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Sessió 14 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC), tinguda per videoconfe-

rència, s’obre a les deu del matí. Presideix Antonio Espinosa Cerrato, acompanyat del vice-

president, Francesc Viaplana Manresa, i del secretari, Josep Puig i Boix. Assisteix la Mesa 

el lletrat Ferran Domínguez Garcia. 

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, Sergio Sanz Jiménez i María 

Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Anna Erra i Solà, Elena Fort i Cisneros, 

Marc Solsona i Aixalà i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Cas-

tellà i Clavé, Josep M. Jové i Lladó, Lluïsa Llop i Fernàndez, Alba Metge Climent i Alfons 

Montserrat Esteller, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

G. P. Socia listes i Units per Avançar, i Concepción Abellán Carretero, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem.

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

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

Noblom i Miquel Salazar Canalda, acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez 

i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sani-

taris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12). Síndic major de la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 412, 35).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Ge-

neralitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-

00032/12). Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 

456, 15).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-

00033/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 456, 15).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut 

de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00034/12). Síndic 

major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 

485, 76).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Con-

sell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12). Síndic major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya. Tramitació (informe: BOPC 516, 32).

6. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 

informe de fiscalització sobre les subvencions i els ajuts del Departament d’Educació cor-

responents als exercicis del 2016 al 2019 (tram. 253-00006/12). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació.

7. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització sobre Logaritme, Serveis Logístics (tram. 253-00007/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació.

8. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a les subvencions atorgades per l’Empresa de Promoció i Localització 

Industrial de Catalunya (tram. 253-00008/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació.

9. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a les subvencions rebudes per la Plataforma per la Llengua (tram. 253-

00009/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

10. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a la Delegació del Govern a França (tram. 253-00010/12). Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació.
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11. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-

lització relatiu a la Delegació del Govern a Suïssa (tram. 253-00011/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació.

12. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a la Delegació del Govern al Regne Unit (tram. 253-00012/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació.

13. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica (tram. 253-00013/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

14. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a la Delegació del Govern a Itàlia (tram. 253-00014/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació.

15. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-

calització relatiu a la Delegació del Govern davant la Unió Europea (tram. 253-00015/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalit-

zació relatiu a la contractació administrativa del Departament d’Interior corresponent als exer-

cicis del 2015 al 2019 (tram. 253-00016/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-

lització relatiu als sistemes i procediments establerts pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada corresponent als exercicis del 2015 al 2019 (tram. 253-00017/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió 

de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització de la 

Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de 

Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 (tram. 356-00317/12). Òscar 

Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

19. Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres Ca-

talanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva po-

sició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució 

de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 362-00008/12). Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

20. Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lle-

tres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva 

posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institu-

ció de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 362-00009/12). Maialen 

Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

compareixença.

21. Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de 

les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre 

la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la 

Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 362-00010/12). 

Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de compareixença.

22. Proposta de compareixença del responsable de la contractació pública de la Ins-

titució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè 

informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 

2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 

362-00011/12). Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la proposta de compareixença.

23. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Tu-

risme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12). Síndic major de la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (informe: BOPC 394, 42).
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24. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 

Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00029/12). Síndic 

major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució 

(informe: BOPC 394, 43).

25. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació adminis-

trativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00030/12). 

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de reso-

lució (informe: BOPC 406, 38).

El president

Bé, benvinguts a la Comissió de la Sindicatura de Comptes. 
És la primera vegada i espero que sigui l’última que ho fem d’aquesta manera 

telemàtica, no perquè sigui un inconvenient, però, la veritat, la falta de costum... No 
sé com sortirà. Espero que bé, eh?, espero que bé.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, 
sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2017

256-00033/12

En tot cas, i per començar, donaré la paraula al síndic Jordi Pons i Novell perquè 
ens exposi tot el tema relacionat amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer
sitari de Catalunya, eh? Té la paraula, senyor síndic Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. En aquesta atípica comissió, que, a més, com 
deia vostè, esperem que la propera pugui ser en seu parlamentària, bé, els presen
taré de manera breu aquest informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni
versitari de Catalunya.

Aquest informe va ser aprovat pel Ple de la sindicatura el 10 de setembre de l’any 
passat i es tracta d’un informe de regularitat d’aquesta agència, eh?, corresponent a 
l’exercici 2017. 

L’origen d’aquesta agència és l’any 1996, quan la Generalitat i les universitats pú
bliques presencials van construir el Consorci per a l’Agència per a la Qualitat del Sis
tema Universitari de Catalunya. Posteriorment, la Llei d’universitats, la Llei 1/2003, 
va fer una transformació d’aquest consorci en una entitat de dret públic, i està re
gulada per una llei posterior, per la Llei 15/2015, de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. Està adscrita al departament de la Generalitat 
competent en universitats, que tant en l’exercici 17 com actualment és el Departa
ment d’Empresa i Coneixement.

Quina és la finalitat de l’agència? Doncs la finalitat de l’agència, d’una manera 
molt resumida, és promoure i garantir la qualitat de l’educació superior a Catalunya, 
seguint estàndards homologables a nivell internacional. 

Com ho fa per aconseguir aquest objectiu que els comentava? Doncs ho agrupa
ria de manera sintètica en tres activitats. La primera és l’avaluació de títols univer
sitaris i de centres, és a dir, institucions. És a dir, avaluar la qualitat dels graus, dels 
màsters i dels doctorats que s’imparteixen, així com dels diferents centres que consti
tueixen el sistema universitari català. En segon lloc, seria l’avaluació del professorat, 
també amb una doble vessant. Per una banda, l’avaluació del professorat seria emetre 
informes per a aquells professors que han d’accedir a una plaça de professor lector, de 
professor agregat o de professor catedràtic contractat, eh? Per poder accedir a aquestes 
places cal tenir aquesta acreditació de l’agència. I una segona tasca, una segona funció 
dintre de l’avaluació del professorat, seria: els professors tenen dret a rebre uns com
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plements per mèrits de docència i per mèrits de recerca i també de gestió. Es poden 
demanar periòdicament, i aquests trams els avalua també l’agència. I, en tercer lloc, 
podria agrupar diferents activitats que desenvolupa, que són, podríem dir, generació 
de coneixement, ja sigui mitjançant jornades, ponèn cies, publicacions... I també un 
aspecte important, crec jo, que és el tema que elabora diferents enquestes, per exem
ple, enquestes interessants com l’Enquesta d’inserció laboral dels titulats universitaris.

Bé, es tracta d’una entitat relativament petita. En l’exercici 2017 va liquidar drets 
per 3,65 milions i va reconèixer obligacions per 3,89, i hi van prestar serveis qua
rantaset persones amb contracte laboral i un alt càrrec. 

D’acord amb l’objecte d’aquest informe de regularitat, lo primer és pronunciarse 
sobre els comptes en aquest informe. I l’opinió de la sindicatura és que els comptes 
anuals de l’AQU expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patri
moni i la seva situació financera a 31 de desembre del 17, i també dels resultats i de 
la seva liquidació pressupostària en aquest exercici.

D’altra banda, com a tots els informes, en l’apartat de conclusions es recullen les 
principals observacions. Tampoc hem trobat un volum important d’incompliments; 
hi ha relativament poques observacions, i d’aquestes observacions en destacaria qua
tre. La primera és que la mateixa Llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni
versitari de Catalunya estableix que les relacions de l’agència amb el Govern de la 
Generalitat ha de ser mitjançant un contracte programa. Aquest contracte programa 
en l’exercici 17 no existia. El segon aspecte que voldria destacar d’aquestes d’obser
vacions és que la relació de llocs de treball de l’AQU Catalunya no inclou tots els 
elements que hauria d’incloure segons la normativa aplicable. En tercer lloc, també 
voldria destacar que la determinació dels objectius del pagament per objectius de l’a
gència en l’exercici fiscalitzat no es va fer correctament. I, per últim, destacaria que 
dels quatre contractes laborals, quatre contractes temporals que van avisar la sindi
catura en l’exercici fiscalitzat, tres no van seguir completament els procediments que 
havia d’aplicar l’agència. 

De manera molt sintètica, jo diria que aquestes són les principals observacions 
que voldria destacar de l’agència. I també com en tots els informes, es conclou amb 
una sèrie de recomanacions que, en opinió de la sindicatura, permetrien millorar el 
funcionament i el desenvolupament de l’activitat de l’agència. 

Res més. Resto a la seva disposició per qualsevol consulta que em vulguin for
mular o per qualsevol aclariment que necessitin. 

Moltes gràcies.

El president

Bé, gràcies, senyor Jordi Pons i Novell. A continuació, i per posicionar el partit 
de Ciutadans, té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; hola, bon dia. Gràcies, president. I gràcies també als membres de la sindi
catura i al síndic major per la presentació d’aquests informes, encara que sigui en 
aquest format una miqueta estrany, no?, i que, bé, la situació actual ens obliga a es
tar d’aquesta forma.

Amb relació a aquest informe, és cert que la sindicatura ha trobat coses molt 
lleugeres respecte a incompliments. El que preguntaria en aquest cas és, en el cas 
del contracte programa, que potser sigui, doncs bé, lo més estrany en la situació en 
la que es troba una agència d’aquestes característiques..., és saber si saben, donat que 
han fet recentment aquesta avaluació..., si ja s’ha resolt aquest tema de tenir ja un 
contracte programa, perquè crec que les al·legacions ja havien dit en el seu moment 
o ja han dit en aquest informe que ho havien posat com a punt a complir, però no 
sabem si això ja s’ha restablert completament.

I amb relació a la resta de punts, doncs, tampoc massa més que dir. Solament, en 
termes generals, constatar que..., doncs bé, l’existència mateixa de l’agència de quali
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tat universitària, haventhi una altra agència de qualitat universitària arreu d’Espanya, 
no?, que és l’ANECA... Nosaltres considerem que això és una partició del mercat, és 
una barrera d’entrada, és una forma també de compartimentar els mercats interiors, 
i això ens sembla que no té cap mena de sentit.

És una agència petita, és cert. El volum no és important, però són 2 milions d’eu
ros en despeses de personal, 3 milions..., quasi 4 milions en obligacions, que en 
principi no hi ha un motiu massa evident per mantenirla. No hi ha una qualitat dife
rencial respecte a la que podem trobar a la de la resta d’Espanya, l’ANECA, i només 
pel fet de ser catalana, doncs, tampoc li veiem massa sentit. De fet, la senyora Paluzie 
tampoc li veu massa sentit, doncs es va acreditar per l’ANECA per poder accedir al 
concurs de plaça a la Universitat de Barcelona per ser catedràtica. Donat que, doncs 
bé, també és cert que aquesta compartimentació del mercat fa que les validacions 
obtingudes per l’AQU no serveixin per a la resta de l’Estat espanyol, per a la resta 
d’Espanya –vaja, aquí algú se’m tirarà a sobre–..., a la resta d’Espanya, i això servei
xi, doncs bé, perquè qualsevol professor universitari que vulgui exercir fora de Ca
talunya i vulgui exercir a la resta d’Espanya, doncs, es trobi amb problemes d’haver 
d’obtenir la doble acreditació.

Així doncs, tot són problemes i no li veiem massa sentit a aquesta agència. Amb 
la qual cosa, doncs bé, encara que estigui bé des del punt de vista de la Sindicatura 
de Comptes, potser neguéssim la major, que és la seva pròpia existència.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Martí Pachamé. A continuació, per fixar la posició del Partit So
cialistes i Units per Avançar, té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Molt bon dia a tots i a totes. Centrantme en lo que és l’ob
jecte de l’informe del síndic Pons i, per tant, no entrant en l’última part de la inter
venció, que seria per a un altre debat, del senyor Pachamé, corroborar, doncs, que 
efectivament l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, di
guemne, passa amb nota, més o menys, una nota positiva, l’informe de la sindicatu
ra. Per tant, agraïm aquest informe, el fem nostre. 

Seré molt i molt breu. I, evidentment, en la proposta de resolució posterior reco
manarem que s’adoptin les mesures necessàries que proposa l’informe per a la mi
llora de la gestió de l’agència, que jo també resumiria, em sembla, el més important 
en quatre punts, no? La necessitat de formalitzar, de disposar d’un contracte pro
grama amb la Generalitat, cosa que ja s’ha dit; la necessitat també d’incorporar els 
béns patrimonials, el local cedit gratuïtament per la Generalitat; la implementació... 
I això potser sorprèn una mica, no?, que encara no hi hagi un sistema de control 
horari del personal. Crec que això és important i, en fi, des d’un punt de vista de 
la transparència, de la necessària transparència de tot servei públic, doncs em sem
bla que això és un tema que caldria resoldre amb la màxima urgència. I, finalment, 
adoptar mesures més eficients per a la contractació de serveis per evitar la pràctica 
de formalització de contractes menors amb un mateix proveïdor d’una manera re
current i allargada en el temps.

En definitiva, la majoria d’aquestes recomanacions són recurrents, no són úni
ques d’aquest informe, i potser –potser– valdria la pena fer una reflexió global, per
què, ho repeteixo, alguns d’aquests punts són reiterats en la immensa majoria dels 
informes de la Sindicatura de Comptes.

Res més, per la meva part, i moltes gràcies al senyor Jordi Pons pel seu informe.

El president

Moltes gràcies, diputat Rafel Bruguera. A continuació, donaré la paraula a Con
chi Abellán, a la diputada Conchi Abellán, perquè fixi la posició del Grup de Cata
lunya en Comú Podem.
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Concepción Abellán Carretero

Hola, buenos días. Agradecer a todos y a todas por estar aquí un día así tan tem
prano y también agradecer el trabajo que hacen los miembros de la Sindicatura de 
Comptes.

En este caso, con el informe de fiscalización de la Agencia para la Calidad del 
servicio del Sistema Universitario, pues, se evidencia la falta del contrato progra
ma con el departament competente, y esto, pues, no puede seguir así. Creo que es 
algo..., estaba de acuerdo con lo que decían otros diputados, que esperemos que esto 
ya esté bien y que se haya solventado. 

También hace falta poner en solfa, una vez más, todo lo referente a los recursos 
humanos. En este caso, la relación de lugares de trabajo, cumplir con la ley, estable
cer medidas de control horario y estar atentas a qué tipo de contratación temporal se 
hace, todo ello puesto de manifiesto también en el informe. Y mencionar una parte 
de la posible cesión ilegal de trabajadores con dos personas contratadas en realidad 
por la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Estaremos pendientes de cómo va viéndose la situación.
Gracias.

El president 

Bé; moltes gràcies, diputada. A continuació, i per fixar la posició del Grup Re
publicà, té la paraula el diputat Toni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Primer de tot, lògicament, agrair l’informe a la sindicatura 
i al síndic Pons. Coincideixo amb ell en la introducció que ha fet de la importància 
de l’agència. Celebrar també que, ell mateix ho ha dit, diguemne, les observacions 
i recomanacions són molt menors en tots els seus àmbits, i en algunes de les reco
manacions, doncs, la mateixa agència ja ha expressat la voluntat de regularit zarles. 

Dos apunts només respecte al contracte programa. Jo crec que l’agència ha reite
rat sistemàticament la voluntat..., i, fins i tot, ha redactat un esborrany de contracte 
programa, i probablement la responsabilitat en aquests moments és, precisament, del 
Govern, d’acceptar i aprovar el contracte programa. I, per tant, instem, aquest grup 
parlamentari del Govern, doncs, aprovi el contracte programa que l’agència li està 
proposant en aquests moments. 

I només fer un esment que no ha citat el síndic, que sí que està en l’informe, però 
crec que és bo que s’aclareixi, sobretot pel comentari que ha fet la diputada que 
m’ha precedit en la paraula sobre la possibilitat o no de cessió il·legal de treballa
dors. És important que coneguem el sistema, i suposo que la diputada coneix per
fectament que els dos treballadors pertanyen al sistema Uneix, i els diputats deuen 
conèixer que el sistema Uneix és el sistema que gestiona les dades de tot el sistema 
universitari públic i privat, de les dotze universitats. Això és un element molt molt 
potent per prendre decisions des del punt de vista de quadres de comandament i les 
decisions, precisament, d’avaluació. Aquest és un acord de conveni en el qual parti
cipen les universitats de Catalunya, que són qui dona les dades; la Secretaria d’Uni
versitats, que és qui posa la infraestructura de tractament de dades i informàtica, i 
l’Agència de Qualitat del Sistema, que és qui fa l’avaluació del tractament de dades. 
I és per aquest motiu que una part dels treballadors que són de l’AQU físicament 
estan on estan les infraestructures, així com hi ha mobilitat també de membres de 
les universitats. Per tant, no és l’AQU cedint uns treballadors, són els treballadors 
de l’AQU que han de tractar dades en aquest conveni de col·laboració pel sistema 
Uneix, que és de l’AQU, de la SUR i de les universitats, que treballen conjuntament, 
cadascú en el seu paper. Però les infraestructures estan físicament a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca.

Voldria acabar també amb una referència de valoració de la importància de l’A
gència de Qualitat, expressada fins ara. Però un apunt també, jo crec que segur que 
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és senzillament per no... és a dir, hem de tindre un coneixement amb profunditat de 
i quin és i quin va ser el paper de l’agència. He de dir que uns comentaris del diputat 
Pachamé... És a dir, primer, l’AQU va ser creada molt abans de l’ ANECA, però no és 
menor això, perquè és que l’AQU, l’agència, és fundadora de l’Enqa, que és l’agèn
cia a nivell europeu, i que és qui dona els estàndards de qualitat. En els estàndards 
de qualitat de l’AQU..., deixim’ho dir així, són molt més elevats que ANECA, i, de 
fet, aquest diputat considera que ANECA hauria d’apujar els estàndards, i el senyor 
Pa chamé deu saber perfectament..., moltes vegades queixes de professorat de «els 
estàndards de l’AQU són massa elevats». Són els adequats per a un sistema com el 
català, que és punter a les seves universitats. 

Segona puntualització. Quan feia referència a la professora Paluzie, –es diu 
Paluzie, la professora–..., és que l’AQU no acredita per la via funcionarial, com ha 
dit el síndic. Acredita pel model propi que va establir la Llei d’universitats de Ca
talunya, que és un model propi català en termes de professorat lector, l’agregat i el 
catedràtic contractat. I això ens aproxima només al model tenure-track-tenure, i, 
probablement, per l’encotillament del marc de l’Estat, no podem arribar..., però ens 
hi aproxima bastant. El model funcionarial és el que avalua l’ANECA, i com sap, 
probablement, els catedràtics que es presenten per la via funcionarial ho fan perquè, 
entre altres coses, el catedràtic contractat té limitat el seu dret a votar, per exem
ple, a posicions com la de rector. 

I en última instància, hi ha una necessitat de l’AQU que no fa l’ANECA, que és 
l’avaluació dels centres, l’avaluació departamental. En aquests moments hi ha un pro
grama molt potent d’AQU que avalua departamentalment, cosa que no fa  ANECA. 
Per tant, la necessitat absoluta de l’AQU, en aquest cas, és per mantenir la qualitat 
d’un sistema com el català, que és punter. 

Gràcies, president.

El president 

Gràcies, senyor diputat. A continuació, i per fixar la posició del Grup Junts per 
Catalunya, té la paraula Anna Erra.

Anna Erra i Solà

Bon dia a tothom. Gràcies, president. (Per raons tècniques, no ha quedat enregis-
trada la intervenció de l’oradora.)

El president 

Disculpi, diputada. Se sent molt... 

Anna Erra i Solà

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

El president 

Diputada, diputada... 

Anna Erra i Solà

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

El president 

Diputada... Disculpi, diputada. 

Anna Erra i Solà

...el senyor Castellà que...

El president 

Disculpi, diputada, se sent molt malament, entretallat. Miri aviam si s’acosta 
més, o no sé... 

Anna Erra i Solà

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)
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El president 

Li deia que s’està sentint molt malament i que no podem seguirla, que intenti 
aviam si pot... Aviam, vinga. 

Anna Erra i Solà

Em sentiu millor? 

El president 

Ara sí. Vinga.

Anna Erra i Solà

Ara em sentiu millor?

El president 

Sí, sí. 

Anna Erra i Solà

D’acord. Volia agrair la feina del síndic, contents que hi hagin poques observa
cions i els comptes validats. Validar la importància de l’agència. Com molt bé ha dit 
el diputat Castellà, sabem de la importància d’aquesta agència per validar el nostre 
sistema universitari, i senzillament fer unes observacions a les recomanacions que 
ens feia el síndic, en el sentit que ja s’està treballant actualment en aconseguir el 
que és, doncs, el contracte programa, eh?, que s’està portant com a fita principal que 
tindrà aquesta agència. 

També deixar constància que s’està pendent al que es deia del local. No s’està 
valorant el cost del local que s’està adscrit, utilitzat únicament com a magatzem 
provisional. 

«Primem» l’altra recomanació que comentàvem sobre el sistema de control ho
rari. S’ha de dir que des del 10 de maig del 2019 ja s’ha incorporat un sistema de 
registre manual de l’hora d’entrada i de sortida, i també funciona en els registres pre
sencials. I també la recomanació, doncs, de..., sobretot, que ha sortit pel tema de la 
contractació: des del 2020 ja s’han formalitzat totes les instruccions necessàries per 
fer bé les contractacions. 

Vol dir que senzillament agrair que hi hagin poques recomanacions, que es va
lidi la feina ben feta, i, senzillament, agrair, doncs, la tasca important, que per nos
altres és l’Agència de Qualitat Universitària. 

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputada. I ara, per donar resposta a totes les... Sí, deia que ara 
per donar resposta a totes les consideracions o preguntes que s’hagin fet, torno a do
nar la paraula al síndic Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies també pels comentaris que han 
tingut a bé de formularne. 

Volia fer tres comentaris, només. Un és el tema del contracte programa, que ja 
m’ha quedat contestat per algun altre dels diputats, en quin procés està actualment. 
Lo que volia comentar és que sí que és un problema que ens trobem en moltes enti
tats, i en moltes entitats del sistema universitari. Després, quan presentem l’informe 
de l’Institut de Ciències Fotòniques, veurem que també hi ha el mateix problema. 
És a dir, en moltes entitats es diu que hi ha d’haver un contracte programa, però en 
moltes no trobem que hi hagi contracte programa, eh?, i aquest és un... En el cas, 
per exemple, dels centres de recerca, que després els hi comentaré, és habitual, i és 
un tema que s’hauria de resoldre. 

