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SESSIó NÚM. 21.1

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i vuit minuts. Pre-
sideix Joan Morell i Comas, acompanyat del vicepresi-
dent, Dionís Guiteras i Rubio, i del secretari, José Antonio 
Coto Roquet. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, pel 
G. P. de Convergència i Unió; Albert Donés i Antequera i 
Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Celestino Corbacho i Chaves i Sergi Vilamala i 
Bastarras, pel G. P. Socialista; Jordi Roca Mas, pel G. P. 
del Partit Popular de Catalunya; David Companyon i Cos-
ta, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i Inés Arrimadas García, pel G. P. de 
Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió els síndics Emma Balseiro 
Carreiras, Andreu Morillas Antolín, Jordi Pons i Novell, Jo-
an-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 a l’Informe de fiscalització 34/2014, 
sobre l’Ajuntament de Creixell (tram. 258-00032/10). Sín-
dic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Tramitació del procediment.

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2015, 
sobre el Departament d’Ensenyament, Institut Obert de 
Catalunya (tram. 256-00049/10). Síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 
(informe: BOPC 521, 77).

3. Proposta de resolució sobre la realització d’auditori-
es de gestió per la Sindicatura de Comptes (tram. 250-
01507/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 516, 57; esmenes: BOPC 581, 3).

El president

Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes; diputades, diputats, sín-
dics, síndiques, personal de la Sindicatura de Comp-
tes, secretari general, supervisors, auditors, també cap 
de protocol, sigueu tots benvinguts a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2014, sobre l’Ajuntament de 
Creixell (tram. 258-00032/10)

El primer punt de l’ordre del dia d’avui és el procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2014, sobre l’Ajun-
tament de Creixell. I aquest informe, el síndic ponent, el 
senyor Joan-Ignasi Puigdollers, quan vulgui i estigui pre-
parat, ja ens el pot explicar. Té vostè la paraula.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, pretenc explicar-los l’informe que hem realit-
zat a la sindicatura per respondre a la Resolució 65/X 
d’aquest Parlament, publicada al seu butlletí oficial el 
29 d’abril del 2013.

L’encàrrec d’aquesta resolució ens demanava la revisió 
de les despeses sense dotació pressupostària i la revi-
sió dels moviments derivats de les contractacions amb 
motiu del planejament urbanístic derivat, d’una manera 
especial en els casos en què l’execució es fa pel sistema 
de cooperació. I tot això per als exercicis compresos 
entre 2006 i 2010. L’informe va ser aprovat en la sessió 
del Ple de la sindicatura del 23 de desembre de 2014.

La finalitat del treball ha sigut la d’obtenir una segure-
tat raonable sobre la integritat de les despeses no apli-
cades en el pressupost i verificar si en els moviments 
derivats de les contractacions amb motiu del planeja-
ment urbanístic derivat s’ha actuat d’acord amb la nor-
mativa vigent de cada moment. 

No es tracta d’una fiscalització completa, i per tant les 
conclusions ni poden utilitzar-se fora d’aquest context 
ni, per descomptat, extrapolar-se a la resta de l’activi-
tat desenvolupada per l’ajuntament durant el període 
examinat.

Com a limitació principal a l’abast del treball efectuat, 
cal indicar que no s’ha obtingut evidència de la tota-
litat dels documents integrants dels tres expedients de 
contractació administrativa revisats.

En el període fiscalitzat, els anys 2006 a 2010, la cor-
poració municipal era la constituïda arran de les elec-
cions del 25 de maig de 2003 i de les eleccions del 27 
de maig de 2007. El Ple municipal el formaven onze 
regidors incloent-hi l’alcalde. 

En aquest període, el 2006 va tenir un pressupost 
aprovat correctament, i la resta del període, del 2007 
al 2010, el president de la corporació no va elaborar 
el pressupost de l’ajuntament, la qual cosa no va per-
metre que el Ple l’aprovés. Per tant, es va treballar, del 
2007 al 2010, amb successius pressupostos prorrogats.

Durant aquest període, les previsions definitives del 
pressupost d’ingressos estan sobrevalorades amb re-
lació als drets que van ser reconeguts d’una mane-
ra sistemàtica. La sobrevaloració va des d’un 23,92 
l’any 2006 a un màxim del 56,99 el 2007, i un 42,77 el 
2008, un 47 el 2009 i un 37 el 2010.

En aquest període s’han aprovat diversos expedients 
de modificacions de crèdits extraordinaris correspo-
nents a despeses del capítol VI per a les quals no hi 
havia crèdit pressupostari.

Des de l’any 2006 fins a l’any 2010, l’Ajuntament de 
Creixell va incórrer en despeses per 100.870.000 euros 
que no van ser imputades al pressupost. D’aquest im-
port de 100.800.000, 1.079.000, a més, estaven regis-
trades en el corresponent balanç de situació en un pe-
ríode diferent d’aquell a què corresponien les despeses.

Una altra cosa a tenir en compte, i que ha aparegut 
durant el desenvolupament de les feines de fiscalitza-
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ció, és que des de l’any 2007 l’ajuntament no va in-
gressar les quotes de la seguretat social, tant la quota 
patronal com la quota corresponent als treballadors. 
Aquesta situació es va corregir a partir de l’any 2011, 
en què l’ajuntament va demanar un ajornament i frac-
cionament en el pagament del deute contret per aquest 
concepte i li va ser atorgat, prèviament al pagament 
de 100.000 euros, o 114.000 euros, per quotes inajor-
nables. En paral·lel, cal dir que l’ajuntament, durant 
aquest període, va rebre subvencions sense estar al 
corrent en el compliment d’obligacions de la seguretat 
social. Com s’indica en el mateix informe, això va ser 
possible perquè es certificava estar al corrent quan de 
fet no s’hi estava.

Si parlem dels pagaments que ha fet l’ajuntament en 
el període entre 2006 i 2010, l’ajuntament ha fet paga-
ments pendents d’aplicació al pressupost per 5.481.000 
euros. Aquests pagaments han estat fets per l’ordinador 
de pagaments, amb la seva signatura, la de l’interventor 
i la del tresorer, sense existència de crèdit pressuposta-
ri. Els advertiments que feia l’interventor no han estat 
resolts pel Ple, i malgrat tot s’han pagat.

D’acord amb l’article 118 del text refós de la Llei d’hi-
sendes locals, l’alcalde, com a ordinador de paga-
ments, és personalment responsable de totes les obli-
gacions que hagi pogut reconèixer, liquidar i pagar 
sense crèdit suficient, i tot i que s’ha evidenciat que 
aquest supòsit s’ha donat no s’ha constatat que el Ple 
de l’ajuntament hagi iniciat cap procediment per a 
l’exigència de responsabilitats pel pagament d’obliga-
cions sense crèdit pressupostari.

El 8 de setembre del 2010, dues regidores de l’ajunta-
ment van formular una denúncia davant l’Oficina An-
tifrau de Catalunya, posant en coneixement d’aquesta 
oficina una sèrie d’irregularitats, al seu entendre, en 
matèria de contractació de personal i sobre despeses 
abonades a professionals independents sense consig-
nació pressupostària. Amb posterioritat, amb molta 
posterioritat, al maig del 2014, l’Oficina Antifrau va 
elevar aquesta denúncia a la Fiscalia Superior de Ca-
talunya, entenent que podia ser constitutiva, en part, 
de delicte.

Amb referència a la segona part que ens demanava la 
resolució del Parlament, l’estudi dels expedients de 
contractació produïts, s’ha evidenciat que en cap dels 
expedients de contractació administrativa no hi ha cap 
document relatiu als tràmits de fiscalització que nor-
malment hauria d’haver realitzat la intervenció. 

No s’ha pogut verificar l’existència de la totalitat de do-
cuments que integren cada un dels expedients, la qual 
cosa és una limitació, és una falta. També podria ser que 
estigués aquí, la fiscalització, en el que no s’ha trobat.

En els tres expedients de contractació administrati-
va revisats s’ha comprovat que els períodes d’execu-
ció previstos han estat superats sense que s’haguessin 
aplicat en cap moment les clàusules de penalització 
recollides en els plecs de clàusules administratives 
que regien els contractes.

A la data de finalització de l’informe no s’havia practi-
cat la liquidació definitiva de les actuacions de la finca 

de Can Cuiàs, ni tampoc de la urbanització la Coma, 
la qual cosa ha impedit la liquidació definitiva de les 
quotes urbanístiques d’aquestes dues actuacions.

També podem dir que dels tres expedients de contrac-
tació cap ha estat tramès al Registre de Contractes 
del Ministeri d’Hisenda, ni en el cas dels expedients 
d’obres de la urbanització la Coma..., hagin estat tam-
poc tramesos als òrgans de control externs, com hau-
ria estat preceptiu.

Com a fets posteriors, podríem dir que l’ajuntament es 
va acollir al Pla de pagament de proveïdors del minis-
teri, del Ministeri d’Hisenda, i amb una aportació per 
pagar el deute tal com estava prevista en el mateix re-
glament, però amb un tipus d’interès que, a causa del 
seu elevat tipus, la quantitat retinguda de la participa-
ció en els ingressos de l’Estat, que és com està previst 
el pagament, no cobria. I, per tant, el crèdit, durant els 
exercicis 10 i 12, amb posterioritat això ha variat, en 
comptes de disminuir augmentava.

L’any 2012 i el 2013, l’ajuntament va comptabilitzar, 
per reconeixement extrajudicial de crèdit, 100.193.000 
euros corresponents a obligacions d’exercicis anteri-
ors. Eren tres expedients. Correctament tramitats, dos, 
i un, per 1.740.000, mal tramitat.

Jo diria que aquest és un resum del que hem trobat a 
l’Ajuntament de Creixell, i resto a la seva disposició 
per aclarir allò que sigui necessari.

El president

Moltes gràcies, senyor Puigdollers. Ara és el torn dels 
grups parlamentaris, i, per part del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la 
portaveu, la diputada Alba Vergés. Quan vostè vulgui.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. En primer lloc, moltes gràcies al 
senyor Joan-Ignasi Puigdollers per la presentació 
d’aquest informe, que segur que no és agradable ni de 
fer-lo ni de presentar-lo. Crec que és l’informe més es-
perpèntic que m’he trobat en aquesta comissió, i ho 
dic sincerament.

A més a més, fa pocs dies en vam demanar un altre 
sobre aquest ajuntament. En aquell moment jo no sa-
bia la mesura del perquè en demanàvem un altre. Però 
llegint l’informe, realment, s’entén tot.

I de totes les conclusions, totes les observacions, que 
posen no n’hi ha cap que sigui positiva. No entenem 
quin paper hi va jugar la mateixa intervenció..., i si hi 
haurà responsabilitats en aquest cas. I sobretot no en-
tenem la responsabilitat política que hi ha hagut per 
part de qui ostentava l’alcaldia, de qui havia de presen-
tar una proposta de pressupost en el Ple i no ho fa, no 
un any per unes causes excepcionals, sinó durant anys. 
I com que ens sentim en aquesta comissió moltes ve-
gades dir que són els garants de la transparència, per-
què des de l’Estat espanyol s’ha aprovat aquesta Llei 
de transparència i això ho ha fet el Partit Popular, i ens 
sentim dir moltes vegades que el Partit Popular es quei-
xa quan nosaltres, les esquerres, governem, que pas-
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sen coses, doncs la veritat... Ja sé que això no corres-
pon a vostè, però sí que ho haig de dir. La veritat, s’hi 
han lluït, en aquest ajuntament. I és que ho han fet ab-
solutament tot malament. No porten ni tan sols a ple 
aquells advertiments de l’interventor perquè els puguin 
conèixer els altres regidors, que són càrrecs electes i 
que per tant responen a uns ciutadans del seu municipi, 
de Creixell. I, per tant, s’ha trencat tot. Evidentment, 
la transparència, però també la democràcia, que tam-
bé correspon fer un control democràtic dels comptes de 
cada un dels ajuntaments.

