fa a la vinculació de les fundacions als partits polítics és un concepte que no està 
definit en la normativa que regula els partits polítics i el seu finançament. 

 

 
2.1. RETIMENT DELS COMPTES DELS PARTITS POLÍTICS 

El quadre següent mostra les dates de presentació dels comptes anuals dels exercicis 
2010 i 2011 per part dels partits polítics a la Sindicatura: 
 

Quadre 3. Retiment dels comptes dels partits polítics 

Data de presentació dels comptes anuals Partit  
polític Exercici 2010 Exercici 2011 

Ciutadans - 30.6.2012 

CDC 23.7.2012 29.6.2012 

ERC 30.6.2011 28.6.2012 

EUiA 2.8.2011 6.7.2012 

CiU 30.6.2011 29.6.2012 

ICV 30.6.2011 3.7.2012 

PP 1.7.2011 29.6.2012 

PSC 28.6.2011 4.6.2012 

Solidaritat - - 

UDC 24.10.2012 28.6.2012 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Respecte a l’exercici 2010, vuit partits polítics (80%) van presentar els comptes; d’aquests, 
quatre ho van fer fora de termini. 
 
Els partits Ciutadans i Solidaritat no van presentar els comptes i CDC, EUiA, PP i UDC ho 
van fer fora del termini establert.  
 
Per a l’exercici 2011, nou partits polítics (90%) van presentar els comptes; d’aquests, dos 
ho van fer fora de termini. 
 
Solidaritat no va presentar els comptes i EUiA i ICV els van presentar fora del termini 
establert. 
 
Els partits polítics Ciutadans, per al 2010, i Solidaritat, per al 2010 i el 2011, no van pre-
sentar la comptabilitat, fet que es troba tipificat en l’article 17.b del Títol VI, Règim sancio-
nador, de la LOFPP. 
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La Sindicatura no té competència legalment establerta sobre el règim sancionador. Aques-
ta competència tal com estableix l’article 17 de la LOFPP correspon en exclusiva al Tribu-
nal de Comptes. 
 
D’altra banda, l’article 8.t de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix com 
una de les funcions del Ple de la Sindicatura la de proposar les actuacions i mesures 
correctores per l’incompliment de la normativa del finançament dels partits i les formacions 
polítiques. 
 
L’article 4.2 de la Llei de la Sindicatura estableix que els partits polítics i fundacions vin-
culades han de presentar llur comptabilitat a la Sindicatura i que en qualsevol cas ha de 
formar part d’aquesta documentació la que han de trametre al Tribunal de Comptes d’a-
cord amb la normativa reguladora d’aquest òrgan. 
 
L’article 14.5 de la LOFPP estableix que els comptes anuals el formen el Balanç, el Compte 
de pèrdues i guanys i la Memòria. Aquesta Memòria ha d’incloure la relació de sub-
vencions públiques i donacions privades rebudes de persones físiques o jurídiques amb 
referència concreta dels elements que permetin identificar al donant i l’import del capital 
rebut. 
 
La Memòria ha d’anar acompanyada d’un annex on s’especifiqui detalladament les condi-
cions contractuals estipulades dels crèdits o préstecs de qualsevol tipus que tingui el partit 
amb les entitats de crèdit. 
 
El detall dels comptes anuals que han presentat els partits polítics amb representació par-
lamentària és el següent: 
 
Quadre 4. Detall dels comptes anuals dels partits polítics 

Exercici 2010 Exercici 2011 Partit  
polític Balanç Pèrdues i guanys Memòria Balanç Pèrdues i guanys Memòria 
Ciutadans ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ 

CDC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ERC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EUiA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CiU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ICV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PSC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Solidaritat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
UDC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Font: Elaboració pròpia. 
✓: Retut 
✗: No retut 
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L’article 15 de la LOFPP estableix que els partits polítics hauran de preveure un sistema de 
control intern que garanteixi l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i 
documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, d’acord amb 
els seus estatuts. L’informe resultant de la revisió acompanyarà a la documentació a retre. 
 
Aquest informe no ha estat retut per cap partit polític. El PP ha presentat una còpia sense 
signar del “Dictamen de los auditores internos sobre las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2011” on expressa una opinió favorable sobre la representativitat dels comptes 
anuals consolidats. D’altra banda, ICV descriu en la seva Memòria que ha realitzat procedi-
ments de control intern però no ha retut cap informe independent. 
 
De la informació retuda pel PP i ICV no és possible avaluar el grau de compliment i ade-
quació del sistema de control intern implantat per aquests partits. 
 
De la revisió dels comptes anuals retuts, en el quadre següent es desglossa el pla de 
comptabilitat que segueix cada partit polític: 
 

Quadre 5. Detall del pla de comptabilitat que aplica cada partit polític 

Partit polític Pla de comptabilitat aplicat  

Ciutadans Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre 

CDC Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Gene-
ralitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre 

EUiA Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 
16 de novembre 

ERC Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 
16 de novembre 

CiU Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre. 

ICV Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre  

PP Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre, aplicat 
a l’exercici 2010  

Per a l’exercici 2011 apliquen el Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat 
pel Reial decret 1515/2007, del 16 de novembre 

PSC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/ 2007, del 16 de novembre 

UDC Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 
16 de novembre 

Font: Elaboració pròpia.  

 
De la revisió de la documentació retuda es desprenen les següents incidències: 
 
• Els partits polítics Ciutadans i ICV, i el PP per a l’exercici 2010, no han adaptat els seus 

comptes anuals a la reforma comptable que es va realitzar el 2007, mantenint les estruc-
tures de les masses patrimonials de l’antic Pla de comptabilitat. Els comptes anuals 
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presentats pel PP corresponents a l’exercici 2011 han estat adaptats al Pla de compta-
bilitat per a petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 16 de 
novembre. 

• El Partit Popular no ha retut la Memòria corresponent a l’exercici 2010. 
 

• El contingut de la memòria retuda pels partits polítics no inclou la informació establerta a 
l’article 14.5 de la LOFPP. 

 
Respecte als comptes anuals, cal destacar que l’article 14.5 de la LOFPP estableix que els 
comptes anuals el formen el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i la Memòria. Per altra 
banda, la reforma comptable del 2007 mitjançant els reials decrets 1514/2007 i 1515/2007 
del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat i el Pla general de 
comptabilitat per a petites i mitjanes empreses incorpora als comptes anuals l’Estat de 
canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos d’efectiu. 
 