Llavors, pel que fa a la possible... Nosaltres no diem que hi hagi cessió il·legal de 
treballadors. Lo que apunta l’informe és que nosaltres diem que les autoritats labo
rals podrien considerar que això és cessió il·legal de treballadors, eh? No ho diem 
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taxativament, utilitzem aquesta fórmula. Però sí que voldria dir, perquè s’han fet uns 
comentaris, s’ha fet..., una persona que ha tret el tema, i un altre diputat, en el fons, 
ha fet ressò de l’al·legació que hi ha a la pàgina 42 de l’informe, que la sindicatura 
no va acceptar. A més a més, es dona la curiositat que es tracta de dues persones..., 
que qui ha fet l’informe de fiscalització, els auditors que han fet l’informe de fisca
lització, coneixen molt aquestes dues persones, perquè, òbviament, com que treba
llem amb la universitat, utilitzem el programa Uneix, utilitzem les dades d’Uneix, i 
a vegades els auditors de la sindicatura es posen en contacte amb aquestes persones 
per aclarir dubtes i per solucionar problemes. 

La nostra percepció és que aquestes dues persones... És a dir, és que aquestes 
dues persones són treballadores..., haurien de ser treballadores de la conselleria, de 
la secretaria, en aquest cas. En la nostra opinió, que és lo que es defensa a l’infor
me. La nostra percepció, i això no es diu a l’informe, és que aquestes persones..., en 
un moment determinat en què hi havia problemes per contractar des de les conse
lleries, es va fer una contractació des de l’agència, i treballen des d’allà, i es dona el 
cas que fins i... Nosaltres treballem, també coneixem el seu cap directe. El seu cap 
directe no és de l’AQU, el seu cap directe és una persona també de la secretaria, i 
també, fins i tot, com a anècdota, els diria que el seu mail, el mail professional, al
menys amb el que contacten amb la sindicatura, ni tan sols des de l’AQU, és de la 
Generalitat. En tot cas, nosaltres considerem que això seria fàcil que se solucionés, 
i que tampoc..., i que ho haurien de considerar. 

I, per últim, també ja ha fet en part la feina el diputat, el senyor Castellà. Vol
dria remarcar molt això del diferent model de lo que avalua l’AQU i lo que avalua 
l’ANECA, pel que fa als professors. En el cas, estem parlant de catedràtics, estem 
parlant, en aquest cas..., una cosa és per ser catedràtic funcionari i l’altra és per ser 
catedràtic contractat, de la mateixa manera que, per exemple, la figura de l’agregat 
ja es pot... Un professor que vulgui optar a una plaça ja més consolidada pot optar 
pera via de lo que seria, i potser em corregirà el senyor Castellà..., que era una mica 
la filosofia de lo que volia la Secretaria d’Universitats en el seu moment, que hi té 
molta experiència, d’afavorir que hi hagués més contractats que no funcionaris. Es 
pot optar també per ser titulat, optar a una plaça titular d’universitat, i que, per tant, 
t’ha d’acreditar l’ANECA, i, en aquest cas, ets funcionari, o optar per una plaça de 
professor agregat, que en aquest cas qui t’ha d’acreditar és l’AQU. I lo mateix pas
sa amb els catedràtics. I també es dona el cas que hi ha moltes persones que, per 
exemple, volen optar a una plaça de catedràtic, i tenen les dues acreditacions, o es 
presenten a les dues acreditacions. 

Quina és la percepció? La percepció..., jo en el seu moment vaig demanar... Em 
posaré jo d’exemple per no esmentar cap persona concreta que s’ha esmentat. Jo ja 
fa molts anys vaig demanar les dues acreditacions, i la meva percepció era que era 
més difícil assolir la de catedràtic, d’assolir l’acreditació de l’AQU, pels criteris que 
s’utilitzaven. En tot cas, jo crec que encara hi ha entre els professors, i, per exemple, 
em poso jo d’exemple..., que malgrat tenir les dues acreditacions, en el fons, molts 
professors preferim, en el model actual de Catalunya, la plaça de catedràtic funcio
nari que la de catedràtic contractat. Entre d’altres coses, com ha dit el diputat Caste
llà, per algunes imitacions que t’implica ser..., en el cas de ser contractat, eh? En tot 
cas, això, diferenciar els dos models que es pretenia des de la Generalitat d’accedir 
a una plaça consolidada a la universitat. 

I res més, aquests són els comentaris que volia formular. 
Moltes gràcies.
(Pausa llarga.)

El president

Senyor Amat, ha de posar el micro, que no el sentim. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, 
sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016

256-00031/12

D’acord, ara.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Hola, bon dia. No, no, és que estava esperant que em donés la veu. Perdó! Bon 
dia a tothom, senyores i senyors diputats. Em senten bé, ara? (Pausa.) Sí.

A veure, farem la presentació breu de l’Informe 12/2019, que és el relatiu a la 
Gestió de Serveis Sanitaris de l’exercici 2016. És un informe que va aprovar el Ple 
de la sindicatura el passat 23 de juliol de l’any 2019. És un informe dels que catalo
guem «de regularitat». Què vol dir? Que és un informe que té una vessant financera, 
on s’analitzen els comptes i per això es dona opinió dels comptes presentats, i una 
vessant de compliment, on s’analitza el compliment de la normativa aplicable; són 
totes aquelles àrees més de risc, per dirho així, com pot ser la contractació i l’àrea 
de personal.

Si anem directament a lo que és l’entitat, aquesta entitat, que es diu Gestió de 
Serveis Sanitaris, és una empresa pública que el que fa és: recull les competències 
que tenia anteriorment la Diputació de Lleida. Veurem..., perquè a més els hem fet 
els tres, o els farem els tres..., passa igual a Tarragona i a Girona. És a dir, hi ha un 
moment determinat que les funcions de sanitat que tenien les diputacions de Lleida, 
Girona i Tarragona passen directament a una entitat que depèn dins de l’àmbit del 
que seria el CatSalut, i és aquesta entitat que es diu Gestió de Serveis Sanitaris.

Si parlem de dimensions, com veieu en l’àmbit de sanitat, totes les dimensions 
són molt grans. És a dir, té un pressupost de despeses executat d’uns 75 milions d’eu
ros; té una plantilla a final d’any de 1.134 persones. D’aquest pressupost i d’aquesta 
plantilla es dedueix que quasi el 6667 per cent del total de despeses són despeses de 
personal. També té una característica que també es dona a Girona i a Tarragona, i és 
que el gerent d’aquesta entitat és a la vegada el gerent de l’ICS, o el gerent de l’ICS a 
la vegada –de l’ICS de l’àrea, en aquest cas de Lleida– és el gerent d’aquesta entitat.

Si anem directament ja a les observacions, com he comentat abans, atès que és 
un informe de regularitat, donem opinió financera, i l’opinió és positiva, amb dos 
observacions respecte a elements del balanç que surt explicat a... (Tall de comunica-
ció.) Si anem directament a aquestes observacions, una era aquesta, la que us deia; 
és a dir, que és un dels aspectes a tenir en compte, que hi ha una sèrie d’inversions 
i cessions que s’expliquen a l’informe que no estan en l’actiu del balanç, i per això 
ho reflectim. També ho reflecteix l’informe d’auditoria privada que té l’entitat. Un 
segon punt d’observacions, que es dona aquí i també..., com veureu i com veiem i 
hem vist, moltes de les observacions que es donen aquí també es donen a les altres 
entitats, que són semblants a aquesta, que és el que els deia, que són les entitats que 
recullen la gestió sanitària de les antigues diputacions. En aquest cas, són uns in
gressos antics ja, de malalts psíquics crònics, que, bé, a nivell de comptabilitat, el 
que diem aquí és que haurien d’estar comptabilitzats com a ingressos i no com sur
ten en els seus comptes, tot i que a l’any 16 la quantitat era de 43.000 euros, però sí 
que el que és acumulat anterior arribava als 4 milions d’euros.

Després, hi ha un tema que també és recurrent a altres entitats, que és que l’any 
2016 l’entitat havia de fer una reducció del 5 per cent, a tot el seu personal, de la nò
mina. Aquesta reducció es podia acollir a partir d’un conveni anterior, i que després 
es va tornar a renovar, a ferho a partir de la reducció de la paga de productivitat, 
si és que tenien dret a la paga de productivitat. L’entitat, en les seves al·legacions, 
i així ho recollim en l’informe, el que diu és que una cosa va per l’altra. És a dir, en 
no haverlos pagat la paga de productivitat, tampoc els van fer la reducció aquesta. 
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És a dir, tot i així, en el nostre informe a les observacions el que estem dient és que 
no creiem que sigui oportú vincular, i això ho diem aquí i ho diem a les altres enti
tats que han fet la mateixa operació, una reducció de la nòmina a una paga que és 
flexible, com és la paga de productivitat, però sí que és cert que el conveni vigent 
els hi permetia. 

També hi ha un altre tema, del que tenim informació més recent, que era que 
teníem pendent l’execució d’una sentència arran del pagament d’unes vacances de 
l’àmbit del personal d’infermeria. Nosaltres el que en aquell moment dèiem a l’in
forme, i així consta, és que havia d’haverhi una provisió en el cas que la sentència 
donés raó als treballadors i s’hagués de pagar aquesta quantitat. Ara ja ho sabem. El 
juliol de l’any passat, del 19, va haverhi una sentència del Tribunal Suprem, amb la 
qual cosa aquesta sentència és ferma, que dona la raó als treballadors, amb la qual 
cosa, més que una provisió, ara el que hem de fer és pagar. I així ens ho han confir
mat l’entitat. És a dir, que en els darrers mesos estan pagant la part corresponent a 
l’any actual i estan negociant amb el col·lectiu com pagar els endarreriments des que 
es va posar aquest... (Tall de comunicació.)

Respecte a l’àmbit de contractació, el que també es veu en l’informe i així surt a 
observacions, que hi han vintiset de trentacinc contractes formalitzats que es van 
tramitar com a contractes menors. Molts d’aquests són recurrents, és a dir, que cada 
any apareix el mateix contracte. Com sabeu, i no només és aplicable a la llei, que en 
aquell moment era el text refós de contractes, sinó a la mateixa doctrina respecte a 
això, el que ens diu és que utilitzar la contractació menor per fer contractes recur
rents el que fa és que limita molt la competència, el fet que puguin haverhi contractes 
oberts i que la competència sigui oberta. En tot cas, en alguns d’aquests contractes, i 
així també surt a les observacions, el que indica la sindicatura és que degut a aquesta 
manera de catalogar els contractes podria haverhi algun tipus de fraccionament, no 
en tots, sinó en algun d’aquests que sortien a la llista.

Res més. Aquestes són les observacions més importants i, com sempre, a partir 
d’aquí estic a la disposició dels diputats per respondre aquells dubtes o comentaris 
que em vulguin fer.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies per la seva exposició, senyor síndic major. I a continuació, per po
sicionar el Grup de Ciutadans, té la paraula la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, expresar mi satisfac
ción por haber vuelto a retomar esta comisión, aunque sea en esta forma.

Quiero agradecer en primer lugar al síndic y a su equipo de trabajo el informe 
realizado y la exposición que nos ha hecho. Yo no quiero ser repetitiva y no voy a 
entrar a valorar todas las irregularidades de este informe, si bien sí que destacaré al
gunas.

Quiero decir también que nos resulta especialmente penoso hablar de irregulari
dades en la gestión de los servicios sanitarios, aunque se refieran al año 2016, después 
de lo que hemos visto en estos meses y de las condiciones bochornosas en que han 
tenido que trabajar los profesionales sanitarios. Y es así porque desde los recortes de 
sanidad que tuvo a bien hacer el señor Mas y el conseller de Sanitat, entonces Boi 
Ruiz, pues venimos alertando en el Parlament de la grave falta de recursos econó
micos y humanos en este ámbito. Por eso digo que nos resulta especialmente penoso 
hablar en este momento de irregularidades en la gestión del ámbito sanitario.

Sin embargo, y ciñéndonos a estas irregularidades del informe, queremos destacar 
la omisión en la contabilidad de activos cedidos como utilización gratuita del hospital 
Pallars. Y nos preguntamos que cómo es posible obviar en una contabilidad de una 
empresa pública cesiones recibidas u obras realizadas. 
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Otra de las irregularidades es la aportación de usuarios por asistencia a enfermos 
psíquicos crónicos internos, que es considerada por la empresa Gestión de Servi
cios Sanitarios como deuda a largo plazo, a la espera de que el CatSalut determine 
quién ha de ser su destinatario final. Y a mí me gustaría que la Sindicatura de Cuen
tas nos aclarase si esta consideración es una irregularidad contable. Si es una irre
gularidad, contabilizarlo como deuda a largo plazo. Porque si es una irregularidad, 
nos preguntamos a qué está esperando el CatSalut para determinarlo y contabilizar
lo de una forma correcta, porque en otros centros es cierto que se contabiliza como 
ingresos de ejercicio.

Otro ejemplo que nos parece inexplicable es que se hubiese mantenido a Ges
tión de Servicios Sanitarios la autonomía de gestión durante el año 2016, cuando 
no procedía. Vemos en el informe que esta decisión no se le puede imputar a Ges
tión de Servicios Sanitarios, pero sin embargo nos parece inexplicable que se tome 
una  decisión que no es la que corresponde.

Y respecto a los contratos, hay un alto porcentaje que incumple los requisitos del 
texto refundido de la Ley de contratos del sector público, en cuanto a los procedi
mientos de negociado sin publicidad, los procedimientos negociados sin publicidad 
por razones técnicas e incluso los de prestación de servicios recurrentes, de los cua
les, de treintasiente contratos, hay veintisiete que son tramitados como contratos 
menores y, por lo tanto, en algunos de ellos hay fraccionamiento indebido. Y esto 
nos preocupa porque es una práctica habitual que vemos que, en muchas ocasiones, 
incluso lo vemos en la prensa, se traduce en corruptela, y en algunas llega más allá 
de la corruptela, rozando la corrupción; incluso ya veremos si no hay, esa corrup
ción. Por tanto, nos preocupa esta práctica habitual de contratos que deberían ser de 
otra forma, pues que se tramiten como contratos menores.

Nos llama la atención en este informe que en las alegaciones que hace la empre
sa no hace ninguna precisamente sobre la irregularidad de esos contratos. Y hemos 
echado en falta, por parte de la sindicatura, que no hiciese, como suele hacernos, 
una enumeración de las recomendaciones sobre las irregularidades que se han visto. 
Consideramos que hay mucho dinero en la gestión sanitaria, que se debe gestionar; 
se debe gestionar lo mejor posible porque estamos hablando de un bien muy impor
tante, que es la salud pública, y nos parece muy muy importante, pues, que en esta 
gestión de la sanidad no haya tantas irregularidades y tan repetitivas, como pode
mos ver. En este sentido, y en el momento que nos ocupa, entendemos que la gestión 
sanitaria postepidemia es urgente.

Y no queremos acabar esta exposición sin agradecer el enorme esfuerzo que han 
hecho los sanitarios y todo el ámbito sanitario, todos los trabajadores de sanidad, 
y recordar al Gobierno que la mejor forma de reconocerles este esfuerzo que han 
hecho es revertir los recortes en sanidad y dotarles de los recursos económicos y 
humanos que necesitan y que tantas veces han pedido. En esta línea de trabajo va a 
tener el Gobierno a este grupo parlamentario tendiéndole la mano.

Gracias.

El president

Muchas gracias, diputada María Valle. A continuación, y para fijar la posición 
del Grupo del Partido Socialistas y Unidos para Avanzar, tendrá la palabra el señor 
Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Una salutació molt especial a tota 
la Sindicatura de Comptes, als síndics i treballadores i treballadors de la sindicatu
ra. Esperem, des del Grup Socialistes, que tots estiguin bé. I bé, contents de retro
barnos.

En primer lloc, intentaré no repetir algunes de les reflexions que ha fet la por
taveu de Ciutadans, que coincidim en moltes d’elles, i algunes preguntes, però sí 
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que voldríem des del Grup Socialistes afegirnos primer de tot a reivindicar la im
portància de la sanitat pública a Catalunya i al conjunt de l’Estat, sobretot especial
ment important en aquest període de pandèmia de coronavirus. I, per tant, també 
afegirnos a les seves reivindicacions, no només per la importància d’apostar per la 
sanitat pública, sinó també de revertir les retallades, de solucionar les tensions fi
nanceres que acumulen des de fa anys. I també afegirnos a les demandes lògiques 
dels treballadors i les treballadores, que demanen, també, que passem de les parau
les als fets, eh?, del reconeixement públic a intentar, doncs, prendre decisions per tal 
que es puguin solucionar algunes de les mancances estructurals de fa anys.

En segon lloc, també creiem que caldria fer una reflexió profunda sobre el fun
cionament de les empreses públiques dependents de la Generalitat. Hi ha algunes 
deficiències o algunes irregularitats que es repeteixen diverses vegades, ja ho hem 
comentat molts cops, i, per tant, creiem que caldria fer una revisió global del fun
cionament de les empreses públiques i, especialment, de les relacionades amb l’àm
bit sanitari, perquè veiem que gestionen molts diners i, a més a més, es repeteixen 
moltes irregularitats.

Ja s’ha dit lo dels contractes menors, eh? No pot ser que continuem fent tants 
contractes menors i fent fraccionament. I d’altres aspectes, com la diferència de cri
teris en la contractació del personal.

Una altra reflexió en la línia de l’informe; crec que és important, més política, 
segurament: caldria, també, fer una posada al dia del model d’hospitals comarcals 
que volem impulsar o que hem de construir pel futur a Catalunya. Veiem que vení
em d’uns hospitals que venien de la Diputació i van passar a empreses públiques, 
sobretot a les províncies de Lleida, Girona i Tarragona. Però creiem que això..., tam
bé aquests hospitals han entrat en crisi i caldria, també..., que tenen, com diu també 
a les al·legacions, problemes de contractació de personal, de trobar professionals. 
Perquè no és lo mateix contractar un professional, un especialista, a Barcelona que 
contractarlo a Tremp o contractarlo a la Vall d’Aran.

I, per tant, caldria veure quina estructura, quina cartera de serveis, han de tenir 
els hospitals comarcals; quina cartera de serveis han de tenir les zones rurals, quina 
cobertura; com contractem els professionals, que és el greu problema que tenim en 
aquests moments. I part de raó tenen en les al·legacions: és molt complicat fidelit
zar el personal, els professionals i les professionals a les zones rurals, que és l’àmbit 
d’actuació que té la Gestió de Serveis Sanitaris, l’empresa que estem analitzant. Ens 
caldrà, també, aquí, dedicar els recursos necessaris i fer una bona planificació sobre 
com hem d’organitzar els hospitals comarcals de Catalunya.

Per altra banda, també afegirnos, doncs, com hem dit, a..., bé, doncs, de dir: 
«Escolti, cal corregir els errors detectats a l’informe, en el balanç, eh?, més o menys 
importants, però cal que hi hagi un balanç que correspongui amb el que ha passat.» 
I llavors, evidentment, més greu lo dels contractes menors. I llavors, home, que en 
aquests moments estiguem dient que als professionals se’ls havia d’haver reduït el 
sou, doncs, home, fa una mica de vergonya i tot després de tot el que ha passat. 
I també és indicatiu de lo malament que es van fer les coses al seu dia, eh? I que, a 
més a més, uns hospitals feien una cosa, d’altres empreses públiques sanitàries en 
feien una altra. I en el fons, segurament, és simptomàtic. Avui podem veure més 
que mai que això era simptomàtic que les coses, segurament, potser no es van fer 
prou bé.

I esperem... Jo també demanaria, ja per acabar, una última reflexió tècnica o po
lítica. I és que intentem, si ara ve la crisi del coronavirus i la crisi econòmica que hi 
pugui haver, no actuar en l’àmbit sanitari de la mateixa manera que vam actuar amb 
la crisi econòmica del 2018.

El president

Moltes gràcies, diputat Òscar Ordeig. A continuació, per fixar la posició de Ca
talunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Conchi Abellán.
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Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, sumarnos al reconocimiento que han mostrado también los demás 
diputados. Los trabajadores sanitarios, se nota que están en una situación bastante pre
caria y muy inestable. Con la situación de la pandemia..., todavía ha puesto en valor 
todo el trabajo que realizan. Y es importante que empezamos a valorar bien..., cuidar 
a quien nos cuida, que eso parece que muchas veces se olvida y es muy importante.

En lo relativo a este informe de fiscalización sobre Gestión de Servicios Sanita
rios, volvemos a una constante en casi todos los informes que se presentan en esta 
comisión: procesos de contratación pública, en este caso negociados sin publicidad, 
que deberían de regirse por los principios de libre concurrencia, transparencia y efi
cacia, que no se realizan como se debería. Es curioso como de forma ordinaria en 
este tipo de entes se funciona de esta manera y no se tiene en cuenta la ley de contra
tación pública.

Por otro lado, también se observa una gestión de recursos humanos mejorable. 
En primer lugar, por la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que una serie 
de complementos también deben pagarse en las vacaciones del personal, por la con
tratación intermitente de personal sanitario que, a todas luces, debería ser personal 
en plantilla y estructural. Y, por último, por una serie de complementos y pluses que 
deberían de reconocerse por convenio colectivo y que no es así a la hora de la rea
lización del informe.

Hay dos cuestiones que, en opinión de nuestro grupo parlamentario, nos parecen 
muy graves. Por un lado, la ponderación de algunos estudios técnicos que, sorpren
dentemente, tienen en cuenta criterios no publicados en los pliegos de contratación, 
y, en segundo lugar, el fraccionamiento de contratación menor de servicios recurren
tes a las mismas empresas. En su opinión, ¿por qué pasa esto tan a menudo en este 
tipo de entes y ámbitos de gestión? 

Gracias.

El president

Muchas gracias, diputada Conchi Abellán. I, ara, per fixar la posició del Grup 
Republicà, té la paraula Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bon dia a totes i a tots.
En primer lloc, vull afegirme, com han fet companys diputats i diputades que 

m’han precedit, en reivindicar la importància de la sanitat pública. Aprofitant aquest 
punt en què abordem un aspecte d’aquesta sanitat, doncs, reivindicarla especialment 
en aquest moment en què els hem d’agrair la feina, en què tot el sector ha fet una fei
na ingent per tal de poder pal·liar els efectes de la Covid i tenir cura de tots els ma
lalts. I, a més a més, poder donar aquest acompanyament a més de l’atenció sanitària.