No entraré punt per punt, perquè els ha explicat molt 
bé vostè. Els ha explicat molt bé, trobo que queden 
claríssims. I ja hem vist que la denúncia a l’Oficina 
Antifrau ha acabat portant expedient a fiscalia. Però 
és que jo crec que tot s’ha de portar a fiscalia, aquest 
cas. Fins i tot coses tan –tan– greus com que allò que 
t’ha de pagar l’Estat a tu com a ajuntament, de la par-
ticipació en els ingressos de l’Estat, és inferior al que 
deus tu a l’Estat, dels deutes que has arribat a contreu-
re, que és l’observació número 9.

I, probablement, també, a sobre, per posar la cirereta 
al pastís, crec que és el primer informe que em trobo 
sense al·legacions. Sí o no? (Pausa. Veus de fons.) És 
que, clar, suposo que no devien saber què al·legar.

Aleshores, jo només volia preguntar-li, per ser una mi-
ca pràctics i no trobar-nos això en cap ajuntament: tot 
l’informe sencer està portat a fiscalia? És a dir, aquí es 
manifesten irregularitats flagrants. Està portat tot això 
a fiscalia? Des d’Intervenció de la Generalitat s’hi pot 
fer alguna cosa? O com que no correspon a la Gene-
ralitat, perquè és entitat local, s’ha de fer des de l’Es-
tat directament, a través del Tribunal de Cuentas? Jo 
entenc que aquest informe de la sindicatura, evident-
ment, sí que ha anat al Tribunal de Cuentas, perquè 
vostès l’hi deuen haver portat, i només voldria aclarir 
això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vergés. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari Socialista. Intervindrà el seu por-
taveu, el diputat Sergi Vilamala.

Sergi Vilamala i Bastarras

Gràcies, president. Moltes gràcies també al síndic per 
aquest informe, que, com molt bé reflectia la portaveu 
del Grup d’Esquerra Republicana, realment fa posar 
els pèls de punta. Però, per desgràcia, diria que, si bé 
aquesta és una actuació molt puntual, sí que aquest 
és un context que en determinats ajuntaments petits 
i mitjans del nostre país, no amb aquesta gravetat del 
que es constata..., però sí que la deixadesa, en deter-
minats apunts comptables, o en incorreccions admi-
nistratives, se sol produir, i moltes vegades amb in-
defensió de molts dels càrrecs públics. Jo recordo i 
constato una experiència personal d’un secretari inter-
ventor que malgrat aprovar en tots els plenaris munici-
pals totes les taxes i els preus públics no els aplicava..., 
ni els remetia la informació, i, per tant, els càrrecs 

electes havien de supervisar aquella actuació, amb la 
dificultat que això comporta per a una gestió acurada. 
Per tant, quan llegeixo el seu informe, fins a cert punt 
es posen els pèls de punta, però sí que..., i aquí la res-
ponsabilitat és de tots els grups polítics d’establir els 
mecanismes per donar cobertura i seguretat jurídica a 
aquells càrrecs electes, la majoria dels quals no són de 
dedicació..., per poder exercir la funció dels seus càr-
recs. I aquest..., malgrat que hi han els mecanismes, és 
molt dificultós per part de la Direcció General d’Ad-
ministració Local, intervenint a través del Col·legi de 
Secretaris, etcètera, poder actuar en virtut d’aquests 
determinats treballadors públics que no exerceixen, 
segurament, les funcions, com passa aquí.

Jo voldria demanar-li un parell de consideracions 
respecte a tot l’informe que ha fet, que se’n podrien 
demanar moltes coses, però hi han coses que m’han 
sorprès, o que no he sabut entendre, segurament, en 
l’informe. 

Però, per exemple, una de les coses que diu és que la 
secretaria intervenció adverteix de la inadequació de 
crèdits que han de ser resolts pel Ple i que..., no sé si 
hi ha l’informe en aquest cas que constata..., perquè sí 
que, al final, l’informe el que dóna és que aquests crè-
dits que no han estat comptabilitzats es prenen en con-
sideració en el Ple.

O un altre..., en què es manifesta un desacord amb les 
despeses efectuades de la consignació pressupostària i 
també el seu pagament, però sí que, en canvi, en el pa-
gament, segons consta, hi ha la signatura del secreta-
ri interventor. Per tant, aquí, clar, hi ha una contrapo-
sició. Per una banda, fas un informe, però, per l’altra 
banda, dónes autorització i signes el pagament, quan 
ho podien haver fet el tresorer i l’alcalde, en aquest 
cas, no? Per tant, no només aquí hi ha una deixadesa 
de funcions dels càrrecs polítics, sinó també una dei-
xadesa de funcions, en aquest cas, de secretaria inter-
venció. I voldria demanar si, realment, hi ha aquest in-
forme desfavorable en el pagament i després es firma 
el pagament per part de l’interventor, la qual cosa és 
una contradicció flagrant que posa encara més els pèls 
de punta, si és així, eh?

Per tant, jo crec que aquí el que es posa en evidèn-
cia és aquesta indefensió que moltes vegades els càr-
recs electes poden tenir, i que per tant entre tots hem 
de trobar els mecanismes per trobar resposta..., que no 
hagin d’emparar-se al Parlament..., perquè la sindica-
tura faci aquest informe de fiscalització per evidenci-
ar una cosa que ja era aparent i evident. I, per tant, 
hauríem d’establir els mecanismes entre tots per poder 
actuar molt més àgilment i no esperar unes circums-
tàncies que vénen derivades del..., 2016..., que el 2015 
encara estiguem, en aquest cas, analitzant-les. Per 
tant, jo crec que aquí ens cal molta autocrítica per part 
dels grups parlamentaris i poder corregir aquestes de-
ficiències per poder actuar amb més rapidesa i molta 
més agilitat perquè els tràmits de gestió administra-
tiva i gestió comptable siguin correctes. Evidentment, 
després hi ha aquells càrrecs polítics que no exercei-
xen la funció del seu càrrec, com molt bé aquí fiscalia, 
o a qui correspongui, ja hi intervé, i per tant ja es tra-
mitarà. Però sí que jo crec que aquí, després d’aquest 
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informe, ens cal una certa reflexió a tots per poder do-
nar empara moltes vegades a la indefensió que tenen 
els càrrecs públics, i per tant també els ciutadans, da-
vant de determinades praxis que no són les correctes. 
I la gestió política, evidentment, ja passarà pel sedàs 
que correspongui en funció de l’extremitat de les cir-
cumstàncies que hagi produït el càrrec polític.

Moltes gràcies per aquest informe, perquè posa en 
evidència una situació que, per desgràcia, a vegades 
queda massa tènue. I segurament no de la gravetat 
d’aquest cas..., però sí que hauríem d’estar molt més 
amatents a donar respostes molt més efectives i molt 
més ràpides.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vilamala. Ara és el torn del Grup Par-
lamentari del Partit Popular, i té la paraula el seu por-
taveu, el diputat senyor Jordi Roca. Quan vulgui.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, síndic Puig-
dollers. L’únic que –he llegit l’informe, evidentment–, 
i ho deixo a mena de reflexió, puc afegir és que aquest 
Parlament, malauradament, ha votat en contra de fis-
calitzar un altre rang temporal, un altre període, no-
més perquè hi va haver un canvi de partits al govern 
de l’ajuntament que ens ocupa. És evident que aquí 
la posició de la sindicatura és merament tècnica, pe-
rò sí que he de denunciar que políticament s’ha votat 
en contra i s’ha impedit que s’investigui, que es fisca-
litzi, la gestió següent, només perquè hi va haver un 
canvi de partits en la governabilitat de la ciutat. En 
aquest sentit, em penso que és un ús de les institu-
cions que no és perquè els diputats que van votar en 
contra que es pogués fiscalitzar un altre període n’es-
tiguin orgullosos.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i té la paraula el seu portaveu, el diputat David 
Companyon.

David Companyon i Costa

Gràcies, president. Bé. Per tranquil·litat d’alguns dels 
grups, el Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida va pre-
sentar fa poques dates a la Comissió de la Sindicatura 
la sol·licitud que es fes un nou informe per a un nou 
període, del 2011 cap endavant, i el tornarem a presen-
tar a la proposta de resolució. Per tant, tots els grups 
que creguin que, a la llum del que avui s’ha pogut ex-
pressar..., creiem que seria important, interessant, que 
es continués per part de la sindicatura la fiscalització 
dels comptes de l’Ajuntament de Creixell, ja que, al 
nostre parer, hi han algunes de les irregularitats que 
han continuat.

També, crec que caldria anar amb una certa mesura a 
l’hora de parlar dels interventors o dels secretaris de 
cada un d’aquests ajuntaments, perquè potser algun 
diputat es sorprendria de saber que al secretari actual 
de l’Ajuntament de Creixell no se li va passar l’infor-
me de la Sindicatura de Comptes, i, per tant, per això 
no van haver-hi al·legacions.

I, al nostre parer, entenem que segueixen havent-hi 
tota una sèrie d’irregularitats en aquest ajuntament..., 
que no pot ser que l’informe de la sindicatura acabi en 
la fiscalització de l’any 2010.

Bé. No m’estendré. Aquest informe –coincideixo bas-
tant amb la diputada d’Esquerra Republicana, per dir-
ho d’alguna manera– bat alguns rècords Guinness, 
no? És a dir, en l’informe de les tres contractacions 
fiscalitzades, diguem-ne, és que no hi ha re que s’hagi, 
d’alguna manera, fet bé. Un ajuntament que funciona 
durant quatre anys sense pressupost, alguns de vostès 
han tingut, o tenen, responsabilitats municipals..., un 
es pot preguntar: i com es pot fer la governança d’un 
ajuntament sense pressupost, o amb un pressupost 
prorrogat durant quatre anys, en el qual no hi ha cap 
problema, perquè les despeses, doncs, escolta..., se-
gueixen pagant igual, i si cal dir, per rebre les subven-
cions, que estem al corrent del pagament de la segure-
tat social, doncs ho direm, i si cal, en fi, saltar-nos-ho 
tot, doncs ens ho saltarem?

Sens dubte, crec que ens hauria de preocupar per què 
es donen situacions com aquestes, i, en tot cas, quants 
municipis semblants a Creixell, esperem que Crei-
xell sigui..., la punta de l’iceberg, a causa de la bom-
bolla immobiliària i al desenvolupament d’urbanit-
zacions en les quals, en moltes, no es donen serveis... 
S’ha de recordar que l’Ajuntament de Creixell és un 
ajuntament en el qual els serveis que es donen als seus 
ciutadans són pràcticament inexistents, amb carrers 
sencers, o urbanitzacions, sense asfaltar, urbanitzaci-
ons que potser s’ocupen trenta dies l’any, etcètera..., 
com hem tingut un model de creixement en alguns 
d’aquests municipis de la costa..., que a vegades des-
prés ens en fem creus, de com s’ha desenvolupat al Pa-
ís Valencià, però nosaltres també n’hem tingut alguns 
exemples, i l’Ajuntament de Creixell està claríssim..., 
en aquest mirall de la bombolla immobiliària en el 
qual es pensaven que todo el monte era orégano i que 
això no acabaria mai. I, efectivament, mentre anaven 
entrant taxes i llicències d’urbanitzacions, i de cons-
trucció, doncs no calia ni fer pressupost.