Tal com ja s’ha posat de manifest en altres informes amb referència a la comptabilitat, dels 
partits polítics, atesa la seva especialitat i rellevància, s’hauria d’elaborar reglamentà-
riament un pla de comptabilitat específic per a les formacions polítiques en l’àmbit corres-
ponent. D’aquesta manera es podrien dissenyar clarament els estats que formen els comp-
tes anuals, el tractament comptable de les operacions específiques i la integració de les 
diverses estructures territorials dels partits polítics. 
 
 
2.2. RETIMENT DELS COMPTES DE LES ASSOCIACIONS I LES FUNDACIONS 

VINCULADES ORGÀNICAMENT ALS PARTITS POLÍTICS 

El quadre següent mostra les dates de presentació dels comptes anuals dels exercicis 
2010 i 2011 a la Sindicatura per part de les diferents fundacions vinculades als partits 
polítics. 
 

Quadre 6. Retiment dels comptes de les fundacions vinculades a partits polítics 

Data presentació de comptes anuals 
Partit 
polític Nom de la fundació Exercici 2010 Exercici 2011 

CDC Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– 4.9.2012 4.9.2012 

EUiA Fundació l’Alternativa  2.8.2011 20.9.2012 

ERC Fundació President Josep Irla 30.6.2011 28.6.2012 

ICV Fundació Privada Nous Horitzons 30.6.2011 3.7.2012 

PP FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 29.6.2011 4.7.2012 

PP Fundació Col·labora * - 29.6.2012 

PSC Fundació Rafael Campalans 9.10.2012 29.6.2012 

UDC Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn 28.6.2012 28.6.2012 

Font: Elaboració pròpia. 
* La Fundació Col·labora es va constituir el novembre del 2011.  
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Per a l’exercici 2010, totes les fundacions van presentar els comptes; d’aquestes, quatre 
(el 57,1%) ho va fer fora de termini. 

Concretament, la Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem–, la Fundació l’Alternativa, la 
Fundació Rafael Campalans i la Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll 
i Alentorn ho van fer fora de termini. 

Respecte a l’any 2011, totes les fundacions van presentar els comptes, tot i que quatre 
(el 50%) ho van fer fora de termini, concretament la Fundació Catalanista i Demòcrata 
–Catdem–, la Fundació l’Alternativa, la Fundació Privada Nous Horitzons i la FAES, Fun
dación para el Análisis y los Estudios Sociales. 

La Fundació Col·labora es va constituir el novembre de 2011 amb una dotació fundacional 
de 30.000 € i, segons consta en el certificat del secretari de la Fundació, no va realitzar cap 
activitat econòmica durant la resta d’exercici. 

El detall dels comptes anuals que han presentat les fundacions vinculades als partits po
lítics és el següent: 

Quadre 7. Detall dels comptes anuals de les fundacions vinculades als partits polítics 

Fundació 

Exercici 2010 Exercici 2011 

Balanç 
Pèrdues 
i guanys Memòria Balanç 

Pèrdues 
i guanys Memòria 

Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– 

Fundació l’Alternativa 

Fundació President Josep Irla 

Fundació Privada Nous Horitzons 

FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales 

Fundació Col·labora * 

Fundació Rafael Campalans 

Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics 
Miquel Coll i Alentorn 

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

Font: Elaboració pròpia. 
* La Fundació Col·labora es va constituir el novembre del 2011.  
✓: Retut  

L’article 15 de la LOFPP que estableix la presentació per part dels partits polítics d’un 
informe relatiu a la revisió del sistema de control intern, també és d’aplicació a les fun
dacions vinculades d’acord a la disposició addicional setena de la LOFPP. 

Cap fundació ha enviat aquest informe de revisió del sistema de control intern. 

De la revisió dels comptes anuals retuts, en el quadre següent es desglossa el pla de 
comptabilitat que segueix cada fundació: 
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Quadre 8. Detall del pla de comptabilitat aplicat per les fundacions 

Fundació Pla de comptabilitat aplicat  

Fundació Catalanista i Demòcrata –
Catdem– 

Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de de-
sembre 

Fundació l’Alternativa  Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 
1515/2007, del 16 de novembre 

Fundació President Josep Irla Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de de-
sembre 

Fundació Privada Nous Horitzons Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de 
desembre 

FAES, Fundación para el Análisis y 
los Estudios Sociales 

Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 
1515/2007, del 16 de novembre i el Reial decret 776/1998, del 30 d’abril, nor-
mes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fi de 
lucre 

Fundació Col·labora * - 

Fundació Rafael Campalans Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 
novembre 

Fundació Privada Institut d’Estudis 
Humanístics Miquel Coll i Alentorn 

Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de de-
sembre 

Font: Elaboració pròpia. 
* La Fundació Col·labora es va constituir el novembre del 2011. 

 
L’article 2 del Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de compta-
bilitat de les fundacions i les associacions, estableix l’obligatorietat d’aplicar el Pla de 
comptabilitat a totes les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Gene-
ralitat de Catalunya que tinguin l’obligació de formular comptes anuals. 
 
La Fundació Privada Nous Horitzons no ha adaptat els seus comptes anuals a la reforma 
comptable que es va realitzar el 2007, mantenint les estructures de les masses patrimo-
nials de l’antic Pla de comptabilitat.  
 
La Fundació l’Alternativa i la Fundació Rafael Campalans, sotmeses a la legislació de la 
Generalitat, no han adaptat els seus comptes anuals al nou Pla de comptabilitat de funda-
cions i associacions aprovat pel Decret 259/2008 i entrada en vigor l’1 de gener de 2009. 
 
 
 
3. CONCLUSIONS 

Com a resultat del treball realitzat es formulen les conclusions següents: 
 
1. El grau de compliment en el retiment de comptes dels partits polítics amb representació 

parlamentària per a l’exercici 2010 va ser del 80%, d’aquests el 50% ho va fer fora del 
termini establert. 
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Els partits polítics CDC, EUiA, PP i UDC van presentar els comptes anuals fora del 
termini establert.  
 
Per a l’exercici 2011, el 90% dels partits polítics van presentar els comptes, d’aquests el 
22,2% ho va fer fora de termini. 
 
Els partits EUiA i ICV van presentar els comptes anuals fora del termini establert. 
 