Per tant, evidentment, aquesta reivindicació de la sanitat pública i el reconeixe
ment a la feinada feta. I, de la mateixa manera, aprofito per agrair un dia més al sín
dic major i al seu equip la seva presència en aquesta comissió especial, per efectes 
d’aquesta pandèmia, en format digital. I esperem que ben aviat la puguem tornar a 
fer tots plegats al Parlament, però avui, de moment, la celebrem així. Per tant, agrair
los la seva presència i agrair, igualment, la feina de l’informe i l’aclaridor de les seves 
explicacions.

Com han anat explicant el síndic major i els diferents diputats que m’han pre
cedit i diputades, som davant de l’informe de fiscalització d’una empresa pública, 
de Gestió de Serveis Sanitaris, que bàsicament és una empresa amb una naturalesa 
d’entitat de dret públic, però, evidentment, sotmesa a dret privat, que actua bàsica
ment en base a aquella transferència, a aquells traspassos de competències, que en 
el seu moment va fer l’àmbit sanitari, les diputacions, a la Generalitat de Catalunya; 
una empresa gran, evidentment especialitzada en tota aquesta atenció sociosanità
ria, salut mental, assistència primària i que té un volum importantíssim, de gairebé 
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1.200 treballadors, i un saldo i immobilitzat material, per exemple, per veure el vo
lum de l’empresa, de més de 45 milions d’euros.

Una empresa que, a banda d’aquesta fiscalització a què ha estat sotmesa per part 
de la Sindicatura de Comptes, està sotmesa, també, en cada exercici econòmic al 
compliment del pla anual d’auditories, al control financer per part de la Intervenció 
Adjunta per al control del sector sanitari. I que, per tant, tal com la mateixa sindi
catura exposa en aquest informe, els seus comptes anuals també –quan es fan els 
exercicis tancats, el 2016, que era quan s’auditaven aquestes xifres– van ser objecte 
d’una auditoria externa, en aquest cas, per una empresa auditora, per Faura Casas.

Des del Grup Republicà creiem important fer esment d’aquests fets per deixar 
palès que Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa que se sotmet a un control fi
nancer exhaustiu, evidentment, tal com correspon a qualsevol empresa de qualsevol 
àmbit de la gestió pública, tant per mecanismes externs, com deia de l’auditoria, 
com per mecanismes propis de la Generalitat, com és la Intervenció Adjunta. A més 
a més, hi insisteixo, d’aquest informe que ens estan presentant. De manera que el 
síndic major mateix explicava que l’opinió financera de l’avaluació d’aquesta audi
toria, hi insisteixo, eh?, financerament era positiva amb les dues observacions que, 
evidentment, s’han fet i que compartim absolutament.

De les conclusions d’aquest informe de la Sindicatura de Comptes es desprèn, 
certament, que hi ha un seguit d’aspectes que cal millorar; alguns, com l’informe 
mateix diu, que no són pròpiament objecte de correcció per part d’aquesta empresa 
pública, com és el cas que se li mantingués l’autonomia de gestió durant l’exercici 
2016, perquè no era pròpiament aquesta empresa qui havia de prendre aquesta de
cisió, sinó que la transcendia. Però que, evidentment, és una cosa que cal corregir 
d’acord amb la normativa publicada.

En altres casos, certament, com el cas de trametre tard els comptes anuals a la 
sindicatura, és evident que hi ha unes dates en què s’ha de fer aquesta transmissió i, 
per tant, el que cal és regularitzar i arreglar això de cara a exercicis futurs, perquè 
cal trametre les dades en temps i forma corresponent. O n’hi ha d’altres com, per 
exemple, les aportacions dels usuaris per l’assistència a malalts psíquics crònics en 
les al·legacions presentades per la Gestió de Serveis Sanitaris mateixa, ja exposa que 
posteriorment a l’exercici auditat, per tant, en anys posteriors, en l’any 2019, ja s’ha 
establert per part de l’assessoria jurídica del CatSalut una solució definitiva per de
finir aquesta titularitat d’aquests ingressos, considerantlos com a ingressos propis 
de les empreses públiques. I, per tant, evidentment, temps..., és tard, però vindrien 
a donar resposta a aquesta precisió que en feia el síndic de comptes.

En general, com no pot ser d’una altra manera, compartim les consideracions 
que estan consignades en aquest informe del síndic. Jo volia fer una pregunta, 
però que ja ha explicat el sindicat mateix en la seva exposició, que era si sabíem com 
estava tot el tema d’esperar a la sentència del Tribunal Suprem en el cas de la retri
bució dels treballadors, però ja ho ha explicat. Jo li volia demanar opinió pel tema 
de tenirho comptabilitzat per un criteri de prudència valorativa. És evident que això 
ho supera, perquè si ja hi ha hagut sentència del Tribunal Suprem, això comporta 
que, evidentment, ja estan donant resposta i, com explicava el síndic, doncs, fent 
aquests pagaments com a mínim d’aquest any i establint el sistema de ferho d’anys 
anteriors.

I, abans d’acabar, ferli un break, una sol·licitud al síndic major, i és el tema que a 
l’informe s’inclouen sempre, evidentment, les al·legacions rebudes per part, en aquest 
cas, de Gestió de Serveis Sanitaris, però sempre s’hi inclouen les de qualsevol ens 
quan han realitzat aquestes al·legacions. El que voldríem sol·licitarli és que en les 
al·legacions que s’ajunten..., per exemple, en aquest cas ens trobem amb una petita 
explicació que diu que s’annexa més informació en l’annex d’aquestes al·legacions i 
van establint diferents annexos; doncs demanarlos, si és possible, quan s’incorporen 
les al·legacions, que aquests annexos que van dins de les al·legacions també constin, 
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perquè ens ajudarien a entendre el context de les al·legacions. Jo ho he buscat, evi
dentment, en l’informe publicat, però també ho he anat a buscar a la web, etcètera, 
i no he sabut trobar la documentació. Per tant, crec que estaria bé poder incorporar 
aquests annexos dins les al·legacions mateixes per a futurs informes.

Res més, insistir: moltes gràcies per l’informe al síndic major.

El president

Moltes gràcies, diputada Lluïsa Llop. A continuació, i per parlar en nom del Grup 
de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, president. M’afegeixo als agraïments, també, a la sindicatura per 
la seva feina.

Jo massa més no puc dir, ja ho ha exposat tot la meva companya Lluïsa Llop. No
més congratularnos, també, perquè la feinada ha sigut de la sindicatura i, al final, 
ens ajuda i ajuda les administracions i el Govern a millorar les coses.

Crec que aquest informe no seria tan catastrofista com en la primera intervenció 
de la companya María Valle..., ha exposat. Sempre hi ha coses per millorar. Crec 
que, com ja s’ha exposat, moltes d’elles s’han anat solucionant ja des de l’any en què 
es van..., objecte de l’informe.

I, per tant, res a dir. Només manifestar el compromís del meu grup parlamentari 
amb la transparència i amb el bon fer de les administracions. I, també, afegir una peti
ta referència, una petita reflexió una mica, també, del que parlava el company Ordeig. 
Continuar la contractació i el tema de les fragmentacions i dels contractes fraccionats, 
menors. Crec que tots necessitem, segurament, una reflexió sobre aquest tema. I em 
congratulo d’entendre que en aquest informe, com en molts d’altres d’aquesta sindica
tura, aquesta, podríem dir, regularitat o anomalia o aquest detectar que potser s’utilit
za massa, no es consideri un delicte i no se’n demanin quinze anys de presó. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. A continuació, i per donar resposta a les diferents pre
guntes que s’han suscitat, dono la paraula, novament, al senyor síndic major Jaume 
Amat i Reyero.

El síndic major

Moltes gràcies. A veure, dels comentaris que s’han fet, algunes apreciacions. 
Respecte a les observacions que han trobat en la comptabilització d’alguns béns 

en el balanç, és cert i ens hi hem trobat més d’una vegada, perquè jo diria que mol
tes vegades el que passa en més d’una entitat d’aquest és que quan els actius que te
nen els arriben d’alguna cessió no ho consideren seu, sinó ho consideren del cedent. 
I, aleshores, per això no ho comptabilitzen.

És un tema que en el món privat és greu, perquè l’actiu d’una empresa és part im
portant de la garantia de l’empresa. En el món públic, probablement, es pot considerar 
que no ho és tant, perquè la garantia està en el pressupost aprovat i la garantia moltes 
vegades està que potser, doncs, si aquest bé no està en aquesta entitat, està compta
bilitzat en una entitat que també és pública. És a dir, que en algun lloc està comp
tabilitzat. Però tot i així és una observació que s’ha de fer. És a dir, quan una entitat, 
i ens hi hem trobat en més d’un informe, rep en cessió o en venda un immoble, l’ha 
de comptabilitzar.

Amb el tema de l’autonomia en la gestió, al mateix l’informe ho posem, que el 
nostre criteri és que no es complia el que la norma mateixa deia per poderho tenir. 
Però, també, al nostre informe el que diem és que no és responsabilitat de l’entitat, 
sinó del CatSalut i, en aquest cas, de la Intervenció, que és qui dona aquesta catego
ria. I si els hi ha donat la categoria, el centre la tenia. És a dir, que no és responsa
bilitat, en aquest cas, d’aquesta entitat.
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Després també em deien que no hi havia recomanacions. Nosaltres, normalment, 
i això ho han explicat aquí, no recomanem que es compleixi la llei. És a dir, quan 
les observacions són per incompliments de normes, el que no fem a les recomana
cions és dir que la norma es compleixi, perquè això és de calaix. És a dir, perquè 
és automàtic. És a dir, les recomanacions acostumen a ser, o sobretot són, quan són 
millores respecte a la gestió, quan són no directament incompliments de normes, 
sinó millores en aquest sentit. Moltes vegades, les recomanacions, encara que no 
surtin a les conclusions tal com s’han de descriure, sí que s’intueixen de la redacció 
mateixa de l’informe. És la raó per la que en aquest cas s’ha cregut que no era ne
cessari posarles.

Amb el tema dels contractes menors, que és un tema que surt sovint... És a dir, el 
que estem dient aquí, i que ens hi hem trobat més d’una vegada, és que hi ha molts 
contractes recurrents. Poso un exemple: el manteniment dels aparells de raigs X. 
Probablement, la factura del manteniment dels aparells dels raigs X en l’any 16 no 
era suficient d’import, i s’hagués pogut fer per un contracte menor. Però ningú dubta 
que l’any que ve tornaran a tenir un altre manteniment de raigs X, i l’any següent, i 
l’any següent i l’any següent. Aleshores, el que estem dient aquí és que aquesta re
currència, encara que per l’import no superi l’import que hauria de ser, però és una 
recurrència raonable, perquè segur que l’any que ve, si tenim aparells de raigs X, 
haurem de seguir pagant el manteniment, doncs, hauria de ferse amb un contracte 
que donés més garanties de competència. Perquè s’hauria d’obrir el mercat a altres 
industrials, que és el que amb els contractes menors no passa.

Hi ha una segona qüestió que també surt a aquest informe i que en l’àmbit de 
sanitat passa sovint. I que aquí..., aquesta és l’opinió de l’auditor, que probablement 
el gestor..., no dic que en pugui tenir altres. Moltes vegades el gestor sanitari ens 
diu que és l’única empresa que pot fer aquest manteniment. És a dir, que no hi ha 
més empreses. Per exemple, en aquest cas, i ho desconec, eh?, dels raigs X, et diuen: 
«És que només hi ha una empresa que pot fer aquest manteniment i per això ho 
hem fet directament i no hem fet cap concurrència.» El que nosaltres els diem és 
que no dubtem que pugui arribar a ser això, però que ho justifiqui. És a dir, el que 
l’auditor diu és que moltes vegades no troba la justificació per la qual es..., després 
a posteriori ens diuen que no hi ha més empreses que puguin fer aquest manteni
ment. Doncs, l’auditor no entra a discutirho, perquè és una qüestió tècnica, que se
gur que el gestor en sap més que nosaltres, però l’auditor el que diu és que no hi ha 
justificació. És a dir, que en aquest cas la recurrència de contractes menors pot ser 
o perquè any a any es fa la mateixa factura, per dirho així, el mateix contracte, o 
perquè any a any es fa la mateixa entitat i no es justifica per què no hi ha més en
titats que puguin fer aquesta..., o la justificació no és prou clara, que puguin donar 
aquest contracte.

El que els deia abans: nosaltres mai hem dit que la fragmentació de contractes 
menors és un delicte. I com sabeu els que heu estat i esteu de diputats d’aquesta 
comissió, en trobem sovint, de fragmentació de contractes menors. Mai hem dit... 
Primer, el que nosaltres diem és que hi ha evidència que després s’ha de provar. 
En tot cas, és un problema administratiu. El delicte, en tot cas, seria si algú veu, 
i això ja entra en el món dels tribunals, lògicament molt lluny de la Sindicatura 
de Comptes, una conducta il·legal amb la utilització d’aquest fraccionament. El 
fraccio nament en si no és delicte. No està al Codi penal, el fraccionament. 

Respecte al tema de les al·legacions. Això és un tema eminentment pràctic. És 
a dir, moltes vegades els informes que acompanyen la carta d’al·legacions són molt 
llargs i «farragosos». I aquesta és la raó per la qual no els posem a l’informe. És a 
dir, perquè moltes vegades són annexos molt llargs, amb moltes informacions. I el 
que sempre diem és que tota aquesta informació que ens han lliurat, amb les al·lega
cions, està a disposició de qualsevol ciutadà i, especialment, dels diputats que vul
guin accedirhi. I, aleshores, només demanantnosho els ho donaran.
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Si no ho posem a l’informe és perquè o són dades estadístiques o dades..., o són 
contractes o són factures. Aleshores, al ser molt llargues..., per això no es posen. 
Tampoc, o per la seva grandària o per la seva sensibilitat. És a dir, perquè potser hi 
han dades que podrien ser sensibles a nivell de Llei de protecció de dades. I, alesho
res, creiem que en el moment que... Clar, si les adjuntéssim a l’informe, les faríem 
públiques a tothom. Però, per descomptat, tota aquesta informació està a disposi
ció dels senyors i les senyores diputats perquè puguin analitzarho quan ho creguin 
oportú. 

Em sembla que amb això més o menys ja he contestat o he intentat contestar tots 
els temes que havien exposat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major, per la seva exposició.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, 
sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, 
corresponent a l’exercici del 2016

256-00032/12

A continuació, donaré la paraula, per presentar l’Informe sobre Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016, 
al síndic Miquel Salazar Canalda.

El síndic Miquel Salazar Canalda

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Bon dia, president. Bon dia, diputades i diputats, i companys de la sindicatura. 
Bé, m’uneixo, també, als comentaris que s’han fet abans sobre el sector sanitari, òb
viament, en aquest moment tan complicat.

Però, a veure, el que em toca a mi ara és explicar aquest informe que els presen
to a continuació. És un informe on habitualment nosaltres abordem la companyia 
de Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya. I aquesta vegada el que hem volgut ha 
sigut veure aquelles activitats que no són estrictament de transport de viatgers, però 
que també són significatives des d’un punt de vista del territori, que, històricament 
en alguns casos i en altres més recents, ha incorporat a la seva activitat ordinària 
la companyia de Ferrocarrils de la Generalitat. I, per tant, el que hem fet ha sigut 
un informe de fiscalització limitada financera en el que hem abordat el que des del 
punt de vista de Ferrocarrils anomenen «la divisió de Turisme i Muntanya». I hem 
abordat l’exercici 2016. Aquest és un informe que es va aprovar en sessió del Ple de 
la sindicatura el 10 de setembre del 2019. 

A banda d’aquesta activitat de transports, que és la de les línies metropolitanes 
BarcelonaVallès i LlobregatAnoia i la línia de Lleida  La Pobla, Ferrocarrils ges
tiona altres activitats de turisme i oci, que, tot i no ser significatives, com els deia 
abans, en termes econòmics, sí que ens ha semblat que valia la pena una vegada, 
com a mínim una vegada, fer un informe on poguéssim explicar detalladament els 
orígens de per què aquestes activitats estan a la Generalitat, és a dir, són del sector 
públic tot i ser activitats, en alguns casos, empresarials, i també explicar com ges
tiona aquesta companyia aquest tipus d’actuacions.

I de tot plegat n’ha sortit aquest informe en el que, des d’un punt de vista, doncs, 
de..., és un informe de fiscalització, com he dit abans, limitada, però financera i de 
legalitat, hem analitzat tota una sèrie de vessants d’aquestes divisions. Les divisions 
que hem examinat són: la de Montserrat, que bàsicament el que gestiona és el cre
mallera; la de la Vall de Núria, que gestiona el cremallera i l’estació d’esquí; les esta
cions de muntanya d’Espot i Port Ainé; l’estació de La Molina. I, a més a més, també 
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ens va semblar que era important examinar, tot i que no està dintre de Ferrocarrils, 
però sí que Ferrocarrils és l’accionista majoritari, la companyia Vallter Societat Anò
nima, que gestiona l’estació del mateix nom i que, en el moment de la fiscalització 
–en aquest moment ja és més–, ja Ferrocarril de la Generalitat, en nom del Govern, 
tenia una participació del 68 per cent.

Hem analitzat molts camps i, probablement, és un informe relativament exhaus
tiu, però ens ha semblat que valia la pena d’una vegada posar negre sobre blanc al 
paper del Govern de Catalunya en aquestes activitats d’oci i, molt especialment, per
què afecta molt determinats territoris del país i territoris que no són metropolitans, 
doncs, que aquestes activitats que des de Barcelona es poden veure d’una manera, 
però des del territori es veuen com a estratègiques.

Per tant, doncs, valia la pena per una vegada veure cadascuna de forma detallada 
aquestes activitats que hem anat analitzant i que hi ha hagut, com he dit. Què hem 
mirat de cada una d’elles? Doncs hem analitzat un tema rellevant: la situació admi
nistrativa dels terrenys, els actius immobiliaris, com estaven les situacions de les 
propietats, els arrendaments, les concessions... Bé, qualsevol dels títols amb els quals 
s’ostenta la gestió de determinats terrenys, que és on s’ubiquen els negocis de les... 
(Tall de comunicació.).

També hem analitzat els recursos emprats en l’explotació dels diferents negocis 
de les divisions, amb especial referència al relatiu al personal. Hem mirat el perso
nal i la contractació de serveis a tercers. I també hem analitzat les principals inver
sions de cada divisió i les principals partides del balanç... (Tall de comunicació.) Jo 
he fet una per una perquè cada una d’elles té una..., i des del punt de vista de Fer
rocarrils, i això ha sigut pràctic, té una unitat comptable que ens ha permès, doncs, 
anar analitzant i anar veient en cada cas aquest sistema d’ingressos. 

De tot això ha sortit un informe, que és el que els presentem i del que volem des
tacar algunes observacions. Una. La primera és que Ferrocarrils no té un criteri de 
repercutir determinades despeses de manteniment i reparacions, que nosaltres creiem 
que haurien de repercutir. Tot i que són portades a terme pel personal de les divisions 
de les línies metropolitanes, s’hauria de repercutir.

En els contractes d’inversions que hem seleccionat d’obres i subministraments, 
s’han observat nombrosos casos en què es fonamenta la manca de concurrència, la 
dependència i la compatibilitat tecnològica. És veritat que hi han molt pocs proveï
dors d’alguns dels elements que necessiten, fonamentalment, les estacions d’esquí, 
però també és veritat que s’ha de buscar la manera que aquesta limitació a la compe
tència es pugui resoldre.

Després, en el camp de les contractacions laborals, entén la sindicatura que Ferro
carrils formalitza contractes temporals que es mantenen continuadament en el temps 
o bé temporada d’hivern rere temporada d’hivern, de manera que, a la pràctica, es co
breixen necessitats estructurals amb aquesta tipologia i que això s’hauria de resoldre.

Una quarta observació rellevant és que Ferrocarrils en els casos..., hi han dos ca
sos molt clars: un és La Molina i l’altre les estacions..., l’altra divisió, la d’Espot i Port 
Ainé, que gestiona les estacions del Pallars. Fa manteniments sigui de carreteres, 
sigui d’alguns espais públics, que després no repercuteix a tercers, eh?, o bé mante
niment o bé inversions en la reparació dels accessos. Entenem que o bé s’haurien de 
repercutir als beneficiaris o bé s’haurien de repercutir al Departament de Territori 
i Sostenibilitat, aquestes inversions, atès que són de carreteres; o bé a l’ajuntament 
corresponent, si aquesta carretera és de titularitat local.

I, per últim, una darrera observació; ho volíem comentar. Fa referència al sistema 
de tarifes i de descomptes que té en algunes de les estacions d’esquí, on, tant als pro
veïdors com als ajuntaments i consells comarcals del territori, aquestes tarifes, doncs, 
tenen alguns descomptes en la seva venda. Entenem, amb tot plegat, que s’hauria de 
revisar i millorar el sistema de descomptes, i sobretot que fos més transparent del que 
nosaltres hem pogut trobar.
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En resum, i per acabar, nosaltres no entrem a qüestionar si des del sector públic 
s’han de portar a terme les activitats. Nosaltres el que hem volgut ha sigut explicar 
com, des del Govern de Catalunya a través de l’empresa instrumental Ferrocarrils, 
es gestiona una activitat, que probablement en el paquet de l’empresa no és rellevant; 
no és rellevant perquè, evidentment, el seu plus de despesa és el transport i el trans
port de viatgers a l’àrea metropolitana, però sí que és rellevant per a determinats 
territoris del país, i ens semblava que valia la pena, una vegada... (tall de comunica-
ció), evidentment, eh?, aquest... (tall de comunicació) ...de la companyia, però algu
na vegada sí que valia la pena posar negre sobre blanc què està fent el Govern de la 
Generalitat a través de Ferrocarrils en aquestes estacions de muntanya o, com diuen 
els de la companyia, en la seva divisió de Turisme i Muntanya.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, síndic Salazar. A continuació, i en la intervenció dels grups par
lamentaris, dono la paraula a Francisco Domínguez, en representació del Grup de 
Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El president

Francisco, se le oye muy mal. Acércate más al micro, o algo así.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Me lo voy a acercar un poquito más, a ver si... ¿Qué tal ahora? (Pausa.) ¿Sí, me
jor? (Pausa.) Bueno, vuelvo a empezar. 

En principio, lo que quería empezar es..., felicitando...

Marc Solsona i Aixalà

Senyor president, jo no el sento, eh?

El president

Francisco, Francisco, te lo tienes que poner más cerca, porque es que si no no se 
oye. Por favor, póntelo muy cerca de los labios.

Francisco Javier Domínguez Serrano

¡Me lo voy a comer, Antonio!

El president

Pues... Venga, va, porque es que si no no te escucharemos.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, a ver ahora. Supongo que ahora sí que se me entenderá. Yo espero que sí.
Primero, vuelvo a repetir lo de... (se sent un soroll de fons), porque entiendo que 

es una situación excepcional, hacer un informe sobre una división tan pequeña den
tro de...

El president

Francisco...

Francisco Javier Domínguez Serrano

¿Sí?

El president

¿No hay manera de se te oiga con el micro del ordenador? (Veus de fons.) Es que 
se oye muy mal. Se oye muy mal, Francisco.

Francisco Javier Domínguez Serrano

¿Qué tal ahora?
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El president

¡Muchísimo mejor, por favor! Muchísimo mejor.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Pues, venga, ya está. Solucionado. (L’orador riu.)
Ya está, ¿eh? Empiezo de nuevo. Bueno, ya no repito las felicitaciones porque lo 

he dicho tres veces, pero igualmente quería decir que es muy interesante porque real
mente sobre este tipo de divisiones no suele haber un estudio para aclarar cómo fun
ciona el Govern de la Generalitat. Porque es un sector, el de turismo de montaña, que 
se trata de mejor en otros ámbitos, pero no desde el punto de vista de la legalidad y 
de la contabilidad y la fiscalidad. Sobre todo, yo echo en falta valorar los costes que 
tiene la Generalitat, el Govern, sobre este servicio de ocio y turismo, y no encuentro 
el retorno, la valoración del retorno al territorio de lo que se está haciendo en estos 
en estos servicios.

Yo entiendo, también, que el objetivo de este informe es la fiscalización finan
ciera y el cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, entiendo que no tenemos que 
valorar aquí la conveniencia o no de mantener estas divisiones, que, evidentemente 
tienen pérdidas continuadas, algunas de ellas, ¿no? No sé si procede aquí valorar si 
parte de estas pérdidas se podrían evitar o reducir corrigiendo lo que figura en las 
observaciones y en las recomendaciones de este informe. O si es un problema de 
gestión. Claro, aquí no podemos valorarlo, esto. Pero también se ha citado que hay 
muchos gastos que se tienen, para ofrecer este servicio, como el de las carreteras de 
acceso, que no están repercutidos a terceros ni a los municipios ni al Departament, 
¿no? Por lo tanto, es una visión que creo que se podría valorar también en otros ám
bitos; a partir de este informe poder conseguir esta otra información.

Yo revisaba las recomendaciones..., se centran en la no repercusión de algunos 
gastos en estas divisiones en concreto, y se repercute en el global de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. Claro, las alegaciones dicen que al ser una sola empresa 
no tiene la obligación, pero realmente dificulta el analizar las divisiones por separado, 
como funcionan financieramente.

Respecto a la concurrencia en la concatenación de contratos y la concentración 
de contratos, realmente sí que llama la atención porque es muy repetitivo, no sola
mente aquí, sino en muchos otros informes, pero realmente hay un gran riesgo de 
dependencia de este servicio a unas empresas en concreto. Yo no sé cómo funcio
nan otras estaciones de servicio, otros trenes de montaña en otras partes del Estado, 
pero..., no sé, valdría la pena a lo mejor hacer un estudio comparativo. Yo no soy 
experto en este tipo de servicios, pero realmente la única alegación es que no hay 
mayor concurrencia porque es un servicio muy específico, y por la ubicación, pero 
no son las únicas estaciones de servicio, y no son los únicos trenes de montaña. Por 
lo tanto, no sé si siempre pasa esto: siempre que hay un servicio específico hay una 
falta de concurrencia.

Después, lo que ha comentado antes: falta el análisis del retorno económico real 
al territorio. Por ejemplo, en los descuentos y en las tarifas especiales, que es lo que 
ha comentado.

Y mi pregunta... Tengo una pregunta concreta, que es: en las observaciones sale 
el apartado 3, de personal. Hay los contratos temporales, que se mantienen en el 
tiempo; el uso de empresas de trabajo temporal, que aumentan los sobrecostes. No 
acabo de entender por qué realmente no existe contención presupuestaria si aumen
tamos los sobrecostes. No sé si Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya debería 
ajustar el tipo de contrato a la tipología de contratos estructurales o coyunturales. 
Esto dicen las observaciones, pero curiosamente no sale en la recomendación, y por 
eso me gustaría preguntarle cómo es que se observa esta situación y luego no se re
comienda que se corrija esta situación. Si me lo pudiera aclarar. 

Por mi parte, ya tengo suficiente.
Gracias.
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El president

Muchas gracias, diputado Domínguez. A continuación, y para fijar la posición 
del grupo de Partido Socialistas y Unidos para Avanzar, tiene la palabra el señor 
Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president, de nou. En primer lloc, jo, en nom del meu grup parlamen
tari, voldria agrair al síndic Miquel Salazar aquest informe. Ell ho ha dit, però jo ho 
vull ressaltar, també: la temptació a l’hora de fiscalitzar Ferrocarrils de la Generalitat 
és anar pel broc gros, eh? És a dir, és anar a l’activitat principal i la que genera més 
pressupost per part de Ferrocarrils, com és l’explotació de les línies de transport de 
viatgers de l’àrea metropolitana de Barcelona. Però l’informe es focalitza en la part 
petita, però que des del nostre punt de vista és molt i molt important i estratègica.

Per què? Doncs bé, pel reequilibri territorial, per la diversificació de l’ofer
ta turística i de lleure; en definitiva, les estacions d’esquí, o el que en podríem dir 
« turisme de muntanya», és un tema estratègic, és un tema de país. I jo crec que 
aquest informe, més enllà de les qüestions concretes de les recomanacions, que no 
repeteixo perquè les fem nostres, no? La concatenació i concentració de contractes, 
la repetició d’aquests mateixos contractes des de fa molt de temps, la proliferació de 
contractes temporals... Per tant, la necessitat de resoldre tots aquests temes, que a 
més a més són recurrents en molts altres informes... Jo voldria posar el focus en allò 
que aquest informe posa sobre la taula. Jo crec, la necessitat de fer un debat, un de
bat de país, un debat polític, respecte a la viabilitat i el futur de les estacions d’esquí.

Jo crec que aquest informe posa per primera vegada negre sobre blanc, en un 
tema, ho repeteixo, de país; que estem parlant d’estacions d’esquí que estan situades 
en municipis petits, en municipis de muntanya, evidentment, per descomptat. Per 
tant, estem parlant també de la cohesió territorial, i, per tant, el paper que juguen en 
aquest sentit les estacions d’esquí és fonamental per a la pervivència de la gent al ter
ritori, per a la seva promoció, i, per tant, per a l’economia d’aquesta zona, no?

És veritat que la majoria d’estacions d’esquí, amb una sola excepció, crec, que és 
el cas de Vallter 2000..., el seu origen són negocis immobiliaris, eh?, podríem dirne 
fins i tot «especulació immobiliària», i que, en un moment determinat, la Generali
tat, i després ho traspassa a Ferrocarrils, doncs, es queda..., es socialitza el dèficit, 
la pèrdua, per dirho d’alguna manera, que és la gestió de les estacions d’esquí, i, en 
canvi, queda en mans privades l’activitat immobiliària. Ho repeteixo: crec que és el 
cas de totes les estacions però no el cas, per altres raons, de Vallter 2000.

L’informe, jo crec que fa un repàs històric d’això, de tot plegat, i, per tant, ens 
il·lustra molt respecte de quina és la situació avui, no? I, per tant, crec que..., o al
menys el nostre grup parlamentari sí que es compromet a fer aquesta reflexió, di
guemne, i aportar, des del punt de vista del debat parlamentari, de les propostes i 
les iniciatives parlamentàries, alguna reflexió al respecte per compartir amb la resta 
de grups parlamentaris.

Nosaltres no discutim el fet que Ferrocarrils gestioni les estacions d’esquí de Ca
talunya, entre altres raons perquè la veritat és que les coses han anat com han anat, 
i també s’ha de reconèixer que ho fa raonablement bé, eh? Ho fa raonablement bé 
malgrat les limitacions pressupostàries, etcètera.

Per tant –vaig acabant–, més enllà de la necessitat de millora en aquests punts 
que expressa l’informe pel que fa a les recomanacions, hi ha un segon element en 
el que insisteixo: la necessitat d’un debat amb perspectiva de futur; per tant, pro
bablement, la necessitat d’un pla estratègic i de viabilitat, estació per estació i cas 
a cas. I, també, al tractarse d’uns territoris petits en els quals normalment les car
reteres d’accés són de titularitat municipal, fins i tot en algun cas les mateixes ins
tal·lacions on hi ha ubicades les estacions d’esquí també ho són, i, per tant, municipis 
amb molt pocs recursos econòmics, creiem que seria molt important la necessitat de 
coordinació de la Generalitat, en aquest cas a través de Ferrocarrils, amb els respec
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tius ajuntaments, però també amb els consells comarcals i les diputacions, perquè 
s’impliquin d’una manera més decidida a ajudar, a subvenir les necessitats i les obli
gacions que tenen els ajuntaments en tant que propietaris i per tant responsables del 
manteniment, per exemple, dels accessos a les estacions, però que evidentment amb 
els seus pressupostos no ho poden fer.

En definitiva, un debat públic i transparent sobre el futur de les estacions d’esquí 
de Catalunya, que crec que, ho repeteixo, és la gran aportació que fa aquest informe, 
i acabo agraint novament al senyor Salazar, doncs, que s’hagi centrat, no en la part 
grossa, la part més important de l’activitat de Ferrocarrils de la Generalitat, sinó en 
aquesta més petita, que, malgrat petita, ho repeteixo, és clau per a una part impor
tant de Catalunya.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. A continuació, té la paraula, per fixar la posició del 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, la diputada Conchi Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Muchas gracias. Bueno, sumarnos a los agradecimientos para la Sindicatura de 
Comptes por el trabajo que realizan con todos los informes. 

En este caso, estamos ante un informe de fiscalización que hace referencia, si me 
permiten la expresión, a la división de estaciones de esquí de los Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. En este caso, nos ha llamado la atención la gestión de re
cursos humanos. En nuestra opinión, no es de recibo lo detectado por la sindicatura 
en este caso. Estamos hablando de una actividad de temporada, pero se recurre siem
pre al mismo personal, generando así unas relaciones laborales muy cercanas a la 
ilegalidad, contrataciones de personal a ETT a parte. En nuestra opinión, se debería 
encontrar una fórmula cercana al fijo discontinuo y, obviamente, en este contexto es
tructural, estabilizar la plantilla.

Sobre las licitaciones, lo que desprende el informe de fiscalización es que hay 
peligro de relación clientelar entre alguna empresa y Ferrocarriles. Si bien se cum
plen los criterios de legalidad en las diversas contrataciones, casualmente siempre 
ganan las mismas empresas, que, además, también tienen otros contratos menores. 
Aparte del riesgo de clientelismo, como bien apunta el informe, no es óptimo para 
la Administración tener el riesgo de tener pocos proveedores, poniendo en peligro la 
libre concurrencia. Aunque reglamentariamente un interés de los resultados conta
ble de Ferrocarriles..., se debería de llegar a acuerdos de devolución de obras rea
lizadas en carreteras de acceso a pistas. Estas, en muchas ocasiones, no son de su 
competencia. No nos parece mal que en este caso Ferrocarriles avance inversiones 
a los municipios si ello finalmente supone también un beneficio para la mayoría de 
estos pueblos.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada Abellán. A continuació, per fixar la posició del Grup d’Esquer
ra Republicana, té la paraula el senyor Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. I molt bon dia a tothom. En primer lloc, agrair al sín
dic Salazar la seva presentació, així com la feina feta en aquest informe de fiscalit
zació de l’activitat de Ferrocarrils, Turisme i Muntanya durant l’exercici 2016. 

En aquests moments, tal com l’informe del síndic reflecteix, Ferrocarrils es tro
ba dividida en dos activitats principals. Per una banda, la seva activitat tradicional 
de transports de viatgers amb els seus ferrocarrils, les línies BarcelonaVallès, Llo
bregatAnoia i Lleida  La Pobla; i una segona activitat, que és la gestió d’activitats 
d’oci i turisme, a Montserrat, Vall de Núria i amb les estacions de muntanya d’Espot, 
Port Ainé i La Molina.
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Les observacions del síndic pel que fa al transport de viatgers són més aviat me
nors i reflecteixen adequadament la necessitat de millores puntuals en la compta
bilitat de Ferrocarrils, en temes a l’hora de repercutir despeses. No obstant, podem 
observar que la majoria de recomanacions principals del síndic fan referència a la 
seva gestió de les estacions de muntanya. Si bé és cert que pel que fa a La Molina 
es tracta d’una adquisició històrica de la Generalitat, per a la que ens hem de re
muntar al 1985, pel que fa a Espot i Port Ainé parlem d’una adquisició més recent, 
realitzada el 2011.

A tot això, com el síndic apunta, li hem de sumar la participació majoritària a 
Vallter 2000. I tot i que queda exclòs de l’anàlisi, és possible que les reflexions tam
bé siguin pertinents per a l’adquisició del 2019 de l’estació d’esquí de Boí Taüll. Una 
situació potser poc ortodoxa, en la que la Generalitat fa d’empresària d’unes instal·la
cions que són essencials per a l’ocupació i l’economia del sector i també dels terri
toris on hi ha aquestes estacions, i atenent a l’informe del síndic, una situació de la 
que podem extreure lliçons interessants.

En primer lloc, el síndic destaca l’abús de Ferrocarrils dels contractes laborals 
temporals, especialment aquells de temporada. Entenem que això és degut a les 
inèrcies del model laboral del sector de l’oci i del turisme de muntanya, en el que 
Ferrocarrils també opera. No obstant, malgrat que aquesta problemàtica laboral si
gui endèmica en aquest sector, no vol dir que la Generalitat se l’hagi de fer seva. Al 
contrari, un estat emprenedor que vulgui impulsar projectes clau per al país i el ter
ritori, com fa en aquest cas Ferrocarrils, també ha d’exercir de remolc, de camàlic, 
per aconseguir unes condicions laborals justes per als seus treballadors.

Aquí, la Sindicatura de Comptes fa un toc d’atenció al que hauríem de pres
tar atenció. Encara més, tal com el mateix síndic destaca, no és només una decisió 
pròpia d’un model laboral injust, sinó una decisió que genera sobrecostos al cobrir 
necessitats estructurals amb personal temporal i d’empreses de treball temporal, en 
comptes de amb personal fix. No és només un model laboral injust, sinó una decisió 
empresarial poc racional.

En segon lloc, i no menys rellevant, és la necessitat de realitzar inversió que 
beneficia més enllà de la gestió de les estacions de muntanya. El síndic destaca la 
despesa dels serveis de neteja de la carretera d’Espot, Port Ainé i La Molina, i les in
versions per a fer front a les esllavissades en les carreteres d’accés a l’estació de Port 
Ainé. No obstant, el síndic destaca: la primera inversió també beneficia el conjunt de 
negocis privats de zona, i que la segona suposa que Ferrocarrils es faci càrrec d’una 
carretera propietat de l’Ajuntament de Rialp, que serà el principal beneficiari de les 
obres. Segurament, en el primer cas, tal com aporta el síndic, s’han d’establir meca
nismes per a cofinançar aquestes despeses. Si hi ha una inversió pública que genera 
un guany privat, també és de justícia que aquell guany reverteixi en l’Administra
ció. En el segon cas, sense cap tipus de dubte, s’han de millorar la transparència i 
el procediment en aquesta presa de decisions per evitar el clientelisme i els favors 
a ajuntaments afins amb els que tradicionalment alguns partits polítics de Catalu
nya han gestionat els recursos públics. I que quedi clar que no posem en dubte que 
la carretera de Port Ainé calia arreglarla, i cal; és més, tant de bo que s’arreglessin 
tots els accessos que tenim en aquest mal estat.

En tot cas, agrair al síndic la seva presentació. Sense cap dubte, el seu informe 
és rellevant per a pensar l’Estat i l’Administració del segle XXI. En aquests moments 
d’incertesa veiem que és imprescindible que un estat..., que prengui la iniciativa, 
que sigui la punta de llança d’una economia del coneixement. I sí, això també pot 
voler dir impulsar projectes empresarials que són estratègics del país. Però la clau 
és impulsar aquests projectes assumint la vocació de servei i progrés per a bé comú 
del sector públic, amb la capacitat de dinamització del sector privat. En alguns mo
ments de l’informe del síndic sembla que en el cas de les estacions de muntanya es 
pot caure en l’equilibri oposat: assumir les pitjors pràctiques del món de l’empresa 
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pel que fa a la precarització i temporalitat, i també les pitjors pràctiques d’una Ad
ministració massa institucional i clientelar. Esperem que estiguem a temps de can
viarlo, perquè aquest no és el model de país que volem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Viaplana. I ara tindrà la paraula la diputada Anna Tarrés 
per fixar la posició del Grup de Junts per Catalunya. Endavant.

Anna Tarrés i Campà

Bon dia. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Agrair al síndic, al senyor Sala
zar, l’informe i l’exposició que ens ha fet d’aquest, i dir que l’objecte de Ferrocarrils 
de la Generalitat se centra en l’explotació, la gestió i l’administració de les línies de 
ferrocarrils, però també en l’informe..., que el que avui estem aquí debatent, que 
destaca la prestació, la gestió, l’explotació i la comercialització dels serveis turístics, 
esportius i de lleure. Per tant, com ja ha dit el diputat que m’ha precedit, aquesta di
ferenciació fa que s’organitzi en dos grans àmbits, que és l’àmbit de xarxa ferrovià
ria i l’àmbit de turisme i de muntanya. 

A la pregunta que abans ha fet d’algun dels diputats, de quin retorn té tota aques
ta explotació que es fa o tota aquesta inversió que es fa en l’àmbit de turisme i de 
muntanya..., estic totalment d’acord amb el diputat Bruguera que del que es tracta és 
de la cohesió del territori, de la promoció de la gent d’aquest territori i d’impulsar 
la seva economia.

Deixi’m dirlos que els comptes anuals de Ferrocarrils de la Generalitat de l’exer
cici 2016 van ser auditats per Pricewaterhouse i que en van emetre un informe favo
rable sense excepcions; que, a més a més, la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya tampoc ha emès cap informe d’auditoria en relació amb els comptes de 
Ferrocarrils corresponents a aquest exercici, ni cap dictamen de diagnòstic financer.

Sí que és veritat que l’informe de la sindicatura formula una sèrie d’observacions 
i de recomanacions, que a continuació intentaré resumir. Pel que fa a les observa
cions, a l’observació número u, la repercussió de despeses de les divisions, deixi’m 
dirlos que el fet que siguin unitats de negoci dins de Ferrocarrils de la Generalitat 
i no empreses diferents no fa necessari tornar a imputar costos a través de factura
cions internes, atès que les seves possibles repercussions pressupostàries i de control 
financer... Ferrocarrils de la Generalitat ha prioritzat facilitar la seva consolidació, 
agregantse directament la suma de totes elles, simplificant tant la gestió i acredita
ció de documentació per a les auditories i fiscalitzacions. De tota manera, Ferrocar
rils de la Generalitat disposa d’una comptabilitat analítica que permet identificar els 
costos, tal com la mateixa sindicatura indica en el seu informe.

Pel que fa a la concurrència en les licitacions, concatenació i concentració de con
tractes, el fet que hi hagi baixa concurrència depèn de l’interès de les empreses en 
presentarse a les licitacions que Ferrocarrils de la Generalitat realitza a les diferents 
estacions de muntanya amb les seves ubicacions en diferents comarques. I malgrat, 
realment, efectuar licitacions públiques, es fomenta la publicitat fins a on ho permeten 
les seves atribucions. Amb relació a la concatenació de contractes menors, bàsicament 
es concentren en els adjudicataris de contractes licitats públicament i cal conside
rarla com una conseqüència del que s’ha exposat anteriorment, atès que al tractarse 
de contractacions de poc import i dilatades al llarg de l’any, efectuar els diferents i 
dispersos àmbits geogràfics de la muntanya i amb les dificultats pròpies de resoldre 
els manteniments correctius durant la temporada de neu, es fa difícil obtenir d’altres 
empreses que puguin encabir les despeses logístiques, de personal, equipaments i al
tres, que fa que les empreses no tinguin, en aquest sentit, interès en efectuar aquest 
tipus de treball.

Pel que fa al personal, resumint, l’informe diu que Ferrocarrils de la Generali
tat cal que ajusti les tipologies de contractes a les tipologies de lloc de treball es
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tructurals o conjunturals. Cal dir que l’any 2016, l’any objecte de fiscalització, eren 
d’aplicació importants limitacions i restriccions pressupostàries que afectaven la 
contractació de personal, tant pel que fa a les contractacions com a les retribucions i 
a la massa salarial. Així, ateses aquestes limitacions, Ferrocarrils únicament va po
der afrontar les necessitats de personal que..., per a l’obertura de les explotacions de 
muntanya mitjançant la contractació dels serveis d’una empresa de treball temporal. 
Aquesta contractació es va fer seguint el procediment de licitació establert iniciat 
ja l’any 2014. A més a més, va ser un procediment obert i publicitat al Diari Oficial 
de la Unió Europea.

Quan a l’informe diu que Ferrocarrils de la Generalitat ajusti les tipologies de 
contractes en llocs de treball estructurals o conjunturals..., és veritat que aquesta clas
sificació de plantilla no estava contemplada en la plantilla de Ferrocarrils del 2016, 
segons el contracte programa 20152016. En aquest sentit, sí que es va incloure en el 
contracte programa 20172021 i a partir d’aquests moments la distinció entre plan
tilla estructural i plantilla conjuntural ja està inclosa. En aquest sentit, dir al diputat 
Domínguez que el tema del personal no surt a les recomanacions perquè la sindica
tura va acceptar les al·legacions que en el seu moment va presentar Ferrocarrils de 
la Generalitat.

Pel que fa a les concessions i habilitacions de l’ús de terrenys en estacions d’esquí, 
dir que en el 2018 es va obtenir, per part de Ferrocarrils, la concessió de pagar per 
explotar la part de La Molina, que no és propietat..., l’ús de propietat per trentacinc 
anys; en el 2019, obtenció per part de Ferrocarrils de la concessió del Vallter per ex
plotar Vallter fins al 2036; també el 2019, l’obtenció per part de Ferrocarrils de la 
concessió de la zona de Coma del Clot per vuit anys. Sí que és veritat que en aquests 
moments encara està pendent la concessió de la zona lúdica de Núria. L’Ajuntament 
està treballant en un nou model.

S’ha parlat també de les tarifes. Pel que fa als descomptes en tarifes i tarifes es
pecials...

El president

Diputada, hauria d’anar acabant, si us plau.

Anna Tarrés i Campà

Perfecte. Faré dues... El tema de les tarifes ja el diré després. Me’n vaig a Vallter 
2000, que s’ha parlat de Vallter 2000. 

Cal dir que s’ha formalitzat la reducció i ampliació del capital de la societat, que 
permet el reequilibri patrimonial i ha eliminat tot el supòsit de causa legal de disso
lució. A títol informatiu, l’any 2012 a Vallter hi havia un deute de quasi 5 milions. 
D’aquest deute, cal dir que Ferrocarrils es va quedar amb l’1,5 de l’ICF; la resta de 
deute, d’aquests quasi 5 milions, el van entomar els socis privats, i avui dia no que
da cap deute. Aquesta operació, conjuntament amb l’ampliació de la concessió fins 
a final d’any, fins a l’any 36, el 2036, ha permès, el 2018, iniciar la realització d’in
versions per al manteniment de l’activitat. En aquest sentit, la previsió del 20192023 
és d’una inversió de 5,9 milions d’euros. I quan la sindicatura formula les recoma
nacions, cal dir que el punt número 1 deu estar incorporat; que el punt número 2, ja 
ho hem dit abans, és que el problema és que no hi ha prou empreses; el punt número 
3, que s’intentarà fer, però que és un mercat especialitzat també a nivell europeu. El 
punt número 4: s’estan reduint totes les bonificacions a les estrictament conveniades 
i està reduint tota la política tarifària. I pel que fa al punt número 5, s’ha fet i s’ha 
editat el model amb un estudi que cal validar.

Només apuntar que segons els estàndards de qualitat del grup internacional 
Suburban Rail Benchmarking, del grup d’Imperial College de Londres, Ferrocar
rils de la Generalitat destaca com una de les empreses del sector ferroviari amb mi
llors indicadors del món. En aquest sentit, donar les gràcies al síndic i al seu equip 
per ajudar amb les seves recomanacions i amb les seves observacions que una em
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presa pública com Ferrocarrils de la Generalitat sigui capdavantera en el seu sector; 
una empresa compromesa amb l’equilibri territorial, la mobilitat sostenible i la llui
ta contra el canvi climàtic i, en aquest sentit, un referent en eficàcia, competència, 
competitivitat, lideratge i excel·lència.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. He sigut molt generós amb el temps. Pràcticament ha doblat 
el temps que tenim assignat. Si us plau, les intervencions que siguin més breus, que 
no passin de cinc minuts; que, a més, precisament aquesta sessió d’avui, aquesta 
sessió, és molt llarga. 

Anna Tarrés i Campà

Li ho agraeixo.

El president

Bé, agraeixo en tot cas la intervenció de la senyora diputada Tarrés. I ara, per 
respondre a totes les qüestions, torno a donar la paraula al síndic Salazar.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies als diputats i diputades que han intervingut pels seus comentaris. 
A veure, la primera pregunta que jo crec se m’ha fet –el diputat Francisco Javier 

Domínguez– és sobre si havíem treballat el retorn. Aquest és un informe de fiscalit
zació, i en un informe de fiscalització difícilment podem treballar temes de retorn, 
perquè el que estem és analitzant els resultats de la companyia. Ni tan sols és una 
auditoria operativa, o podria haverhi algun element més... I deixim’ho dir d’una 
altra manera: probablement no és feina de la sindicatura analitzar el retorn. El que 
ha de fer la sindicatura és fiscalitzar, fer les auditories financeres i de legalitats del 
sector públic de Catalunya. Però analitzar el retorn probablement ni tan sols seria 
la nostra tasca principal. Hi insisteixo, probablement sí que podria acabar sortint en 
una auditoria operativa. Probablement.

Per què l’observació de personal no la recomanem? Perquè és una legalitat. I la 
sindicatura, com és comú en tots els òrgans de control extern, no recomana mai 
que es compleixi la llei: és obvi que la llei s’ha de complir. Per tant, no recomana, 
s’observa, que és el que hem fet en aquest cas, i punt. Vull dir, simplement hi ha un 
incompliment de la llei en matèria de contractació de temporalitat i de protecció 
d’empreses de treball temporal, i això és lo que diem en l’informe i argumentem. 
I, per tant, no el recollim a les recomanacions.

Respecte als altres comentaris, agrairlos. Bé, és cert, tal com s’ha comentat, que 
posteriorment a la revisió de l’informe hi han hagut acords de l’Ajuntament de Vall
ter i del Govern de la Generalitat pels quals es va concretant sobre paper..., l’abast de 
la concessió i el paper de Ferrocarrils en la gestió de Vallter. I també sembla –sem
bla, perquè evidentment no cal ni dirho–, pel que s’apunta, que probablement l’es
tació de Boí Taüll vagi pel mateix camí. Però en tot cas, aquest no és el meu paper i 
ho apunto perquè aquí algú ho havia comentat, però evidentment no va formar part 
de l’informe de fiscalització.

En resum, per acabar, si m’ho permet, president, i crec que no m’he deixat cap 
pregunta de les que se m’han fet, l’informe el que pretén és posar negre sobre blanc 
allò que està fent el Govern en matèria d’estacions d’esquí i en matèria de lo que 
seria d’aquesta divisió de Turisme i Muntanya que té organitzada Ferrocarrils, in
dependentment d’entrar en qüestionament si és correcte o no és correcte que Fer
rocarrils faci aquesta activitat. La fa i la fa de fa molts anys, i probablement sense 
que estigui qüestionada. I fins i tot, com algú ha apuntat, amb una certa expertise. 
Només faltaria, després de quaranta anys de portar estacions d’esquí i trens d’alta 
muntanya, que no se’n sabés, no? Però vull dir, en tot cas, sí, hi ha una expertise, i 
una expertise que està acreditada. 
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Però aquesta és l’organització, i nosaltres tampoc hem d’entrar en l’organització. 
El que hem fet simplement en l’informe ha sigut explicar què fan, a banda de tot el 
transport de viatgers, a Ferrocarrils en aquesta matèria, cosa que excepcionalment 
fem, perquè habitualment –si vostès entren a l’històric d’informes de la Sindicatura 
de Comptes– s’ha fiscalitzat moltes vegades Ferrocarrils. Però mai s’havia fet un in
forme d’aquesta divisió d’una manera tan exhaustiva. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, síndic Salazar. A continuació passarem a substanciar l’informe 
de fiscalització sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Evidentment... 

Francisco Javier Domínguez Serrano

President.

President

Sí?

Francisco Javier Domínguez Serrano

És que li volia demanar la paraula per un aclariment. Serà molt breu, molt breus 
segons.

El president

Trenta segons, vinga.

Francisco Javier Domínguez Serrano

D’acord. Només volia aclarir al síndic que naturalment no li demanava a la sindi
catura el retorn d’aquesta activitat al territori. La plantejava perquè considerava inte
ressant que el Parlament s’ho plantegés; naturalment, no és treball de la sindicatura. 

I respecto a lo que ha comentado del personal... (tall de comunicació), no suele 
recomendar que se cumpla la ley y no como comenta la diputada Tarrés, que es gra
cias a las alegaciones y las explicaciones que han dado. Además, no me dirigía a la 
diputada, me dirigía a la sindicatura, de la cual ya he recibido respuesta.

Gracias.

El president

Muy bien.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació 
Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017

256-00034/12

Bueno, como decía, pasamos... a l’informe de fiscalització de la Fundació Institut 
de Ciències Fotòniques, i el presentarà, l’informe, el síndic Jordi Pons. Si us plau, 
té la paraula.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia de nou. Bé, aquest informe de la Fun
dació Institut de Ciències Fotòniques va ser aprovat per la sindicatura el novembre 
de l’any passat. El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de 
les despeses, de les inversions i de l’endeutament de la Fundació Institut de Ciències 
Fotòniques, eh?, de l’Icfo, i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és 
aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació.

L’Icfo va ser constituït per la Generalitat i per la Universitat Politècnica de Ca
talunya l’any 2002. Té per objecte la recerca d’excel·lència i la formació superior en 
l’àmbit de les ciències fotòniques amb l’objectiu de ser un centre capdavanter a nivell 
mundial, i té el reconeixement de centre de recerca de Catalunya. Els centres de re
cerca de Catalunya, coneguts com a centres Cerca, són organismes independents, amb 
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personalitat jurídica pròpia, participats per la Generalitat i, si escau, i és lo habitual, 
normalment per una o més universitats, o per altres entitats, i que tenen... Aquests 
centres Cerca tenen per objecte principal la investigació científica d’excel·lència. 

En l’informe de fiscalització s’expliquen, es detallen, els aspectes més significa
tius del règim jurídic d’aquests centres Cerca. Alguns d’aquests punts que s’expli
quen impliquen un règim diferenciat dels d’altres entitats del sector. A més, i això 
també s’explica a l’informe, cal tenir en compte que la normativa aplicable reconeix 
un caràcter singular al personal investigador.

En l’actualitat, a Catalunya tenen aquest reconeixement de centre Cerca tren
tanou centres, i estan agrupats en sis àmbits temàtics. N’hi ha 8 de l’àmbit de les 
ciències, n’hi ha 5 en l’àmbit de les ciències de la vida, 16 en l’àmbit de les ciències 
mèdiques i de la salut, 2 en l’àmbit de les ciències socials, 5 centres en l’àmbit de 
l’enginyeria i arquitectura, i 3 centres en l’àmbit de les humanitats. L’Icfo, que és el 
que presentem avui, és un centre de recerca de l’àmbit de les ciències. D’aquest àm
bit, la sindicatura també ha aprovat, si ho poden veure a la pàgina web, dos informes 
més d’aquest àmbit de les ciències, que són el de l’Institut Català d’Investigació Quí
mica i de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua.

Com els comentava abans, hi ha hagut centres..., per tant, entre aquests tres que ja 
hi ha aprovats, els altres cinc actualment estan a la fase final de la fiscalització i que 
creiem que properament podrem presentar al Parlament. A més d’aquests vuit centres 
de l’àmbit de les ciències, la sindicatura també està fiscalitzant altres centres Cerca en 
aquest exercici, eh? En concret, n’està fiscalitzant cinc més: 1 en l’àmbit de les cièn
cies de la vida, 2 en l’àmbit de l’enginyeria i 2 en l’àmbit de les ciències mèdiques.

Pel que fa al centre que ens ocupa, l’Icfo, en l’any fiscalitzat, segons el seu compte 
de resultats va tenir uns ingressos d’explotació de 23,56 milions i unes despeses d’ex
plotació de 23,47 milions, i la plantilla mitjana en l’exercici va ser de 365 persones. 
Per tant, estem parlant d’un centre de recerca de dimensió gran. Entre els trentanou, 
hi ha centres de diferent dimensió. L’Icfo, amb les dades que els acabo d’exposar, és 
un dels centres d’una dimensió considerable. 

Bé, com en tots els informes, en l’apartat de conclusions s’hi inclouen les obser
vacions que la sindicatura ha detectat i també les recomanacions que es fan. I jo lo 
que voldria fer ara és destacarlos, de totes les observacions que hi ha..., en voldria 
destacar de manera sintètica vuit d’elles.

La primera és que els estatuts de l’Icfo no inclouen la referència a l’Administra
ció pública a la qual s’havia d’adscriure d’acord amb lo que establia la normativa. 

En segon lloc, com ja hem vist amb el cas de l’informe que els presentava abans, 
de l’AQU a Catalunya, en l’exercici fiscalitzat tampoc no hi va haver un contracte 
programa entre l’entitat –entre l’Icfo– i l’Administració de la Generalitat. 

En tercer lloc, comentar que l’Icfo no disposava d’un conveni laboral propi i 
aplicava un conveni del qual quedava expressament exclòs. Tampoc no tenia taules 
salarials aprovades que incloguessin els imports dels diferents conceptes retributius 
de cada categoria laboral. 

En quart lloc, pel que fa a les retribucions, l’Icfo des de l’any 2015 aplicava un 
document que no va aprovar fins a l’any 2019; l’aplicava des del 2015 i no va ser 
aprovat pel patronat fins a l’any 2019. D’altra banda, en aquest document es fixen els 
nivells mínims de retribució, però no els nivells màxims, el que possibilita un elevat 
grau de discrecionalitat en l’establiment de les retribucions. 

D’altra banda, en cinquè lloc, l’Icfo tenia adscrits diferents investigadors de la 
fundació Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats. Un dels –i això ho 
deuen haver pogut veure a l’informe– aspectes que permet la llei de la ciència i la 
tecnologia al personal investigador és, per exemple, que el professorat d’universitat 
sigui adscrit en la seva recerca, centres de recerca o en altres universitats, la qual no 
és la d’origen. I també permet, en aquest cas, adscriure investigadors de la fundació 
ICREA a la fundació Icfo. La fundació ICREA és una fundació que té per objectiu 
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captar talent en igualtat de condicions amb altres sistemes de recerca a nivell na
cional i a nivell mundial. Llavors, lo que fa, una de les funcions d’aquesta fundació 
ICREA, és captar talent a nivell internacional i llavors lo que es fa amb aquests pro
fessors, amb aquests investigadors, és adscriure la seva recerca ja sigui a universi
tats o en els centres Cerca, que és el cas que ens ocupa. Per tant, l’Icfo tenia adscrits 
diferents investigadors ICREA amb els quals havia subscrit contractes de treball a 
temps parcial. Era un aspecte que el mateix conveni entre ICREA i Icfo per ads
criure professors prohibia. Per tant, aquest aspecte hauria de ser corregit per l’Icfo. 

D’altra banda, la sindicatura considera que la formalització de dos contractes, un 
amb ICREA i l’altre amb Icfo, tenia com a resultat una duplicitat de retribucions per 
una mateixa activitat. I la sindicatura considerava que seria més adequat que les re
tribucions addicionals que corresponguin percebre als investigadors ICREA fossin 
abonades per ICREA i que en tot cas s’establís una compensació..., que l’Icfo com
pensés a ICREA per aquests costos. En tot cas, no sé si en el cas de l’Icfo està signat, 
això. Actualment em consta que la fundació ICREA i els diferents centres de recerca 
estan regularitzant aquesta situació, perquè totes les retribucions que hagin de rebre 
els investigadors els hi pagui la fundació ICREA, que és la que els contracta.

En sisè lloc, també voldria destacar que el portal de transparència de l’Icfo no in
clou tota la informació referida al personal que contempla la Llei de la transparència. 

Com ja s’ha vist en altres informes, en setè lloc voldria destacar que l’Icfo va 
adquirir serveis i subministraments de forma recurrent mitjançant compres directes 
que, si bé individualment eren d’import reduït, van significar en alguns casos im
ports elevats. En aquests serveis i subministraments s’haurien d’haver formalitzat 
contractes o acords marc seguint els procediments de contractació aplicables. 

Per últim, també en l’àmbit de la contractació, els voldria destacar que l’Icfo va 
adquirir alguns serveis sense formalitzar un contracte amb els proveïdors. També 
seria un aspecte que hauria de corregir la fundació. 

Bé, finalment aquestes serien les observacions de manera sintètica, les principals 
observacions que els volia ressaltar o que volia comentar, i com en tots els informes 
hi ha al final una sèrie de recomanacions que, en opinió de la sindicatura, permetrien 
millorar el funcionament de l’Icfo. 

Res més, moltes gràcies per la seva atenció i resto a la seva disposició per res
pondre qualsevol pregunta i intentar resoldre qualsevol aclariment que em vulguin 
formular.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, síndic Jordi Pons. A continuació, en la intervenció dels grups parlamen
taris, comença el grup de Ciutadans amb el senyor diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, senyor Pons, per la presentació de l’informe; l’infor
me d’un institut que és molt important perquè està vinculat a la recerca. Ja sabem la 
importància que té la recerca per tenir una economia potent, que se centri en el valor 
afegit. És un institut que es dedica a la investigació respecte a la llum en matèries tan 
importants com la salut, que veiem la importància que té la salut en la situació que 
estem vivint. Investiga també la recerca en matèria d’energia o en informació. Molts 
avui estem connectats amb fibra òptica i són coses que aquest mateix institut inves
tiga, no? Perquè ens fem una idea de quin és l’objecte de treball d’aquest institut.

Aniré ara directament a algunes qüestions que m’han preocupat veient l’informe. 
Entenc que hi ha hagut alguns incompliments o irregularitats, per exemple l’apro
vació i rendiment de comptes. Els comptes s’han aprovat fora de termini. Això, que 
passi en institucions del sector públic, crec genera una certa desconfiança per part de 
la ciutadania, no?, perquè els ciutadans estan molt obligats pels terminis administra
tius. És a dir, quan una persona, un ciutadà, incompleix un termini amb hisenda se’l 
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multa, quan presenta un recurs fora de temps..., això té conseqüències. I veiem com 
recurrentment a instituts o organismes públics aquests terminis no es compleixen. I li 
voldria preguntar a què atribueix aquestes faltes de compliment amb els terminis, per
què veiem que ha passat en aquest institut, ha passat en altres ocasions. També li vol
dria preguntar, com que vostès miren exercicis anteriors i posteriors, si això també ha 
passat en altres ocasions. També diuen que ha faltat informació a la memòria anual. 

Respecte a les inversions, hi ha una adquisició de quatre equips de menys de cin
quanta mil euros..., que vostès també diuen a l’informe que s’hauria de promoure més 
concurrència. Hem vist que a les al·legacions es diu que el mercat és escàs i especia
litzat. No sé si podria fer alguna consideració respecte a aquesta al·legació que se li 
fa, que no hi ha més mercat per fer més concurrència en aquestes contractacions, en 
aquestes inversions. 

Respecte que no hi ha contracte programa, abans també ho he comentat men
tre es feia l’altre informe: és una cosa recurrent, no sé si ens pot dir també per què 
passa, això. És a dir, veiem que no es compleixen els terminis en l’aprovació dels 
comptes, s’actua sense contracte programa... Tinc la sensació que aquestes forma
litats no s’estan treballant amb el rigor que mereixeria, no? I sobretot em preocupa 
pels defectes de gestió i les derivades que pugui tenir això respecte a la qualitat de 
la gestió, però també per l’efecte de desconfiança que es genera a la ciutadania res
pecte a les seves institucions.

Una altra pregunta: també s’ha comentat que no hi ha taula salarial aprovada, però 
les al·legacions diuen que sí que està aprovada. Això ja no és una qüestió d’interpre
tació de la normativa, de si s’ha d’aplicar amb un criteri o amb un altre, sinó que és 
que està o no està. No hi ha debat possible. És a dir, si ens pot dir si els han justificat 
aquesta aprovació de la taula salarial.

Ha parlat també de la transparència, no?, que al portal de transparència falta in
formació. Aquí el que ens deien des de l’Institut és que ells són sector públic però 
no Administració pública i, per tant, no se’ls aplica el mateix nivell d’exigència en 
matèria de transparència que si fossin Administració pública. No sé si ens podria fer 
també alguna constatació a aquest respecte. 

Després, hem vist coses com que hi ha unes despeses per a dinars, de quatre per
sones, de més de vuitcents euros; més de doscents euros el cobert. Des de l’Institut 
diuen que no és un dinar, sinó que són despeses de representació. Però la llei fixa com 
a màxim que les dietes han de ser de dinou euros. No sé si ens pot dir alguna cosa al 
respecte. 

I em sembla que... Bé, tinc una constatació més. Porto ja cinc minuts i no vull 
que el president... Això, sí. I per últim, i ho deixo aquí, el tema del poder d’adjudica
ció: Administració pública o no Administració pública, que també és el criteri amb 
el que han estat operant a l’Institut.

Per últim, no sé si han pogut parlar amb el president de l’Institut i aquestes coses 
s’estan assumint i han manifestat la seva intenció que en properes ocasions no tor
nem a trobarnos amb aquestes situacions.

Moltes gràcies, i... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers 
mots de la intervenció de l’orador.)

El president

Gràcies, diputat Sergio Sanz. A continuació té la paraula Rafel Bruguera, per 
posicionar el Grup Parlamentari del PSC i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla

Sí, gràcies de nou, president de la comissió, i també al síndic Jordi Pons per l’infor
me. És veritat que estem davant d’una fundació, d’una institució, molt important, molt 
rellevant, creada l’any 2002 per la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalu
nya, i que vol ser referent d’excel·lència en la recerca, la investigació i la formació su
perior. Per tant, estem parlant d’una institució estratègica des de molts punts de vista. 
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En ares de l’economia del temps i el fet de que ja portem més de dues hores i al
menys, no sé vostès, però a mi els ulls se’m comencen a cansar, per no repetir el que 
ha dit el diputat Sergio Sanz, que ho comparteixo pràcticament del tot, jo gairebé 
que ho deixaria aquí.

Simplement remarcar que alguns dels extrems manifestats per l’informe, com ja 
hem comentat i jo mateix ho he fet en el punt anterior, són recurrents: l’estratègia, 
contracte programa, el marc retributiu que no és transparent, les taules salarials, la 
necessitat de revisar els convenis amb la Institució Catalana per a la Recerca i Estudis 
Avançats, major concurrència i publicitat en l’adquisició de béns i serveis... És a dir, 
estem parlant de qüestions absolutament no úniques d’aquest informe, sinó malaura
dament molt recurrents en la majoria, no dic amb tots, però sí en molts, per no dir la 
majoria, dels informes que ens arriben en aquesta comissió. 

Jo ho deixo aquí fent pràcticament el cent per cent del que ha comentat el senyor 
Sergio Sanz.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. A continuació té la paraula la diputada Conchi 
Abellán, en representació del Grup Catalunya... perdó... (El president riu.)

Concepción Abellán Carretero

En Comú Podem.

El president

En Comú Podem, efectivament. Moltes gràcies. 

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, muy, también, en la línea de lo que decían los anteriores diputa
dos, también en nuestra opinión este informe pone de manifiesto cuatro líneas básicas 
de problemas: el primero, contable y de normativa, al no estar adscrito a su Admi
nistración pública de referencia y falta de información requerida en su memoria de 
cuentas; de recursos humanos, no existe convenio, se aplica uno del que queda expre
samente excluido; no hay planes de formación, y las retribuciones del personal direc
tivo tienen una base mínima pero no máxima. Por no hablar de complementos fuera 
de norma aplicable o de personal con duplicidad de contratos por la administración; 
falta de transparencia y de contratación, o contrataciones directas que deberían ha
berse hecho de otra manera o un servicio sin formalizar adecuadamente. 

Muchas gracias. No añado más porque ya lo han comentado también todos los 
demás.

El president

Doncs moltes gràcies, diputada Abellán; a més a més, per la seva brevetat. A con
tinuació, té la paraula el diputat Toni Castellà, en representació del Grup Republicà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Jo..., agrair primer de tot l’informe fet pel síndic Pons. Agrair 
l’exhaustivitat i també l’explicació de en quin marc ens trobem quan analitzem un cen
tre de frontera com l’Icfo dins del marc dels centres Cerca. 

A mi probablement, a diferència d’altres intervencions, sí que em genera la mà
xima confiança. I crec que hauríem de ser conscients d’algunes dades que, a més, a 
nivell de ciutadania, doncs, de vegades són poc conegudes: de quina és la diferèn
cia de la producció científica en el nostre país. Dic la diferència amb els estàndards 
de qualsevol altre àmbit del país. Recordar ràpidament que Catalunya és el 0,1 per 
cent de la població al món i produïm l’1 per cent de les publicacions científiques, eh? 
Això es deu vegades més. Però en la captació de fons d’excel·lència del Consell de 
Recerca Europeu, Catalunya, per milió d’habitants, se situa en el segon país de tota 
la Unió Europea; el segon. Només tenim Holanda per davant. Anem per sobre de 
sistemes com el francès o com l’alemany, proporcionalment. I això és gràcies a un 
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sistema universitari molt potent, a un sistema de captació de talent i sobretot a un sis
tema diferenciat quan es va constituir el sistema Cerca de centres de recerca. I això 
jo crec que és molt rellevant a tenir en compte. I sé que això no competeix a la sin
dicatura, però el síndic ha fet una referència definint que s’ha intentat al màxim tenir 
un règim diferenciat en funció de les característiques singulars dels centres de recer
ca. Perquè precisament si estem en un nivell tan alt de producció científica és perquè 
els centres de recerca amb participació majoritària pública tenen una característica 
estratègica, que és la llibertat d’investigació, la flexibilitat en la gestió i l’avaluació 
amb conseqüències.

A mi m’agradaria que en qualsevol altre àmbit públic hi hagués una fiscalització 
d’avaluació de comitès científics externs com existeix en els centres de recerca del 
sistema Cerca. Quan pensem en l’Icfo en concret probablement és la punta de tot 
això. Jo repassava, per aquest informe de fiscalització, les últimes dades. Clar, l’Icfo 
sol ha captat..., té trentaset ERCs, trentaset beques del Consell de Recerca Euro
peu. Trentaset. Perquè tinguin una referència, el CSIC té cent quaranta centres. Els 
cent quaranta centres, tots ells, n’aglutinen norantasis; els cent quaranta junts. L’Icfo 
sol en té trentaset. 

Però el més rellevant de tot: els gestors públics. El més rellevant de tot és que 
això a l’aportació pública només representa el 30 per cent. Això vol dir que el nivell 
d’eficiència deu ser el més alt de tota l’Administració pública. Només amb un 30 per 
cent de recursos directes de la Generalitat, tota la resta és captat pels investigadors. 
I, per tant, quan parlem –i a això per què hi faig referència?– de règims laborals, de 
contractacions, de complements és que estem parlant que són els mateixos investi
gadors que són capaços de captar tot aquest nivell de recursos. 

Feta aquesta puntualització, on vaig, als apunts que fa el síndic i que són del tot 
correctes i que coincideixo amb les recomanacions en funció del marc legal. Jo crec 
que en aquests moments el tema del conveni està a discussió, si hi ha un conveni 
general de recerca, però és que no existeix un conveni general de recerca. I proba
blement en aquell moment era, diguemne, el que podia ser més proper. Però no em 
preocupa tant el conveni com que l’Icfo té una política de personal molt ben definida 
i molt ben descrita i, a més, avaluada pel Search Committee.

Pel que fa al model ICREA, em consta que en aquests moments el que planteja
va el síndic està solucionat, eh? El síndic feia referència als diferents centres i que 
la fundació ICREA, doncs, en aquests moments regularitzava, i ja està solucionat. 
L’opinió d’aquest diputat en particular és que..., crec que no és la millor pràctica. En 
qualsevol dels casos, el model ICREA va ser un model d’èxit en termes de captació 
de talent, com deia el síndic. I la cessió, per tant, als centres ha de venir també amb 
una política pròpia de compensació paral·lela. Probablement això no té res a veure 
amb el que està plantejant el síndic, perquè el marc legislatiu, diguemne, i de rigi
desa és el que tenim, però en qualsevol dels casos això em consta que està solucionat.

Pel que fa a l’àmbit de proveïdors, jo crec que és molt evident que en termes d’in
fraestructura l’Institut de Ciències Fotòniques, quan recorre a infraestructures molt 
determinades i a equipaments molt determinats..., la quantitat d’empreses que ho po
den oferir són molt limitades, i en qualsevol dels casos crec que el Portal de la Trans
parència també és prou explícit, el propi de l’Icfo. En qualsevol dels casos...

El president

Diputat, hauria d’acabar.

Antoni Castellà i Clavé

Acabo; una última frase. És a dir, d’acord amb les recomanacions que fa el síndic 
–i acabo senzillament amb una reflexió a tots els diputats–, tenim pendent l’establir 
un marc legal específic de protecció d’aquest model de centres que ens ha portat a ser 
probablement, diguemne, la zona del sud d’Europa amb més producció científica.

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, diputat Castellà. A continuació té la paraula Josep Puig, en repre
sentació del Grup de Junts per Catalunya.

Josep Puig i Boix

Gràcies, president, i agrair en primer lloc l’explicació que abans ha fet el síndic. 
No em repetiré pas, en ser l’últim intervenint, i comparteixo totalment la reflexió 
que ha fet el company Toni Castellà. 

Només dir que de vegades els marcs legals no casen fàcilment amb activitats de 
recerca punteres, i ho dic per pròpia experiència, perquè ho he viscut. Aleshores, 
crec que centres com aquests haurien de tenir una consideració especial. 

Dit això, les observacions que fa l’informe i les cinc recomanacions –d’ob
servacions en fa setze–, han estat contestades amb les al·legacions que ha fet el 
mateix Institut en quatre blocs, tant pel que fa a la transparència, en matèries 
comptables, personal o pla estratègic, i crec que són escaients com es reconeix al 
final de tot. Simplement dir que l’Institut segurament implementarà les recoma
nacions que han fet. 

Per tant, res més a banda de tot això.
(Pausa.)

El president

Jo no el sento, no sé si ha acabat...

Josep Puig i Boix

He acabat, he acabat.

El president

Em pot dir si ha acabat, si us plau?

Josep Puig i Boix

He acabat, he acabat. 

El president

D’acord, doncs moltes gràcies, diputat Josep Puig. I a continuació té la parau
la novament el síndic Jordi Pons, per totes les qüestions que han sigut plantejades.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies per tots els comentaris que s’han formulat i intentaré respondre 
les qüestions que se m’han formulat. 

En primer lloc, destacar que..., clar, això s’ha destacat algunes altres vegades. 
Als informes de la sindicatura acaba sortint lo que està malament de l’entitat i no 
hi acaba sortint lo que està bé. És evident que estem davant d’un centre punter a ni
vell mundial, eh?, i que, per tant, hem d’estar molt satisfets a Catalunya tenir centres 
d’aquesta categoria, com altres centres Cerca. 

En tot cas, voldria comentar... S’ha comentat molt, i no és el lloc i tampoc ho 
pretén l’informe, sobre el règim diferenciat. I aquí s’explica, per alguna de les inter
vencions que s’han fet, que és molt favorable que hi hagi cap règim diferenciat. És 
important que hi hagi un règim diferenciat, però també s’hauria de valorar que a ve
gades aquest règim diferenciat als centres..., i ara no vull parlar d’aquest en concret, 
sinó en general, perquè n’estic veient molts, actualment. També hauríem de tenir en 
compte que que tinguin un règim diferenciat no vol dir que puguin fer tot el que vul
guin, sinó que vol dir que ja en certs aspectes no se’ls aplica una normativa tan es
tricta com a la resta, per exemple, del sector públic o inclús, fins i tot, no se’ls aplica 
en alguns aspectes, que això també ens hauria de fer reflexionar; no a la sindicatura, 
sinó als responsables del Govern i als responsables..., òbviament, als representants 
del poble, que són vostès. És a dir, inclús tenen un règim diferenciat al que té un pro
fessor que desenvolupa la seva recerca a les universitats. En tot cas, jo crec que aquest 
és un tema que s’hauria de reflexionar més profundament que ara, però vull remarcar 
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aquesta idea: que és potser correcte que tinguin una autonomia superior, però tam
bé s’hauria de tenir en compte que aquesta autonomia..., els centres haurien de tenir 
en compte que no és infinita, que són centres públics i que han de complir una part 
important de la normativa, eh?, tot i que a alguns se’ls suavitza el com pliment o se’ls 
permet fer més ràpid.

Un tema que comentava el diputat senyor Castellà, el tema del conveni. El tema 
del conveni és un tema menor aquí en aquest cas, perquè ja és un conveni... I jo crec 
que inclús ells al·leguen que seria molt complicat solucionarho. Jo crec que s’equi
voquen, seria molt fàcil de solucionarho, perquè l’apliquen poc, aquest conveni; 
l’apliquen a no tots els treballadors i apliquen pocs aspectes. Però en tot cas queda 
aquí lo que nosaltres destaquem de l’incompliment.

Llavors, pel que fa al diputat Sanz, ha fet diferents preguntes que estaven rela
cionades amb les al·legacions. Jo ara intentaré respondreleshi. La primera: el pri
mer aspecte que vostè ha destacat és sobre el tema de la falta de compliment de 
terminis. La falta de compliment de terminis..., a veure, és evident que ho trobem a 
molts llocs i que això s’hauria de solucionar, però aquí en aquest cas tampoc trobo 
que sigui un incompliment. Quina explicació hi podria trobar, jo? Doncs, home, una 
explicació que a vegades passa que en fundacions..., passa que a vegades costa reu
nir el patronat, i aquí en aquest cas, si no recordo malament, el retard va ser de vint 
dies en aprovar els comptes; que, efectivament, ho haurien de fer bé, perquè com 
vostè diu, a nosaltres si ens oblidéssim de fer algun tràmit ens cauria una sanció a 
nivell personal. Però jo crec que el problema que tenen a vegades aquests centres és 
que al patronat hi participen diferents persones, de vegades aquestes persones estan 
a diferents patronats i de vegades no és fàcil reunir el patronat. En tot cas, jo crec 
que aquest tema tampoc no és un incompliment molt rellevant, en el sentit de que 
van acabar aprovant els comptes amb un retard molt poc significatiu.

Desconec en aquest moment com està el tema del contracte programa entre 
aquests centres Cerca i la Generalitat, si n’hi ha actualment. No hem fet el segui
ment. 

Un aspecte que vostè m’ha destacat i que també ha sortit en la intervenció d’al
gun altre diputat és lo que nosaltres diem a la pàgina 16, que l’Icfo va adquirir qua
tre equips tècnics, cadascun d’ells per import de cinquanta mil euros, i que nosaltres 
demanem que hi hauria d’haver més concurrència, i que ells al·leguen que com que 
utilitzen equipaments molt especialitzats a vegades és difícil incloure la concurrèn
cia. Aquesta al·legació l’Icfo la fa en diferents aspectes, en diferents punts de l’in
forme. He de dir que nosaltres quan hem fet això..., és a dir, hem sigut molt curosos 
en dir..., inclús hem buscat assessorament extern, de dir: «A veure, el que estan con
tractant és estàndard o no és estàndard?» I en el moment que era alguna cosa molt 
especialitzada, si hi havia poca concurrència ni tan sols ho hem posat com a obser
vació. Perquè si és una cosa especialitzada inclús en algun cas alguna persona molt 
entesa en el tema que no estava a l’Icfo sinó en una universitat va dir que efecti
vament en alguns aspectes hi ha potser dos proveïdors. Per tant, no es pot inclou
re la concurrència. Nosaltres aquí lo que critiquem és que ells en alguns casos no 
ho justifiquen, i en aquest cas concret d’aquí eren productes nosaltres entenem que 
molt estàndards. Només hem posat que aquest advertiment quan enteníem que eren 
coses estàndard. Quan era algun equipament molt especialitzat, que n’hi ha molts, 
no ho hem posat perquè és evident que tenien raó, inclús si estava ben justificat in
clús amb el mateix informe que fan de la contractació. Però quan ho hem posat és 
que eren uns equipaments relativament estàndards, eh? Mai si eren temes especia
litzats. Per tant, ho repetim, inclús és una de les recomanacions; home, que en la 
mesura del possible en certes produccions sí que haurien d’intentar promoure més 
la concurrència.

Bé, pel que fa a lo de les taules salarials, l’Icfo ho al·lega a la pàgina 54.  Nosaltres 
diem que no tenen taules salarials; ells diuen que tenen taules salarials i nosaltres diem 

Fascicle segon
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que no en tenen. Clar, o blanc o negre. A veure, no tenen taules salarials. No tenen 
taules salarials en el que nosaltres entenem que són unes taules salarials. En unes tau
les salarials hi ha d’haver per cada categoria tots els complements que cobrarà, els 
imports. No pot ser que si tenen..., que és lo que ells al·leguen. No pot ser que hi hagi 
un document en què es fixa el sou base i que et deixi totalment oberts tots els com
plements. Això no són unes taules salarials. Les taules salarials, que és lo que ells 
tenen i que de fet ho he esmentat, inclús en aquest cas criticàvem que tenien aquest 
document que no van aprovar fins al 19 tot i que l’utilitzaven des del 15, que hi havia 
uns intervals amb una discrecionalitat molt elevada. Per tant, unes taules salarials, lo 
que són unes taules salarials, no les tenen. No les tenien. No parlo en present perquè 
actualment no sé si ho han corregit. D’acord? Una taula salarial ha d’incorporar tots 
els aspectes.

Pel que fa a la pàgina 37 de l’informe, que són les al·legacions, és sobre la trans
parència, que l’al·legació diu... Per una banda diu: «Creiem que és suficient lo que 
hi ha.» Nosaltres diem: «No és suficient lo que hi ha.» També és blanc o negre. 
Aquí, dos aspectes. El primer és: en el moment que es va fer la fiscalització i també 
a principi d’aquest any, ara al març o a l’abril, que n’hem estat fent altres, i ho hem 
comentat, no compleixen la Llei de la transparència. Pel que fa a personal, i estic 
parlant no d’avui, eh, tenen pàgina de transparència, sí, però pel que fa a personal, 
quan es va fer la fiscalització, eh?..., jo crec que a l’informe posem la data en què ho 
diem, juny del 2019, que és quan ho vam fer, però inclús ara a principi d’any, pel que 
fa a personal només hi havia bàsicament per cada categoria el nombre de persones. 
La Llei de la transparència en personal demana moltes més coses. Llavors, en la 
seva al·legació també crea confusió un aspecte que diu: «No, no, publicar la RLT no 
ens correspon a nosaltres, sinó que» –en el fons, venen a dir– «correspon a la Gene
ralitat». Una cosa és..., ells aquí confonen la Llei de la transparència amb el Decret 
legislatiu 1/1997. El Decret legislatiu 1/1997 és qui ha de publicar la RLT al DOGC. 
Nosaltres amb això no ens hi posem. La Llei de la transparència és una altra cosa. 
El Decret 1/1997 és a uns altres efectes. Per exemple, havien de publicarho a la seva 
pàgina de transparència.

Pel que fa al tema del poder, que són poder adjudicador, Administració pública, 
o no ho són. Bé, aquest és un tema que ens hem trobat en altres centres Cerca. Ells, 
en les seves al·legacions..., és a dir, bàsicament ser poder adjudicador, Administració 
pública, o no serho lo que fa és que tinguis un nivell de subjecció a la llei diferent. 
És a dir, que les obligacions que tindrien serien més..., haurien de fer una contracta
ció..., haurien de contemplar més aspectes de la norma. Nosaltres diem que ho són, 
ells diuen que no ho són. 

Aquest és un tema que nosaltres ens vam mirar molt, perquè vam ser conscients 
que ho estaven fent tots. És a dir, els centres Cerca de l’àmbit de les ciències ho estan 
fent tots, i els d’altres àmbits també. Dins de les seves al·legacions citen un informe 
de la Junta Consultiva de Contractació, el 7/2013, que de fet és el que nosaltres uti
litzem i, per tant... Aquest informe lo que ve a dir és, és a dir: «Oblidemnos de quin 
tipus d’Administració parlem. Lo que importa és realment lo que s’està fent, lo que 
està fent aquesta fundació.» És a dir, oblidemnos de si és fundació o no, perquè si 
no cauríem en l’absurd de si és poder adjudicador de l’Administració pública o no ho 
és. És a dir, que si un investigador fes la contractació des de la Universitat Politècni
ca, perquè és la que està en el patronat, sí que és claríssimament poder adjudicador 
i perquè és una fundació no ho és? Ens hem d’oblidar de la denominació..., sinó a 
veure què s’està contractant. 

Com que era un tema delicat i sabíem que tots ho al·legarien i que tots..., fins i 
tot abans de ferho vam anar a parlar amb els autors de l’informe de la Junta. Vam 
anar a parlar..., els lletrats i els auditors van anar a parlar amb la Junta Consultiva 
per veure si ho interpretaven igual que nosaltres. I efectivament, el seu informe ells 
l’interpreten com nosaltres l’interpretem, no com s’interpreta en les al·legacions. 
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Per últim, a la pàgina 45 hi ha l’al·legació del tema de les dietes, en què ells 
diuen: «Efectivament, els dinars són una despesa de representació.» Nosaltres des
crivim; fixinse que ni tan sols és una observació, lo del dinar, el dinar aquest que 
deia vostè de quatre persones. Ells diuen: «No, no, escolti, és que això no era una 
dieta.» No, no, no ho era; és que la sindicatura no ho diu, que sigui una dieta. Per 
què la sindicatura posa els dinou euros? És a dir: «Escolti, com a element com
paratiu, la dieta és de dinou euros. Vostès han gastat això, en dinar.» És a dir, no 
diem que estigui... I això ni tan sols, si s’hi fixen, és una observació, perquè és una 
despesa de representació. Home, ja que ho hem vist, ho expliquem en l’informe, 
més que com una observació, que no ho és, creiem –si no, no ho haguéssim po
sat–, és com una reflexió sobre aquests dinars, si ho comparem amb lo que seria 
la dieta. Tampoc..., bé, a l’al·legació també diuen que els diners provenien d’un 
projecte. Sí, sí, els diners vindran d’on sigui, però al final són diners de l’Icfo, que 
és públic. 

És veritat, ho comentava abans un diputat, que la Generalitat la transferència 
que li fa cobreix, jo crec, en l’exercici fiscalitzat, el 20 i escaig per cent del pres
supost. Però la majoria, excepte una part molt petita, també són fons públics que 
efectivament l’Icfo aconsegueix en convocatòries competitives, tant europees, com 
catalanes com espanyoles, eh? Però al final jo diria que un percentatge molt elevat, 
l’exercici fiscalitzat superior al 90, eren fons públics: una part no competitius –la 
subvenció a l’explotació de la Generalitat–, i altres que sí que els havia d’obtenir en 
competència amb altres centres, i amb convocatòries molt dures en què l’Icfo acon
segueix molts diners. Per això el fa ser un centre punter. Sense aquests fons compe
titius que aconsegueix per la seva excel·lència, no estaríem parlant d’un centre punter 
amb el pressupost del qual disposa. 

Sembla que de manera resumida he respost a totes les qüestions que se m’han 
formulat. En tot cas, si me n’he descuidat alguna, resto a la seva disposició. 

I moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, síndic Jordi Pons. A continuació passem...

Antoni Castellà i Clavé

President, president, per una contradicció molt... Deu segons. 

El president

Endavant, Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Molt ràpidament. Ho dic no per entrar del tot en contradicció, però jo només vo
lia fer palès que quan parlem dels fons europeus, especialment els del Consell d’Eu
ropa que capta un institut com l’Icfo..., que sàpiguen els diputats que evidentment 
aquests fons són absolutament fiscalitzats pel Consell de Recerca Europeu. Tots els 
fons són fiscalitzats i durament fiscalitzats. 

Gràcies.

El síndic Jordi Pons i Novell

Senyor president, per a un comentari final. De fet, això que comenta el senyor 
Castellà s’explica a la pàgina 28; que no ha tingut cap problema, la pàgina 28 de 
l’informe. Que dels informes que li han fet a l’Icfo, i que n’hi han fet molts, i que es 
controlen amb tots els fons, a 31 de desembre no hi havia –ho estava recordant– cap 
problema, eh? I efectivament sí que hi ha temes que tenen un control estricte de les 
subvencions. 

Res més. Gràcies, senyor president.

El president

Doncs moltes gràcies. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, 
sobre les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019

256-00035/12

I ara sí que passem a l’Informe de fiscalització sobre les eleccions al Consell Ge
neral de l’Aran de l’any 2019. Té la paraula el síndic major, Jaume Amat.

El síndic major

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Moltes gràcies, president. Aquest és un informe recurrent. En aquest cas és el de 
les eleccions al Consell d’Aran que es van celebrar el passat 26 de maig de l’any 19.

L’estructura és la mateixa que utilitzem –a més, per llei és la que hem de fer– en 
l’anàlisi d’altres eleccions, no solament del Consell d’Aran, i la mateixa estructura 
que hem utilitzat per a la fiscalització de les eleccions al Parlament de Catalunya. 
I per què és la mateixa? Perquè surt de la mateixa normativa. Ja sabem tots que a 
Catalunya no hi ha una normativa pròpia electoral i aleshores el nostre referent nor
matiu és la LOREG, la Llei orgànica del règim electoral general, i a la vegada tam
bé la normativa específica d’aquestes eleccions, és a dir... (tall de comunicació) ...de 
les eleccions, i aquelles instruccions que el mateix Ple la sindicatura aprova dins del 
termini de cara a com les diferents coalicions i els partits que es presentin han de 
presentar la seva comptabilitat electoral.

Quin és l’objecte? L’objecte de l’informe és pronunciarse sobre la regularitat de 
la comptabilitat electoral presentada per les formacions polítiques que han obtingut 
representació en el consell. I d’aquesta anàlisi, si s’han comès o no irregularitats i 
identificar aquelles realitats que poguessin fer arribar a proposar una reducció de la 
subvenció a la que tenen dret. 

En aquest informe, igual que fem en altres d’aquest tipus, diem que hi ha una 
limitació a l’abast, perquè nosaltres només hem fiscalitzat el que és la comptabilitat 
electoral, que surt de la que ens presenten les seves formacions. És a dir, no fiscalit
zem la comptabilitat de les formacions polítiques. Dit de forma molt clara, si alguna 
formació política ha finançat part de les despeses electorals amb la seva comptabi
litat ordinària, no l’hem vista, perquè no hem vist la comptabilitat ordinària, que, 
com saben els diputats, només la pot veure el Tribunal de Cuentas. De manera que 
aquesta és la limitació. És a dir, nosaltres només ens limitem a fiscalitzar les despe
ses que ens presenten a la comptabilitat electoral.

Passant ja directament al que seria la fiscalització realitzada, i sent molt breu, del 
resultat d’aquestes eleccions van sortir escollits tretze consellers, que són els tretze 
que representen els sis històrics terçons de la Vall d’Aran, dels quals representen nou 
consellers per al partit Unitat d’Aran  Partit dels Socialistes de Catalunya  Candi
datura de Progrés, i quatre consellers per a la candidatura Convergència Democrà
tica Aranesa  Partit Nacionalista Aranès. És a dir, aquestes dues candidatures són 
les que van tenir resultats, i aquestes dues candidatures són les que s’han analitzat, 
s’han fiscalitat i hem recalculat la subvenció a la que tenen dret.

Una vegada verificada la comptabilitat presentada, que l’han presentat dins de 
termini, aquestes dues candidatures; una vegada verificats els justificants de despesa 
aportats per les mateixes candidatures, i verifiquem si aquests justificants estan dins 
del límit legal que marca la norma, el resultat és que tot és correcte. És a dir, que no 
hi ha cap irregularitat, de manera que aquestes dues candidatures tenen dret a co
brar les subvencions que surten del càlcul, que –parlem d’unes eleccions molt peti
tes– són 4.092 euros per a la primera candidatura, per a la Unitat d’Aran, i 3.291 per 
a l’altra candidatura, que és la de Convergència Democràtica Aranesa.

També en l’informe diem que una de les dues candidatures havia demanat i havia 
cobrat la bestreta del 30 per cent; l’altra havia renunciat a aquesta bestreta. Les dues 
candidatures, quan vam tancar l’informe encara no havien cobrat la segona part, que 
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és del 90 per cent, però si s’hi fixen en les al·legacions que ens contesta el Govern..., 
quan signen les al·legacions ja han realitzat el tràmit del pagament d’aquesta subven
ció, amb la qual cosa, res més a dir. És a dir, no s’han trobat problemes o no s’han 
trobat irregularitats que poguessin comportar la reducció d’aquestes subvencions, 
per la qual cosa nosaltres donem per bona la comptabilitat presentada i donem per 
bones les quantitats a les que tenen dret a cobrar les dues candidatures, que, ho torno 
a dir, han aconseguit representants en el Consell d’Aran, una nou consellers i l’altra 
quatre consellers.

Res més. A partir d’aquí, a disposició dels diputats per qualsevol dubte o pregun
ta que em puguin fer.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major. A partir d’ara, donem la paraula als grups parla
mentaris, i comencem pel Grup de Ciutadans. Té la paraula la diputada Maialen 
Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, síndic major, por el trabajo realizado, y 
al resto de síndics igualmente. Como es la primera comisión que tenemos oportuni
dad de vernos, pues, tras este periodo complicado, espero y aprovecho para desear 
que, bueno, los familiares y amigos de todos los aquí se encuentren en perfecto es
tado de salud, que al fin y al cabo es lo más importante de todo. 

Bien, una vez dicho esto, efectivamente vemos un informe que analiza las elec
ciones al Consejo General de Aran que tuvieron lugar, pues, el 26 de mayo del año 
pasado, del 2019. Recordar que es un órgano de gobierno autónomo que se constitu
yó oficialmente tras las elecciones del año 1991 y que según la Ley 16/1990, del 13 
de julio, sobre un régimen especial del Valle de Aran..., que le permite tener preci
samente un síndic d’Aran, los consejeros generales y la Comisión de Auditores de 
Cuentas. Efectivamente, tal y como ha explicado el síndico, se constituyen un total 
de trece miembros, correspondientes a los seis terçons. Y saben ustedes perfecta
mente que tienen competencias propias y reconocidas como tales. 

Sin embargo, es verdad que solo han tenido representaciones, pues, dos partidos, el 
Partido Socialistas, PSC, y el partido de Convergencia Democrática Aranesa, y estos 
dos partidos van alternando la gobernanza en el Valle de Aran. Quizás esto, a nuestro 
modo de ver, podría dificultar un poco la transparencia con que se gobierne en cuanto 
a las rotaciones de los partidos y las personas que actúan como síndicos. 

Tal como ha indicado también el síndic en su exposición, Cataluña es precisa
mente la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley electoral propia, y 
aparte de esto, la verdad es que es un informe bastante sencillo, sin grandes rasgos 
que destacar, a excepción de, como indica la sindicatura, pues, bueno... (tall de co-
municació) ...unos gastos de 3.700 euros que no estaban suficientemente justificados.

Pero para nosotros sí que es más importante quizás destacar, en cuanto a Con
vergencia Democrática... Bueno, nada más hablar de Convergencia ya lo asociamos 
automáticamente a corrupción, ¿no? Y en este caso sí que es destacable que a la fe
cha de finalización de la fiscalización de este informe todavía tuviera pendiente de 
aportar la documentación para recibir estas subvenciones. Sin embargo, sí que las 
recibió. Entonces, aquí quiero destacar que cuando Convergencia tiene temas pen
dientes las subvenciones sí que las recibe, pero a la hora de resolver sus asuntos judi
ciales decide declararse en concurso.

En el año 2008, Ciutadans ya solicitó que se resarcieran los daños que habían 
ocasionado las comisiones ilegales recibidas por Convergencia por importe de 6,6 
millones de euros procedentes del Palau, que fueran destinadas a..., por ejemplo es
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tas subvenciones electorales que fueran destinadas a resarcir parte del daño patri
monial que habían ocasionado estas comisiones ilegales. 

En cualquier caso ya les digo que, bueno, es un informe creo que de los más sen
cillos que hemos podido ver en esta sindicatura, sin grandes irregularidades. Y ape
nas una pregunta quería lanzarle al síndico, aunque igual me pueda contestar que es 
tema más estatal, pero sí que se hace una recomendación en la que mencionan que 
los conceptos de imputación y justificación de los gastos electorales incluidos en el 
artícu lo 130 de la LOREG... Es una observación que ya se ha incluido en otros infor
mes, como que no quedan suficientemente detallados este tipo de gastos electorales. 
¿Cree la sindicatura que es necesario modificar la normativa electoral y de financia
ción de partidos políticos, o bien se podría hacer a través de otra normativa quizás 
más auto nómica o demás que pudiera evitar que esta observación, esta recomenda
ción, se repitiera en los sucesivos informes y quizás que ayudara más a aclarar a los 
partidos políticos para poder justificar este tipo de gastos?

Sin más, muchas gracias por la atención.

El president

Gracias, diputada Maialen Fernández. A continuació té la paraula Òscar Ordeig, 
en representació del Grup Parlamentari PSC i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Bé; gràcies, president; gràcies, síndic. No ens allargarem gaire, perquè jo crec 
que l’informe és molt clar. Diu que tot és correcte. 

Els imports de les subvencions són molt petits, eh?, comparat amb altres infor
mes que veiem aquí habitualment, i només recordar allò, per alguns comentaris que 
s’han fet: la nova llei que vam aprovar al Parlament, la Llei del règim especial de 
l’Aran, sí que donava un termini de temps per tal de presentar una proposta de nou 
sistema electoral per a l’Aran, per tal d’intentar adequar millor la proporcionalitat 
del vot i la representativitat de les eleccions. 

En tot cas, quan diem que es van alternant en el poder... Home, Unitat d’Aran, 
mai, en quaranta anys de democràcia, havia tret els resultats que s’han tret aquesta 
vegada. Per tant, jo crec que... I de fet s’havien presentat moltes llistes electorals. Per 
tant, sí que és cert és un sistema electoral que requereix una revisió, però també és 
cert que és un sistema electoral també molt adaptat amb terçons, eh?, per tant, com 
unes circumscripcions, molt adaptat al territori de l’Aran, que a més a més té, bé, 
les seves particularitats. 

En tot cas, com ha dit el síndic, en aquest no s’analitza la comptabilitat ordinà
ria dels partits, i el que s’ha analitzat és correcte, està bé. I, per tant, nosaltres crec 
que donem el vistiplau de l’informe i amb les recomanacions, que seria que tot està 
bé, eh?

Moltes gràcies.

El president

Doncs moltes gràcies, diputat Òscar Ordeig. A continuació, té la paraula Conchi 
Abellán, la diputada Conchi Abellán, en representació del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. 

Concepción Abellán Carretero

Sí, el mismo. Muchas gracias. Bueno la primera, la buena noticia de este informe 
es que todas las fuerzas políticas, según dicho informe, cumplen con la legislación 
vigente. Pero estamos ante una historia por todas conocida, que es el gasto electoral. 
La ley electoral se cumple, pues realmente se imputan los gastos que tocan en cam
paña, lo que toca especialmente todo aquello subvencionable con el dinero de todas. 

En cualquier caso, en su opinión, síndic, ¿una ley electoral catalana ayudaría a 
poner luz y taquígrafos en este asunto? ¿Cree que la legislación estatal es suficiente?

Gracias.
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El president

Doncs moltes gràcies per la seva brevetat. A continuació, té la paraula en repre
sentació del Grup Republicà, Francesc Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. Agrair un cop més la feina feta pel síndic i per la sin
dicatura en general. 

Poc a dir. Del que ja s’ha dit, vull dir, poc a afegir. Ja ens agradaria que tots els 
informes sortissin tan bé, i al cap i a la fi el que es diu és que les coses s’han fet bé 
i que, per tant, no hi ha gran cosa. Òbviament, sí que es fan unes quantes obser
vacions, que crec que són menors. I res més. Vull dir, acostumats als informes de 
fiscalització amb els volums econòmics que estem acostumats i a vegades a que les 
coses no es fan prou bé, ja ens agradaria que sortissin tots els informes així de bé. 

Per tant, moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Viaplana. A continuació, en representació del Grup de Junts per 
Catalunya, té la paraula Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, president. M’afegeixo com sempre a tornar a agrair la feina de la 
sindicatura. 

Bé, no cal afegir res més perquè és un informe pràcticament incolor. Per tant, no 
hi hauria d’haver res. Sí que en tot cas mencionar la diputada Fernández, de Ciudada
nos, que..., no ho sé, sembla que no els agradi que hi hagin informes que surtin cor
rectes, perquè ja ha hagut de fer una falca bastant política que era innecessària i que 
no tenia res a veure amb el que estem discutint avui. Per tant, no cal.

Res més, moltes gràcies.

El president

Doncs moltes gràcies també a la diputada Elena Fort. Ara tornem a donar la pa
raula al síndic major, Jaume Amat, perquè respongui a les poquetes qüestions que 
s’han suscitat.

El síndic major

Molt bé, moltes gràcies. De manera molt breu. 
Respecte a les recomanacions que hi ha en aquest informe, són iguals o similars 

a les que fem en altres informes quan no estem fiscalitzant despeses electorals. I es 
refereixen sobretot a que demanem una actualització d’alguns conceptes que ja fa 
molt temps que s’utilitzen i que ja probablement s’han d’actualitzar, però aquestes 
recomanacions també les fa el Tribunal de Cuentas respecte a la llei orgànica, a la 
LOREG. És a dir, que si és amb una llei o és amb l’altra ja no depèn de nosaltres, 
però les recomanacions tant serien vàlides en un lloc com en l’altre.

I respecte a que si una llei electoral catalana seria millor o pitjor o igual, depèn 
de vostès, depèn dels legisladors. Una llei catalana electoral podria ser millor si la 
fan bé, si la fan correcta i la fan... El que és segur és que seria més propera, i ales
hores com a tal probablement podria ser més interessant. Però depèn del legislador, 
no de... Nosaltres aquí poca cosa podem dir. És a dir, sí que és cert que equivaldria 
la mateixa recomanació que fem habitualment, perquè el que sí que s’hauria de fer 
és anar actualitzant..., perquè els conceptes de despesa electoral que actualment uti
litzeu o utilitzen els partits, les coalicions, són bastant diferents als que encara són 
vàlids en la llei actual, que quan estem parlant de tanques publicitàries i que quan 
estem parlant d’anuncis radiofònics, doncs, avui en dia, com tots sabeu..., són te
mes que estan superats i que aleshores probablement..., probablement no, segur que 
requeririen una actualització i una anàlisi diferent. Però ho torno a dir: si la llei és 
millor o pitjor depèn –i no dubto d’aquest Parlament– de la capacitat del legislador, 
de ferla millor o ferla pitjor.
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Re més. Això, perquè com han dit els diferents grups, és un informe curt on, a 
més, el que diem és que han fet la feina, és a dir, han complert. És a dir... (Per raons 
tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’orador.)

El president

Doncs moltes gràcies. Ara ja hem acabat els cinc informes que teníem pendents 
i... (Maialen Fernández Cabezas demana per parlar.) Sí?

Maialen Fernández Cabezas

Presidente, perdón. Dos segundos, si me permite, por alusiones. Dos segundos, 
nada más.

El president

Adelante.

Maialen Fernández Cabezas

Le agradezco al síndic, como siempre, las explicaciones, y a la diputada Elena, de 
Junts per Catalunya, le agradezco que se haya dirigido a mí, pero no es el objeto de esta 
comisión, que no es una interpelación. En cualquier caso, comprendo que cada vez que 
hablamos de corrupción el partido de Junts per Catalunya se sienta aludido. 

Nada más, muchas gracias.

El president

Doncs, com deia, hem acabat els informes i ara agraïm la presència i lògicament 
la informació que ens han proporcionat els síndics. I ells s’acomiadaran i nosaltres 
continuarem amb les PRs, les propostes de PRs que tenim davant i les propostes que 
tenim encara en l’ordre del dia. 

(Algú diu: «Moltes gràcies i els síndics ens acomiadem i els deixem seguir treba-
llant.» Alguns diputats s’acomiaden dels síndics.)

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre les subvencions 
i els ajuts del Departament d’Educació corresponents als exercicis 
del 2016 al 2019

253-00006/12

Com deia, ara nosaltres tenim al davant tota una sèrie de propostes i el que farem, 
a més de la presentació per part del grup proponent..., el grup que vulgui posicio
narse demanarà la paraula per posicionarse i, en tot cas, després les votacions les fa
rem preguntant a cada grup quina és la seva posició i contestarà..., diguemne, que el 
sentit del vot el dirà el diputat que és portaveu. No cal que sigui cada un de vosaltres. 
No obstant, si algú de vosaltres vol expressar una posició diferent a la que expressa 
el diputat que és portaveu, doncs, també demana la paraula i jo l’hi donaré. D’acord?

Doncs, anem al punt 6 de l’ordre del dia. Tenim al davant la Proposta de reso
lució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fisca
lització sobre les subvencions i els ajuts del Departament d’Educació corresponents 
als exercicis 2016 al 2019. I presenta la proposta, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, la diputada María Valle.

Maialen Fernández Cabezas

Antonio, perdona. (Pausa.) Esta la presento yo, si no hay inconveniente. 

El president

No, pues adelante; adelante, Maialen.

Maialen Fernández Cabezas

Un mínimo comentario para explicar por qué lo solicitamos. El último informe 
que se hizo por parte de la sindicatura era del año 2015 y ahora queremos actualizar 
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las subvenciones y las ayudas que recibe el Departamento de Educación. Lo había
mos pedido en el año 2019 y, bueno, pues, incluimos desde el 2016 al 2019. 

Creo que es muy necesario saber realmente dónde van destinados los recursos 
y las ayudas públicas y, bueno, es fundamental saber los centros educativos a qué 
se dedican en lugar de, por ejemplo, pues, hacer encuestas independentistas, que no 
tienen nada que ver con los centros educativos y su función. 

Nada más. Muchas gracias.

El president

Algun altre grup vol posicionarse sobre aquest tema?

Elena Fort i Cisneros

President, em permet?

El president

Sí.

Elena Fort i Cisneros

Jo només una posició, no en aquest punt, sinó genèrica amb relació a totes les 
propostes de resolució d’encàrrecs d’informes. 

Simplement, manifestar que entenem que aquesta comissió i la sindicatura no 
són una forma de buscar informes sense massa sentit i demanar un totum revolutum. 
No ho dic en aquest cas en concret, sinó que sí que ho dic per tot el contingut de les 
diferents propostes presentades. 

Per tant, sí que agrairíem una mica de prudència als grups a l’hora de demanar 
informes i intentar no col·lapsar la sindicatura, que ha d’estar per les raons que ha 
d’estar, i no segurament per entrar en coses que no caldrien i que realment no per
tocarien.

Moltes gràcies.

El president

Ha expressat la seva posició. No obstant, anirem discutint cada una de les pro
postes i si algun grup vol posicionarse... I si no és així, doncs, després de la breu...

Òscar Ordeig i Molist

President...

El president

Sí?

Òscar Ordeig i Molist

Jo em voldria... Sí, ens voldríem posicionar.

El president

Sí, doncs té la paraula. Digui. 

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president.

El president

Té la paraula el diputat Òscar Ordeig, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

D’acord, gràcies, president. No, només per també una reflexió de forma, que ja 
m’he esperat a ferla al primer punt, eh? I, per tant, ja utilitzo el meu torn d’interven
ció. Serveixi per a totes les propostes de resolució que hi han. 

El Grup de Ciutadans, evidentment, només faltaria, és lliure de presentar les 
propostes de resolució que vulgui. De fet, moltes són molt pertinents i, per tant, cap 
problema, no voldria pas que veiessin que qüestionem que les presentin. 
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El que sí que els demanaríem o la visió que tenim des del Grup Socialistes és 
que, si vostès tenen intenció d’aprovar les propostes de resolució, caldria que dis
criminessin, perquè n’han presentat moltes, i nosaltres creiem que ja hi ha una pla
nificació d’informes de la Sindicatura de Comptes; que si tots els grups n’hi posem 
quinze o vint a sobre, doncs, llavors serà impossible, eh? I això els mateixos síndics 
ho reconeixen, que llavors dificulta la seva tasca fer informes com aquest que ara 
discutirem, que és el del Departament d’Educació. Tot el capítol 4, de quatre anys, 
del Departament d’Ensenyament, si no especifiquem més quines subvencions –que 
em sembla bé analitzar les subvencions–..., doncs, són molts diners. I, per tant, no 
entenc massa bé, vejam, si és que hi ha un interès concret o no. O realment és fer 
l’informe perquè una altra vegada s’havia fet i aquest cop, doncs, creuen que s’ha 
de tornar a fer. 

Dic el mateix en els informes de les delegacions del Govern a l’estranger, de dir: 
«Escolti, jo, si fem un informe de les delegacions a l’estranger..., em sembla bé fer
ne un; el que no ens sembla bé és ferne set o vuit» –no sé quants n’han presentat–, 
llavors... Si no és que hi ha un informe en concret que hi hagin detectat una irregu
laritat. No sé si m’explico, eh? 

Per tant, nosaltres intentarem... A aquells informes que ens semblen més per
tinents hi donarem suport. No farem reflexió. Però a d’altres que no estan massa ben 
justificats o que potser tenen altres connotacions més polítiques i no concretes, no 
els podem donar suport, perquè és un error col·lapsar la Sindicatura de Comptes si 
tots portem aquí vint informes diferents, si no és que els justifiquen i diuen «doncs, 
miri, aquest creiem que és molt important perquè fa temps que no es fa» o «aquí 
hem detectat que hi ha irregularitats» o «el volum de contractació d’aquesta entitat 
concreta ho requereix», eh? 

Per tant, no sé si ens hem explicat, però aquest serà una mica..., a alguns d’aquests 
informes no els donarem suport, perquè és que no entenem massa bé per què es pre
senten, i llavors entenem que no..., la Sindicatura de Comptes, a més a més, no els 
podria fer correctament.

Gràcies.

El president

Bé, doncs, moltes gràcies. Jo crec que s’ha entès... (Veus de fons.) Sí?

Concepción Abellán Carretero

A mí también me gustaría poder hablar.

El president

Bé, doncs, té la paraula la diputada Conchi Abellán, del Grup Catalunya en 
Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Yo voy a ser breve, porque ya lo han dicho también los otros diputados de otros 
partidos políticos. 

Estoy muy en la línea también de lo que ha comentado Òscar, de parte del Par
tido Socialistes, por lo mismo, porque colapsamos, porque llenamos toda la agenda 
de muchos informes y al final la Sindicatura de Comptes tampoco va a poder dar..., 
a por todos. 

Sí que pediría..., hay una falta de concreción, sobre todo en este tema de Educa
ción, porque, bueno, pues va a haber un trabajo ingente y es importante saber hacia 
dónde se quiere llevar ese informe y no tirar muy hacia arriba. 

Y también, ya que estoy aquí en este turno, y ya no decirlo después, sobre el 
tema de las delegaciones, opino lo mismo: hacer muchísimos informes de una..., 
cada una..., juntarlas todas, sí que pediría al Grupo de Ciutadans; juntarlas todas y 
poder facilitar ese trabajo también a la Sindicatura de Comptes.

Gracias.
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Maialen Fernández Cabezas

Presidente, si me permite un inciso, para aclarar un poco al resto de diputados... 
En cuanto a Òscar y la diputada Abellán, efectivamente nosotros mejor que nadie, 

mi grupo, Ciutadans, conoce el trabajo que lleva la sindicatura, puesto que fuimos, 
junto con..., creo que fue el diputado Francesc Viaplana, los únicos que acudimos a 
la reunión que hizo la sindicatura en el Parlament para explicarnos su trabajo, un 
trabajo..., estaban invitados todos los grupos parlamentarios. O sea que conocemos 
perfectamente el tiempo que lleva realizar cada informe, que ya les adelanto que es 
aproximadamente de novecientas horas. 

El informe de Educación –aclaro, Òscar, aunque no te visualizo ahora en pan
talla–es el mismo que se vio en esta Comisión de Sindicatura creo que hace un año 
aproximadamente, que eran ayudas y subvenciones concedidas, pero del año 2015. 
O sea, no estamos pidiendo ahora un informe generalizado de ayudas y subvencio
nes porque nos caiga del cielo, sino, en base al último informe que ya hizo la sindi
catura y que analizamos exhaustivamente en esta comisión, que ahora se haga uno 
actualizado del año 2016 al 2019, exactamente igual que el que ya se hizo. Hay que 
recordar los informes que también se hacen en esta sindicatura. 

Todo lo que pedimos en esta comisión, en la Comisión de Sindicatura, que es la 
comisión que fiscaliza el sector público de Cataluña, con relación al comentario que 
ha hecho la diputada anterior, la señora Elena, de Junts per Catalunya, lógicamente 
es aquí donde se tiene que fiscalizar al sector público, y es lógicamente aquí donde 
tenemos que saber a qué se dedica el dinero de todos los catalanes. Si no se pide en 
esta comisión, ¿en qué otra comisión se va a solicitar? 

Entiendo que en algunas posiciones y en algunos partidos no sea cómodo que 
Ciutadans, pues, fiscalice el sector público y a dónde va el dinero de todos, que ya 
vemos que se derrocha en otras cosas que no son necesarias, pero es aquí donde se 
tiene que solicitar.

En cuanto a las delegaciones exteriores, mi compañera Susana, cuando interven
ga..., saben perfectamente que el dinero de estas delegaciones está yendo a otros la
res, entre ellos el Diplocat y Relaciones Exteriores, que no corresponden. Ella dará 
las pertinentes explicaciones de por qué se solicita. 

Nosotros en Ciutadans defendemos la máxima transparencia y fiscalización. Por 
eso pedimos los informes con cara y ojos.

Gracias.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Disculpa...

El president

Muchas gracias. 

Lluïsa Llop i Fernàndez

...president.

El president

Sí? (Pausa.) Vol la paraula?

Lluïsa Llop i Fernàndez

Sí, si us plau.

El president

Doncs té la paraula Lluïsa Llop, en representació del Grup Republicà.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Només per explicitar el posicionament del Grup Republicà tant en aquest punt 
com en la resta de punts fins al 17, que nosaltres entenem que evidentment que la 
Sindicatura de Comptes ha de realitzar aquesta feina de fiscalització del sector pú
blic de la Generalitat, només faltaria, però entenem que l’elecció dels informes i els 
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plans de treball de la mateixa sindicatura han d’estar fets amb criteris tècnics, amb 
criteris racionals i amb criteris objectius. Per tant, no entenem que els informes de 
la Sindicatura de Comptes es facin amb criteris polítics de persecució de determi
nats àmbits. 

Per tant, per això no hi donarem suport, perquè entenem que és per criteris d’ab
soluta oportunitat política; que s’acabarà col·lapsant la Sindicatura de Comptes, que 
per nosaltres és una eina absolutament imprescindible per poder fer realment aques
ta fiscalització de forma objectiva i transparent per a tota la ciutadania.

Gràcies.

El president

Bé; moltes gràcies. Jo crec que ja han parlat tots els grups. I ara, ja sense més di
lació, doncs, jo crec que podem passar a votar la proposta de resolució...

Elena Fort i Cisneros

President, em permet un moment? Seria en tot cas possible, donada l’hora que 
és i jo entenc que seria més viable, que totes les propostes d’encàrrec a Sindicatura 
de Comptes de les fiscalitzacions d’exteriors, que són simplement diferents ciutats, 
i com han manifestat altres grups..., entendríem que podrien votarse juntes. Es po
drien votar totes juntes?, hi hauria algun problema?

El president

Aviam, jo no hi tinc inconvenient sempre que també això ho vulgui el grup par
lamentari que les ha presentat. Millor dit, si es vol que es presentin juntes i es vol 
que es votin juntes, no hi ha d’haver inconvenient. Si no, tindran el dret de ferho de 
manera independent i de forma ràpida votarles, també, sigui amb el vot favorable 
o no favorable de la resta de grups, eh? Però jo crec que l’ordre del dia és el que és 
i només si el grup proposant decideix agruparles, doncs, es podran agrupar. És lo 
que puc dir. (Veus de fons.)

Doncs passem, si us plau, si us sembla bé, ja a la votació del sisè punt de l’ordre 
del dia, que és la proposta de resolució d’encàrrec a la sindicatura d’un informe de 
fiscalització de les subvencions i els ajuts al Departament d’Educació corresponents 
als exercicis del 2016 al 2019.

Aviam, per part dels portaveus..., si us plau, digueume, començant per Ciuta
dans, si són vots a favor, en contra o abstencions.

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

D’acord. Del Grup Socialistes... 

Òscar Ordeig i Molist

Abstenció.

El president

He dit Ciutadans, Socialistes. Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra. 

El president

En contra.
Per part de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president

I per Catalunya en Comú Podem?
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Concepción Abellán Carretero

Abstención.

El president

Abstenció. 
Doncs, en base a aquesta votació –6 vots a favor, que són els de Ciutadans; 10 

vots en contra, que són els de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 3 abs
tencions, que són les del Grup Socialistes i Catalunya en Comú Podem–, queda re
butjada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics

253-00007/12

Passem a la següent proposta de solució, que és d’encàrrec a la Sindicatura de 
Comptes d’un informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics, i que 
presenta el Grup de Ciutadans, i que presenta aquesta proposta Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, en este caso solicitamos el informe de fiscaliza
ción de esta empresa porque tampoco hemos visto anteriormente que se haya hecho 
por parte de la sindicatura ningún informe relativo a ella, y es una empresa que re
cibe fondos públicos.

En este caso, además, fue a raíz de conocer la noticia que se sesenta y cinco em
presas públicas no habían facilitado los datos a la Sindicatura de Cuentas y al Tri
bunal de Cuentas, y una de ellas..., entre ellas estaban empresas sanitarias que ahora 
están más en auge que nunca; una de ellas era precisamente esta empresa. De ahí 
que solicitáramos el informe, esta fiscalización.

Gracias.

El president

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció del president.)

Maialen Fernández Cabezas

El micro.

El president

Ah, sí, perdó; el micro, sí. Disculpeu. Deia que si algun grup vol manifestarse, 
doncs, que té l’oportunitat i que, si no, passarem directament a la seva votació. Pas
sem directament a la votació? (Pausa.) Crec que sí.

Doncs, aviam, vots a favor d’aquesta proposta?
Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Grup Republicà? 
(Algú diu: «Votem individualment o votem tots junts?»)

Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra.

El president

Voten tots junts, i és la portaveu la que diu la posició de tots, d’acord? Si hi 
ha algú que discrepa, doncs, m’ho pot dir i jo li donaria la paraula. (Algú diu: 
«D’acord.»)

Per tant, Grup Republicà, si us plau.
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Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra.

El president

Molt bé. Junts per Catalunya...

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president

Grup Socialistes...

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem...

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Doncs aquesta proposta queda rebutjada, perquè són 6, més 2, més 1... A favor 
n’hi ha 9, i en contra 10 vots. D’acord? Per tant, queda rebutjada.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a les subvencions atorgades 
per l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya

253-00008/12

Bé, passem a la següent proposta de resolució, que és d’encàrrec a la Sindica
tura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les subvencions atorgades 
a l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, i que presenta el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i ho fa, en aquest cas també, la diputada Maialen 
Fernández. 

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. En este caso, solicitamos este informe, que tampoco se ha rea
lizado por parte de la sindicatura; un informe de una empresa pública que en la última 
década..., algo más, desde el año 2009, ha recibido 53 millones de euros de dinero pú
blico. Se trata de Avançsa, que es la patrimonial de la Comforsa, y a raíz también de 
una noticia, que es cuando pedimos el informe, porque ya eran sucesivas ampliacio
nes de capital y sucesivas inyecciones de dinero..., a raíz de una noticia en septiembre 
del 2019 en la que le volvía a inyectar una cantidad de 4,5 millones de euros. 

De ahí que consideremos que es bueno que la sindicatura fiscalice esta empresa 
y las cantidades de dinero, si son realmente necesarias para ayudar a la superviven
cia de la misma.

Muchas gracias.

El president

Bé; moltes gràcies. Algun grup vol posicionarse? (Pausa.) Entenc que no i, per 
tant, passem directament a la seva votació. 

El Grup de Ciutadans, a favor?, en contra?, abstenció?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Grup Republicà. A favor, en contra o abstenció?
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Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra. 

El president

En contra. Grup de Junts per Catalunya, a favor?, en contra?, abstenció?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

Grup Socialistes, a favor?, en contra?

Òscar Ordeig i Molist

Abstenció.

El president

Perdó! També faltava l’abstenció. Tens raó. Gràcies.
Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

A favor. 
Doncs tenim 7 vots a favor; tenim 10 vots en contra i tenim 2 abstencions. 
Per tant, la proposta de resolució queda rebutjada.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a les subvencions rebudes 
per la Plataforma per la Llengua 

253-00009/12

Passem a la següent proposta de resolució, i és d’encàrrec a la Sindicatura de 
Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les subvencions rebudes per la Pla
taforma per la Llengua. Ha sigut presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
té la paraula, per defensarla, Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias. Bueno, creo que en este caso es más que obvio que pidamos la fiscali
zación de una plataforma que recibe casi 2 millones de euros, 1.860.000 euros de 
dinero público; más cuando se dedica a espiar en los colegios a nuestros alumnos, 
sin previa autorización de muchos centros educativos ni conocimiento de los direc
tores. Tal cantidad de dinero merece que sea fiscalizada y que se vea exactamente 
en qué se dedica ese dinero de todos los catalanes. 

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada. A continuació, algun grup vol posicionarse sobre aquest 
tema? (Pausa.) Sembla que no. Per tant, passem un altre cop directament a la seva 
votació. 

Vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

A favor. El Grup Republicà? 

Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra.
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El president

El Grup de Junts per Catalunya? 

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president

El Grup Socialistes? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem? 

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Bé, doncs queda també rebutjada per 9 vots a favor i 10 vots en contra.

Propostes de resolució acumulades relatives a encàrrecs 
a la Sindicatura de Comptes d’informes de fiscalització 
relatius a diverses delegacions del Govern a l’exterior 

253-00010/12, 253-00011/12, 253-00012/12, 253-00013/12, 253-00014/12 

i 253-00015/12

Passem a la Proposta de resolució d’encàrrec de la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a França. Té la paraula, 
per la seva defensa, Susana Beltrán; la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; gràcies, president. Si li sembla..., les defensaré totes juntes: els punts 10, 11, 
12, 13, 14 i 15.

El president

Molt bé. Es poden votar totes juntes també? Es podrien votar totes juntes –ho 
pregunto– si es defensen conjuntament? (Algú diu: «Per nosaltres, sí.») Tots els grups 
sí, i també per Ciutadans? O no? 

Susana Beltrán García

Sí, sí.

El president

Sí? Doncs, d’acord. Comenci la seva exposició, diputada Susana Beltrán, si us 
plau. 

Susana Beltrán García

Gracias, presidente. Hasta la fecha, las delegaciones del Gobierno en el exterior 
no han sido fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Son delegacio
nes del Govern, pero pagadas con el dinero de todos los catalanes. 

Los catalanes, todos, tienen derecho a saber en qué se utiliza el dinero con este 
tipo de delegaciones. Hubo un informe del Tribunal de Cuentas sobre las delegacio
nes en el exterior, pero llega hasta 2017, en donde..., en este informe, y voy a leer 
literal, se indica: «En ninguna de las delegaciones consta la existencia de presu
puestos de las diferentes actividades que estaba previsto realizar ni documentos que 
recojan los gastos asociados a las distintas actividades realizadas»; irregularidades, 
deficiencias, que yo, como diputada en la cámara catalana, en esta cámara, también 
he notado. Es decir, yo he pedido información en mi derecho de acceso a la infor
mación como diputada, y el Govern, sobre estas delegaciones, me ha dicho: «Son 
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documentos internos y, por tanto, no se los voy a dar.» O en otras ocasiones, me ha 
dicho: «Los documentos de las delegaciones no están informatizados y, por tanto, 
tampoco voy a poder darles esta información.» 

Yo creo que es importante que la Sindicatura de Cuentas haga un ejercicio in
dependiente sobre la fiscalización de estas delegaciones, que, como digo, nunca han 
sido fiscalizadas. El Tribunal de Cuentas que, ya digo, solo llegó hasta 2017, encon
tró vulneraciones sobre la Ley de transparencia, la ley de contratación pública, la 
Ley catalana de acción exterior, la ley nacional sobre acción exterior del Estado, y 
yo incluso añadiría que también ha habido vulneraciones del derecho de acceso a la 
información de los diputados, que es una vulneración del derecho de representación 
política.

Más de cuatro años, los delegados de estas delegaciones no han comparecido ante 
el Parlamento para dar explicaciones de su gestión. Ahora mismo, han cambiado al 
delegado de Suiza por otro delegado sin que los catalanes sepamos qué están ha
ciendo los delegados, qué están haciendo estas delegaciones. No basta con que haya 
un departamento que se llame «Departamento de Acción Exterior y de Transparen
cia». La transparencia no es solo un título, hay que demostrarlo, hay que probarlo. 
Y no basta con decir «somos muy transparentes», tal, sino que hay que escuchar y 
hay que atender a las peticiones de la oposición, que es la que realmente controla al 
Gobierno. 

Si, de verdad, el Gobierno catalán quiere hacer un ejercicio de transparencia ante 
todos los catalanes, debería prestarse a dicho control y debería prestarse a que una 
entidad como la Sindicatura de Cuentas de Cataluña fiscalice, por primera vez, la 
gestión, las actividades, sobre todo de los últimos años, de las delegaciones del Go
vern de Cataluña que, como digo, son sufragadas, financiadas, con el dinero de todos 
los catalanes, y todos los catalanes tienen derecho a saber qué se hace con su dinero. 

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada Susana Beltrán. Algun altre grup parlamentari vol po
sicionarse sobre aquests aspectes? (Pausa.) Sembla que no... 

Òscar Ordeig i Molist

Sí, president, sí.

El president

Ah, sí? Perdó, qui ets? 

Òscar Ordeig i Molist

Òscar Ordeig. 

El president 

Ah, Òscar Ordeig. Sí; doncs té la paraula el diputat Òscar Ordeig, en represen
tació del Grup Socialistes. 

Òscar Ordeig i Molist

No, només per dir..., com he comentat abans. Dic: «Totalment d’acord amb les re
flexions.» Totalment d’acord –amb alguns matisos, en algunes de les reflexions que 
s’han fet– que cal millorar amb la transparència, que a vegades potser no utilitzem 
els diners públics amb la finalitat que haurien d’anar, però ja ho hem dit. Si accepten 
que es pugui fer un informe de totes les delegacions, amb un sol informe, nosaltres 
hi votarem a favor. Si no, ens abstindrem, perquè ens sembla disparar a tot i llavors, 
bé, no..., perd segurament el sentit. 

Només era aquest aclariment, eh?

El president

Bé, entenc que, com que es votaran conjuntament, d’alguna manera seria un tot. 
És a dir, seria, doncs, un encàrrec general. No sé si, en aquest cas, té sentit o no per 
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vostè. És a dir, l’hi pregunto, només per aclarirho. Si finalment s’està posicionant 
de manera global, es votarà de manera global i no sé si, en aquest cas, com que es 
votarà de manera global vostè entén que sí o que no. En tot cas, ara ho veurem quan 
es posi a votació.

Concepción Abellán Carretero

Senyor president...

El president

Sí; la diputada Conchi Abellán també em demana la paraula. La té, si us plau.

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Igual que antes no he tomado turno de palabra, pero es que más o me
nos iba a decir lo mismo, sobre la situación de Plataforma per la Llengua, igual que 
esta, votamos a favor, pero sobre todo tiene que quedar muy claro que lo hacemos 
por transparencia; que, sobre todo, esclarecer cualquier tema en que se gasta el di
nero. Eso sí, que no se entienda como un «protestismo» o como un tema contrario, 
porque no es así. Transparencia máxima, pero no se intente hacer un signo político 
hacia un lado sobre esto, que es algo bastante importante. 

Entendemos que estas delegaciones tienen un papel importantísimo, generan 
transacciones, relaciones empresariales para dar a conocer la cultura catalana, pero 
a su vez también, pues, es importante que sobre todo la sindicatura pueda hacer su 
trabajo, pueda fiscalizar su cuenta de resultados y que pueda hacerlo de forma co
herente y bien, así que, si se junta todo el pack, si se junta todo, votaremos a favor. 

Gracias. 

El president

Doncs moltes gràcies, diputada.

Susana Beltrán García

President...

El president

Sí?

Susana Beltrán García

Per nosaltres no hi hauria problema que hi hagués un sol informe, on hi hagués 
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de les delegacions del Govern a l’exte
rior. Cap problema. La qüestió és que es faci.

El president

Doncs així ho votarem, eh? Així ho votarem ara. Com que s’ha fet tot l’informe 
de manera conjunta, ara ho votarem de manera conjunta. 

Per tant, si us sembla bé, ja passem a la votació.
I, per tant, el Grup de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

El Grup de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

A favor, sí. El Grup d’Esquerra Republicana?

Lluïsa Llop i Fernàndez

En contra. 
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El president

Si us plau, no sé si soc... En contra. El Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

El Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

Com que s’ha dit que es permet que es pugui fer tot amb un sol informe, hi vo
tarem a favor.

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Votaremos a favor. 

El president

D’acord. Doncs també aquestes propostes que es voten de manera conjunta són 
rebutjades per 9 vots a favor i 10 en contra, eh? Per tant, queden rebutjades. 

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a la contractació administrativa 
del Departament d’Interior corresponent als exercicis del 2015 al 2019 

253-00016/12

I ara, ja, passem per totes les propostes que tenien aquesta consideració de les 
delegacions a l’exterior i passem al punt número 16 de l’ordre del dia, que és la 
Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis
calització relatiu a la contractació administrativa del Departament d’Interior cor
responent als exercicis del 2015 al 2019. Per presentar la proposta, té la paraula la 
diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Nosotros pedimos el encargo de este informe del Departa
mento de Interior porque desde hace siete años no se fiscaliza. Consideramos que 
es necesario que se elabore un informe relativo a las contrataciones de este departa
mento y que se fiscalice al menos desde el año 2015 al 2019.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup vol posicionarse sobre aquest tema? (Pau-
sa.) No? Doncs directament passarem, per tant, a la seva votació. 

Vots. Quin és el vot de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

El vot del Grup d’Esquerra Republicana?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.

El president

Els vots de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 
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El president

Els vots del Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor. 

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Bé, doncs el resultat de la votació són 9 vots a favor i 10 en contra. Per tant, que
da rebutjada.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu als sistemes i procediments 
establerts pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
corresponent als exercicis del 2015 al 2019 

253-00017/12

Bé, passem a la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu als sistemes i procediments establerts pel Cen
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada corresponent a l’exercici del 2015 
al 2019. Presenta la proposta el Grup de Ciutadans i, en el seu nom, parlarà i la de
fensarà la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

En este caso, consideramos que este informe de fiscalización no solo tiene que 
ser hecho, sino que tiene que ser hecho de forma prioritaria. ¿El motivo? Pues es 
muy sencillo: lleva quince años sin ser fiscalizado, este organismo. Consideramos 
que ya está bien. Hemos esperado demasiado para que se fiscalice. Ya no es una 
cuestión de tiempo o de que haya otros informes encima de la mesa, que evidente
mente los hay. Quien tiene que tener el criterio es la Sindicatura de Cuentas, pero 
un organismo que lleva quince años sin ser fiscalizado, como es el Centro de Es
tudios Jurídicos y Formación Especializada, pues merece la prioridad de esta fis
calía.

El president

Moltes gràcies, diputada María Valle. Algun grup parlamentari vol posicionarse 
sobre aquest aspecte, aquest tema? (Pausa.) Sembla que no. 

Per tant, passarem altra vegada a la seva votació. 
Els vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

Els vots del Grup d’Esquerra?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.

El president

Els vots de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 
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El president

Els vots del Grup Parlamentari Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

Abstenció.

El president

I els vots del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Abstenció.

El president

Bé, doncs la votació són 6 vots a favor, 10 en contra i 3 abstencions. Per tant, la 
proposta queda rebutjada. 

Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni perquè 
exposi el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 

356-00317/12

Passem ara a la part de la sol·licitud de compareixença. Tenim la sol·licitud de 
compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió de la Sindica
tura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sin
dicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent als exercicis del període 20112014. És una proposta que 
fa el Grup Parlamentari Socialistes, i té la paraula, per la seva presentació, el dipu
tat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Moltes gràcies, president. Molt ràpid. