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Sessió 11 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a les deu del matí 

i quatre minuts. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat del secretari, Ferran Ro-

quer i Padrosa. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia. 

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, Maialen Fernández 

Cabezas, Martí Pachamé Barrera, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel 

G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Montserrat Macià i Gou, Marc Solsona i Aixalà i Anna 

Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Josep M. Jové i 

Lladó, Lluïsa Llop i Fernàndez, Jordi Orobitg i Solé, Mònica Palacín París, Núria Picas Albets 

i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i 

Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular de Ca-

talunya.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat 

i Reyero, i els síndics Emma Balseiro Carreiras, Jordi Pons i Novell, Joan-Ignasi Puigdollers i 

Noblom, Miquel Salazar Canalda i Maria Àngels Servat i Pàmies, acompanyats del secretari 

general, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (tram. 

257-00001/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació de l’In-

forme sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya (compte general: BOPC 251, 3).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes 

de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no ad-

ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016 (tram. 

256-00023/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’infor-

me (informe: BOPC 303, 31).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l’Es-

port, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12). Síndic major de la Sindicatura de Comp-

tes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 320, 72).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12). Síndic major de la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 238, 77).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-

00022/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les pro-

postes de resolució (informe: BOPC 249, 87).

El president

Bé, bon dia. Comencem la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 
del 6 de juny del 2019. 

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2016

257-00001/12

I comencem amb la presentació de l’Informe relatiu al Compte general de la Ge-
neralitat corresponent a l’exercici 2016. La presentació d’aquest informe corre a càr-
rec del síndic major, Jaume Amat i Reyero, i li dono la paraula.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, com hem fet en 
altres ocasions, la presentació del compte general serà una presentació resum de 
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les observacions, atès que, segons l’article corresponent del Reglament d’aquesta 
cambra, hi ha una segona part, que és la presentació en Ple, una vegada la ponència 
creada des d’aquesta comissió es posicioni respecte a l’informe del compte general. 

L’informe del compte general de l’any 16 està a cavall entre el 15 i el 17; això, 
tot i que és fàcil d’entendre, s’ha de veure des del punt de vista que el 15 sortíem del 
que marcava la Llei de finances públiques de la Generalitat, que és la que marca l’es-
tructura del compte. A partir de la modificació de la Llei de finances públiques de la 
Generalitat i a partir d’un criteri que segueix les mateixes observacions de la sindi-
catura respecte a que el compte ha de ser un sol compte consolidat i no una part del 
compte de l’Administració de la Generalitat, més el que la sindicatura uneix respecte 
a la resta dels comptes de les entitats, empreses i fundacions, aquest és un entremig. 
És a dir, en aquest compte ens han retut el que ens ret sempre la Intervenció de la Ge-
neralitat, com a responsable de la comptabilitat de la Generalitat: el que és el compte 
de l’Administració de la Generalitat, més el compte del Servei Català de Salut, del 
CatSalut, més els de les entitats autònomes administratives, més els comptes anuals 
dels consorcis adscrits a la Generalitat; això fa el paquet de lo que és el compte retut 
per la Intervenció de la Generalitat, i en el que després la sindicatura, l’any 16, uneix 
la resta dels comptes que marca la Llei de finances, que són els de les entitats autò-
nomes de caràcter comercial, els comptes de les empreses públiques, els comptes de 
les altres entitats de dret públic, atès que també ho és el Servei Català de Salut, i els 
comptes de les..., l’antiga obligació dels comptes de les diputacions provincials. 

Dic que és a cavall entre un any i un altre, perquè en el 17, en l’aplicació direc-
ta de la modificació de la Llei de finances, ja part d’aquests comptes els presenta la 
mateixa intervenció i ja no els ha d’afegir, unir, la sindicatura.

Dit això, i sent breu, donem una opinió dels comptes retuts, que és tal com la nos-
tra norma ens obliga, amb una sèrie de limitacions, que es defineixen amb una sèrie 
d’observacions, i una sèrie de restriccions que també surten de les mateixes obser-
vacions. El compte té, en l’apartat de conclusions, vint-i-una observacions derivades 
del mateix treball de fiscalització i una sèrie de millores respecte al compliment de 
les recomanacions de l’any anterior.

Les observacions, com passa més d’un any, són bastant reiteratives, és a dir, 
moltes ja venen d’informes anteriors. Ressaltar, doncs, que, l’exercici 2016, el dèficit 
calculat a partir de les dades de la Intervenció General de l’Estat, o sigui amb valor 
SEC, va ser de 0,93 per cent del producte interior brut, quan l’objectiu de Catalunya 
era el 0,7; és a dir, no s’hi va arribar per poc, però es va superar. En canvi, sí que es 
va estar dintre dels paràmetres marcats per la norma amb el que és el compliment 
del deute públic i de la despesa.

Dit això, a les observacions també es defineixen alguns, encara, errors o incom-
pliments de lo que serien algunes normes de comptabilització en diferents aspectes 
de lo que és la comptabilitat presentada. Seguim remarcant el risc que hi ha respecte 
al romanent de tresoreria negatiu, o de l’import important dels avals que s’arrosse-
guen d’un any per l’altre, tot i que hi han rebaixes importants respecte a l’any ante-
rior, però encara són xifres preocupants, i així es ressalta.

I respecte a millores, tal com he dit abans, el 16 es compleixen els objectius de 
deute públic i de regla de despesa; l’endeutament, que és una cosa que demanàvem 
nosaltres en més d’una ocasió, inclou l’import pendent de pagament de censos em-
fitèutics de l’Administració; el període mitjà de pagament va baixar ostensiblement 
des de l’any anterior i es va col·locar en 28,9 dies, és a dir, no se superaven els trenta 
dies previstos a la normativa. 

I, com a efectes, ja parlant de lo que seria el compte de l’Administració, només 
de l’aspecte de l’Administració de la Generalitat, dir que els efectius, és a dir, la 
nòmina de personal va baixar un 3,4 per cent respecte a l’any anterior, d’interins, 
i va augmentar en els laborals, però en general es va passar de 124.000 efectius a 
123.614; és a dir, una baixa petita, però una baixa de personal. 
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I re més, tot lo altre són dades que crec que ja es remarcaran a la proposta, com 
he dit al començament, seguint el Reglament d’aquesta cambra, quan es faci la pre-
sentació de l’Informe del Compte general en el Ple.

Re més. I a partir d’aquí, doncs, si volen algun aclariment o algun punt a tenir en 
compte, com sempre, som a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, síndic major. Ara, d’acord amb l’article 185.4 del Reglament del Parla-
ment demano a la comissió si es considera que l’informe presentat per la Sindicatura 
de Comptes sobre el Compte general de la Generalitat del 2016 és suficient perquè 
el Parlament s’hi pugui pronunciar, i si és així... O sigui, per tant, demano que es 
pronunciï la comissió, si és... (Veus de fons.)

Per tant, entenc que la comissió considera que és suficient, i, per tant, no farem 
cap posicionament dels grups, que ja es farà, lògicament, en el mateix Ple que tindrà 
com a missió, precisament, la valoració d’aquest compte general. D’acord? (Pausa.)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi 
dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions 
i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016

256-00023/12

Doncs si és així, passem al punt 2, que és el procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els con-
sorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016. També aquesta presentació 
corre a càrrec del síndic major, Jaume Amat. Té la paraula.

El síndic major

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, faré també la 
presentació d’aquest informe, de l’1/2019, el primer d’aquest exercici, que es va apro-
var el passat 12 de febrer del 2019 per part del Ple d’aquesta casa, de la sindicatura. 

Com es diu en el títol, no és un informe purament de fiscalització, sinó que és 
d’anàlisi. L’anterior vegada que vaig presentar aquest informe, que es referia als 
exercicis 13 i 14, ja vaig afegir que és un informe fruit o fill, d’alguna manera, del 
compte general; és a dir, en el compte general és on la Generalitat ens ret els comp-
tes de totes les entitats que no són Administració de la Generalitat, i amb aquest re-
timent el que fem amb aquest compte és, d’alguna manera, separar-lo del que és l’in-
forme del compte general i fer una anàlisi d’aquestes dades, de manera que... I per 
què ho fem? Val la pena dir-ho. A veure, no és una crítica directa, però pot arribar 
a semblar-ho, que si aquesta anàlisi la fes la Intervenció de la Generalitat probable-
ment no la faríem nosaltres, però perquè aquesta anàlisi no la fa ningú, i creiem que 
són xifres importants que s’han de tenir sobre la taula, per això la fem. És a dir, el 
dia que la intervenció presenti aquesta anàlisi lògicament no la repetirem nosaltres, 
perquè són dades que..., aquí, com he dit, no hi ha una tasca de fiscalització. Això 
no vol dir que no fiscalitzem cap de les entitats que surten en aquest llistat, perquè, 
com vostès ja saben, a part d’aquest treball, durant tot l’any, i dintre del nostre pla de 
treball, el que fem són fiscalitzacions de part d’aquestes entitats, que ja són fiscalit-
zacions, un, del compte sencer, si és de regularitat, o limitada, si són dades concre-
tes de cada una d’aquestes entitats.

Estem parlant d’un gruix important d’entitats; estem parlant de que l’any 16 
aquestes entitats sumaven 159, entre entitats autònomes comercials, entitats de dret 
públic, societats mercantils, consorcis i fundacions. Si ens n’anem enrere en la his-
tòria, des de la creació d’aquestes entitats, veurem que fins a l’any 2011 aquestes 
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entitats van creixent; a partir de l’11 tenen una certa davallada, i aquests dos altres 
exercicis, amb algunes altes i baixes, es mantenen les xifres semblants.

Si parlem de lo que seria, el que deia abans, el pes d’aquestes entitats en l’eco-
nòmica pública –en l’economia catalana, economia pública–, ens adonem que si ens 
agafem a les principals dades econòmiques de les entitats estem parlant d’un pes molt 
important. Aquestes entitats sumen un pressupost inicial d’11.791 milions d’euros, 
sobre els 32.000 del pressupost de la Generalitat; doncs estem al 36 per cent de tot el 
pressupost de la Generalitat. I si ens n’anem al que seria el PIB català, això representa 
el 5 per cent del PIB català; és a dir, que com a dimensions són importants.

També he de dir que aquí ho estem sumant tot; és a dir, que hi han entitats com 
l’ICS o l’ACA o l’ICF, que són entitats molt grans i que mouen molts diners –és a dir, 
que per això aquest contrapès és important–, al costat de petites fundacions o peti-
tes societats, que també tenen la seva importància, però que en quantitat són petites. 
Això per què ho dic? Perquè durant l’informe també el que diem és que, a l’hora de 
fer una anàlisi, s’han de tenir en compte una per una; és a dir, que la consolidació 
de totes les xifres pot portar a certes anàlisis desequilibrades, atès que estem sumant 
entitats molt diferents amb xifres molt diferents i amb un pes específic sobre l’econo-
mia catalana molt diferent. Això no vol dir que siguin més importants les grans que 
les petites, però que s’ha de tenir en compte que hi ha diferència entre unes i altres 
respecte a les 159 que es presenten en aquest informe. D’aquí, diguéssim, l’atenció 
que diem que es proposa en aquest informe respecte a la comparació d’unes i altres.

L’informe té quatre apartats; seguim el mateix recorregut que vam fer en els 
exercicis anteriors. Un apartat institucional, on es defineix quines són aquestes en-
titats, a quin àmbit pertanyen, quin és el seu objectiu principal i quina és la seva 
composició a nivell de patrimonial; és a dir, si són majoritàries de la Generalitat i en 
quin percentatge. I si pertanyen o estan representades per altres entitats, també quin 
és el percentatge en el patrimoni d’aquestes entitats per part d’altres.

Després, hi ha una anàlisi de dades, de les seves dades econòmiques, de les fi-
nanceres, del que seria el balanç i compte de resultats, i del que seria la liquidació 
del pressupost de cada una d’elles.

Després, hi ha un tercer punt, que és al que hem aplicat una sèrie de ràtios que 
creiem que poden ser interessants, indicadors per poder analitzar, doncs, des dels 
seus sistemes de finançament al seu equilibri o desequilibri en els comptes; que les 
ràtios les apliquem tant en l’àrea financera com en l’àrea pressupostària. Al comen-
çament de cada un d’aquests apartats, en el capítol especifiquem i expliquem què 
significa i com s’ha d’entendre cada una d’aquestes ràtios.

I, finalment, també fem una anàlisi del que seria la seva..., recursos humans, és a 
dir, quina és la plantilla de cada una d’aquestes entitats i quina és l’evolució d’aquesta.

També és interessant ressaltar que aquest informe té més sentit quan es veu l’evo-
lució, és a dir, quan no només agafes l’any 16, que és l’últim que hem analitzat, si no 
que, en aquest cas, posem a sobre, a cada una de les columnes d’anàlisi, el 14, el 15 
i el 16 perquè es pugui veure l’evolució de cada un d’ells.

Veieu que el 15 –allò que us deia al començament– hi ha un cert desequilibri, 
atès que s’hi afegeix l’Institut Català de la Salut, l’ICS, perquè a més es converteix 
en una EDP, una entitat de dret públic. L’ICS és l’empresa més gran de Catalunya a 
nivell de personal i a nivell de moviment, i això canvia les dades, és a dir, pel fet de 
que hi afegeixes una entitat molt important, amb molt moviment, no?

A les observacions es ressalta el fet de que..., i això ja a l’anterior informe, més 
o menys..., «més o menys» no, ho dèiem, també, respecte a quin és el finançament 
d’aquestes entitats. El que es veu –i sembla lògic, però val la pena ressaltar-ho– és 
que una part important d’aquestes entitats viuen únicament de les subvencions de la 
Generalitat; és a dir que..., no és bo ni dolent, però és el fet. És a dir, que les seves en-
trades d’ingressos són en un percentatge superior al 50 per cent, i alguns, més a prop 
del 90 que del 50 de lo que serien les subvencions o aportacions que reben del pressu-
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post de la Generalitat. Que hi han algunes societats que, si miréssim la seva distribu-
ció del passiu i fossin societats mercantils, diguéssim, individuals, no podrien potser 
seguir existint, atès que tenen un patrimoni negatiu. També és cert que aquestes, al 
estar vinculades d’aquesta manera a lo que seria el pressupost de la Generalitat, es 
pot reequilibrar amb la corresponent aportació; però que s’ha de fer, perquè, si no, 
estan desequilibrades, en el sentit de que els seus recursos tenen aquest desequilibri 
en lo que és l’aportació patrimonial.

Després, també tenir en compte que, perquè tenen diferents naturaleses jurídi-
ques, no totes apliquen el mateix pla de comptabilitat. És a dir que si es volguessin 
consolidar totes, haurien de tenir en compte que la consolidació no es pot fer sim-
plement afegint, atès que, encara que les diferències no són molt grans, el fet de que 
surtin de diferents plans de comptabilitat ens podria portar a certs errors a l’hora 
d’analitzar aquesta agregació si no es té en compte el fet de que la mateixa natura-
lesa jurídica de les entitats fa que els plans de comptabilitat siguin diferents.

I res més. Ho torno a dir: és un informe més que de fiscalització, d’anàlisi. És un 
informe que creiem que és interessant perquè no existeix, és a dir, perquè som els 
únics que per ara el fem, amb aquesta quantitat i amb aquesta aportació, respecte a 
tots els comptes retuts a la sindicatura mitjançant la Intervenció de la Generalitat, i, 
com he dit al començament, una mica fill del compte general, atès que són els comp-
tes que la sindicatura uneix quan fem la fiscalització del compte general en el compte 
retut per la Intervenció de la Generalitat.

Res més. I, a partir d’aquí, doncs, lògicament, estem a la disposició dels grups 
per a tot allò que vulgueu afegir, comentar o el que faci falta. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic major, Jaume Amat. Bé, ara per posicionar els dife-
rents grups parlamentaris, i per un temps màxim de cinc minuts, té la paraula, i en 
principi pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Gracias, síndico, como siempre, por el trabajo y la elabora-
ción de estos informes complejos.

Bien, lo primero que comentaremos es que, efectivamente, tal como muestra en 
el informe, los datos económicos se corresponden al presupuesto del 2015, que fue-
ron prorrogados en el 2016, y, tal como pasa aquí en Cataluña, nos tememos que, 
cuando se tenga que elaborar el siguiente informe de años posteriores, seguiremos 
con los presupuestos prorrogados que tenemos también en este año 2019 y que ni 
siquiera se han presentado por parte del Govern.

Por otro lado, nos llama la atención, de manera estrepitosa, el hecho de que en-
tidades de derecho público, sociedades mercantiles o entidades comerciales estén 
financiadas por la Generalitat, y financiadas con dinero público –es decir, dinero de 
todos los contribuyentes–, y se permitan la osadía de ni siquiera presentar las cuen-
tas anuales ni a la sindicatura ni a la Intervención General de la Generalitat, como 
por ejemplo ocurre con el caso de Ifercat, de infraestructuras de la Generalitat, o el 
Consorcio Urbanístico de Portal Costa Brava o activos de montaña.

¿Por qué no se presentan estas cuentas? ¿Qué pasa, que las entidades públicas 
que utilizan el dinero de todos y cada uno de los catalanes, con el que contribuimos, 
se permiten el lujo de realizar estos incumplimientos? ¿No están sometidas a nin-
guna regulación? ¿A ninguna sanción? ¿A las mismas normas que tenemos el resto 
de los mortales? Es que es sorprendente que las entidades públicas no cumplan ni 
siquiera con sus funciones.

Volvemos a insistir, al igual que en informes anteriores, que estamos tratando 
con el dinero público. Como contribuyentes, debemos ser lo más exigentes posible 
sobre lo que se hace con nuestro dinero. Y como entidades públicas, deberían ser y 
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dar ejemplo de cumplimiento y transparencia, eso de lo que tanto carece la Genera-
litat y este Gobierno. Además, en el caso de Ifercat, entendemos que se tendría que 
realizar un especial seguimiento, puesto que resulta que tanto en el 2015 como en el 
2016 lideraba las entidades con pérdidas, siendo 102.000 euros en el 2015 y 61.000 
euros, respectivamente, en el 2016. Y, sin embargo, por contra, recibe una media del 
55 por ciento de las subvenciones totales recibidas como entidad de derecho público. 
Una vez que no presenta cuentas, que incumple y que está recibiendo una exagera-
da cifra de subvenciones, entendemos que se debería hacer un seguimiento especial 
sobre este tipo de empresas. 

Y aquí sí que quería hacerle unas preguntas al síndico que me gustaría que me 
aclarara. En concreto, en la página 68, me gustaría saber, en los resultados de ejer-
cicios anteriores y resultados de ejercicios negativos que se presentan, por ejemplo, 
en la empresa ACA, de Aguas de Cataluña, ¿cómo es que en el 2014 presenta un 
resultado positivo de 80 millones de euros y en el 2015 resulta que los resultados 
de ejercicios anteriores –es decir, el que haría referencia al 2014– pasan a unas pér-
didas de 174.000 euros? Y lo mismo ocurre en 2015, con resultados positivos de 
95.000..., perdón, 95 millones de euros, al 2016, que pasa a pérdidas de 79 millones 
de euros. Y corrijo el apartado anterior, que también hace referencia –perdón– a 
millones de euros.

Lo mismo veo que ocurre con la Agencia de Residuos. O sea, presentando un 
año positivo, cómo, el año siguiente, resulta que son pérdidas del año anterior. Es 
una duda que no la entiendo.

Y, por otro lado, quería saber por qué a los consorcios se les incrementan las 
subvenciones casi un 20 por ciento. ¿En base a qué motivos? ¿Es para disimular, dis-
minuir..., o sea, disimular pérdidas, que el consorcio en cuestión siga en vigor? ¿Qué 
justificación tiene que se les incrementen en un 20 por ciento las subvenciones?

Sobre todo, estas preguntas responden a la necesidad de saber y de cuestionar 
la viabilidad de numerosas entidades públicas, sostenidas a base de subvenciones 
o aportaciones, sin las cuales..., y de las que, de otra manera, no existirían; más, si 
cabe, cuando muchas de ellas presentan fondos propios negativos o son tan trans-
parentes que ni siquiera presentan las cuentas para no demostrar que quizás hubiera 
una situación de quiebra técnica en algunas de ellas.

Nuestro partido tiene como objetivo eliminar duplicidades, y en este informe 
vemos que se reducen entidades, pero que apenas se reduce el gasto. Hay entida-
des del sector público que son exageradamente dependientes de las subvenciones 
que reciben, y entendemos que, sin estas subvenciones, muchas de ellas no tendrían 
sentido. ¿Cuánto gasto se ha estado dilapidando durante este tiempo con duplicida-
des y nefasta gestión del Govern y de los anteriores gobiernos de la Generalitat? No 
vemos que el Gobierno de Cataluña esté por la labor de eliminar duplicidades, sino 
al contrario: recientemente, se han creado nuevas estructuras que ocasionan gastos 
innecesarios, como, por ejemplo, la Oficina de Defensa de Derechos Civiles y Polí-
ticos o el Comisionado de la Presidencia para el Autogobierno.

¿Qué sentido tiene crear en el 2002 el Consorcio de Educación de Barcelona, 
participado en el 60 por ciento por la Generalitat de Cataluña, que entre sus funcio-
nes, tal y como indica el informe, estaba «programar, gestionar, construir o hacer 
reformas, ampliación y mejoras de los centros docentes públicos, así como gestionar 
el transporte, comedor y otros servicios escolares», si resulta que recibiendo estas 
subvenciones, participadas al 60 por ciento por la Generalitat, nos encontramos que 
somos la comunidad autónoma con más barracones –contamos con más de mil en 
toda Cataluña–, y en Barcelona, concretamente, estudian 2.070 alumnos en estos 
barracones? El año pasado, por ejemplo, en noventa y tres centros educativos, todas 
sus aulas estaban en módulos prefabricados. Y cuando estamos en la Comisión de 
Educación, los grupos que apoyan al Govern, Esquerra y Junts per Catalunya, nos 
dicen que es que no hay presupuesto, que no son necesarios o que, simplemente, 
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los alumnos pueden seguir estudiando en módulos durante más de diez años, como 
el último que se aprobó, en la provincia de Tarragona. Sin embargo, la Generalitat se 
ha gastado más de 30 millones de euros en estos módulos prefabricados. Es curioso, 
¿no? ¿Dónde va o a qué se destina el dinero y las subvenciones que reciben este tipo 
de entidades, si resulta que los problemas no los estamos solucionando, siguen ahí, 
eternos, año tras año, gobierno tras gobierno?

Y ya, para rematar, nos encontramos que, como muestra del pésimo uso del dine-
ro público que hace la Generalitat, en el año 2010 se crea la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, supuestamente para garantizar los derechos a la protección de 
datos personales y acceso a la información. Supuestamente, porque, miren por dón-
de, ni siquiera el Govern hace caso a las entidades que crea y ni cumple con ellas. 
No tuvo ningún reparo en realizar presuntamente un uso ilícito de los datos perso-
nales de millones de catalanes para convocar un referéndum ilegal el 1 de octubre, 
por el que todavía estamos esperando que nos den algún tipo de explicación y qué 
se hizo con los datos de todos los catalanes.

El president

Diputada, debería ir acabando.

Maialen Fernández Cabezas

Ya acabo, presidente, gracias. Quizás, como indica la Airef, se debería revi-
sar, controlar y vigilar dónde y a qué se destina el dinero de tantas subvenciones, 
porque, como vemos en este caso, muchas de estas entidades no tienen sentido, se 
tendrían que eliminar, más cuando están obteniendo pérdidas y algunas de ellas esta-
rían en situación de quiebra técnica. 

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias, señora diputada. Ahora, para posicionar al..., Grup Socialistes i 
Unitats per Avançar, té la paraula el diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. La benvinguda i l’agraïment a la feina feta als membres de la 
sindicatura, al síndic major i als síndics que ens acompanyen. També, un agraïment, 
bé, als membres del Departament d’Economia, al David Camps, que també em re-
cordava ara que sempre ens queixem de que al Departament d’Economia li enviem 
recomanacions que no es segueixen i que a vegades no ens coordinem prou bé, i que, 
per tant, jo crec que està bé que estiguin aquí membres del departament.

Nosaltres farem una reflexió general, com sempre, i llavors alguns detalls, algu-
nes valoracions de l’informe. En primer lloc, per dir que també aquí ens hauríem 
de plantejar si hi ha hagut o no un abús de les entitats, les entitats dependents de la 
Generalitat, per prestar servei públic. Un abús o si les que s’han creat han funcionat 
com tocaria, si tenen el control que requereix l’Administració pública, la transpa-
rència, si han generat més despesa de la que en principi volíem estalviar, si creen 
duplicitats i si, al final, també, evidentment, si donem una..., si tot això justifica una 
millora en la qualitat dels serveis públics. Jo crec que, al final, és aquesta. 

Perquè, com s’ha dit, analitzant la quantitat d’entitats que s’han reduït els darrers 
anys... Tothom ha dit: «S’han de reduir entitats», sobretot arran de la crisi econòmica. 
Però jo crec que això..., ens enganyaríem si només penséssim que la qualitat del servei 
públic o la millora del servei públic ve determinada només pel nombre d’entitats. Es 
poden reduir i poden funcionar pitjor, eh? Per tant... Jo crec que aquí, com ja ha dit el 
síndic, caldria també una fiscalització, analitzar-ho cas per cas; que ja es fa, però jo 
crec que és aquí on hem d’anar: a una fiscalització en profunditat de les diferents enti-
tats, el més important, perquè algunes estan degudament justificades, algunes funcio-
nen bé, però jo crec que d’altres –i ho hem vist moltes vegades en aquesta comissió–, 
doncs, home, els procediments de contractació acumulen moltes irregularitats.
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I em centraria, potser, en el sector, en l’àmbit d’activitat de la salut i serveis so-
cials, que són els que mouen més diners; que, a més a més, són les que hi ha més 
entitats o un nombre més important d’entitats, que són quaranta d’aquestes 159. 
I, per tant, que aquí detectem irregularitats amb freqüència, no? Per tant, jo crec 
que aquí..., no només en l’àmbit de la salut, perquè a d’altres de més petites també; 
però què està passant amb els procediments de contractació, amb el personal i en 
àmbits específics. Per tant, a part de la consolidació, que és important veure el vo-
lum total que mouen; com s’ha dit, 11.000 milions, són molts diners; molts molts 
treballadors, em sembla que eren 89.000 treballadors. Però jo crec que aquí hauríem 
de fer anar..., això, cas per cas. I diem això, tenint també una opinió formada de que 
hi ha hagut un abús de les entitats, a vegades, amb excuses d’agilitzar procediments, 
que llavors hem acabat fent el servei públic d’una manera..., suposant un sobrecost 
i menys control, no? 

Per tant, jo crec que tenim aquesta assignatura pendent de fer aquesta reflexió i 
veure com redimensionem aquestes entitats –159; en podrien ser menys–, però so-
bretot com fem un pas més i mirem quins serveis potser els podria tornar a..., quin 
servei públic podria donar directament l’Administració pública. I en aquests mo-
ments, i amb tot el que ha passat i tot el que hem vist, no té sentit que es continuï 
prestant a través d’entitats. 

Evidentment, compartim les recomanacions que es fan sobre comptabilitats di-
ferents. Importantíssim –importantíssim– que hi hagi..., les comptabilitats que es 
facin com toca. Hi ha vint-i-sis entitats amb fons propis negatius; doncs evidentment 
que s’ha de corregir. I un conjunt d’irregularitats que s’han de corregir i que, evi-
dentment, compartim des d’aquí.

En tot cas, nosaltres ens mantenim en que caldria –si es pogués fer en un al-
tre informe o amb algunes de les entitats que hi ha aquí– fer un pas més i veure si 
la Generalitat ha de reorganitzar les seves entitats, sobretot per estalviar-se alguns 
disgustos, millorar el control, reduir la despesa pública. Perquè a vegades em dona 
la sensació que..., sembla que més entitats és menys despesa. I jo crec que ara tots 
devem estar d’acord que això, aquesta norma no és així, sinó que a vegades més en-
titats pot arribar a suposar més despesa i un deteriorament de la qualitat del servei 
públic.

Res més i moltes gràcies per l’informe. 

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, per fixar la paraula del Grup de Catalunya 
en Comú Podem, li dono la paraula a la diputada Concepció Abellán. 

Concepción Abellán Carretero 

Hola. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer el trabajo de la sindicatura. Yo ten-
go una pregunta, que es: ¿qué entidades no serían viables si no fuera por las aporta-
ciones de la Generalitat?

(Pausa)

El president

Perdó. Perdó, és que... Perdó, m’he distret. D’acord. Doncs gràcies, diputada. Ara, 
per posicionar el Grup Republicà, té la paraula la diputada Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Començo, perquè no ho hem fet inicialment, comunicant que, 
per part del Grup Republicà, substitueix, la diputada Núria Picas, el diputat Fran-
cesc Viaplana, que està gaudint del permís de paternitat, de la mateixa manera que 
el diputat Ruben Wagensberg substituirà el Josep Maria Jové. 

Un cop dit això més formal, bon dia a tothom; bon dia al síndic major, a tot 
l’equip de la sindicatura. Moltíssimes gràcies per, una vegada més, aquesta explica-
ció d’un estudi extens i descriptiu que, com bé diu, és fill del compte general. Com-
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partim absolutament això, que ens dona una visió absolutament general i globalitza-
da de les finances de la Generalitat. 

Aquest estudi el que fa –i així ho explicava el síndic major– és donar-nos aquesta 
imatge clara de totes aquestes entitats, de les entitats autònomes de caràcter comer-
cial, de les de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, etcètera; però, 
evidentment, no entra en la fiscalització concreta de cadascuna d’elles, sinó que, en 
casos individualitzats, es fan informes diferents. I, per tant, el que és important, en-
tenem nosaltres, d’aquest informe és aquesta visió més global que ens dona de tot 
aquest sector, a on nosaltres voldríem remarcar, perquè ens sembla important, que, 
en aquesta mateixa línia que ens deia el síndic de que el que és important és veu-
re aquesta línia que van marcant els successius informes, el que és evident és que 
aquest estudi continua mostrant una consolidació de la reducció; que es va visualit-
zar ja especialment des de l’any 2011, que era on hi havia el màxim nombre d’ens 
d’aquest tipus, i que ha anat baixant especialment fins al 2014. Però en aquests dos 
anys el que fa és demostrar que continuem..., malgrat que es pugui haver creat algun 
organisme, però també se n’ha desfet algun altre, i que continuem –només es baixa 
un– en aquesta tendència de racionalització i de mantenir tots aquests ens, que, evi-
dentment, són eines instrumentals per al Govern de la Generalitat, i que han d’anar 
donant resposta a allò per al que han estat creats. 

Certament, com així se’ns remarcava, tots aquests organismes representen un pes 
important dintre de les finances de la Generalitat –ho dic de memòria, però crec que 
el síndic esmentava sobre un 36 per cent del pes del pressupost de la Generalitat–, 
on dins es recullen entitats molt heterogènies, de pes, d’objectius, etcètera. Nosal tres 
ens preguntàvem..., no sé fins a quin punt no seria interessant poder fer aquest estudi 
més detallat. És a dir, és evident que no és més important una entitat perquè sigui 
molt gran; no és més important l’ICS que una fundació petita, però sí que és evident 
que representa un pes i tot un gruix de personal, etcètera, diferent, i que potser fa 
–ho pregunto–..., que potser seria factible fer aquest informe amb alguna mena de 
desglossament que fes que no quedessin les grans xifres tan tan diferenciades, amb 
entitats molt molt diferents. 

És evident que compartim les recomanacions, com no pot ser d’altra manera, que 
es fan des de la Sindicatura de Comptes. Ens sembla important poder tenir aques-
ta imatge. I a mi m’agradaria fer una reflexió abans d’acabar aquesta..., bé, tenir en 
compte també el que jo diria que també el síndic havia comentat dels diferents sis-
temes de comptabilitat en els diferents ens, que fa que, evidentment, es dificulti tota 
aquesta visió més ampliada, que potser hi hauria alguna manera d’intentar aconse-
guir que això fos més uniforme i que, per tant, fos més fàcil aquesta visió compa-
rativa.

I, per acabar, aquesta reflexió que comentava. En diferents intervencions s’ha 
parlat de la viabilitat o de criteris més economicistes de pèrdues en valorar aquests 
ens. Nosaltres voldríem deixar de manifest que no deixen de ser ens del sector pú-
blic i que, per tant, el que no busquen és un benefici econòmic, evidentment. Es 
parlava en alguns llocs de pèrdues o de patrimonis negatius, etcètera. És evident 
que  s’ha de corregir amb les aportacions corresponents de la Generalitat, o dels 
ens que sigui necessari, però nosaltres entenem, com a reflexió, que, com que això 
té un servei públic, és evident que el servei públic no es marca pels criteris econò-
mics, sinó que s’ha de marcar pel bon servei i, evidentment, un control econòmic 
de les finances. Però que algunes valoracions que s’han fet de que, bé, hi havien 
patrimonis negatius, etcètera, això entenem que no és res més que fruit del sistema 
públic, perquè és evident que quan les empreses, quan els consorcis, etcètera, són 
un negoci i donen diners, deixa de ser un servei públic. I, per tant, deixar aquesta 
reflexió sobre la taula. 

Per part nostra, res més. Insistir en que, evidentment, assumim i compartim les 
reflexions que fa el síndic en aquest informe. 
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El president

Gràcies, diputada. Ara, per explicar la posició del Grup de Junts per Catalunya, 
dono la paraula al senyor diputat Ferran Roquer. 

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies; gràcies, president. Bé, gràcies, síndic, també, i a tot l’equip, per aquesta 
magnífica i exhaustiva feina –magnífica i exhaustiva feina– de recopilació de dades, 
de tractament de les dades, no de fiscalització de les dades, que és el primer que ha 
dit el síndic major només d’iniciar la seva intervenció. 

S’ha dit que és un procés d’agregació d’aquestes dades, no té voluntat ni de con-
solidar-les, no té voluntat ni de fiscalitzar-les. Per tant, ens explica –ens explica– es-
cèpticament què ha passat en cadascuna d’aquestes companyies, d’aquestes empre-
ses, d’aquestes entitats, en el sentit del balanç del compte de pèrdues i guanys, i una 
anàlisi de les ràtios, que ens ajuden molt; anàlisi de ràtios i pla general comptable, 
que va estar pensat per a entitats mercantils, majoritàriament, i que està una mica 
esbiaixat. Si entenem el resultat d’aquestes companyies com si fossin entitats mer-
cantils apareixeran moltes disfuncions a les quals em referiré més endavant, però 
hom, l’interpretador d’aquestes dades ha d’entendre que s’apliquen sobre compa-
nyies que no tenen per objectiu generar lucre, sinó la prestació d’un servei per comp-
te d’una entitat pública, per compte d’una administració.

Bé, s’ha dit: és el 5 per cent del PIB de Catalunya, això, eh?; mouen el 5 per cent 
del PIB de Catalunya i el 30 per cent del pressupost de la Generalitat. Després els 
faré una pregunta en aquest sentit. 

Ens agradaria posar en valor que s’ha reduït, des del 2012 fins al 2016, de 201 
a 159 entitats. És normal –ho dèiem abans–, aquestes entitats estan per prestar ser-
vei, tenen..., a l’agregat, allà on hi ha l’agregat del balanç, «Resultat d’exercicis ante-
riors», tenen resultat negatiu perquè presten serveis, perquè viuen de les subvencions. 
Si l’ICS cobrés a cada persona que va allà en lloc de rebre subvencions, a cada malalt, 
doncs home, tindria un compte d’explotació positiu, si sabés el que ha de cobrar. 

En aquest sentit, vull fer referència a dues coses que ha dit la senyora Fernández. La 
senyora Fernández parlava de l’ACA i parlava de l’Agència de Residus de Catalunya, i 
deia que tenien resultats negatius i que com era que si tenien resultats positius, després 
tenien resultats negatius. Home, aquí tinc l’exercici 14, 15 i 16. Tinc resultats negatius 
d’exercicis anteriors de l’ACA i de l’Agència de Residus de Catalunya, i es redueixen any 
rere any. I es redueixen any rere any, perquè a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya s’hi han fet dos grans tasques, en Jordi Agustí a l’ACA i en 
Josep Maria Tost a l’Agència de Residus de Catalunya. 

I, per cert, posar en valor que quan la Generalitat és capaç d’establir cànons i ges-
tionar cànons, la gestió d’aquella activitat, d’aquella entitat, funciona. El problema el 
té la Generalitat quan ha d’anar a buscar..., quan ha de gestionar recursos que no són 
tots els que genera aquesta societat per disposar-ne. 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha tingut resultats positius el 2014, el 2015 i el 
2016, i l’Agència de Residus de Catalunya, el 2015 i el 2016; fent una tasca impor-
tant, que és com gestionar els residus a tot Catalunya i l’aigua de tot Catalunya. 

Vostè també ho ha dit, o també s’ha dit aquí: aquestes empreses presenten fons pro-
pis. Els fons propis de les fundacions són negatius, viuen de les subvencions. És evi-
dent que les fundacions han de viure de les aportacions, eh? Hi ha empreses que tenen 
un fons de maniobra negatiu. Per tant, si fossin mercantils pròpiament dites estarien en 
suspensió de pagaments, o les que tenen els fons propis negatius estarien en fallida. Des 
de la sindicatura, preocupa la pervivència d’alguna d’aquestes entitats, en aquest sentit? 

Llavors, si aquests serveis que presten aquestes entitats els prestés directament la 
Generalitat –això, li demano una opinió que potser la pot tenir o potser no la pot te-
nir– seria..., hi hauria una diferència en positiu, per a la societat? Seria més barat si 
els prestés directament l’Administració? I, després, el servei seria el mateix, el que 
tindria la societat? 
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I, a part de tornar-los a felicitar per l’exhaustiva i llarga –i llarga– i tediosa feina 
de fer això, doncs dir també que només no presenten els comptes el 3 per cent de 
les entitats; que semblava aquí, en alguna exposició, que fos..., que les entitats no 
presentaven els comptes en general. Els haurien de presentar totes, però no els pre-
senten 6, de 159 entitats. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. Seguidament, i per donar resposta a les diferents qüestions que 
s’han plantejat, dono la paraula novament al síndic major, Jaume Amat.

El síndic major

Gràcies, president. Contestaré el que pugui contestar, que potser no és tot el que 
se m’ha plantejat, però ho intentarem. 

A veure, començant pel final, el tema dels que no han presentat comptes. Nosal-
tres, lògicament, els que no han presentat els comptes els hem anat a buscar i hem 
anat a preguntar per què no els havien presentat. Hi han dos tipus de situacions. Un 
dels que ha anomenat la diputada, el del Consorci del Portal de la Costa Brava, és que 
és un consorci que està inactiu des de fa alguns anys, i, a més, és un tema que vam 
presentar aquí en el seu dia. Aleshores, està obligat a presentar els comptes, perquè 
fins que no es dissolgui l’empresa els ha de presentar, però també és cert que no té cap 
activitat des de fa algun temps. Aleshores, aquesta és la raó per la qual no ho presen-
ten; que no deixa de ser que l’has de presentar, perquè fins que no liquidin... No els 
han presentat, tot i que és una liquidació que porten temps discutint, perquè és un con-
sorci on participen bastantes entitats i amb aquesta discussió porten temps, és a dir... 

El tema d’Ifercat és totalment diferent. El tema d’Ifercat és el d’una entitat ope-
rativa, i, a més, té una activitat important. Aleshores, el que tenien era un problema 
tècnic interior. És a dir, l’empresa d’auditoria que audita els comptes d’Ifercat, que és 
una empresa d’auditoria privada, tenia dubtes respecte a la valoració d’una sèrie de..., 
d’una part del seu actiu, de l’immobilitzat. Aleshores, aquests dubtes feien que l’em-
presa d’auditoria no tanqués amb una opinió determinada els seus comptes. Han estat 
discutint aquesta valoració durant algun temps, i això ha fet que els comptes del 15, 
just del 15 i el 16 no es presentessin. Per la informació que tenim, el 18 ja està resolt. És 
a dir, la raó era eminentment tècnica, és a dir, respecte a la valoració que feia l’entitat 
i la valoració que feia l’empresa d’auditoria privada respecte a una part del seu actiu.

Respecte al tema que també em preguntava, dels resultats, una mica ja he con-
testat al diputat de Junts per Catalunya; és a dir, els resultats de l’ACA, que són els 
més clars, han estat durant tres anys positius i lo que han fet és anar retallant els re-
sultats negatius. Si veu les sumes i les restes del resultat negatiu arrossegat, més el 
positiu, surt el negatiu arrossegat, que al final es va convertint en positiu. És a dir, 
és simplement això, un arrossegament entre el resultat d’aquell any respecte a lo que 
es va rebaixant dels anys anteriors.

Respecte a aquest tema: si això fa que alguns siguin viables o no. Aquí queda una 
segona part, que una a una –alguns demanaven que ho podíem analitzar– podríem 
fer-ho si tinguéssim més informació; és a dir, si en lloc de ser una anàlisi ens atrevís-
sim –dic «ens atrevíssim»– a fer el que seria una auditoria operativa, és a dir, quina és 
la raó de ser d’aquella entitat, i quina és la raó de ser de la naturalesa jurídica escolli-
da per a aquella entitat, podríem anar més lluny i podríem dir, per exemple –un tema 
que ha proposat vostè–, si el Consorci d’Educació de Barcelona té més sentit com 
a consorci participat per l’ajuntament i la Generalitat, o només per la Generalitat. Ara 
ho desconec –ara ho desconec. És a dir..., i aleshores... Però per poder donar la nostra 
opinió hauríem de tenir molta més informació respecte a quina és la raó per la que el 
consorci està participat per dos entitats, com són l’ajuntament i la Generalitat, i quina 
és la raó i quins són els resultats i quin és el..., o sigui, primer l’entitat ha de proposar 
els seus objectius pels quals decideix actuar d’aquesta manera, per després nosaltres 
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poder fer una anàlisi, si a partir d’aquells objectius..., es donen o no, i fins i tot una 
anàlisi de si aquell resultat seria més bo o no. 

És a dir, si les entitats, pel fet de que siguin independents de lo que és l’òrgan 
d’administració de la Generalitat, són més viables o no, ha de ser una anàlisi més 
profunda que lo que donen aquestes dades, perquè hauríem de buscar quina és la 
raó de ser. A partir del 2014 desapareix l’ICASS, que era una entitat molt important 
del nivell d’assistència social. Per què desapareix? Perquè la Generalitat decideix, a 
partir dels seus criteris, que absorbeix la gestió de l’ICASS dins del mateix depar-
tament. És una raó. És més viable ara que abans? Bé, ho hauríem de veure –ho hau-
ríem de veure–, però està clar, amb les dades fredes de resultats és molt difícil, no? 
S’hauria d’intentar comparar si les raons per les quals desapareix l’ICASS al cap de 
dos o tres anys tenen sentit o no. És a dir..., aleshores, això és l’auditoria operativa. 
Però, està clar, per a l’auditoria operativa s’ha de tenir més informació, s’ha de tenir 
informació de l’entitat respecte a que plantegi quines són les raons que fan viable o 
no el fet d’instrumentalitzar una política determinada mitjançant un ens instrumen-
tal independent, o mitjançant directament la gestió pública.

En l’àrea de sanitat passa; és a dir, en l’àrea de sanitat..., per exemple, un tema 
que encara no està sobre la taula, que està al pla de treball d’aquest any, que aquest, 
possiblement, els resultats poden ser interessants. Encara no l’hem fet, aquest in-
forme, però estic pensant en una cosa que està al pla de treball, que és analitzar, en 
l’àrea de sanitat, diferents CAPs respecte a la seva naturalesa jurídica. Sabeu que 
hi han centres d’atenció primària de salut; alguns que són propietat de l’ICS; altres 
que són propietat d’ajuntaments; altres que són coparticipats amb ajuntaments, Ad-
ministració de la Generalitat i fins i tot alguna part finançada privada. Tots donen el 
mateix servei, o semblant. I aleshores el que estem fent és analitzar si un és més..., 
quin és el resultat d’un respecte als altres. És una manera de fer-ho; és a dir, és avan-
çar una mica més en aquesta línia. Que després, potser, tampoc no hi haurà una gran 
decisió; és a dir, per què aquest és de l’ajuntament i aquest és de l’ICS, és a dir... Per-
què moltes vegades, també, al darrere hi ha tot un historial.

A veure, parlant-ne més concretament, els consorcis participats entre l’ajunta-
ment i la Generalitat neixen d’una història on probablement..., «probablement» no, 
eren tots de l’ajuntament. En el moment que la Generalitat comença, inverteix en 
aquests, i al final es decideix que no passen uns als altres, sinó que en compartei-
xen el servei. De la mateixa manera –i no surt aquí; parlaré d’una cosa molt con-
creta que conec bé–, el servei de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona és l’únic 
servei d’extinció d’incendis que no depèn de la Generalitat. És a dir... Per què? Per-
què originalment tots els serveis d’extinció d’incendis depenien dels ajuntaments. 
A poc a poc, la Generalitat es va anar quedant aquests recursos, excepte l’Ajunta-
ment de Barcelona. És més viable?, no? Això ara no es pot dir així, alegrement; és 
a dir, s’ha d’analitzar amb més seriositat el resultat d’aquest fet.

També, dintre d’aquesta viabilitat o instrumentalització, s’ha de tenir en comp-
te un tema que aquí surt, surt en el compte general, i surt cada vegada que analit-
zem els consorcis. Hi ha un moment determinat que, per norma, els consorcis es-
tan obligats a adscriure’s a una administració determinada. Això varia bastant, el 
mateix fet del consorci, ja que moltes vegades els consorcis, fins a aquell moment, 
alguns no estaven adscrits a cap administració, sinó que, una mica, vivien sols; és 
a dir... Aleshores, en el moment que la llei els obliga a adscriure’ls o a la Genera-
litat o a l’ajuntament ics, d’alguna manera els vincula al compte d’aquell ajunta-
ment, o de la Generalitat, amb lo que significa vincular el compte d’un consorci a 
un ajuntament determinat. Això fins i tot pot fer repensar, per part del consorci, 
quin és el seu futur. El que diem en aquest informe, i ho diem també en el compte 
general, és que hi han alguns consorcis que encara no s’han decidit. Hi han alguns 
consorcis que la llei els obliga a modificar els seus estatuts perquè s’adscriguin a 
una entitat i encara no ho han fet. És a dir, encara n’hi han alguns que, atesa –i per 
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això ho dic– la importància d’adscriure’s a una entitat o a l’altra, ho tenen pendent. 
Això sí que és un tema que es va resolent, però encara hi ha aquí un forat, un nú-
vol a resoldre.

Em sembla que, més o menys, he anat contestant a totes les preguntes que 
m’afectaven a mi..., «a mi», a la sindicatura; n’hi han altres, ho torno a dir, que la 
resposta és de l’entitat. És a dir, la raó per la que l’entitat ha utilitzat un servei de-
terminat, una fundació, un consorci, una societat mercantil o ha actuat directament, 
és una raó que s’hauria d’analitzar, una per una. Es demanava que es fes una anàlisi 
amb més profunditat, però aleshores fins i tot aquesta anàlisi se’ns escapa d’aquest 
informe, que és només dels resultats a partir del que hi ha. És a dir, si això hagués 
funcionat millor amb una fundació o amb un consorci, o directament gestionat per 
l’Administració, aquí no es pot resoldre, sinó que s’ha de fer una anàlisi més apro-
fundida. Probablement s’ha de fer, és a dir, i si no la fem nosaltres l’ha de fer la ma-
teixa institució. O aquest Parlament exigir-li al gestor per què això es fa mitjançant 
un consorci i no mitjançant un altre tipus d’entitat.

Res més. A partir d’aquí, ja...

El president

Bé. Gràcies, senyor síndic.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2016

256-00024/12

A continuació passem al punt 3 de l’ordre del dia, que es tracta del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l’Esport, cor-
responent al 2016. Per presentar l’informe dono la paraula al síndic Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia. Bé, l’objecte d’aquest informe és la 
fiscalització de la liquidació del pressupost i de la gestió de l’activitat del Consell 
Català de l’Esport, i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d’apli-
cació en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació, de subvencions i de 
retribucions del personal.

El consell és un organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la 
Presidència de la Generalitat mitjançant la Secretaria General de l’Esport, i la Llei 
de l’esport li encarrega la direcció i la gestió de l’activitat administrativa esportiva. 
L’any 2016, que és el fiscalitzat, el consell va liquidar drets per 44,94 milions d’eu-
ros, i va reconèixer obligacions per 44,63 milions.

En l’apartat de conclusions de l’informe, es presenten les observacions més relle-
vants que es desprenen del treball realitzat. D’aquestes observacions, en destacaré 
les següents. En primer lloc, les referides a la comptabilitat pressupostària i finance-
ra. En aquest àmbit, destacaré les tres següents.

El consell no disposa d’un inventari complet i valorat del seu immobilitzat. Per 
tant, les xifres d’immobilitzat del balanç no recullen l’import corresponent al valor 
de tots els seus immobles, sinó únicament les obres que s’hi han efectuat.

En segon lloc, el consell no ha comptabilitzat cap dels béns dels quals disposa 
per adscripció o cessió, perquè, segons ha declarat, en desconeix la valoració, i per 
aquest motiu l’immobilitzat i el patrimoni del balanç estan infravalorats.

El consell, en tercer lloc, té cedits a tercers, de forma gratuïta, alguns edificis 
dels quals és propietari, o els quals li han estat cedits per la Generalitat, i també un 
edifici que té llogat a Tarragona. La sindicatura considera que aquestes cessions són 
subvencions en espècie que s’haurien de regular segons contempla la normativa.

Aquestes tres observacions que he destacat de l’àmbit comptable –n’hi ha altres 
en l’informe– també la sindicatura ja les recollia en l’informe que va fer, el 2013, 
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sobre l’any 2010. Per tant, són tres aspectes en què el Consell Català de l’Esport no 
ha atès les recomanacions de la sindicatura.

En l’àmbit de les subvencions, en aquest exercici –en l’exercici que s’ha fiscalitzat–, 
el Consell Català de l’Esport va fer quatre convocatòries de subvencions en règim de 
concurrència, mitjançant les quals va atorgar 322 subvencions per un total d’11,68 
milions d’euros, i també va donar 17 subvencions directes per 3,18 milions d’euros.

Amb relació a aquestes subvencions, les principals observacions que es recullen 
en l’informe són les següents. La primera és que la Llei general de subvencions es-
tableix que els ens que proposin l’atorgament de subvencions, l’establiment de sub-
vencions, han d’elaborar prèviament un pla estratègic de subvencions. Ni en aquest 
exercici ni en els anteriors el consell no disposava d’aquest pla.

La resolució de les subvencions de concurrència es va fer quan ja havia trans-
corregut la major part del període d’execució, o en ocasions tot el període. Aquest 
aspecte també es dona amb les disset subvencions directes, de les quals tretze es 
van atorgar els darrers tres mesos de l’any, quan en molts casos ja havia passat tot el 
període fins i tot d’execució.

En els informes de valoració de les sol·licituds de dues de les quatre subvencions 
de dues convocatòries de concurrència, s’inclouen les puntuacions atorgades als sol-
licitants, però en cap cas s’expliquen, no hi ha evidència de per què se’ls han assignat 
aquestes puntuacions, no es justifiquen aquestes puntuacions.

D’altra banda, també en dues convocatòries, en el moment de fer la valoració de 
les sol·licituds d’aquestes convocatòries, es van establir nous paràmetres i puntua-
cions que no es preveien en les bases reguladores de les subvencions.

Pel que fa a les subvencions concedides de manera directa, o excloses de concur-
rència, en l’informe es posa de manifest que de les disset, en catorze d’elles la sindi-
catura qüestiona diferents aspectes d’aquest atorgament directe de les subvencions, 
eh? Es recull en l’informe els motius d’aquest qüestionament.

D’altra banda, tant de les subvencions..., de totes les subvencions directes i d’una 
mostra de les subvencions de concurrència, s’ha fet una fiscalització de la justifica-
ció que presenten els beneficiaris. La principal conclusió que es derivaria d’aquest 
àmbit seria que en uns expedients que estan identificats en l’informe, les justifica-
cions inclouen despeses que la sindicatura considera no elegibles i que el Consell 
Català de l’Esport hauria de fer la seva revocació. El total dels imports, que no són 
revocació total sinó parcial d’aquestes subvencions, és de 330.429 euros.

I, per últim, pel que fa a les observacions, també fa referència a una revocació, 
però aquí, en aquest cas, ens referim que en l’Informe 21/2013 que els esmentava 
abans, referit a l’any 2010, la sindicatura va recomanar que, pel mateix motiu que es 
fa en aquest informe amb onze, es revoquessin tres subvencions. D’aquestes tres sub-
vencions, quan es fa el seguiment de les observacions, es constata que dues es van 
revocar –el Consell Català de l’Esport va seguir la recomanació de la sindicatura–, 
mentre que en una altra, el Consell Català de l’Esport, el mateix any 2013, va iniciar 
un expedient de revocació que després va arxivar en acceptar les al·legacions presen-
tades pel beneficiari.

La conclusió, que és la darrera observació de la sindicatura, és que la documen-
tació que ha facilitat el Consell Català de l’Esport a la sindicatura no justifica la part 
de la subvenció que s’havia de revocar.

Finalment..., això és un resum molt ràpid de totes les observacions que hi ha a 
l’informe; n’hi ha moltes de l’àmbit de subvencions; n’hi ha algunes no tant impor-
tants, potser, en l’àmbit de contractacions. Finalment, l’informe es conclou amb deu 
recomanacions en què s’assenyalen diversos aspectes en què el Consell Català de 
l’Esport podria millorar la gestió de l’activitat.

Res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Resto a la seva disposició per a qual-
sevol pregunta o aclariment.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor síndic. Ara, per posicionar-se, tenen cinc minuts cada un dels 
grups parlamentaris. I comencem pel Grup de Ciutadans, i té la paraula el diputat 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, senyor president. En primer lloc, el que volia fer és agrair al síndic i al 
conjunt de la sindicatura aquest informe, per la seva qualitat, pel seu abast, que ens 
permet conèixer quina és la realitat comptable, pressupostària i de compliment de 
la legalitat en contractació, subvencions i retribucions del Consell Català de l’Es-
port. 

Hem vist, a la part del seguiment de les recomanacions que es van fer a l’infor-
me del 2013, respecte a l’exercici del 2010, que hi ha una majoria en la que encara 
no s’han resolt les qüestions, les recomanacions que plantejava; hi havia un conjunt 
de disset recomanacions, i hem vist que en deu d’elles es continuen produint els ma-
teixos errors que ja van ser detectats, tot i que ja han passat sis anys des de que es 
va fer aquell informe i gairebé una dècada des de l’exercici en el que es van detectar 
aquestes situacions. Pensem que cal que els gestors del Consell Català de l’Esport, i 
específicament la seva direcció, es prenguin seriosament les recomanacions, perquè 
veiem com es van repetint constantment, i a més són coses que passen en general a 
diferents organismes, no? Tenim, per exemple..., també es fa referència a fragmenta-
ció de contractes; és a dir, hi ha uns contractes menors que es comenta en un apartat 
de l’informe que s’han fragmentat de forma indeguda. 

Pensem, doncs, que potser caldria aportar una reflexió de com es dirigeixen 
aquests organismes; al final veiem que està dirigit per un càrrec de confiança, un 
càrrec que és un càrrec polític, que té tota una trajectòria que ha estat vinculada 
sempre als circuits partidistes, en la que tota la seva vida ha anat d’un càrrec a un 
altre, i potser el que ens cal és més professionalització, fer que els processos de se-
lecció de les direccions d’aquests organismes es busquin no per les afinitats d’un 
carnet determinat, sinó per la seva trajectòria professional o currículum i capacitat 
de gestió, perquè al final, si no, no s’entén com aquestes coses es van reproduint, no? 
Al final veiem això: aquests circuits..., la fragmentació de contractes sempre ens fa 
sospitar respecte a qui és el beneficiari d’aquest contracte, perquè hem vist moltes 
vegades com aquesta manera de fer serveix per donar determinades contractacions 
a persones afins. 

Quant a les subvencions, la veritat és que ens sorprèn la falta de rigor en els pro-
cediments d’atorgament d’aquestes subvencions, la falta de control. Ara fa uns dies, 
l’Airef també alertava del descontrol en general que hi ha en l’atorgament de sub-
vencions a tot Espanya. I aquí també ho veiem, no?: subvencions que no consten a la 
base de dades nacional de subvencions, subvencions de què no es fa un control i un 
seguiment adient, que no ens permet avaluar correctament la qualitat de les polítiques 
públiques o la qualitat i el retorn que tenen aquests diners; que són de tots i que hem 
de ser molt curosos en com es destinen, perquè el que hem de garantir és que hi hagi 
un retorn social, i fins i tot el seu control ja no només ens permet tenir garantia de si 
aquest control social existeix, sinó fins i tot de com es pot millorar. És a dir, per po-
der veure com millorar les coses s’han d’avaluar. Per tant, bé, espero que el Govern 
en prengui nota; si no, nosaltres, des de Ciutadans, estarem vigilant que es segueixin 
aquestes recomanacions.

I novament agrair-li a la sindicatura l’informe, perquè ens permet això, fiscalitzar 
l’Administració pública per garantir que els ciutadans tenen un bon servei.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara, per fixar la posició del Grup Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el diputat Òscar Ordeig.
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Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Síndic Amat, gràcies per l’informe. Tres punts que volem 
destacar: la importància de l’esport a casa nostra, posar-lo en valor; dos, les reta-
llades –que aquest informe també ens ha fet veure d’on veníem i què ha passat els 
altres anys– i la falta de suport a la política esportiva. Hi ha hagut unes retallades 
importants, una reducció de 71 milions que teníem el 2010, a 47, el 2017; per tant, 
una reducció del 33 per cent. I el tercer punt, que és el que avui ens porta aquí, les 
greus deficiències i irregularitats en temes molt sensibles. 

I, per tant, més enllà que cadascú ha de fer una valoració més o menys crítica 
del que estem vivint, home, si un s’estima l’esport, si un creu que l’esport, a part de 
tenir grans esportistes, treballar pel rendiment, treballar per la salut de les persones, 
per l’educació dels nostres infants, és una política esportiva de país, home, jo crec 
que no ens podem permetre aquest informe, i diria directament que ens plantejarem 
aviam si hauríem de demanar..., bé, primer li demanarem aviam si alguna de les 
irregularitats més greus que aquí detecten, doncs si s’han solucionat; primera –pri-
mera. Perquè jo crec que, home, algú es pot fer el despistat, però un cop ja et diuen 
que hi ha irregularitats que no es produeixen a molts dels ajuntaments del nostre 
país, perquè tothom sap com s’han de donar les subvencions a ajuntaments petits, 
com pot ser que el Consell Català de l’Esport cometi, any rere any, aquestes greus 
irregularitats. I també ens plantejarem si una entitat que depèn directament de Pre-
sidència no ha de donar explicacions, també, d’això, no? I també que ens diguin si 
en són conscients, u; dos, si hi aplicaran o hi han aplicat mesures.

Com deia, la importància de l’esport. Home, doncs Centre d’Alt Rendiment, que, 
com dèiem, és un exemple de formació i tecnificació del món de l’esport: l’Escola 
Catalana de l’Esport; també la intervenció en instal·lacions esportives de tot el país; 
també la intervenció amb subvencions i ajuda a ajuntaments i entitats del món de 
l’esport, i la relació, evidentment, amb clubs, federacions, ajuntaments, consells es-
portius, entitats esportives i totes aquelles persones o entitats que puguin fer activitat 
esportiva, pública o privada. Per tant, jo crec que, home, és important que tinguem 
ben engreixat el Consell Català de l’Esport i que faci molt bé la seva feina.

Com deia, retallades. Si la Secretaria General de l’Esport ha passat de 113 mi-
lions a 60 milions, eh?, amb una reducció del 46, el Consell Català de l’Esport va 
passar de 71 milions, el 2010, a 47, el 2017, amb una reducció del 33 per cent. Per 
tant, menys diners per a l’esport i una gestió..., a més a més de tenir menys diners, 
menys promoció de l’esport, a més a més amb una gestió deficient, amb nombroses 
irregularitats intolerables. 

Algunes, n’assenyalo algunes, perquè jo crec que també podríem estar aquí tot 
el dia parlant de totes les irregularitats detectades. Home, no tenir un inventari de 
l’immobilitzat complet, que el balanç sigui erroni, home, t’ho poden dir un any, però 
no saber ni quant val allò que..., les teves propietats...

Lo de la cessió d’espais, això ja ho havíem dit també altres vegades. Les subven-
cions en espècies per la cessió d’espais, ho hem dit moltes vegades, sabem que ho 
hem de fer.

Pla estratègic de subvencions. Segurament, moltes de les irregularitats ens les hau-
ríem estalviat si tinguéssim un pla estratègic de subvencions. Catorze milions d’euros, 
eh?, no poca cosa. I tothom es queixa de que no arribem perquè s’han hagut de fer re-
tallades; doncs escolta, si donem menys diners i a més a més no els donem com toca... 

Que..., les resolucions atorgades quan havia passat el període d’execució. Jo crec 
que tots sabem que això no es pot fer.

Deficiències en la valoració de les subvencions no contemplades a les bases, 
en els paràmetres, i puntuacions que tampoc estaven contemplades; puntuacions 
mal fetes, segons les mateixes bases; 330.000 euros de despesa no subvencionable 
–330.000–; revocació de tres subvencions, de les quals una, eh?..., doncs bé, dos 
s’han revocat, l’altra, no, diu que no, que ja està bé, en contra del criteri de la sindi-
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catura; el personal de l’escola catalana tampoc està ben contractat; lo del vestuari 
esportiu, bé, és que..., el vestuari esportiu de les seleccions, en el qual es contracten 
57.000 euros a través d’una altra entitat i no està acreditat ni que s’hagin demanat 
tres ofertes; fraccionaments de contractes menors –fraccionaments de contractes 
menors; tots sabem que això no es pot fer–, fins i tot de control del personal, eh?, 
vull dir, jo crec que..., que hagi de venir la sindicatura a dir que no hi ha un control 
del personal, home, jo crec que ja no toca. 

Per tant, dius, escolta, jo crec que és d’aquells informes que ens hauria de fer 
posar a tots vermells, el Govern, l’oposició..., i segurament que és l’herència d’una 
manera de funcionar que no pot seguir, eh? I nosaltres aquí sí que ja anunciem que 
farem un seguiment, via proposta de resolució, via compareixença dels responsa-
bles del Govern, perquè expliquin el perquè d’això i perquè expliquin què han fet, 
què fan o què faran per corregir aquests errors, entenent que el món de l’esport és 
una suma de moltes complicitats que a vegades no encaixen prou bé en el sistema, 
en l’organització i el funcionament de l’Administració pública, però també entenent 
que tots són..., cada cèntim d’euro és públic, i, per tant, s’ha de fer complint la nor-
mativa vigent.

Bé, gràcies per la feina, eh?, i a disposició.

El president

Gràcies, diputat. Abans no he donat la benvinguda a la comissió a la diputada 
del Grup de Catalunya en Comú Podem. És un fet que vull corregir. I, per tant, vull 
donar la benvinguda a la diputada, precisament, Concepció Abellán, i a la que a con-
tinuació dono la paraula.

Concepción Abellán Carretero

Muchísimas gracias. Vuelvo a daros las gracias por el trabajo que habéis hecho 
desde el síndic. Analizando el informe, se observan numerosos errores y omisiones 
en la otorgación de subvenciones y en las contrataciones. Las conclusiones y reco-
mendaciones que hace la sindicatura muestran un Consell Català de l’Esport con 
déficits de gestión importantes. En su opinión, ¿son errores por omisión, incompe-
tencia o discrecionales? 

El escenario que dibuja el informe como mínimo es preocupante: puntuaciones 
técnicas que cambian sin justificación; falta de contabilización de cesiones gratuitas 
de equipamiento como subvención en especies; peticiones de revocación de subven-
ciones por mala praxis; subvenciones otorgadas al final del periodo de ejecución, 
la mayoría en el último trimestre del año. Por otro lado, ¿por qué cree usted que se 
otorgan algunas subvenciones fuera de concurrencia pública? ¿Qué opinión tiene la 
sindicatura respecto a que no haya unos criterios para subvencionar a las federacio-
nes, que garantizarían la objetividad y transparencia del proceso?

En cualquier caso, parece que el Consell Català de l’Esport necesita una, y si me 
permite la expresión, «puesta a punto» en lo referente a la gestión, contrataciones, 
subvenciones y tratamiento de los pliegos.

Muchas gracias por el trabajo.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se, té la paraula Jordi Orobitg, del Grup 
Republicà.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president, i també benvinguts a la comissió els membres 
de la sindicatura, i en aquest cas, doncs, específicament el senyor Jordi Pons, que és 
el redactor d’aquest informe; un informe extens i que, de fet, ja fa referència, en el 
seu mateix informe, a aquell que tenia a veure amb l’exercici 2013, i que sí que ens 
serveix per veure l’evolució en positiu o no, en aquest cas si es fa atenció o no a les 
indicacions de la sindicatura. I podem veure que parcialment se n’ha fet; existeixen 
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àmbits en els que no. El que hem de fer també és determinar la importància o no, en 
aquest cas, d’aquesta desatenció, o la capacitat de donar resposta a les indicacions o 
recomanacions de la sindicatura.

Com bé ho ha fet vostè en l’informe, nosaltres voldríem desglossar-ho en diferents 
apartats. Un és el de control intern, comptabilitat pressupostària i financera; un altre 
era el de subvencions, el de contractació, i, al final, com ja he esmentat ara, el del 
seguiment de l’Informe 21/2013. Home, per nosaltres és important distingir aquests 
diferents apartats, perquè alguns comprometen, en qualsevol cas, doncs la transpa-
rència, en aquest cas, de la institució, d’aquest organisme autònom, i d’altres, no. 
Certament és important que, en aquest cas, l’Administració tingui comptabilitzat a 
nivell intern el valor dels actius, dels immobles amb els que compta, el seu immobi-
litzat, evidentment, per donar una radiografia acurada de l’estat financer de la institu-
ció, però certament aquesta dada no compromet ni la transparència ni la bona gestió 
respecte de tercers, per lo que nosaltres estem completament d’acord amb que hem 
de donar exemple des de l’Administració, respectant tots els principis comptables.

Evidentment, altres consideracions hem de tenir als apartats de subvencions o de 
contractació, en els que certament és important, doncs, que, home, extremem el zel, 
perquè estem gestionant recursos públics. I ens sorgeix un dubte: en tant que en el 
mateix informe de la sindicatura si més no nosaltres no sabem fer cap lectura que 
doni a entendre que hi ha un desviació de fons públics que no sigui justificada des del 
punt de vista d’una conducta irregular, eh?, també voldríem saber si des del punt de 
vista del síndic que ha redactat aquest informe, en aquest cas, aquest organisme au-
tònom està dimensionat de la manera adient, amb recursos materials i humans, per 
fer un seguiment adequat de tota la seva tasca. Perquè tot lo que és subvencions, jo 
crec que els que estem en l’Administració pública i tenim una certa experiència sa-
bem que és una tasca molt feixuga, que està subjecta a uns terminis molt exigents, i 
que moltes vegades, lamentablement, allò que sobre el paper s’aguanta d’una mane-
ra molt ferma, doncs en el dia a dia..., precisament, moltes vegades, en la gestió de 
les diferents federacions, o entitats, clubs, amb els que has de tenir interlocució per 
donar compliment a aquests requeriments tècnics, jurídics i comptables, doncs, la-
mentablement no tothom té el mateix zel per justificar o, en qualsevol cas, per donar 
compliment a aquests terminis, com hauria de ser, en definitiva, que és com aquells 
que des del legislador es marca, no?

En qualsevol cas, tot i que entenem que qualsevol euro és important des del punt 
de vista de la gestió pública, bé, nosaltres volíem posar l’èmfasi en què dels onze 
expedients de justificacions que inclouen despeses que la sindicatura considera que 
no són elegibles, i que el consell català hauria de revocar..., estem parlant de 330.000 
euros, si no m’equivoco, 330.429, que suposa un 2,83 per cent dels 11.680.000 euros 
que s’han destinat precisament a subvencions. Pot ser un import important, però en 
qualsevol cas, també, suposa el 0,74 sobre la liquidació de drets del departament.

Estem completament d’acord amb la sindicatura, cal extremar, doncs, el zel, cal ac-
tuar de forma escrupolosa pel que respecta al règim de contractació, amb la dificultat 
que per a totes les administracions i organismes autònoms comporta adaptar-se a la 
nova Llei de contractes del sector públic, i també ho hem de fer, lògicament, des del 
punt de vista de les subvencions. Hi insistim, totes les recomanacions que es fan des de 
la sindicatura entenem que han de ser respostes, se’ls ha de donar una resposta positiva 
en el proper informe. I, per a la resta, doncs, agrair, com sempre, la tasca del síndic.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, i per respondre les qüestions que s’han plantejat, 
torno a donar la paraula al síndic Jordi Pons. (Veus de fons.) Ah, perdó –perdó–, és 
veritat. Bé, doncs, efectivament, com que falta el Grup de Junts per Catalunya per-
què ens pugui exposar el seu posicionament, dono la paraula a la senyora diputada 
Anna Tarrés.
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Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Gràcies, síndic major; gràcies, síndics. Hem escoltat, i hem 
escoltat molt bé tot el que s’ha dit aquí. No subscrivim del tot les formes i les mane-
res, i els diré per què. Perquè s’han de tenir tres aspectes en compte, sobretot pel que 
fa a les irregularitats. El Consell Català de l’Esport, com ja s’ha dit, és un organisme 
autònom, adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física, i, atenció, està subjecte a la intervenció prèvia per 
part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que tots 
els actes que puguin donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obliga-
cions de contingut econòmic, o que tinguin repercussió financera o patrimonial en 
els casos establerts per les disposicions vigents, intervenir els ingressos i els paga-
ments que se’n derivin, tots aquests actes han estat fiscalitzats abans per aquesta in-
tervenció general quan la Sindicatura de Comptes ha fet el seu estudi.

També cal dir que la Sindicatura de Comptes va emetre l’Informe 21/2013, cor-
responent a l’exercici 2010, on es formulen disset recomanacions, de les quals a dia 
d’avui vuit ja estan totalment corregides, dues continuen pendents i set es repeteixen 
en l’exercici 2016. Cal destacar, en aquest sentit, que a l’actual informe, de les reco-
manacions formulades per la Sindicatura de Comptes només n’hi han deu.

Pel que fa a les observacions, sí que és veritat, la sindicatura n’inclou vint-i-tres, 
de les quals en treu aquestes deu recomanacions, i que, si em permeten, aniré punt 
per punt per donar-los explicació.

Pel que fa a la primera, el reconeixement dels ingressos de matrícula dels alum-
nes de l’Escola Catalana de l’Esport, amb la implementació del sistema Gidecat, 
gestió dels ingressos de la Generalitat de Catalunya, durant aquest exercici 2019, 
els ingressos gestionats pel Consell Català de l’Esport es comptabilitzaran des del 
moment del seu reconeixement. Malgrat que els ingressos generats per l’Escola Ca-
talana de l’Esport es comptabilitzen al moment de l’ingrés, el control d’aquests ha 
estat curós i no es va haver de reclamar cap pagament ni es va generar cap deutor.

Pel que fa a la revisió i correcció del sistema de control horari, les incidències 
detectades per la Sindicatura de Comptes han estat esmenades. El Consell Català de 
l’Esport té aproximadament cent cinquanta treballadors i s’han trobat dotze incidèn-
cies, que fan referència a jubilacions, regularització de jornades reduïdes, horaris par-
cials. Per exemple, sí que és veritat que no s’ha trobat solució a l’horari dels metges.

Pel que fa a l’inventari de béns immobles i valoració dels immobles del Consell Ca-
talà de l’Esport, de propietat, adscrits i cedits, tal com es recull a les al·legacions formu-
lades pel consell català, durant aquest exercici 2019 s’efectuarà l’inventari de béns im-
mobles i es comptabilitzarà, dins del seu actiu, el valor dels immobles adscrits o cedits.

Pel que fa a la cessió d’espais a entitats, el consell català revisarà els convenis 
de cessió d’ús dels espais cedits i iniciarà els treballs per a la tramitació de subven-
cions en espècie, de conformitat amb la normativa en matèria de patrimoni, però 
deixin-me dir-los –i en donem la justificació– que el que hi ha és la voluntat de do-
nar servei a totes les federacions petites, i d’aquesta manera descentralitzar la gestió. 
Aquesta és la raó per la qual s’ha llogat aquest espai a Tarragona. En aquest sentit el 
que es pretén és que hi hagi representació de totes les federacions arreu del territori, 
perquè es puguin oferir els mateixos serveis.

Pel que fa al punt número 5, avançar l’obertura de convocatòries de subvencions, 
el consell català, durant la temporada 2018-2019, ja ha publicat la convocatòria de 
forma anticipada.

Pel que fa al punt 6, motivar les puntuacions atorgades als sol·licitants dels ajuts 
en informes de valoració. Ja hi ha puntuacions motivades en els barems de valoració 
publicats a les bases de les convocatòries. S’ha iniciat el treball per motivar aquelles 
puntuacions que no ho estiguin suficientment. S’ha creat una nova aplicació infor-
màtica que ajudarà a millorar l’assignació econòmica. Cal fer esment a que cap fe-
deració i cap entitat ha presentat cap recurs al respecte.
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Pel que fa als paràmetres de puntuació, als criteris de valoració, el treball de 
millora del redactat de les bases de les convocatòries és un punt que està previst en 
aquest moment per començar a treballar en els propers mesos.

I pel que fa a la naturalesa de les subvencions excloses de concurrència, per in-
cloure-les en les convocatòries de concurrència existents o establir noves línies, cal 
dir que s’ha iniciat una anàlisi interna de les diferents tipologies de les subvencions 
excloses de concurrència per tal de seguir les recomanacions de la sindicatura i mi-
norar aquest tipus de subvencions. S’estan començant a valorar i a treballar les possi-
bles noves bases de convocatòries de subvencions, per exemple, amb els equipaments 
esportius, els centres de tecnificació, etcètera, i s’està valorant la viabilitat de subven-
cions nominatives al pressupost anual.

Pel que fa a la identificació de les despeses de personal tecnoesportiu, cal dir que 
en aquesta temporada 18-19 ja s’ha sol·licitat als beneficiaris de les subvencions que 
identifiquin, a les justificacions corresponents, la correspondència dels tècnics espor-
tius amb els programes esportius que estan subvencionats, però cal dir que tota aques-
ta gent, tots aquests professors que estan en aquests programes són gent que està fent 
això fora de les hores de feina normal; són programes esportius que es donen a les 
tardes i, per tant, estan fora de la normativa general de docència.

Pel que fa al punt número 10, els criteris de distribució dels ajuts a les federacions 
catalanes, tenen raó, però a la UFEC, i com s’ha dit aquí abans, com ha dit el com-
pany del Grup Republicà, els recursos humans són els que són i el que es fa és, amb 
les entitats que es té, utilitzar-los, i en aquest sentit s’ha considerat la UFEC com l’en-
titat que pot gestionar perfectament aquest tipus de serveis que dona a les federacions.

Amb tot això, acceptem les propostes que ens fan de millora, seguirem treba-
llant, i insistir en el tema que el Consell Català de l’Esport té una intervenció prèvia 
de la Intervenció General de la Generalitat; per tant, tenim tots els comptes en regla.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara sí, havent escoltat a tots els grups parlamentaris, dono la 
paraula, per respondre les qüestions plantejades, al síndic Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies per tots els seus comentaris. Seria ideal que a la sindicatura tin-
guéssim més recursos perquè l’any que ve poguéssim tornar anar al Consell Ca-
talà de l’Esport, perquè, per lo que sembla, en el moment actual el Consell Català 
de l’Esport ja ho fa tot perfectament. Em permetrà, malauradament, que tingui els 
meus dubtes, perquè de..., bé, quan hi tornem ja veurem si l’inventari està solucionat 
i altres temes que ja s’arrosseguen des del 2010, quan a les al·legacions molts dels 
temes també ens deien que estaven a punt de solucionar-se. Veuríem si... És una llàs-
tima que no hi puguem dedicar recursos per fiscalitzar l’any 19, no?, que seria inte-
ressant poder-hi anar a principi de l’any que ve, per veure si, efectivament, ja està tot 
solucionat; de la qual cosa ens n’alegraríem, eh?, no dic pas el contrari.

Bé, pel que fa a les qüestions de la senyora Abellán, la primera que m’ha formu-
lat és difícil que la hi contesti, perquè entraria a uns judicis de valor que és millor 
que no faci.

Pel que fa a les subvencions atorgades directament, nosaltres lo que diem és que 
n’hi ha dues que les justificacions que s’utilitzen per justificar que es dona aques-
ta subvenció..., no es justifica que no hi pugui haver competència. Llavors, en cinc 
d’elles, cinc subvencions, diem que hi ha altres línies, que perfectament aquestes 
entitats podrien haver-se presentat a aquestes línies. No dic que sigui el cas concret 
d’aquestes, però ens trobem amb moltes entitats que volen donar –i no estic par-
lant d’aquestes cinc concretes– més diners a una entitat del que els podrien donar si 
es presentessin a la línia que els correspon. Llavors, el que fan és que no es presen-
tin, perquè si a tots els en donem trenta mil, a tu no te’n podem donar 250.000, o 
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800.000; per tant, lo que han de fer és comprovar que sí, claríssimament es podien 
atorgar, encabir en convocatòries de concurrència.

I n’hi havia unes altres set que si no es poden encabir en cap línia, o no es volen 
obrir noves línies, com a mínim lo que s’hauria de fer és que aquestes subvencions..., 
en el darrer dels casos, eh?, si no es poden encabir en una línia existent –que hi han 
noves línies perquè tothom tingui dret a accedir-hi–, haurien d’aparèixer al pressu-
post de la Generalitat. Per què no es posa que a la UFEC se li donen 800.000 euros 
del pressupost de la Generalitat i, en lloc de ser una subvenció directa, que no ho 
qüestiono, sigui el Parlament qui voti a favor o en contra, o que en comissió s’aug-
mentin els 800.000 euros o es redueixin a 500.000? Jo crec que això seria un exerci-
ci de transparència important, si sabem que hi ha subvencions directes que donem fa 
quinze, vint anys, cada any als mateixos, i hi ha anys que es repeteix l’import. Hi ha 
una al·legació que diuen: «ai, no hem demanat tres ofertes per fer un servei perquè 
quan havíem fet el servei la subvenció encara no ens l’havien donat». Home, si cada 
any te la donen, cada any te la donen a final d’any, saps perfectament que te la do-
naran; per tant, podies demanar les tres i no donar-li cada any a la mateixa empresa 
el contracte. Per tant, crec que en aquests casos de subvencions directes, que no es 
poden encabir enlloc i no es poden fer noves línies, seria molt transparent que la 
Comissió d’Economia del Parlament discutís si es donen 800.000 euros a la UFEC 
o no, o no sé quines altres hi ha, eh?, plataformes diferents, en fi, i que no qüestio-
no que s’hagin de donar. Home, d’alguna manera sí que l’estic qüestionant quan a la 
recomanació 10 estem dient que diferents coses que fa la UFEC, home, s’hauria de 
plantejar l’Administració fer-les pel seu compte.

Per últim, pel que fa al senyor Orobitg, «està suficientment dimensionat el...?» Això 
és complicat de dir-li. En l’exercici fiscalitzat hi havia treballant cent quaranta perso-
nes. Home, jo crec que sí que tenien la capacitat per poder fer aquest control, però no 
ho valoraré.

Comentava vostè que la quantitat, els 330.429 euros, era un percentatge petit de 
les subvencions i això és efectiu. Home, però són 330.429 euros que es podrien fer..., 
moltes entitats. I si a aquests 330.000 hi sumem els 454.000 euros de la subvenció 
que no es va revocar del 2010, ja ens n’anem a 800.000. Home, amb 800.000 euros 
ja podria fer alguna cosa, el Consell Català de l’Esport.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor síndic. Ara suspendrem la sessió un parell de minuts, per acomia-
dar els síndics, i després continuarem amb les votacions de les propostes de resolució.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del matí i dos minuts i es reprèn a dos quarts 

de dotze i dotze minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 25/2018 
i 28/2018 (continuació)

256-00021/12 i 256-00022/12

I passem a la votació de les... (Narcís Clara Lloret demana per parlar.) Sí.

Narcís Clara Lloret

Molt simple. Només per dir que la diputada Montserrat Macià ha substituït du-
rant tota la sessió la diputada Imma Gallardo.

El president

En prenem nota.
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(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la votació de les propostes de 
resolució amb els números de registre 34277, 34278, 34420, 34421, 34742 i 34867, 
i els apartats número 1 de les propostes de resolució amb els números de registre 
34808, 34809 i 34868.)

Bé, s’ha produït la unanimitat. 
(Pausa.)
Abans de tot, dono la paraula un momentet a la... (veus de fons), perquè és amb 

relació a l’Informe de fiscalització sobre les subvencions de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i com que votarem específicament la pro-
posta del Grup de Ciutadans, dono un momentet la paraula a la portaveu perquè ex-
pliqui el seu posicionament.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, se nos habían presentado en este mismo momento 
unas enmiendas por parte de los grupos de Junts per Catalunya i Esquerra Republica-
na. No las aceptaremos. Y, entre otros motivos, porque entendemos que es extempo-
ráneo. Se ha tenido tiempo suficiente para presentar las propuestas con las enmiendas 
correspondientes, y para poder transaccionar algo entendemos que antes tiene que 
estar la enmienda presentada, todo y que de momento no aceptaremos las propuestas.

Gracias.

El president

Bé, doncs ara passarem a votar, en relació amb la proposta, els apartats 2, 3, 4, 5, 
6 i 7, del Grup de Ciutadans... (Narcís Clara Lloret demana per parlar.) Sí?

Narcís Clara Lloret

Demanem votació separada, si us plau, dels punts 2, 6 i 7.

El president

Dos...

Narcís Clara Lloret

Sis i set.

El president

Llavors, procedirem precisament a la votació d’aquest grup d’apartats: 2, 6 i 7.
Vots a favor?
Hi voten a favor el Grup de Ciutadans i el Grup de Catalunya en Comú Podem: 

7 vots a favor.
Vots en contra?
Deu vots en contra, de Junts per Catalunya i del Grup Republicà.
Abstencions?
Tres, del Grup Socialistes i Units per Avançar i del Grup Popular de Catalunya.
Per tant, els apartats de la proposta queden rebutjats.
Ara passem a votar els apartats 3, 4 i 5.
Vots a favor?
S’aprova per 19 vots a favor, dels grups de Ciutadans, Units per Avançar, Cata-

lunya en Comú Podem, Grup Republicà i Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
Una abstenció del Grup del Partit Popular de Catalunya.
Amb relació al procediment de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, també passem a votar, si no hi ha altra opinió en 
contra, els apartats 2, 3, 4 i 5 de la proposta de resolució que va presentar el Grup 
de Ciutadans.

(Narcís Clara Lloret demana per parlar.) Sí. Digui.
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Narcís Clara Lloret

Demanem votació separada, si us plau, del punt 3.
(Concepción Abellán Carretero demana per parlar.)

Concepción Abellán Carretero

Pido la votación separada del punto 2, en los subgrupos, los..., el a, el b, el c. 
(Veus de fons.) ¿No se puede? ¿Se tiene que votar todo junto?

Rafel Bruguera Batalla

Estem parlant de Ciutadans, no del PP.
(Pausa llarga.)

El president

Bé. Doncs, en aquest cas, i donada la petició que hi ha hagut, passem a votar en 
primer lloc l’apartat número 3.

Vots a favor?
Dinou vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Una, del Grup Popular de Catalunya.
Ara passem a votar els apartats 2, 4 i 5.
Vots a favor?
Vots a favor 8, que són de Ciutadans, del Partit Popular i de Catalunya en Comú 

Podem.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
I abstencions?
Dues, del Grup Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, aquests apartats queden rebutjats.
Ara passem a votar la proposta de resolució del Partit Popular, apartats 2 i 3 

–apartats 2 i 3. 
Vots a favor...? (Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.) Perdó, sí.

Rafel Bruguera Batalla

Sí. Demanaríem votació separada, si us plau.

El president

De què?

Rafel Bruguera Batalla

Dos i tres. (Veus de fons i rialles.)

Concepción Abellán Carretero

¿El punto 2 se puede votar por separado? (Veus de fons.) El subgrupo...

El lletrat

És que s’haurien d’acostumar que, com que hi ha quatre lletres, un grup no pot 
demanar quatre votacions separades perquè només té tres sentits de vot: sí, no o abs-
tenció. Per tant... És que si tots van demanant votació per separat..., que sí que es pot 
fer, per agilitat, però s’han d’acostumar que, amb tres sentits de vot, com a mínim, 
un m’ha de dir dues lletres que s’han de votar juntes, perquè, si no, no té sentit. Per-
què vostès s’han d’acostumar anar a agrupant... Vostès tenen tres sentits de vot i, per 
tant, amb quatre lletres, alguna ha de ser igual...

Concepción Abellán Carretero

Claro, que del subgrupo el b, el c y el d se voten juntos y el a por separado.

El lletrat

Perfecte.
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El president

Bé, doncs comencem.
Votarem, de l’apartat 2, la lletra 2.a. 
Doncs votem, de l’apartat 2, la lletra a.
Vots a favor?
Set, del Grup de Ciutadans i del Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
I abstencions?
Tres, del Grup de Catalunya en Comú Podem i del Grup Socialistes i Units per 

Avançar.
Ara passem a la votació de l’apartat 2, els subgrups de lletres b, c i d.
Doncs comença la votació.
Vots a favor?
Vuit, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Partit Popular i de Catalunya en 

Comú Podem.
Vots en contra?
Deu, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
Abstencions?
Dos, del Grup Socialistes i Units per Avançar.
I ara passem a la votació de l’apartat 3.
Vots a favor?
Vuit, del Grup de Ciutadans, del Partit Popular i de Catalunya en Comú Podem. 

Això són a favor.
Vots en contra?
Dotze, dels grups de Junts per Catalunya, Grup Republicà i Socialistes i Units 

per avançar.
Per tant, el punt queda rebutjat.
(Pausa llarga.)
Bé, abans d’aixecar la sessió, els vull dir que en breu us comunicarem la data 

límit per presentar les propostes de resolució amb relació als expedients que avui 
hem substanciat i també els comunicarem la data de la propera comissió. D’acord? 
(Pausa.) Doncs res més.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del matí i deu minuts.
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