Els partits polítics Ciutadans, per a l’exercici 2010, i Solidaritat, per als exercicis 2010 i 
2011, no van presentar els comptes anuals. La LOFPP estableix com a infracció san-
cionable la no presentació per part d’un partit polític dels seus comptes anuals. 
 

2. El grau de compliment en el retiment de comptes de les fundacions vinculades orgà-
nicament als partits polítics per a l’exercici 2010 ha estat del 100%. El 57,1% va trametre 
els comptes fora de termini. 

 
Concretament, la Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem–, la Fundació l’Alternativa, 
la Fundació Rafael Campalans i la Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Mi-
quel Coll i Alentorn ho van fer fora de termini. 
 
Respecte a l’any 2011, totes les fundacions van presentar els comptes, tot i que un 50% 
ho van fer fora de termini, concretament la Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem–, 
la Fundació l’Alternativa, la Fundació Privada Nous Horitzons i la FAES, Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales. 
 

3. El contingut de la memòria retuda pels partits polítics no inclou la informació establerta a 
l’article 14.5 de la LOFPP. 
 

Cap partit polític o fundació vinculada ha acompanyat la documentació retuda amb l’in-
forme de revisió del sistema de control intern establert a l’article 15 de la LOFPP. Si bé el 
PP i ICV han retut diferent documentació que no permet avaluar el grau de compliment i 
adequació del sistema de control intern implantat pel partit. 
 
La LOFPP estableix com a infracció sancionable la manca d’informació o informació tan 
deficient que impedeixi la seva fiscalització. 
 

4. Els partits polítics i fundacions vinculades orgànicament apliquen plans de comptabilitat 
diferents atès que no existeix un pla comptable específic per a aquestes entitats. 
 

5. Ciutadans i Solidaritat no han respost a la carta enviada per la Sindicatura als partits 
polítics per obtenir confirmació de l’existència de fundacions i associacions vinculades 
als partits polítics.  
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3.1. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

A continuació es recullen les observacions i recomanacions més significatives de les as-
senyalades en els apartats anteriors de l’informe i algunes recomanacions ja expressades 
en informes anteriors. 
 

Referent a la comptabilitat dels partits polítics 

S’hauria d’elaborar reglamentàriament un pla de comptabilitat específic per a les forma-
cions polítiques en l’àmbit corresponent. D’aquesta manera es podrien dissenyar i norma-
litzar clarament els estats que formen els comptes anuals, el tractament comptable de les 
operacions específiques, els formats dels estats especials per controlar despeses electo-
rals i la integració de les diverses estructures territorials. 
 
En els estats financers a retre s’hauria d’agregar i consolidar tota l’organització territorial i 
institucional de les formacions polítiques. Així mateix, aquests estats haurien d’incloure les 
relacions amb els grups parlamentaris, els grups locals, les fundacions, les societats parti-
cipades i altres ens relacionats amb aquestes formacions. 
 

Referent a les fundacions vinculades als partits polítics 

El concepte de vinculació entre les formacions politiques i les seves fundacions no està 
definit en la normativa que regula els partits i el seu finançament. Aquest és un aspecte 
que caldria regular legalment per establir un marc de referència clar i els mecanismes de 
control adients. 
 
Cal que es defineixin i delimitin els supòsits de vinculació entre fundacions privades i par-
tits polítics. 
 
Mitjançant el Decret 259/2008 es va aprovar el Pla de comptabilitat que és obligatori per a 
totes les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat que tin-
guin l’obligació de formular comptes anuals. 
 
La identificació de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics s’ha realitzat 
a partir de la informació sol·licitada als partits polítics. No hi ha un registre públic on es 
pugui obtenir les fundacions i associacions vinculades als partits polítics.  
 
Seria recomanable l’establiment d’un registre públic de fundacions i associacions vincu-
lades als partits polítics.  
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Informe de fiscalització 34/2012, sobre Ser-
veis Municipals de Montseny, SL, de l’Ajun-
tament de Montseny, corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10

Presentació
Síndic major de la Sindicatura de Comptes

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 34/2012, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu a Serveis Municipals de Montseny, SL 
de l’Ajuntament de Montseny, comptes anuals, exercici 
2010.

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

Barcelona, 2 de gener de 2013

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 20 de novembre del 2012, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Genes-
cà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ig-
nasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari general 
de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent el síndic Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 34/2012, relatiu a Serveis Municipals de 
Montseny, SL de l’Ajuntament de Montseny, comptes 
anuals, exercici 2010. 

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

Barcelona, 5 de desembre de 2012 

Manel Rodríguez Tió  Vist i plau 
 El síndic major 
 Jaume Amat i Reyero 

ÍNDEX   

ABREVIACIONS p. 215

1.  INTRODUCCIÓ p. 216

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME p. 216

1.1.1. Objecte i abast p. 216

1.1.2. Metodologia p. 216

1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT p. 217

1.2.1. Ajuntament i societat Serveis Municipals de Mont-
seny, SL p. 217

1.2.2. Activitat i organització de la societat Serveis Muni-
cipals de Montseny, SL p. 217

1.2.3. Informació objecte d’examen p. 218

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA p. 221

2.1. BALANÇ p. 221

2.1.1. Immobilitzat material p. 221

2.1.2. Existències p. 222

2.1.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar p. 223

2.1.4. Efectiu i altres actius líquids equivalents p. 223

2.1.5. Fons propis p. 224

2.1.6. Deutes a curt termini p. 225

2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS p. 225

2.2.1. Altres despeses d’explotació p. 225

2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET p. 226

2.4. MEMÒRIA p. 227

2.5. AJUSTOS I RECLASSIFICACIONS p. 228

2.6. REVISIÓ DE COMPLIMENT p. 228

2.6.1. Normes estatutàries i responsabilitats p. 228

2.6.2. Obligacions d’elaboració, aprovació i retiment de 
documentació p. 229

2.6.3. Inclusió de la Societat en el Registre d’ens locals 
de Catalunya p. 230

2.6.4. Aspectes fiscals p. 230

2.6.5. Personal p. 230

3. CONCLUSIONS p. 231

3.1. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS p. 231

4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS p. 232

ABREVIACIONS  

ECPN  Estat de canvis en el patrimoni net 

IVA  Impost sobre el valor afegit 

PETROCAT  Societat Catalana de Petrolis, SA 

Fascicle setè



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 6

4.85. INFORMACIó 216

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes emet el present informe 
de fiscalització relatiu a la societat mercantil municipal Serveis Municipals de Montseny, SL 
(la Societat), participada íntegrament per l’Ajuntament de Montseny. 
 
La fiscalització practicada a la Societat ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, en execució del Programa anual d’activitats vigent, aprovat 
pel Ple de la institució. 
 
La Societat no estava donada d’alta en el Registre d’ens locals de Catalunya que manté la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals, contràriament al que disposa l’article 51 del Decret 139/2007. Aquest incom-
pliment normatiu va motivar que la Sindicatura de Comptes inclogués en el Programa anual 
d’activitats la previsió d’elaboració d’aquest informe de fiscalització. 
 
L’objecte del treball ha estat la fiscalització de Serveis Municipals de Montseny, SL. 
mitjançant l’auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre del 2010 i la verificació que 
s’ha complert la normativa, en aquells aspectes revisats en el decurs del treball d’au-
ditoria. 
 
 
1.1.2. Metodologia 

L’auditoria de comptes s’ha fet d’acord amb els principis i normes d’auditoria del sector 
públic generalment acceptats, amb la finalitat de poder manifestar una opinió sobre si els 
comptes expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’entitat, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que li és aplicable. 
 
Sobre el compliment de les normes aplicables a determinades activitats, operacions finan-
ceres i documentació relacionada, analitzades en el decurs del treball d’auditoria, en tots 
els aspectes significatius, s’emeten conclusions de fiabilitat limitada, que, per aquesta raó, 
no es poden utilitzar fora d’aquest context, ni es poden extrapolar a la resta de l’activitat 
desenvolupada per la Societat durant el període examinat. 
 
La data de finalització del treball de camp va ser el dia 5 de maig del 2012. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Ajuntament i societat Serveis Municipals de Montseny, SL 

El municipi de Montseny està situat a la comarca del Vallès Oriental, a la província de Bar-
celona. El seu territori és de 26,8 km2 i la població, segons el padró municipal, l’1 de gener 
del 2010 era de 312 habitants. 
 
En la sessió del Ple del 13 de novembre de 1995, l’Ajuntament de Montseny acordar crear 
la societat de capital íntegrament municipal Serveis Municipals de Montseny SL, la qual va 
ser constituïda mitjançant escriptura pública el 29 d’abril de 1996 amb un capital social de 
12.020,24 €. 
 
Pel període fiscalitzat, l’exercici 2010, la corporació municipal era la constituïda arran de 
les eleccions del 27 de maig del 2007. L’alcalde era Alfons Planas i Jubany (AMD-PM) i el 
Ple municipal el formaven set regidors, incloent-hi l’alcalde. 
 
El nombre de regidors electes per candidatures va ser el següent: 
 
Candidatura Nombre de membres 

Acció Municipal Democràtica – Progrés Municipal (AMD-PM) 5 

Convergència i Unió (CiU) 1 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 1 

Font: web www.municat.gencat.cat. 

 
 
1.2.2. Activitat i organització de la societat Serveis Municipals de 

Montseny, SL 

L’objecte social de la Societat, d’acord amb els seus Estatuts és la gestió i explotació d’una 
estació de servei per al subministrament i venda de carburants així com la gestió i explo-
tació d’aparcaments municipals. Tot i no estar previst en els Estatuts, la Societat també duu 
a terme l’activitat consistent en la venda de diaris i records del municipi en el que s’ano-
mena punt d’informació, i per a la qual disposa d’un local arrendat. 
 
En el període fiscalitzat, el Consell d’Administració de la Societat estava format per:  
 
• Alfons Planas i Jubany, president 

• Miquel Anglada i Miquel, vicepresident 
• Josep Maria Serra i Vilajoana, vocal 
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1.2.3. Informació objecte d’examen 

Les dades del Balanç, del Compte de pèrdues i guanys i de l’Estat de canvis en el patri-
moni net, són les següents: 
 
Balanç de PIMES 

Actiu 
Exercici 

2010 
Exercici 

2009 Patrimoni net i passiu 
Exercici 

2010 
Exercici 

2009 

      

A) Actiu no corrent 25.700,64 27.460,24 A) Patrimoni net 8.545,26 6.344,03 
      

A-1) Fons propis 8.545,26 6.344,03 
I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00    

II. Immobilitzat material 25.700,64 27.460,24 I. Capital 12.020,24 12.020,24 

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 II. Prima d'emissió 0,00 0,00 

IV. Inversions a empreses del grup 
i associades a llarg termini 

V. Inversions financeres a llarg termini 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

III. Reserves 

IV. (Accions i participacions en 
patrimoni pròpies) 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors (11.552,77) (11.999,84)

VII. Deutes comercials no corrents 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 5.876,56 5.876,56 

   VII. Resultat de l'exercici 2.201,23 447,07 

   VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 
      

   A-2) Ajustos per canvi de valor 0,00 0,00 
      

B) Actiu corrent 45.605,17 66.151,67 

A-3) Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 0,00 0,00 

      

B) Passiu no corrent 0,00 0,00 
I. Existències 27.675,36 27.675,36    

I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II. Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 10.671,64 32.729,19 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 

III. Inversions a empreses del grup 
i associades a curt termini 0,00 0,00 

III. Deutes amb empreses del grup 
i associades a llarg termini 0,00 0,00 

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 

VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 VI. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 7.258,17 5.747,12 VII. Deutes amb característiques 

especials a llarg termini 
 

0,00 0,00 
      

   C) Passiu corrent 62.760,55 87.267,88 
      

   I. Provisions a curt termini 0,00 0,00 

   II. Deutes a curt termini 48.651,55 72.090,55 

   
III. Deutes amb empreses del grup 

i associades a curt termini 0,00 0,00 

   
IV. Creditors comercials i altres 

comptes a pagar 14.109,00 15.177,33 

   V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 

   
VI. Deutes amb característiques 

especials a curt termini 0,00 0,00 
      

Total actiu (A+B) 71.305,81 93.611,91 Total patrimoni net i passiu (A+B+C) 71.305,81 93.611,91 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels comptes anuals de la Societat. 
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Compte de pèrdues i guanys de PIMES 

Deure/Haver Exercici 2010 Exercici 2009 

   

1. Import net de la xifra de negocis 67.572,80 62.811,01 

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 

4. Aprovisionaments (52.137,15) (47.713,17) 

5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 

6. Despeses de personal 0,00 0,00 

7. Altres despeses d'explotació (10.964,69) (12.035,37) 

8. Amortització de l'immobilitzat (1.759,60) (2.374,62) 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 

10. Excessos de provisions 0,00 0,00 

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 

12. Altres resultats 0,00 0,00 

   

A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 2.711,36 687,85 

   

13. Ingressos financers 0,73 1,10 

14. Despeses financeres (510,86) (241,88) 

15. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 

16. Diferències de canvi 0,00 0,00 

17. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers 0,00 0,00 

18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 

   

B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18) (510,13) (240,78) 

   

C) Resultat abans d'impostos (A+B) 2.201,23 447,07 

   

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00 

   

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19) 2.201,23 447,07 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels comptes anuals de la Societat. 
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

Pel que fa al treball realitzat en relació amb l’auditoria dels comptes anuals de la Societat, 
cal indicar prèviament que:  
 
• No s’ha disposat del llibre d’actes del Consell d’Administració, la qual cosa no ha per-

mès revisar l’acta de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2010. 
 
• Tampoc no s’ha disposat del llibre d’actes de la Junta General de Socis, si bé s’han fa-

cilitat les certificacions de les actes d’aprovació dels comptes anuals corresponents als 
exercicis 2008, 2009 i 2010. D’acord amb el certificat emès per la secretària interventora 
de l’Ajuntament de Montseny, la Junta General Ordinària i Universal de la Societat va 
aprovar els comptes anuals de l’exercici 2010 el 13 d’octubre del 2011. 

 
• Els comptes anuals facilitats han estat signats únicament al darrer full per la secretària 

interventora de l’Ajuntament de Montseny amb el vistiplau de l’alcalde i president del 
Consell d’Administració de la Societat. No hi figuren, en canvi, les signatures de la resta 
d’administradors de la Societat. 

 

 
2.1. BALANÇ 

A continuació es detalla el treball realitzat en cadascuna de les àrees del Balanç: 
 
 
2.1.1. Immobilitzat material 

A l’àrea d’Immobilitzat material cal destacar el següent: 
 

a) Construccions 

L’epígraf Construccions inclou únicament el cost de construcció d’una benzinera. La infor-
mació registral de la finca on s’ubica la benzinera fixa que es tracta d’una finca propietat 
de l’Ajuntament de Montseny.  
 
El Balanç de la Societat no incorpora el valor de cessió d’ús de la finca rebuda per a la 
construcció de la benzinera, que s’hauria de registrar en comptes d’immobilitzat material 
amb abonament a comptes de patrimoni net. 
 

b) Instal·lacions tècniques i maquinària 

Pel que fa a l’epígraf Instal·lacions tècniques i maquinària, no s’ha disposat del detall dels 
béns que l’integren, fet que suposa una limitació a l’abast del treball d’auditoria. 
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El fet de no disposar d’un registre auxiliar de l’immobilitzat en condicions, impedeix com-
provar-ne la correcta valoració, classificació comptable, presentació en el Balanç com 
també el càlcul de la seva amortització, tant de l’exercici com de l’amortització acu-
mulada.  
 
El compte Instal·lacions tècniques i maquinària presenta a 31 de desembre del 2010 un 
valor net comptable negatiu de 4.235,87 €. 
 
 
2.1.2. Existències 

En el quadre següent es mostra la composició del saldo que figura en l’epígraf Existències 
del balanç a 31 de desembre: 
 

Existències. Exercici 2010 

Concepte Import 

Existències de combustibles 22.845,20 

Existències de la botiga 4.830,16 

Total 27.675,36 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

 
El compte Existències de combustibles registra a cost d’adquisició les existències de ben-
zina i gasoil a final d’exercici. El compte Existències de la botiga recull a cost d’adquisició 
els productes per a la venda (records) del punt d’informació. 
 
S’ha comprovat que les existències inicials i finals que figuren en el Balanç de l’exercici 
2010 són les mateixes, i que la Societat no disposa d’una aplicació informàtica o registre 
auxiliar que permeti obtenir el detall de les unitats en estoc a una determinada data. El 
treball d’auditoria s’ha dut a terme amb posterioritat al 31 de desembre del 2010, per la 
qual cosa no ha estat possible fer un recompte físic de les existències en aquella data. 
 
No obstant això, pel cas dels combustibles, s’han pogut aplicar procediments alternatius 
amb la finalitat d’obtenir evidència d’auditoria suficient i adequada en relació amb la 
revisió de les unitats físiques a final d’exercici. El valor de les existències de combustible 
es quantifica en 5.413,56 € i es determina una sobrevaloració de 17.545,52 € a l’inici de 
l’exercici 2010. 
 
L’import sobrevalorat de 17.545,52 € s’ha calculat a partir d’un recompte físic dels litres de 
combustible existents el dia 19 de gener del 2012, i la reconstrucció dels moviments entre 
aquesta data, el 31 de desembre del 2010 i el 31 de desembre del 2009, a partir de les 
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factures de compra de combustible i els registres de vendes d’aquests períodes. Això ha 
permès conèixer els litres de combustible en existència a 31 de desembre del 2010 i a 31 
de desembre del 2009. La valoració de l’estoc de combustible s’ha obtingut aplicant el 
preu de l’última compra feta en els exercicis 2010 i 2009. La variació d’existències durant 
l’exercici 2010 ha estat de 113,88 € i la sobrevaloració de l’estoc de combustible a 
31.12.2010 de 17.431,64 €. 

2.1.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Els comptes que inclou l’epígraf Deutors comercials i altres comptes a cobrar a 31 de 
desembre del 2010 són els següents: 
 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar. Exercici 2010 

Concepte Import 

Clients per vendes i prestació de serveis 9.515,16 

Altres deutors 1.156,48 

Total 10.671,64 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

 
Les manifestacions de la Societat i les proves realitzades evidencien que el saldo pendent 
de cobrament a 31 de desembre del 2010 per 9.515,16 € corresponen íntegrament a fac-
tures incorrectes emeses durant els darrers exercicis en considerar com a vendes el lliura-
ment de diaris a subscriptors. 
 
El lliurament de diaris a subscriptors no constitueix cap font d’ingrés: el subscriptor paga 
directament el diari a l’empresa subministradora i utilitza el punt d’informació com a punt 
de recollida. Per tant, no hi ha cap import pendent de cobrament, i per això el saldo pen-
dent de cobrament s’ha de regularitzar. 
 
Detectat aquest error, la Societat ha determinat que 3.933,30 € corresponen a l’any 2010 i 
5.581,86 € són d’exercicis anteriors. 
 
La declaració d’aquestes operacions com a vendes de l’exercici ha suposat un ingrés 
indegut a la hisenda pública de 380,61 € en concepte d’IVA repercutit. 
 
 
2.1.4. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

En el quadre següent es mostren els comptes inclosos en l’epígraf Efectiu i altres actius 
líquids equivalents a 31 de desembre del 2010: 
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Efectiu i altres actius líquids equivalents. Exercici 2010 

Concepte Import 

Caixa 1.359,52 

Bancs 5.898,65 

Total 7.258,17 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels registres comptables de l’exercici 2010. 

 
Les vendes de combustible només poden pagar-se mitjançant targeta de crèdit en un 
caixer automàtic ubicat a la mateixa benzinera i les vendes de records i de diaris es co-
bren exclusivament en efectiu. Els imports cobrats diàriament per la venda de records i de 
diaris es dipositen en una caixa física. Periòdicament, i quan els cobraments acumulats 
són significatius, al voltant de 600 €, s’ingressen en un compte bancari. 
 
Aquesta manera de procedir no està d’acord amb el que disposa el Pla general de 
comptabilitat atès que en el compte de caixa no es reflecteixen els moviments diaris de 
cobraments i pagaments que es fan en efectiu. Així mateix, cal dir que no es disposa d’un 
registre auxiliar que permeti fer el seguiment del saldo de caixa. És per això que no ha 
estat possible obtenir l’evidència suficient i necessària en relació amb el saldo d’aquest 
compte, que a 31 de desembre del 2010 era de 1.359,52 €. 
 
 
2.1.5. Fons propis 

Els moviments de Fons propis de l’exercici es detallen tot seguit: 
 
Fons propis. Exercici 2010 

Moviment comptable Capital 

Aportació de 
socis o 

propietaris 

Resultats 
d’exercicis 

anteriors 
Resultat de 

l’exercici Total 

Saldo a 1.1.2010 12.020,24 5.876,56 (11.999,84) 447,07 6.344,03 

Distribució del resultat - - 447,07 (447,07) - 

Resultat de l’exercici - - - 2.201,23 2.201,23 

Saldo a 31.12.2010 12.020,24 5.876,56 (11.552,77) 2.201,23 8.545,26 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

 
L’únic moviment enregistrat durant l’exercici 2010 correspon a l’aplicació del resultat de 
l’exercici 2009. 
 
No s’ha disposat de documentació justificativa del saldo enregistrat en el compte Aportació 
de socis o propietaris per import de 5.876,56 €, fet que suposa una limitació a l’abast del 
treball d’auditoria. 
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La Societat no ha dotat la reserva legal d’acord amb el que disposa l’article 274 del text 
refós de la Llei de societats de capital, segons el qual s’ha de dotar una xifra igual al 10% 
del resultat de l’exercici, fins que, com a mínim, arribi al 20% del capital social. 
 
 
2.1.6. Deutes a curt termini 

L’únic compte inclòs en l’epígraf Deutes a curt termini es mostra en el quadre següent: 
 

Deutes a curt termini. Exercici 2010 

Concepte Import 

Altres deutes a curt termini 48.651,55 

Total 48.651,55 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

 
Si bé no s’ha disposat de la composició del saldo d’aquest compte, la documentació faci-
litada per la Societat en relació amb les aportacions fetes per l’Ajuntament pel finançament 
de les obres de la benzinera és evidència suficient per entendre que la composició del 
saldo correspon a aquestes aportacions. 
 
En la comparació entre l’import aportat per l’Ajuntament per a les obres de la benzinera, 
50.485,30 €, i l’import registrat en aquest compte, s’observa una diferència de 1.833,75 € 
no justificada, si bé no té cap efecte en els estats financers de l’exercici 2010. 
 
Atesa la naturalesa d’aquests saldos i d’acord amb el que disposa el Pla general de 
comptabilitat, aquestes aportacions han de comptabilitzar-se en l’epígraf Aportacions de 
socis dins del patrimoni net de la Societat. 

 

 
2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

El treball fet en cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys es mostra en els 
apartats següents. 
 
 
2.2.1. Altres despeses d’explotació 

El detall de l’epígraf Altres despeses d’explotació és el que es presenta en el quadre 
següent: 
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Altres despeses d’explotació. Exercici 2010 

Concepte Import 

Lloguers 4.457,40 

Serveis de professionals independents 1.483,80 

Primes d’assegurances 1.503,51 

Serveis bancaris i similars 286,86 

Subministraments 771,20 

Tributs 2.461,92 

Total 10.964,69 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels registres comptables de l’exercici 2010. 

a) Primes d’assegurances 

Primes d’assegurances correspon a les primes pagades corresponents a la pòlissa 
d’assegurances que la Societat té contractada en concepte de responsabilitat civil de la 
benzinera. Atès que el període de cobertura de les primes pagades no coincideix amb 
l’any natural, part dels pagaments efectuats han de considerar-se despesa avançada i ser 
comptabilitzats com a tal.  
 

b) Altres tributs 

En el compte Altres tributs es comptabilitzen els imports en concepte d’Impost sobre la 
venda minorista de determinats hidrocarburs. La seva liquidació és trimestral dins dels 
primers vint dies del mes següent a la finalització del trimestre en funció del volum de litres 
venuts. 
 
La Societat utilitza indegudament el criteri de caixa pel seu enregistrament comptable, fet 
que provoca que la última liquidació de l’any es registri l’exercici següent. Com a conse-
qüència d’això, la despesa en concepte d’Impost sobre la venda minorista de determinats 
hidrocarburs corresponent al quart trimestre de l’exercici 2009, de 654,72 €, ha de ser 
reclassificada a comptes de reserves, mentre que cal incloure en els estats financers de 
l’exercici 2010 la despesa del quart trimestre de l’any per 555,84 €. 

 

 
2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Les dades de l’Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre del 2010 incorpora 
errors materials, fet que provoca que els saldos que mostra no coincideixin amb els que 
reflecteix l’epígraf Patrimoni net del Balanç: 
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Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2010 

Compte Segons Balanç Segons ECPN 

Capital 12.020,24 12.020,24 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (11.552,77) (7.400,40) 

Altres aportacions de socis 5.876,56 10.690,04 

Resultat de l’exercici 2.201,23 2.201,23 

Total 8.545,26 17.511,11 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels registres comptables de l’exercici 2010. 

 

 
2.4. MEMÒRIA 

La Memòria de la Societat presenta les mancances, errors i incoherències següents: 
 
• El resultat de pèrdues i guanys, 2.972,4 3€, no coincideix amb el resultat a distribuir, 

2.201,23 €. 

• No informa dels percentatges d’amortització o anys de vida útil estimada a partir dels 
quals es determina la dotació a l’amortització de l’immobilitzat material. 

 
• Les normes de registre i valoració no han estat adaptades ni sintetitzades a fi de facilitar 

la lectura dels comptes i complir així amb l’exigència de claredat. 
 
• La informació que inclou relativa al nombre de participacions, 1, i el valor nominal, 

12.020,24 €, de cadascuna d’elles no es correspon amb la dels Estatuts de la Societat, 
200 i 60,10 €, respectivament. 

 
• No detalla l’antiguitat ni el termini previst de recuperació fiscal dels crèdits per bases 

imposables negatives d’exercicis anteriors. 
 
• No facilita informació sobre possibles participacions o desenvolupament de càrrecs en 

diferents societats per part dels membres del Consell d’Administració de la Societat. 
 
• No facilita informació detallada de l’import total pagat a proveïdors durant l’exercici. 
 
• No inclou informació addicional pel coneixement de la situació de la Societat i que faciliti 

la comprensió dels comptes objecte de presentació, de les seves relacions amb l’Ajun-
tament de Montseny i de les característiques amb el principal proveïdor. 
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2.5. AJUSTOS I RECLASSIFICACIONS 

El resum dels ajustos per errors i reclassificacions detectats així com el seu efecte en el 
resultat de l’exercici, en les reserves i en el patrimoni net a 31 de desembre del 2010 és el 
següent: 
 

Efecte en 
Ajustos i  
reclassificacions Resultat exercici 2010 Reserves Patrimoni net a 31.12.2010 

Reconeixement de l’Impost sobre 
hidrocarburs quart trimestre 2010 (555,84) - (555,84) 

Reclassificació de l’Impost sobre 
hidrocarburs quart trimestre 2009 654,72 (654,72) - 

Periodificació de les despeses 
d’assegurances de l’exercici 2010 2,73 653,74 656,47 

Existències 113,88 (17.545,52) (17.431,64) 

Clients (3.933,30) (5.581,86) (9.515,16) 

Aportacions de socis - 48.651,55 48.651,55 

Total (3.717,81) 25.523,19 21.805,38 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia 

 
Si s’haguessin incorporat els ajustaments i les reclassificacions, el Patrimoni net de la So-
cietat a 31 de desembre del 2010 hauria estat el següent: 
 
Ajustaments a Patrimoni net Import 

Patrimoni net a 31.12.2010 previ a ajustaments i reclassificacions 8.545,26

Ajustaments i reclassificacions 21.805,38

Patrimoni net a 31.12.2010 després d’ajustaments i reclassificacions 30.350,64

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 

2.6. REVISIÓ DE COMPLIMENT 

En l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2010 s’han posat de manifest altres as-
pectes que han estat revisats per la Sindicatura i que es detallen a continuació. 
 
 
2.6.1. Normes estatutàries i responsabilitats 

Pel que fa al compliment de normes s’ha posat de manifest que no queda degudament 
acreditada la conveniència i oportunitat d’exercitar la iniciativa pública en l’activitat de 
posada en funcionament d’una estació de servei i que la Societat realitza una segona ac-
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tivitat, que consisteix en la venda de diaris i records en el punt d’informació del municipi, la 
qual no està prevista estatutàriament. 
 
 
2.6.2. Obligacions d’elaboració, aprovació i retiment de documentació 

En relació amb el compliment de les obligacions d’elaboració, aprovació i retiment dels 
comptes anuals, cal destacar els aspectes que es detallen en els apartats següents. 
 
 
2.6.2.1. Llibres oficials i comptes anuals 

Pel que fa al compliment de la normativa aplicable als llibres oficials i als comptes anuals 
cal manifestar que s’ha disposat de les notes del Registre mercantil corresponent a la 
legalització del Llibre d’inventari i comptes anuals i del Llibre diari dels exercicis 2007, 
2008, 2009 i 2010 i que no s’ha disposat del Llibre d’actes del Consell d’Administració, fet 
que no ha permès revisar l’acta de formulació dels comptes de l’exercici 2010. 
 
D’acord amb el certificat emès per la secretària interventora de l’Ajuntament de Montseny, 
el 13 d’octubre del 2011, la Junta General Ordinària i Universal de la Societat va aprovar 
els comptes anuals de l’exercici 2010 així com l’aplicació del resultat de l’exercici, 
2.201,33 €, a compensar pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
Pel que fa al dipòsit dels comptes, i d’acord amb les comprovacions fetes, cal dir que els 
últims comptes anuals dipositats al Registre mercantil són els corresponents a l’exercici 
2007 i que s’ha disposat de les sol·licituds de presentació de comptes anuals dels exer-
cicis 2008, 2009 i 2010 presentades al Registre mercantil de Barcelona el passat 19 de 
gener del 2012.  
 
D’acord amb la informació de què disposa la Sindicatura de Comptes, l’última entrada 
registrada relativa al Compte general de l’Ajuntament de Montseny, que inclou els comptes 
anuals de la Societat, va ser el 8 de gener del 2009 i corresponia a dades de l’exercici 
2005. 
 
 
2.6.2.2. Tutela financera 

En relació amb la normativa aplicable en matèria de tutela financera cal dir que no s’ha 
disposat ni del pressupost per a l’exercici 2010 de la Societat ni del Llibre d’actes del 
Consell d’Administració que posi de manifest que el pressupost va ser aprovat i poste-
riorment lliura a l’Ajuntament. D’altra banda, el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 
2010, que incorpora el pressupost de la Societat, va ser aprovat inicialment el dia 19 
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d’octubre del 2010, fora del termini previst pel text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Pel que fa a les transaccions patrimonials, cal dir que, d’acord amb l’apartat setè del con-
tracte formalitzat entre l’Ajuntament i la Societat Catalana de Petrolis, SA (PETROCAT), 
s’estableix que l’Ajuntament constituirà un aval bancari a favor de PETROCAT per un 
import equivalent al volum mitjà de vendes de divuit dies, per tal de respondre en cas 
d’impagament dels subministraments. D’acord amb les manifestacions verbals de l’alcalde 
aquest aval no ha estat mai formalitzat ni requerit per PETROCAT. 
 
 
2.6.3. Inclusió de la Societat en el Registre d’ens locals de Catalunya 

La Societat va sol·licitar la inscripció en el Registre d’ens locals de Catalunya el passat dia 
23 de gener del 2012. Amb anterioritat a aquesta data no havia complert aquesta obli-
gació. 
 
 
2.6.4. Aspectes fiscals 

Pel que fa a incompliments d’aspectes fiscals s’ha detectat el següent: 
 
• No hi ha constància de l’alta de l’activitat de venda de diaris i records. 
 
• Les dades incorporades en la liquidació de l’Impost sobre societats presenten diferèn-

cies respecte als comptes anuals de l’exercici 2010. Encara que el resultat de l’exercici, 
sobre el que es determina la base imposable, no mostra diferències entre la liquidació 
de l’Impost sobre societats i els comptes anuals, la Societat ha de presentar una de-
claració substitutiva on s’incloguin els saldos corresponents als comptes anuals for-
mulats pels administradors. 

 
• El treball realitzat posa de manifest que s’han emès factures incorrectes durant els 

darrers exercicis perquè s’ha considerat com a vendes el lliurament de diaris a 
subscriptors, per 9.515,16 €. La declaració d’aquestes operacions com a vendes de 
l’exercici ha suposat l’ingrés a la hisenda pública de 380,61 € en concepte d’IVA reper-
cutit. La Societat ha de preparar una declaració substitutiva d’IVA per tal de corregir 
aquest import. 

 
 
2.6.5. Personal 

La Societat no té contractat cap tipus de personal en plantilla i desenvolupa la segona 
activitat de venda de diaris i records en el punt d’informació del municipi amb una persona 
contractada per l’Ajuntament. 
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3. CONCLUSIONS  

La Sindicatura ha fiscalitzat el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en 
el patrimoni net i la Memòria corresponents a l’exercici 2010.  
 
La importància de les limitacions a l’abast, dels incompliments de principis i criteris comp-
tables, així com les d’aspectes de legalitat revisats, fa que l’opinió de la Sindicatura de 
Comptes sigui desfavorable. 
 
 
3.1. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

La Societat hauria de tenir especial cura a complir les obligacions prescrites en la nor-
mativa vigent (vegeu els apartats 2.4 i 2.6). 
 
Per tal de millorar la gestió i el control intern de l’entitat, la Societat cal que apliqui les 
recomanacions referents a control intern i a procediments en general que es deriven de les 
observacions fetes i que s’exposen a continuació: 
 

1) Registre auxiliar de l’immobilitzat 

Es recomana que la Societat elabori un registre auxiliar que incorpori la data d’adquisició 
de l’element, el proveïdor, la descripció, els percentatges d’amortització, etc. Posteriorment 
cal recalcular la dotació a l’amortització dels elements inclosos i ajustar els registres 
comptables amb els resultats obtinguts (vegeu l’apartat 2.1.1). 

2) Control d’existències de combustibles 

Es recomana que la Societat elabori d’un full de control dels moviments d’entrades i sor-
tides que doni suport a la comptabilitat i permeti obtenir periòdicament el detall de les exis-
tències valorades a una determinada data. 
 
A final d’exercici, i per tal d’assignar un valor a l’existència final de litres de benzina i gasoil 
cal determinar el preu mitjà ponderat, tenint en compte les compres i les vendes efec-
tuades en el període en qüestió. Les unitats físiques que es desprenguin d’aquest registre 
s’han de contrastar, almenys a final d’exercici, amb un recompte físic dels litres existents a 
la benzinera i ajustar els registres comptables amb el valor que proporcioni aquest registre 
(vegeu l’apartat 2.1.2). 

3) Clients: comptes comptables i control 

A fi de millorar el control de la facturació i l’estat de cobrament dels saldos pendents, es 
recomana que la Societat utilitzi dos comptes comptables: un per al registre de les vendes 
de benzina i l’altre per a la venda de records. 
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Totes les vendes que realitza la Societat són cobrades en el moment en què es realitza la 
transacció, ja sigui mitjançant targeta de crèdit o en efectiu. La Societat no ha de tenir 
saldos pendents de cobrament durant l’any. Com a mesura de control i coincidint amb la 
periodicitat dels tancaments comptables, cal revisar aquests comptes i, en cas que exis-
teixi saldo pendent de cobrament, determinar-ne la naturalesa, composició i recuperabilitat 
(vegeu l’apartat 2.1.3). 

4) Tresoreria: control d’operacions del punt d’informació 

Per tal de millorar i facilitar el seguiment del saldo diari de tresoreria es recomana que la 
Societat disposi d’un registre que informi del saldo anterior, cobraments efectuats, paga-
ments efectuats i saldo resultant. Quan l’import en caixa sigui significatiu (caldrà que la 
Direcció el determini) s’ha d’ingressar a una entitat financera. Com a mesura de control, es 
recomana realitzar periòdicament un arqueig de caixa a fi de comprovar el saldo resultant 
(vegeu l’apartat 2.1.4). 

5) Altres aportacions de socis 

La Societat ha d’investigar l’origen dels saldos registrats en l’epígraf Altres aportacions de 
socis, la seva naturalesa i el moment en què foren registrades, a fi i efecte de determinar el 
tractament comptable que els correspongui (vegeu l’apartat 2.1.6). 

6) Periodificació d’ingressos i de despeses 

Les despeses corresponents a més d’un exercici s’han de comptabilitzar amb la periodi-
ficació corresponent per tal de complir el principi de meritació i obtenir una correcta corre-
lació entre els ingressos i les despeses de l’exercici, i constituir les oportunes provisions en 
els casos que escaigui (vegeu l’apartat 2.2.1). 
 
 
 
4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el 
projecte del present informe de fiscalització fou tramès, el dia 24 d’octubre del 2012, a 
l’Ajuntament de Montseny. 
 
Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, s’eleven a 
definitives les conclusions. 
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