Crec que no ha estat un problema de deixadesa. Hi 
han actuacions delictives. És un delicte, no pagar la 
seguretat social dels treballadors i la part patronal. 
I sí que crec que, o almenys nosaltres ho plantejarem, 
i li ha fet la pregunta la diputada d’Esquerra Repu-
blicana..., amb relació a què ha fet la Sindicatura de 
Comptes amb relació a aquest informe, si creu que hi 
ha responsabilitat comptable, si a més de portar-ho al 
Tribunal de Comptes s’ha portat a fiscalia...

Ens amoïna molt, en una de les conclusions, el fet 
que dues regidores... Perquè no tothom ha mirat cap 
a un altre cantó. S’ha de recordar, es diu a l’informe, 
que dues regidores, no diré de quin grup polític, ho 
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van portar a l’Oficina Antifrau l’any 2010, i fins l’any 
2014, quatre anys després, l’Oficina Antifrau no va 
veure indicis suficients com per portar-ho a la fisca-
lia. Hi ha una cosa pitjor que la manca de justícia, que 
és la lentitud de la justícia. És inversemblant, davant 
de totes les irregularitats que ens trobem aquí –aquest 
informe de fiscalització és a petició del Parlament de 
Catalunya davant de les irregularitats que s’havien 
presumptament detectat i que avui veiem corrobora-
des en aquesta sessió de la comissió–, que també des 
de l’Oficina Antifrau s’hagi trigat quatre anys, en fi, 
en un fet tan palmari i evident..., que durant quatre 
anys les quotes de la seguretat social, tant les patro-
nals com les dels treballadors, no s’havien ingressat 
a la seguretat social. I, per tant, no tenim, en aquest 
cas, irregularitats, no tenim desconeixement, o fins i 
tot deixadesa, per part d’aquest municipi, en el qual 
hi han hagut nombroses vicissituds polítiques, moci-
ons de censura, sinó que qui havia d’actuar i controlar 
no ho ha fet, i és un problema, jo crec, realment greu.

Bé. Espero que els grups que s’han manifestat tan 
pre ocupats per la situació i per aquest informe votin 
a favor de la proposta que farà el nostre grup de fer 
un altre informe de fiscalització amb relació a aquest 
ajuntament.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Companyon. Ara, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada 
senyora Inés Arrimadas. Quan vostè vulgui.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias al síndic 
por la presentación y por la elaboración de este infor-
me. La verdad es que al hablar una de las últimas pues 
quedan ya pocas cosas más que añadir. Pero sin du-
da me gustaría poner de manifiesto la sorpresa ante 
la cantidad de irregularidades injustificadas e injusti-
ficables que se han encontrado a la hora de analizar 
las cuentas del ayuntamiento y la situación adminis-
trativa; irregularidades de todo tipo, no solo desde el 
punto de vista legal –porque según dice el informe 
muchísimas de las actuaciones no tenían cobertura 
de la legislación administrativa, se pedían créditos sin 
haberlo aprobado el Parlamento, bueno, un sinfín de 
irregularidades–, sino que, además, lo que le quería 
comentar es que supongo que el ayuntamiento no ha 
ofrecido toda la ayuda o colaboración necesaria, por-
que hay varias veces en el informe en las que se insis-
te en la idea de que no se ha podido ver, no se ha podi-
do disponer de toda la documentación necesaria para 
analizar en concreto todas estas cuestiones.

Yo le pregunto a qué se debe esa falta de documenta-
ción y si realmente considera usted que de haber teni-
do más documentos se podrían haber detectado inclu-
so irregularidades más importantes.

Una de las preguntas que ya se le han hecho, pero en 
la que me gustaría incidir: ¿cuál es el siguiente paso? 
¿Qué pasará ahora? ¿Esta situación se llevará al Tribu-

nal de Cuentas? ¿La fiscalía está actuando? ¿Cuáles son 
los siguientes pasos? Porque, realmente, la situación yo 
creo que merece una actuación de la justicia, no solo 
del Parlament o de organismos administrativos.

Después, también me gustaría preguntarle por la agili-
dad. ¿Cómo es que se ha tratado..., una actuación con 
cuatro años de decalaje, entre que se produce la...? No 
digo desde el punto de vista del síndic, sino desde la 
Oficina Antifraude. ¿Conoce algún otro caso similar? 
Si ustedes han visto que eran tan evidentes, a la hora de 
realizar este informe, estas irregularidades, ¿cómo es 
que se ha podido tardar cuatro años desde que se pro-
duce la denuncia en 2010 hasta que realmente se abre 
la investigación por parte de la Oficina Antifraude?

Y, por último, sumarnos a las propuestas que pueda 
haber de seguir fiscalizando la actuación de este ayun-
tamiento. Yo creo que, desgraciadamente, cuando una 
entidad pública trabaja de una determinada manera, 
después cambiar dinámicas es complicado. Y, por tan-
to, yo creo que es interesante que no solo nos quede-
mos en esta última anualidad de la que se hace el in-
forme, sino que podamos extender la fiscalización a 
los años posteriores.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Arrimadas. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i té la pa-
raula el diputat David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. També per fer notar la nostra..., la-
mentant el contingut de l’informe. Agrair la feina de la 
sindicatura. Nosaltres sí que volem posar aquí en valor 
la feina de l’equip de govern que va agafar tot aquest 
enrenou l’any 2011. Per tant, des d’aquí donar les grà-
cies a l’alcalde Llopart i a tots els regidors de govern 
que durant aquests últims anys han intentat endreçar 
aquesta situació, una situació que cal no repetir, amb 
tot el que s’ha anat dient pels diferents portaveus, pe-
rò que amb aquests últims anys s’ha intentat, com dic, 
endreçar.

Si nosaltres vam ser un dels grups parlamentaris d’a-
quest Parlament que vam votar en contra de fiscalitzar 
més anys aquest ajuntament és perquè vam entendre 
que l’actual equip de govern ja aporta, ja aprova i ja 
facilita tota la informació que per llei es reclama a les 
diferents institucions. I, per tant, no vèiem el perquè 
de fiscalitzar més anys. Però, en tot cas, si tots els al-
tres grups de la cambra volen fiscalitzar un equip de 
govern que compleix perfectament les seves obligaci-
ons, doncs, bé, no hi tindrem res a dir, si aquesta és la 
voluntat. Però aquesta és l’explicació de per què nos-
altres, el nostre Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, no vam votar a favor d’incrementar més anys 
l’informe.

Dir també, per altra banda, que les diferents recoma-
nacions que es fan per part de la sindicatura a l’Ajun-
tament de Creixell crec que són més que evidents. No 
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es pot objectar cap cosa en cap, perquè en un ajun-
tament en què durant quatre anys no hi ha cap mena 
de control, no hi ha cap control ni pressupostari ni de 
saber allà on van les despeses, a quina partida van les 
despeses, el resultat només pot ser el que hem vist en 
aquest informe.

Per tant, ho repeteixo: lamentar l’actuació d’aquells 
anys, posar en valor el nou equip de govern i l’equip 
de govern que aquests últims anys ha intentat endre-
çar la situació i agrair l’esforç a la sindicatura per fer 
aquest informe, que tot sovint és complicat fer infor-
mes d’ajuntaments. Segurament..., aquest ajuntament 
també és un ajuntament de tres mil persones censades 
que se li incrementa la seva població amb 25.000 a 
les èpoques estivals. I, per tant, és un ajuntament pe-
tit que deu tenir problemes a l’hora de facilitar infor-
mació i perquè la sindicatura pugui fer un bon treball. 
I entenem que aquest és el motiu que la sindicatura en 
alguns moments no trobi algun expedient. Però, en tot 
cas, també estarem pendents de la resposta que digui 
el síndic..., quan se li ha preguntat per què no ha dis-
posat del tot de la documentació.

Res més, i moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Bonvehí. Ara tornarem a donar la 
paraula al síndic ponent, el senyor Puigdollers, a fi i 
efecte que ens respongui, o faci els aclariments que els 
portaveus li han demanat. Senyor Puigdollers, té vostè 
la paraula.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Moltes gràcies, senyor president. Intentaré ser molt 
curós i explicar, respondre, tot allò que m’han dema-
nat vostès des d’un punt de vista tècnic. En tot cas, no 
hem d’oblidar que la sindicatura, i el síndic que els 
parla d’una manera en concret, ha estat en contacte 
amb el poble, amb l’alcalde, amb el tinent d’alcalde, 
que són de dos partits diferents, i ha vist l’actitud ac-
tual. No sé fins a quin punt això a mi em pot marcar. 
En tot cas, el que sí que, d’alguna manera, penso que 
seria bo és que, abans de decidir segons quines coses 
per part de vostès, coneguessin una mica la realitat 
del que ha passat i del que segueix passant a Creixell, 
perquè pels resultats que m’han avançat de les elec-
cions últimes ha sortit pràcticament un reflex exacte 
de la situació de regidors, i per tant és molt possible 
que continuïn amb el mateix equip de govern..., el que 
continua.

Després farem un resum, però, a veure, intentant sim-
plificar o respondre les preguntes, em sembla que la 
primera pregunta que es feia era com pot ser que inclús 
la part de participació en els ingressos de l’Estat sigui 
inferior a allò que han de pagar. Bé, això no és culpa de 
l’ajuntament. Això, en tot cas, és culpa del decret que 
va generar el sistema de funcionament del fons. O si-
gui, el que deia és que es deixen els diners, es deixen 
en unes determinades condicions, i es reintegren amb 
el 50 per cent dels ingressos a què té dret el municipi de 
participació en els ingressos de l’Estat. Bé, com que els 

interessos són molt alts i el deute suma no sé què, resul-
ta que el que haurien de pagar és més petit que el que 
toca. Per tant, decreix. És a dir, això no és atribuïble a 
l’ajuntament.

Responent una mica a si s’ha enviat a la fiscalia, que 
deia un, un altre em preguntava «i ara què, ara què es 
farà, què s’ha fet», bé, la sindicatura, com tots els in-
formes, l’ha enviat al Tribunal de Cuentas. Per tant, 
el Tribunal de Cuentas, en el que pugui ser de respon-
sabilitats comptables, ja té l’informe i decidirà. I, per 
altra banda, vist que hi podia haver un altre tipus de 
qüestions, la sindicatura, i pensin que he dit que es va 
aprovar al desembre passat, ho va enviar a la fiscalia. 
Per tant, la fiscalia té coneixement d’aquest informe 
des del desembre passat. Bé, el desembre; no sé si 
va ser al desembre o els primers dies de gener. Però, 
vull dir, fa molts dies, que el té.

Ha sortit un tema interessant que me l’ha plantejat 
el mateix diputat aquí fora, que m’ha fet gràcia, que 
era la indefensió dels càrrecs públics davant de l’ac-
tuació del secretari o de l’interventor. Bé, és un tema 
que podríem discutir. Jo diria que més sovint el que 
es produeix és al revés: la indefensió del secretari o 
interventor davant del càrrec públic. Però, bé, no és el 
moment de discutir-ho. Jo diria que en aquest cas –en 
aquest cas– més aviat el que s’ha produït és al revés. 
O sigui, l’interventor, el secretari, ha fet els informes, 
ha denunciat els fets. És cert que ha signat els paga-
ments, però és que la llei li mana fer-ho. Ell fa l’in-
forme i després signa, posant que signa per imperatiu 
legal, perquè està obligat a signar. Per tant, en aquest 
cas, jo diria que almenys fins al 2010 l’actuació del 
secretari va ser correcta. O incorrecta, però en tot cas 
no enfrontada als càrrecs, ni generant rastres evidents 
d’una mala gestió.

No n’estaria tan segur a partir que nosaltres vam ini-
ciar l’informe. Perquè algú preguntava com és que a 
la sindicatura li han faltat papers, li ha faltat aporta-
ció, li ha faltat... Diu: «És que l’ajuntament no ha col-
laborat.» Home, l’ajuntament, depèn. Si l’ajuntament 
és l’equip de govern, ha col·laborat. Si amb l’ajunta-
ment volem dir el secretari interventor, en molts casos 
no ha col·laborat. Per tant, per això deia que jo no estic 
tan segur de la seva actuació en el moment que nosal-
tres vam entrar allà.

Alguns dels papers que tenim..., l’alcalde em telefonava 
i deia: «Escolti, això ho necessita molt urgentment?» 
Dic: «Home, no, si ho puc tenir la setmana que ve ja 
en tinc prou.» Diu: «No, perquè és que el que farem 
és que el cap de setmana la tinent d’alcalde i jo entra-
rem a l’ajuntament, remenarem fins que ho trobem i li 
ho enviarem.» I, efectivament, la setmana que ve m’ho 
enviaven. 

Bé. Jo diria que més o menys ho he contestat gairebé 
tot, no? (Veus de fons.) Sí, per què ha trigat tant, l’Ofi-
cina Antifrau? No ho sé. Nosaltres, quan vam tenir 
coneixement de la denúncia, perquè ens la van donar 
a l’ajuntament, la reacció va ser: «Telefona a l’oficina a 
veure com està.» I van dir: «Estem a punt d’enviar-ho 
a fiscalia.» No vaig preguntar més; per què havien tri-
gat tant, per què no havien trigat... En tot cas, sí que 
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és cert –sí que és cert– que hi va haver alguna cosa 
entremig de participació d’alguna persona de l’ajunta-
ment, que inclús va arribar a fer una denúncia a la..., 
com es diu?, a la Subdelegació del Govern. Però, bé, 
aquí ja no hi vam entrar, perquè no formava part del 
que era la feina de fiscalització. Lliscant, lliscant, vam 
entrar al tema de l’Oficina Antifrau, i per això hi està 
recollit.

I em sembla que ho he contestat tot. Si falta alguna co-
sa, amb molt de gust amplio.

El president

Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Puigdollers. 
Ara, doncs, entraríem a l’informe segon, que és el pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2015, 
sobre el Departament d’Ensenyament, Institut Obert 
de Catalunya. I aquest informe ens el presentarà el 
síndic ponent, quan estigui preparat, el senyor Jordi 
Pons.

(El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom demana 
per parlar.)

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Perdó, president, puc dir una cosa?

El president

Sí, sí..., té la paraula el síndic Puigdollers.

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Al final havia de fer un petit resum. No l’he fet. Ja sé 
que no em toca, però una mica com a objecte de refle-
xió sí que voldria dir-ho. En aquest moment penso que 
es fa un veritable esforç per racionalitzar els comp-
tes d’aquest ajuntament. Jo no tinc cap inconvenient 
a fer ara una segona fiscalització, fora de l’inconve-
nient normal que els pocs mitjans els dediquem a fer 
cinc anys d’un ajuntament petit quan després no tenim 
temps per a altres. Però no tinc cap inconvenient a fer-
ho, i menys si ho ordena el Parlament. El que passa és 
que jo no sé si no seria millor esperar que s’acabi una 
mica el procés. Perquè ara gran part del que trobarem 
està recollit com a fets posteriors, i el que falta és el 
que hem d’acabar de fer. A partir d’aquí, només posar 
això com a objecte de reflexió. Si, malgrat tot, volen 
que ho fem, doncs ho fem ara. Però jo ho faria dintre 
d’uns anys perquè es pugui veure realment com acaba 
la història.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, doncs moltes gràcies per la reflexió. 

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2015, 
sobre el Departament d’Ensenyament, Institut 
Obert de Catalunya (tram. 256-00049/10)

I ara sí, doncs, el senyor Jordi Pons ens presentarà 
l’Informe sobre el Departament d’Ensenyament, Insti-
tut Obert de Catalunya. Quan estigui preparat, senyor 
Pons, té la paraula.

El síndic Jordi Pons i Novell

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bona tarda. Bé. 
Aquest informe, l’Informe de l’Institut Obert de Ca-
talunya, té el seu origen en l’Informe 25/2014, que es 
va presentar en aquesta comissió el 3 de març, que era 
sobre la gestió econòmica dels centres docents pú-
blics. En aquell informe, si ho recorden, es va selec-
cionar una mostra àmplia de centres docents gestio-
nats pel Departament d’Ensenyament, i es va fer un 
informe de fiscalització en aquest Informe 25/2014, 
i, a més, ateses les seves característiques, pels serveis 
que prestaven i pel pressupost que gestionaven, es va 
decidir fer dos informes addicionals: un era l’informe 
que es va presentar a la darrera comissió de la sindica-
tura el 14 d’abril, que era referit al Complex Educatiu 
de Tarragona, i el segon informe específic que la sin-
dicatura va fer va ser aquest que els presentaré avui 
sobre l’Institut Obert de Catalunya.

A diferència d’aquests dos informes que els he es-
mentat, el de la gestió d’una mostra de centres i el 
del Complex Educatiu de Tarragona, que es limita-
ven únicament a la gestió econòmica dels centres, 
aquest té dues característiques addicionals: la prime-
ra és que no es limita sols a la gestió econòmica del 
centre, sinó que és un informe de fiscalització de tota 
l’activitat de l’Institut Obert de Catalunya, i la segona 
és que, atès que el termini a què es refereix, l’exercici 
a què es refereix, queda una mica lluny en el temps, 
tots aquells procediments que s’anuncia que es van 
revisar el 2011..., la majoria s’han revisat fins que es 
va tancar el treball de camp de la fiscalització, que 
és al novembre del 2014. Per tant, s’ha intentat, en la 
majoria de casos, quan es fa una afirmació per exem-
ple sobre els professors, sobre la contractació, veure 
quina és la situació... L’exercici fa referència a l’11, 
però quina és la situació al novembre del 2014.

Bé, l’Institut Obert de Catalunya és un centre públic 
no presencial que imparteix el que serien ensenya-
ments postobligatoris. En concret, l’ensenyament que 
imparteix l’Institut Obert de Catalunya és de gradu-
at en educació secundària, que seria l’equivalent a 
l’ESO per als majors de divuit anys; cicles formatius 
de grau superior i de grau mitjà; també s’imparteixen, 
en modalitat no presencial, estudis de batxillerat; cur-
sos per a accés als cicles de formació de grau superior, 
i també cursos d’idiomes. Això és pel que fa referèn-
cia a formació reglada, que és aquella en què al final 
els estudiants acaben obtenint un títol. L’Institut Obert 
de Catalunya també imparteix formació no reglada, 
com alguns cursos que s’esmenten en l’informe, i tam-
bé prepara les proves d’accés a la universitat. 
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Bé, el model d’organització docent de l’Institut Obert 
de Catalunya inclou dos tipus de professors: els pro-
fessors propis, que serien equivalents als professors 
dels centres docents que depenen del Departament 
d’Ensenyament, és a dir, ells també són personal do-
cent del Departament d’Ensenyament, i inclou també 
els professors col·laboradors, professors col·laboradors 
que són també personal del Departament d’Ensenya-
ment que té la seva plaça en un altre centre però que, 
sota la supervisió dels professors propis, imparteix al-
guna de les assignatures que s’imparteixen a l’Institut 
Obert de Catalunya.

En el curs 2011-2012, en formació reglada, l’Institut 
Obert de Catalunya tenia 35.877 alumnes, també te-
nia 115 professors propis, tenia 451 professors col-
laboradors i 11 persones d’administració i serveis. Les 
obligacions reconegudes en l’exercici fiscalitzat van 
ser de 3,07 milions d’euros. Però cal tenir en compte 
que aquestes obligacions, com passava amb els infor-
mes que els he esmentat abans dels centres docents, 
no inclouen el pagament del professorat propi de l’Ins-
titut Obert, que el fa directament el Departament 
d’Ensenyament.

Bé. En l’informe es formulen detalladament les obser-
vacions. L’informe s’agrupa en cinc grans apartats..., 
que són sobre la gestió del pressupost, la gestió dels 
ingressos, la gestió de les despeses, la gestió de la tre-
soreria, les operacions extrapressupostàries i el roma-
nent de tresoreria.

En l’apartat 3.1 de l’informe es resumeixen les prin-
cipals observacions que es desprenen del treball de la 
fiscalització realitzada per la sindicatura, i els voldria 
destacar algunes d’aquestes observacions. La prime-
ra seria que la Llei d’educació de Catalunya establia 
que l’Administració educativa, en aquest cas el Depar-
tament d’Ensenyament, havia de regular en un termi-
ni de tres anys des de l’entrada en vigor de la llei el 
centre no presencial, un centre singular per impartir 
la formació no presencial, i regular les seves princi-
pals característiques. Aquest termini, que s’acabava el 
17 de juliol del 2012, s’ha incomplert, perquè al no-
vembre del 2014, que és el que els esmentava anterior-
ment, no estava regulat, aquest centre, i a data d’avui 
tampoc, almenys, no ha estat publicada al DOGC, 
aquesta regulació.

Una segona observació que voldria destacar, que ja els 
l’havia també dit en els dos informes anteriors, és que 
el Departament d’Ensenyament disposa d’un sistema 
informàtic per gestionar els centres, tant la part eco-
nòmica com la part d’alumnes, proves, etcètera, que 
s’anomena SAGA, el Sistema d’Administració i Gestió 
Acadèmica, que l’Institut Obert de Catalunya no feia 
servir el 2011 ni tampoc feia servir el 2014.

Una tercera observació que voldria destacar és que 
tots els professors propis de l’Institut Obert de Catalu-
nya..., tots aquests llocs docents es proveeixen mitjan-
çant adjudicacions provisionals, amb l’atorgament de 
comissions de serveis que es renoven anualment. En 
l’informe també es fa algun comentari sobre el procés, 
sobre els criteris que es fan, com es designen aquests 
professors. I el que voldria destacar és que, d’acord 

amb la normativa, les comissions de serveis només 
poden ser per a dos anys, i aquí en aquest cas es re-
noven any rere any. I un cop finalitzat aquest període 
dels dos anys s’hauria de fer la provisió del lloc, que 
afecta doblement, perquè la majoria d’aquests profes-
sors –aquestes places aquí no es proveeixen definitiva-
ment– ocupen una altra plaça en un altre centre, que 
mentre estan en comissió de serveis se’ls reserva i no 
es pot cobrir l’altra plaça en un altre centre d’ensenya-
ment de forma definitiva.

Una de les limitacions de l’informe és que vam dema-
nar, i no se’ns va voler proporcionar per part de l’Ins-
titut Obert de Catalunya, i el Departament d’Ensenya-
ment ens va dir que no tenia aquesta informació, per 
a cada un dels cent quinze professors quant temps feia 
que estaven en comissió de serveis a l’Institut Obert 
de Catalunya. Aquesta informació ha estat impossible 
obtenir-la.

Una segona observació que voldria destacar sobre el 
professorat propi de l’Institut Obert de Catalunya és 
que en el curs 2011 i 2012 la jornada, la jornada labo-
ral, era de vint-i-cinc hores setmanals, quan la norma-
tiva establia que era de trenta hores. A més, les nor-
mes de funcionament de l’Institut Obert de Catalunya 
i el Reglament de règim interior establien un règim de 
teletreball, unes quantes hores en règim de teletreball, 
i determinades compensacions pel fet d’assistir a reu-
nions, per exemple, fora de les hores de treball esta-
blertes, que estava en contradicció amb la normativa 
del Departament d’Ensenyament pel que fa a l’establi-
ment de les jornades laborals.

Una altra observació que els voldria destacar, i en 
aquest cas sobre el professorat col·laborador, és que 
tampoc existeix una normativa aprovada pel Depar-
tament d’Ensenyament sobre com s’ha de contractar, 
aquest professorat col·laborador. No existeix cap nor-
ma que inclogui quants professors col·laboradors es 
poden contractar, com s’han de contractar, quin rè-
gim de publicitat s’ha de fer, quins criteris s’han de 
seguir per contractar aquests professors, i tampoc el 
Departament d’Ensenyament no ha aprovat cap sis-
tema per determinar quin ha de ser el seu sistema re-
tributiu i tampoc quins aspectes ha de recollir el con-
tracte.

D’altra banda, l’Institut Obert de Catalunya, també 
es destaca en l’informe, en l’exercici fiscalitzat tenia 
contractes amb diversos proveïdors per cobrir serveis 
i subministraments de què els imports superaven els 
previstos per als contractes menors, i per tant hauri-
en d’haver iniciat processos de contractació. I aquestes 
serien les principals observacions que voldria destacar 
de l’informe. 

Pel que fa a les recomanacions que s’assenyalen a l’in-
forme, tenen molt a veure amb el que els acabo de dir 
d’aquestes principals observacions. La primera reco-
manació que fa la sindicatura és que s’hauria d’apro-
var al més aviat possible –el termini acabava al juli-
ol del 2012– la normativa que regulés aquest centre 
singular, en què s’hauria d’incloure quines són les 
competències dels òrgans de direcció, que en aquest 
moment no estan regulades, i també s’hi hauria de de-
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terminar quin és el seu règim d’autonomia, fins on ar-
riba el seu règim d’autonomia de gestió.

Les altres dues observacions, sobre el professorat pro-
pi. La primera, que seria convenient revisar les situaci-
ons administratives d’aquests cent quinze professors, 
o dels professors que hi hagi actualment, i corregir les 
situacions que no s’ajustin a la normativa pel que fa a 
les provisions de places i pel que fa al tema de les co-
missions de serveis.

També, tot i que no ho he destacat a l’apartat de con-
clusions, hi ha un apartat en què s’intenta fer una anà-
lisi, en l’informe, sobre la dedicació del professorat 
propi. La recomanació que fa en aquest sentit la sin-
dicatura és que s’hauria de fer una anàlisi de la ca-
pacitat docent del professorat propi, de la dedicació i 
de les tasques que té encomanades en l’actualitat, i es-
tablir un marc regulador de les condicions de treball. 
Per exemple, alguna de les coses: per què els profes-
sors propis..., els grups són menors que els dels pro-
fessors col·laboradors, per exemple, una de les coses 
que s’assenyala, o determinades reduccions de la jor-
nada laboral que no s’ajusten als criteris que utilitza 
el departament en la resta de centres docents públics 
de Catalunya. En tot cas, hauria de quedar regulada la 
dedicació docent del professorat propi.

I, pel que fa al professorat col·laborador, la recoma-
nació que formula la sindicatura bàsicament és que 
s’hauria de determinar com es determina el seu nom-
bre. També s’hauria de veure quina és la forma de 
selecció. No pot ser que la forma de selecció –això 
s’apunta en l’informe, el mateix que passa amb el pro-
fessorat propi–sigui que la selecció la fa el director a 
proposta dels directors dels departaments de l’IOC, 
que a la vegada han estat seleccionats per ell de mane-
ra directa. Aquesta forma de selecció hauria de com-
plir els principis de publicitat, concurrència, mèrits, 
capacitat, etcètera.

I, per últim, l’última recomanació –que voldria desta-
car, eh?, n’hi ha d’altres– és que, com els deia a la dar-
rera observació que he destacat, l’IOC hauria de fer 
una anàlisi de les seves despeses per identificar aque-
lles que fossin susceptibles de fer un procediment de 
contractació, d’acord amb el que contempla la norma-
tiva vigent.

Pel que fa a les al·legacions, només comentar que se 
n’assenyalen molts dels aspectes al llarg del procés de 
fiscalització, i, parlant amb el Departament d’Ense-
nyament, sí que hem vist que algunes de les actuaci-
ons que diu que es feien o que es faran en el futur..., 
que sí que es feien.

En tot cas, aquesta és la breu exposició que els volia 
fer de l’Informe de l’Institut Obert de Catalunya. Resto 
a la seva disposició per a qualsevol tipus d’aclariment.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pons. Ara és el torn dels grups 
parlamentaris. I, per part d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, té la paraula la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Moltes gràcies, president. Agrair al senyor síndic Jor-
di Pons la presentació de l’informe, de què no hi ha 
gran cosa a dir, en el sentit que ens ha explicat molt 
detalladament què és l’IOC i quines són les observa-
cions que es fan en l’informe, que el que fan és posar 
en relleu cap on hem d’anar, que són aquestes recoma-
nacions, ve a ser aquest resum de les observacions, i 
encarar-les cap a allò que s’hauria de revisar del funci-
onament de l’IOC.

Llegint també les al·legacions, veiem, com ha dit vos-
tè ara a última hora, que sí que s’hi posen, que al juny 
del 2015, per exemple, hi ha una nova versió del SA-
GA i que per tant ja està previst implantar aquest sis-
tema a l’IOC, que a partir del 2015-2016 estaran inte-
grats en una mateixa base de dades els alumnes que 
són de l’IOC amb els alumnes del Departament d’En-
senyament, etcètera.

I a mi m’agradaria preguntar una mica els motius del 
perquè el professorat propi, aquests cent quinze pro-
fessors propis..., s’han anat fent comissions de ser-
veis i no s’ha acabat de solucionar. Allà diu, a les al·le-
gacions, que properament es farà un concurs específic, 
perquè la Llei de mesures determinava que per als en-
senyaments artístics i per als ensenyaments no presen-
cials havia de ser un concurs específic, que ha quedat 
a part, suposo, de tots els procediments de funció pú-
blica que es porten al Departament d’Ensenyament, i 
que això es farà properament. I si això, una mica, do-
naria solució a aquesta recomanació número 5 que po-
saven vostès.

I, per últim, el tema del professor col·laborador. És una 
figura que també surt a la Universitat Oberta de Cata-
lunya. No sé si allà ho tenen molt ben reglat i es po-
dria seguir el procediment que fan a la universitat o 
és millor que en facin un de propi. Perquè el que ve-
iem en aquest informe, en el fons, és que el que falta 
és el punt 1 de l’observació que feien i el punt 1 de 
la recomanació, que és tenir la normativa reguladora 
d’aquest centre com un centre singular d’ensenyament 
no presencial, que és el que marcava la LEC i que va 
amb dos anys de retard. I creiem que moltes d’aques-
tes recomanacions s’haurien d’incloure en aquesta 
normativa específica que falta fer, i certament falta fer. 

I, per tant, si segueixen aquestes recomanacions que 
vosaltres feu des de la Sindicatura de Comptes, en-
tenc que en el proper informe que hi hagi de l’IOC, 
que no sé quan serà, s’hauran solucionat la major part 
d’aquests punts.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vergés. Ara és el torn del Grup 
Parlamentari Socialista, i té la paraula el diputat Sergi 
Vilamala. Quan vulgui.

Sergi Vilamala i Bastarras

Gràcies, president, i gràcies al síndic per la concre-
ció d’aquest informe. I, com bé destacava, fa pocs dies 
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analitzàvem la gestió econòmica del Complex Educa-
tiu de Tarragona, i fa dos o tres mesos, la gestió eco-
nòmica als centres públics de Catalunya. I en tots els 
informes hi ha un tret, o un denominador, coincident, 
no?, que és una deixadesa de funcions administratives 
per part del departament, i hi ha una constant: que, 
malgrat que hi hagi el desenvolupament d’una llei que 
regula i faculta a fer el desenvolupament d’aquest insti-
tut, o en el cas de Tarragona del Complex Educatiu de 
Tarragona, el departament no acaba de posar mecanis-
mes i regulacions perquè es compleixin aquells man-
dats que determina en aquest cas la Llei d’educació de 
Catalunya. Vostè ho ha evidenciat molt clarament: el 
termini de tres anys per aprovar la regulació del centre 
educatiu no està fet; com ja vèiem en el cas del Com-
plex Educatiu de Tarragona hi ha un programa de ges-
tió de centres docents, el SAGA, que tampoc en aquest 
cas s’incorpora... És a dir que hi han tota una sèrie 
d’elements coincidents, amb la qual cosa, malgrat que 
després el departament fa l’escrit d’al·legacions i diu 
que ja s’hi posa, tornem a incidir en el mateix, que en 
aquest cas, tractant-se d’un centre que acull 35.877 
alumnes, no és un tema menor com per no posar-hi 
els mecanismes suficients per fer una gestió, en aquest 
cas, administrativa, acurada i pertinent. Perquè això el 
que fa és deslegitimar, en definitiva, la funció del de-
partament. I sorprèn encara veure com preus públics, 
o taxes, segons el curs de què es matricula l’alumne, 
tenen preus diferents, no? 

I, per tant, el que ens fa és tornar a incidir en el fet que 
el Departament d’Ensenyament hauria de tenir unitats 
de suport. I, per tant, continuarem insistint que caldria 
posar aquestes unitats de suport per corregir aques-
tes disfuncions en la gestió, com ja hem manifestat en 
diverses ocasions, i que les recomanacions que apor-
ten en aquests informes són absolutament pertinents. 
Creiem que el Departament d’Ensenyament hau-
ria d’abordar amb més rapidesa les disfuncions que 
s’aprecien en els informes que determina la sindicatu-
ra, i des del Grup Socialista, evidentment, fem nostres 
aquestes recomanacions i encomanarem el Govern a 
complir-les tal com està determinat, no?

Per tant, doncs, re, només dir que està molt clar, el seu 
informe; no tenim dubtes. I, per tant, el que farem és 
recollir..., per encomanar el Govern a complir allò que 
marca..., en el compliment estricte..., del compliment 
de la gestió d’aquest centre, que, com deia, tractant-se 
d’un centre de més de 38.000 alumnes, no és un tema 
menor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vilamala. Ara és el torn del Grup Par-
lamentari del Partit Popular, i té la paraula el diputat 
Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Pons, 
per l’informe. Perquè el que podem deduir és que amb 
diferents governs, tant el tripartit com el primer de 

Convergència i Unió, la Generalitat ha estat nou anys 
sense integrar la base de dades d’alumnes d’un cen-
tre important, perquè són uns estudis que són impor-
tants per al desenvolupament professional de persones 
que precisament ho necessiten més que d’altres; nou 
anys que el Departament d’Ensenyament ha prestat 
uns serveis sense tenir gairebé controlats ni tan sols..., 
no sense saber, però sí que no els tenia ni controlats 
ni consolidats amb la resta d’ensenyaments; nou anys 
que fa que existeix, que es van agrupar les tres entitats 
originals en una; nou anys per implantar el software, 
un software que en teoria serveix per gestionar pre-
cisament centres d’aquest tipus. I, en definitiva, i n’és 
l’enèsim cas que veiem passar per aquesta Sindicatura 
de Comptes, descontrol de preus, descontrol de planti-
lles, descontrol de la contractació, i sobretot una cosa, 
que és manca de regulació per fer complir la mateixa 
llei, que és curiós, no? Ho ha dit el diputat que em pre-
cedia: deixadesa global de funcions administratives 
per part de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, demanarem, aprofitant el seu infor-
me, al Departament d’Ensenyament que hi posi or-
dre, ni que només sigui per fer complir la mateixa Llei 
d’educació de Catalunya.

Moltes gràcies per l’informe.

El president

Gràcies, senyor Roca. Ara és el torn del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i té la paraula el diputat David 
Companyon.

David Companyon i Costa

Bé. Moltes gràcies, president; gràcies al síndic. Crec 
que l’informe és clar, planer, entenedor, i ens ex-
plica on estan les debilitats i què s’hauria de fer per 
atacar-les. I des d’aquest punt de vista el nostre grup 
donarà suport fil per randa a cada una de les observa-
cions i recomanacions que es plantegen en l’informe.

Aquest és el tercer informe que hem vist a la Comissió 
de la Sindicatura a partir de l’informe de la sindicatu-
ra del 2014. I, per tant, tres informes que tenen com a 
comú denominador la gestió econòmica. Vam veure 
en aquest cas el darrer sobre Tarragona. 

Ens preocupa..., hi han trets característics... Depenent 
de les circumstàncies de cada un, és comprensible una 
certa visió d’autonomia de cada un d’aquests centres. 
Però el que ens trobem és una barreja, a vegades, en-
tre, diguem-ne, no greus irregularitats..., però sí una 
certa sensació de desgovern, no?, a l’hora de portar la 
gestió del centre, que en aquest cas no hi ha consell 
escolar i, per tant, és la figura del director que pren 
una rellevància especial..., i, per tant –ja s’ha dit, no?, 
amb relació al SAGA–, de manca de detall dels in-
gressos, de les matrícules, de les taxes, manca d’ar-
queig de caixa. 

Ens preocupa, ens sembla inversemblant, que l’any 
2015 la contractació es faci de la manera que es des-
criu. Cal també situar-ho dintre del volum del pressu-
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post, que són 3 milions i escaig, em sembla, d’euros. 
Però, en fi, avui en dia és impossible que qualsevol 
treballador públic no sàpiga que la contractació no es 
pot fer a dit, que hi han uns determinats llindars de 
contractació i que hi han procediments oberts, nego-
ciats, etcètera.

Però, clar, diguem que aquesta governança fora del 
marc normatiu té un problema de responsabilitat po-
lítica, que és que des de l’any 2009, amb l’aprovació 
de la LEC..., vostè ho ha assenyalat: des del 17 de juny 
del 2012 hi havien tres anys per fer la regulació de 
l’IOC, i no s’ha fet, amb la qual cosa també és possi-
ble que..., «fins que no surti anem fent les coses com 
s’han anat fent sempre, i si no contractem d’acord amb 
la normativa...» Clar, jo no sé si el director s’adona que 
això li pot comportar en un moment determinat una 
certa responsabilitat, o fins i tot inhabilitació. És a dir, 
l’exposició que fa per aquesta..., de veritat..., en la con-
tractació, que sens dubte és induïble al mateix depar-
tament, que és qui té la responsabilitat.

I també em sembla francament no comprensible –i m’a-
gradaria preguntar-li, síndic, quina és la seva opinió– 
el fet que no s’hagi facilitat a la sindicatura la infor-
mació amb relació al temps en què el professorat està 
en comissió de serveis. Perquè també és claríssima, la 
normativa..., quant temps un funcionari pot estar en co-
missió de serveis. Són cent quinze treballadors. Suposo 
que vostè no es va presentar a l’IOC i va demanar la in-
formació de dilluns per a dimarts, i que, per tant, acon-
seguir aquesta informació no deuria tampoc comportar 
una feina, diguem-ne, hercúlia, eh? És a dir, «al final, 
mira, són cent tretze...» O ens ho faciliten ells o ho te-
nim en algun lloc. I m’agradaria saber quina és la seva 
opinió sobre el fet que no es facilités aquesta informa-
ció. I, en tot cas, si se li hagués facilitat i se sobrepas-
sessin els dos anys, quines conseqüències tindria. En 
fi, perquè és una de les recomanacions que es fan, la 
necessitat que això es compleixi. És a dir, quins passos 
hauria de seguir el departament per regularitzar una si-
tuació que tot ens indica que està fora de la normativa. 

Bé, tornar a dir-li que ens ha semblat un molt bon in-
forme; el conjunt, eh?, dels tres que s’han fet.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Companyon. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la dipu-
tada Inés Arrimadas. Quan vulgui.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias al síndic, al 
señor Jordi Pons, por la presentación y la elaboración, 
por supuesto, de este informe, que como bien decía es 
complementario a alguno que ya hemos tenido oca-
sión de valorar en esta comisión. 

Y, bueno, nos gustaría poner de manifiesto que real-
mente es un informe muy claro, un informe en el que 
se identifican de manera clara cuáles son algunas de 
las propuestas de mejora, por no decirlo de otra ma-

nera, que se deberían aplicar a este instituto, al Institut 
Obert de Catalunya. 

La verdad es que es un instituto que..., nada más que 
poner el número de alumnos es de gran importancia. 
Como usted decía, casi 36.000 alumnos, si no he escu-
chado mal, y con un número de profesores, entre pro-
pios y colaboradores, también que ronda los seiscien-
tos, ¿no?, más o menos. 

A nosotros nos ha llamado la atención que muchas de 
las recomendaciones que ya se incluyen en otros in-
formes hoy se repiten también para el IOC: falta nor-
mativa que dé seguridad jurídica y que dé unos crite-
rios claros para afrontar determinadas cuestiones de 
organización; falta aplicar también normativa de con-
tratos del sector público para alguna de las contrata-
ciones que se llevan a cabo; falta información sobre el 
personal... También me añado a la consulta que se ha 
hecho justo ahora por parte del representante de Ini-
ciativa - Esquerra Unida i Alternativa.

Y me gustaría centrarme en la conclusión número 4. 
No solo por la conclusión número 4, que me parece 
muy clara y muy evidente, sino por las alegaciones. 
La de los precios públicos, la recomendación núme-
ro 4, que es en la que dicen ustedes que sería conve-
niente homogeneizar los precios de los estudios en los 
diferentes niveles, cosa que nos parece, la verdad, a 
priori, obvia. Pero me gustaría que valoraran cuál es 
la respuesta que da en las alegaciones el Departament 
d’Ensenyament. A nosotros nos ha sorprendido que, 
lejos de reconocer esta necesidad de mejora, insistan 
en el sistema que se viene aplicando hasta la fecha. 
Hacen referencia a determinados decretos. Me gusta-
ría, si puede ser, conocer cuál es su valoración al res-
pecto y si cree que está realmente justificada, con la 
respuesta que da el Departament d’Ensenyament, esta 
diferencia en los precios que deben pagar los alumnos 
en función del nivel de idiomas..., al que están apli-
cando, ¿no?

Y sin más, darle las gracias por la elaboración..., y la 
verdad es que haremos nuestras las recomendaciones 
y las presentaremos en una propuesta de resolución.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Arrimadas. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Té la pa-
raula el diputat David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. També per agrair al síndic l’elabo-
ració..., i l’informe realitzat. Nosaltres sí que voldríem 
dir que aquest organisme, l’Institut Obert de Catalu-
nya, va ser creat l’any 2006. Per tant, és un institut, un 
organisme, relativament nou, que va ser complemen-
tat per normativa de la LEC l’any 2009, i és cert que, 
com reconeix el mateix Departament d’Ensenyament, 
encara ara, a principis del 2015, algunes de les co-
ses..., no estaven regulades i no estaven tal com marca 
la llei. 
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També en l’escrit d’al·legacions crec que el que vénen 
és a confirmar que el que diu la sindicatura és cert, 
excepte aquesta al·legació número 4, de què ja el ma-
teix síndic fa en certa manera la resposta. Però de les 
altres, de la gran majoria de recomanacions, crec que 
el mateix Departament d’Ensenyament el que ve a dir 
és: «Segurament té raó el síndic, i per això elaborem 
una sèrie de decrets i una sèrie de normatives per fer 
front a aquestes recomanacions que fa la sindicatura.»

En tot cas, nosaltres no hi veiem, en la gestió d’aquest 
institut, cap element que ens pugui fer preocupar per 
temes de gestió mal feta, si bé és cert que totes les re-
comanacions que es fan nosaltres les compartim. Per 
tant, presentarem la proposta de resolució en aquest 
sentit, perquè el que ha de fer un institut de la im-
portància que té aquest és aclarir i determinar tots 
els seus procediments, com qualsevol Administració 
pública i qualsevol organisme públic. I, per tant, les 
recomanacions les compartim, però deixant clar que 
des del 2006 fins ara del que ens ve a dir l’informe 
ens sembla que no hi ha cap irregularitat per mala 
gestió.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Bonvehí. I ara donarem la paraula al 
síndic ponent, el senyor Jordi Pons, perquè ens contes-
ti aquelles qüestions que els portaveus li han formulat. 
Té vostè la paraula, senyor Pons. 

El síndic Jordi Pons i Novell

Sí. Bàsicament s’han formulat, crec, dos temes. El pri-
mer quant al fet que l’Institut Obert de Catalunya no 
ens ha proporcionat informació sobre el temps que fe-
ia que els professors estaven en comissió de serveis. 
Òbviament, no es va demanar d’un dia per l’altre, i la 
nostra paciència demanant informació en molts ca-
sos és al llindar de l’infinit, perquè donem totes les 
oportunitats i ho demanem de totes les maneres pos-
sibles, perquè facilitem la feina perquè se’ns doni la 
informació. Però aquí, en aquest cas, aquesta infor-
mació no se’ns va voler donar, probablement pel fet 
que mai s’ha fet amb criteris de mèrit, opinem nos-
altres, la cobertura d’aquestes places. Quina seria la 
solució? Jo crec que estan per aquest tema i pel tema 
dels col·laboradors. Crec que està a les recomanacions 
5, 6 i 7, que es seguissin aquests criteris. En aquests 
moments, aquests professors que fa que hi són més de 
dos anys no poden estar en comissió de serveis. Per 
tant, ho haurien de solucionar. Via al·legacions diuen 
que sí que es farà. També ho vinculen a l’ordre, etcè-
tera. Suposo que en poc temps s’acabarà solucionant. 
Li garanteixo que la insistència va ser màxima, però, 
segons la nostra norma, el pas següent seria iniciar un 
procés d’enviar-los a fiscalia per no haver volgut pro-
porcionar informació. Però tampoc ens va semblar..., i 
no ho vaig proposar, jo, al Ple; ho hauria hagut de pro-
posar al Ple, i el Ple hauria hagut d’aprovar enviar la 
direcció del departament i de l’Institut Obert de Cata-
lunya per no haver volgut donar aquesta informació... 
Perquè la conclusió que es deriva de tot plegat ja és la 

que hi ha a l’informe. En tot cas, hauria estat interes-
sant poder disposar d’aquesta informació. I la solució 
seria fer-ho..., jo crec que queda clar a les recomana-
cions cinquena i sisena per als professors propis, i a la 
setena per al professor col·laborador.

Quant al tema, senyora Arrimadas, dels preus pú-
blics, el que fa la sindicatura no és tant una crítica a 
l’Institut Obert de Catalunya i al Departament d’En-
senyament, sinó que la crítica és posar de manifest 
la contradicció que hi ha que la Llei de taxes i preus 
públics de Catalunya per un mateix fet imposable diu 
que una cosa és preu públic o taxa en funció del ni-
vell. En aquest cas, preu públic per a l’ensenyament 
bàsic i taxa per al nivell mitjà i avançat. Què van fer, 
ells? El departament..., en l’exercici 2011 només s’im-
partien ensenyaments..., es van introduir el curs 2010-
2011..., només s’impartia l’ensenyament bàsic, i hi van 
fixar un preu públic. Posteriorment, a mesura que va 
anar passar el temps i van incorporar el nivell inter-
medi i l’avançat, el 2012 i el 2014, també hi van po-
sar un preu públic. Ara, el que diuen que faran serà... 
Posteriorment a això també ha passat que mitjançant 
el Decret 73/2014, del 27 de maig, s’atorga a l’IOC la 
consideració d’escola oficial d’idiomes, i llavors el que 
diuen és: «Com que se’ns ha atorgat la consideració 
d’escola oficial d’idiomes, aplicarem la Llei de taxes i 
preus públics de Catalunya i passarem a fer el que ens 
diu la llei, cobrarem taxes.» La crítica de la sindicatu-
ra és posar de manifest aquesta aparent contradicció, 
i també ho expliquem..., de dir..., que creiem que tant 
el nivell intermedi, com l’avançat, com el bàsic no són 
taxes. Haurien de ser preu públic tots. Però ells, en el 
fons, el que acaben fent és fer el que els diu la Llei de 
taxes i preus públics de Catalunya. Per tant, la críti-
ca de la sindicatura seria la contradicció que a ells els 
deriva de la Llei de taxes i preus públics, en el sentit 
que entenem, i així queda de manifest en l’informe..., 
i, com deia el senyor Bonvehí, el que intentem també 
és respondre, al final, en el tràmit d’al·legacions, que 
volem posar de manifest aquesta contradicció i fixar 
que la postura de la sindicatura seria que tot és preu 
públic, en aquest cas.

El president

Molt bé, doncs. Moltes gràcies, senyor Pons. Ara, si 
els sembla bé, com que el tercer punt de l’ordre del 
dia és una proposta de resolució i no és estrictament 
necessari que els síndics, les síndiques i el personal 
que ens acompanyeu... Si us sembla bé, doncs, pararí-
em un minutet, sense moure’ns, i continuaríem amb la 
proposta de resolució, tot agraint l’assistència..., i que 
ens hagin acompanyat tota la gent de la Sindicatura de 
Comptes.

Moltes gràcies. 

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i tretze 
minuts i es reprèn a un quart de sis i catorze minuts.

El president

Molt bé, doncs.
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Proposta de resolució
sobre la realització d’auditories 
de gestió per la Sindicatura de 
Comptes (tram. 250-01507/10)

Si els sembla bé, continuarem amb el punt número 3 
de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució so-
bre la realització d’auditories de gestió per la Sindica-
tura de Comptes. És una proposta presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i dona-
rem la paraula al diputat Jordi Roca perquè l’exposi. 
Té vostè la paraula.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, president. Bé. Presentem una propos-
ta de resolució per tal d’impulsar que la Sindicatura 
de Comptes faci una auditoria de gestió del Programa 
331, és a dir, aquelles matèries d’ocupació, seguint..., 
no és una cosa que s’hagi inventat aquest humil grup 
parlamentari o aquest humil diputat, sinó que són les 
recomanacions de referència del Tribunal de Comp-
tes Europeu. A partir d’aquí, crear, redactar, un ma-
nual d’auditoria de gestió de la matèria i desenvolupar 
en el temps el seguiment que recomani aquest ma-
nual. 

Creiem que és una proposta de resolució assumi-
ble per tots els grups, perquè és eminentment tècni-
ca, i ens han sorprès les esmenes de Convergència i 
Unió, perquè sembla que no vulgui que la Sindicatu-
ra de Comptes controli si es gestionen bé els diners 
de la Generalitat o no. Creiem que, independentment 
de siguin els que siguin els diners, si en són més o 
menys, fins i tot si vénen més tard o menys tard... 
Podríem estar d’acord que el Govern d’Espanya ha 
de pagar el Govern de la Generalitat a temps, com 
el Govern de la Generalitat ha de pagar els seus pro-
veïdors a temps, com ha de pagar els ajuntaments 
a temps, i l’ideal seria que tothom pogués pagar a 
temps. Que necessitem augmentar l’assignació? 
Doncs segurament tots hi podríem estar d’acord. Pe-
rò, independentment de quina sigui la quantitat i de 
en quin moment es pagui, creiem que no estaria ma-
lament, tal com recomana el Tribunal de Comptes 
Europeu, fiscalitzar la gestió d’aquells diners. És a 
dir, si els diners que es gasta la Generalitat serveixen 
per al fi, per assolir els fins, les metes, que marca la 
mateixa despesa de la Generalitat. Això no té res a 
veure..., no hi ha cap conflicte ni entre administraci-
ons ni entre competències, ni entre el Govern d’Es-
panya i el Govern de la Generalitat. Crec que no és 
una font de conflicte. Buscar el conflicte en aquesta 
proposta de resolució és rizar el rizo, a més d’una 
manera ferotge. Creiem que no tenen res a veure les 
esmenes... És que no podem aprofitar re de cap de 
les esmenes, encara que puguem estar d’acord amb 
alguna de les coses que s’esmenen, però que no te-
nen res a veure amb l’esperit d’aquesta proposta de 
resolució, que, ho reitero, és mirar que els diners de 
la Generalitat es gastin i es gastin bé.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Roca. Ara donarem la paraula, primer, 
al Grup de Convergència i Unió, senzillament perquè 
hi han presentat unes esmenes. Per tant, senyor David 
Bonvehí, té vostè la paraula per defensar les esmenes.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Bé. El proposant, que és el Partit 
Popular de Catalunya, ja explicava que volia instar la 
Sindicatura de Comptes a modificar el seu programa 
de treball, fer-li fer un manual d’auditoria de gestió 
adaptat a les circumstàncies i particularitats de la Ge-
neralitat i desenvolupar una normativa interna de la 
sindicatura. 

Nosaltres entenem que tot això no és convenient. I no 
és convenient i no hi donarem suport perquè, bàsica-
ment, la Sindicatura de Comptes ja té la seva pròpia 
llei que la regula, la seva manera de funcionar, que en-
tenem que és fruit de l’acord, dels diferents acords as-
solits en el Parlament de Catalunya. 

I, bàsicament, quan es centra en els temes d’ocupabi-
litat, el Servei d’Ocupació de Catalunya ja ha estat so-
ta els controls i auditories pertinents, com no pot ser 
d’una altra manera. I així volem fer constar que la In-
tervenció General de la Generalitat controla i audita 
el Servei d’Ocupació de Catalunya cada any mitjan-
çant controls de regularitat sobre una mostra de més 
de cent operacions, auditories de sistemes de gestió i 
control, auditories de sistemes d’informació... I, d’al-
tra banda, la Sindicatura de Comptes ha efectuat una 
exhaustiva auditoria al SOC al llarg d’aquest darrer 
any i mig i l’informe està pendent de tancar-se. Ai-
xí mateix, el SOC està sotmès a diferents tipus de 
control per part d’altres organismes, com la Comis-
sió Europea, la Unitat Administradora del Fons Soci-
al Europeu, el Servicio Estatal Público de Empleo... 
Actualment està, a més, immers en una auditoria de 
la Comissió Europea. Per tant, entenem que més con-
trols serien sobrers, si bé que si al proposant li ha sem-
blat que volíem entrar en confrontació aquesta no era 
la idea del nostre grup parlamentari, sinó que per a un 
aspecte tècnic crec que la regulació actual ja cobreix 
totes les expectatives.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. Ara, per part d’Es-
querra Republicana, donem la paraula a la portaveu, la 
diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. Bé. Doncs, al llarg d’aquests dos 
anys i escaig que fa que som aquí al Parlament i en 
aquesta Comissió de la Sindicatura de Comptes, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ha pogut 
compartir amb diferents òrgans de la Sindicatura de 
Comptes el seu neguit sobre com està la legislació ac-
tual de la Sindicatura de Comptes, aquells treballs que 
estan obligats a fer, el funcionament... I, després, la 
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crítica nostra, com a Parlament i com a grup parla-
mentari, sobre..., al final sí que tenim els informes..., 
i què en podem fer, d’aquests informes, i com podem 
ser útils perquè se segueixin les recomanacions per 
canviar aquelles coses fetes. 

I ens sembla que aquesta proposta del Partit Popular 
tampoc s’adequa, una mica, a tot allò que hem de can-
viar. I és cert que probablement hem de revisar la Llei 
de la Sindicatura de Comptes, la llei que la regula, i 
ells mateixos moltes vegades ho demanen, però no 
crec que sigui la forma, demanar ara coses extres per-
què facin..., amb un pla de treball, que evidentment tot 
el dia es queixen que no tenen recursos per tirar enda-
vant el propi.

Aquest és el nostre parer. Perquè no sé si el Partit Po-
pular o bé no ha vingut o bé no ha escoltat moltes de 
les coses que ens diuen aquí molts dels síndics que 
vénen a exposar... Hi ha molta feina. L’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya és gran, és po-
tent, té molt sector públic. I, per tant, la Sindicatu-
ra de Comptes ha de poder arribar a tot arreu. I això 
considerem que no ho complim del tot bé i que, per 
tant, caldrà algun dia abordar aquesta regulació. Pe-
rò insistim que no creiem, des del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, que aquesta sigui una via i 
una manera.

Hem plantejat moltes vegades en molts informes si era 
adequat fer més que una auditoria dels comptes en si, 
que moltes ja ho tenen de forma privada, una audito-
ria de la gestió dels recursos públics. Això ho hem dit 
moltes vegades, quan parlem del deute i quan parlem 
no només de procediments econòmics, sinó també de 
contractació, de compliment de lleis. 

És cert que nosaltres estem oberts a parlar de tot això, 
però no creiem que aquesta proposta de resolució vin-
gui a solucionar el problema que veiem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vergés. Ara, per part del Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor Sergi 
Vilamala.

Sergi Vilamala i Bastarras

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres..., manifes-
tar que entenem que aquesta no és ni la via ni la ma-
nera per resoldre un problema de plantejament de..., 
sobre incloure un estudi de...., sobre els elements 
de..., sobre la taxa d’atur i funcions d’altres... Bé, per 
tant, entenem que aquesta no és ni la via ni la ma-
nera d’abordar aquesta problemàtica que es presen-
ta en aquesta proposta de resolució. Entenem que la 
sindicatura també té altres prioritats que ens convé 
més aclarir a tots els grups parlamentaris. I, per altra 
banda, també, la gestió de recursos públics també té 
altres mecanismes que no siguin els de la regulació 
d’aquesta proposta de resolució. Per tant, entenem 
que ni és oportú, ni és el moment, ni la via ni la ma-
nera.

El president

Moltes gràcies, senyor Vilamala. Ara, per part del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el diputat 
David Companyon.

David Companyon i Costa

Jo li manifestaré, diputat, l’estranyesa quan vaig lle-
gir aquesta proposta de resolució. Hi ha moments que 
sembla preventiva, hi ha moments que un pensa: «No 
ho sé, potser saben alguna cosa i aleshores volen que 
es faci un informe a veure què apareix.» No n’ente-
nem les prioritats. Vaig pensar: «Bé, doncs ja vindran 
i m’ho explicaran, si volen que ho voti.» Però esta-
ria bé..., allò que dius: «Mira, escolta, hem presentat 
aquesta proposta de resolució.» Però ningú tampoc 
ens ha dit res. 

Aquí parla de «ateses les circumstàncies de l’elevada 
taxa d’atur i les funcions que són pròpies de la sindi-
catura i sindicats, realitzar un estudi minuciós de les 
polítiques d’ocupabilitat que du a terme la Generalitat 
de Catalunya.» No ho sé. La Sindicatura de Comptes 
ha de fer un estudi minuciós de les polítiques d’ocupa-
bilitat que du a terme el Govern de la Generalitat de 
Catalunya? No ho sé, em sembla francament estrany 
situar un objectiu polític, jo crec clau..., però no és en 
aquesta comissió on això correspondria, no? I, clar, 
«redactar un manual d’auditoria de gestió propi i fer 
auditories de gestió», jo crec que això, aquest concep-
te, l’hauríem de treballar.

Jo, sincerament, proposo al diputat del Partit Popular 
que la retireu, que en parlem. Fóra interessant parlar 
de les auditories de gestió en la mateixa línia que en 
parlava la diputada d’Esquerra Republicana. Però crec 
que això fóra bo que ho treballéssim entre els diferents 
grups parlamentaris, i seria més objecte d’una modi-
ficació legislativa sobre la Llei de la Sindicatura de 
Comptes que no una proposta de resolució on està tot 
barrejat i al final el plat que vostès ens han servit aquí 
exactament no sabem si és carn o peix, o si són les 
postres, ja, al final.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Companyon. Ara, per part de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Inés Arrimadas. 
Quan vulgui.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Pues, bien, nosotros dare-
mos apoyo a esta propuesta de resolución, que pide 
la realización de auditorías de gestión por parte de la 
Sindicatura de Cuentas. 

Sí que es verdad que no es la propuesta de resolución 
más rigurosa que ha pasado por el Parlament. Real-
mente, parece que intenta decir algo pero que no se 
atreve. La verdad es que nosotros echamos de menos 
una mayor justificación de por qué precisamente se pi-
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de la auditoría de este programa en concreto de em-
pleo, cuando hay muchísimos otros. Pero a nosotros 
no nos da miedo que se ponga la luz, o que se ponga 
la lupa, sobre los programas que lleva a cabo la Gene-
ralitat. Y, por tanto, nosotros daremos apoyo a la pro-
puesta.

Y respecto a desarrollar la normativa que afecta a la 
Sindicatura de Cuentas, yo creo que es algo que se ha 
debatido en esta comisión y en el Pleno del Parlament 
muchas veces. Yo creo que es necesario que se haga 
un replanteamiento de la normativa, de los recursos, 
de las funciones, incluso de la estructura interna, que 
tiene la sindicatura. Y, por tanto, yo no creo que sea 
ninguna tontería pedir que se desarrolle esta norma-
tiva de la Sindicatura de Cuentas para que se puedan 
dar las herramientas adecuadas, para que se pueda 
hacer una definición más correcta o más clara de sus 
funciones, de los medios que tiene y de las actividades 
que tiene que llevar a cabo. Por tanto, nosotros dare-
mos apoyo a esta propuesta de resolución. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyora Arrimadas. I ara donarem la parau-
la al senyor Jordi Roca perquè comenti els comentaris 
que li han fet.

Jordi Roca Mas

En ningún momento...

El president

Bé, un momentet. Bàsicament, pel tema de donar res-
posta a les esmenes que se li han fet, eh?

Jordi Roca Mas

Gràcies, senyor president. Bé..., en ningún momen-
to –la estoy releyendo otra vez– hay ninguna sombra 
de sospecha. Todo lo contrario. De hecho, establece 
que no solo ha de cumplir la normativa. También ha 
de cumplir una cierta exigencia de eficiencia. No sé 
exactamente qué es lo que hay que trabajar o negociar. 

La Generalitat de Catalunya dice que gestiona una se-
rie de dinero público para conseguir estos objetivos, 
y todos los tribunales de cuentas, tanto la sindicatu-
ra de la Generalitat de Catalunya como el Tribunal de 
Cuen tas español, como el Tribunal de Cuentas Euro-

peo, tienen mecanismos, que son auditorías de ges-
tión, para indicar si esos objetivos se han conseguido, 
independientemente de que se cumpla la normativa. 
Faltaría más que no se cumpliera la normativa. Si no 
ya estaríamos hablando de otra cosa. 

Con lo cual, aquí lo único que pretende esta propues-
ta de resolución... Y además se va a aprobar. Tarde o 
temprano, esta propuesta de resolución, de una mane-
ra u otra, se va a aprobar. Porque es la tendencia natu-
ral de todos los tribunales de cuentas tender no solo a 
la fiscalización, que cada vez hará menos falta, quiero 
creer, sino también a las auditorías de gestión. El di-
nero público que se gasta, y que es mucho, ¿da frutos 
o no? ¿Da los frutos esperados o da otros? Porque si no 
da los frutos esperados y no da ningún fruto, pues a lo 
mejor es que hay que dejar de gastarse el dinero de la 
gente, que la gente tiene que madrugar un montón ca-
da día para poder pagar tantos impuestos, y lo mínimo 
que se merecen es que les digamos que su dinero se 
gestiona con eficiencia.

En ese sentido no puedo estar de acuerdo con los gru-
pos que no van a apoyar la propuesta de resolución, y 
mucho menos con las enmiendas del Grupo de Con-
vergència i Unió. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Roca. Doncs, només infor-
mar-los que amb relació al punt 1 de l’ordre del dia no 
hi caben propostes de resolució. Suposo que vostès, en 
tractar-se d’un informe d’un municipi, això ja ho co-
neixen, eh? 

Pel que fa al punt 2, els grups sí que poden presentar 
propostes durant tot el dia de demà i fins a dos quarts 
de deu del dijous vinent. La Mesa trametrà als grups 
les propostes admeses a tràmit, i els grups podran pre-
sentar propostes transaccionals fins que es reprengui 
la sessió, la qual cosa és prevista per al dijous, quan 
acabi la reunió del matí del Ple. 

La votació del punt 3 també es farà dijous en la repre-
sa de la comissió. Res més, doncs. 

Gràcies per l’assistència.

Se suspèn la sessió. 

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i ca-
torze minuts.
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Ordre del dia


CSC
Comissió de la Sindicatura de Comptes


Dossier per a la sessió núm. 21 | 2 de juny de 2015, a les 16.00 h


1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2014, sobre l’Ajuntament de Creixell. Tram. 258-
00032/10. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes 
de Catalunya Tramitació del procediment.


2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2015, sobre el Departament d’Ensenyament, Institut 
Obert de Catalunya. Tram. 256-00049/10. Síndic Ma-
jor, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat 
de l’informe (informe: BOPC 521, 77).


3. Proposta de resolució sobre la realització d’audito-
ries de gestió per la Sindicatura de Comptes. Tram. 
250-01507/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
516, 57; esmenes: BOPC 581, 3).
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la realització 
d’auditories de gestió per la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 250-01507/10


Presentació
GP PPC


Reg. 108460 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 10.03.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.


Exposició de motius


En l’actual context de restriccions pressupostàries de-
gudes a l’actual crisi econòmica és imperativa l’espe-
cial cura en l’ús dels recursos públics. Essent aquesta 
una obligació de totes les administracions, és la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya l’encarregada de la 
supervisió i avaluació del seu compliment.


Aquest ús dels recursos públics no només ha de com-
plir la normativa establerta per a les activitats concre-
tes sinó que, també, ha de complir uns mínims d’efi-
ciència. És comparant els recursos (financers, humans, 
materials, organitzatius o normatius requerits per a 
l’execució del programa), les realitzacions (els produc-
tes desitjats del programa), els resultats (els efectes im-
mediats del programa per als destinataris o beneficia-
ris directes) i els impactes (els canvis a llarg termini 
en la societat atribuïbles a l’acció de la Generalitat de 
Catalunya) que hom pot avaluar convenientment l’ob-
servació dels criteris d’economia i eficiència.


En aquest sentit el Tribunal de Comptes Europeu ha 
vingut realitzant auditories de gestió durant molt de 
temps i té desenvolupat un manual de realització d’a-
questes.


La Sindicatura no és aliena a aquesta obligació. Els 
apartats c i d de l’article 2 de la Llei 10/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes recull, explícita 
i extensament, la funció d’avaluar el compliment dels 
criteris d’economia i eficiència.


Donades les circumstàncies de l’elevada taxa d’atur 
i les funcions que li són pròpies a la Sindicatura és 
indicat realitzar un estudi minuciós de les polítiques 


d’ocupabilitat que du a terme el Govern de la Genera-
litat de Catalunya.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de 
Comptes a:


1. Modificar el seu programa de treball per tal d’in-
cloure, en l’any en curs, la realització d’una audito-
ria de gestió del programa 331, d’ocupabilitat, pre-
nent com a referent els procediments del Tribunal de 
Comptes Europeu.


2. Redactar, segons l’experiència recollida en la realit-
zació de l’auditoria referida en el punt anterior, un ma-
nual d’auditoria de gestió propi adaptat a les circums-
tàncies i particulars de la Generalitat de Catalunya.


3. Desenvolupar la normativa interna de la Sindicatura 
de Comptes per tal d’incloure el manual propi desen-
volupat i la realització periòdica d’auditories de gestió.


Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC


Esmenes presentades
Reg. 116037 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CSC, 26.05.2015


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116037)


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha disminuït des de 2012 les transferències a 
la Generalitat de Catalunya per a les polítiques actives 
d’ocupació. Respecte de 2011, hi va haver una dismi-
nució del 56,2% el 2012, del 57,3% el 2013 i del 61,2% 
el 2014, tot i que la situació del mercat de treball a Ca-
talunya manté uns indicadors d’ocupació i atur pitjors 
que abans de la crisi.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat transfereix els fons assignats per la Confe-
rència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals a Cata-
lunya amb un fort endarreriment, cosa que dificulta 
l’aplicació dels programes del Govern de la Generali-
tat adreçats a les persones en situació d’atur.»
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3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’augmentar l’assignació dels fons per a polítiques ac-
tives d’ocupació a Catalunya i insta l’Estat a avançar 
les transferències perquè el Govern de la Generalitat 
pugui finançar i posar en funcionament els programes 
adreçats a les persones en situació d’atur el primer dia 
de l’any.»
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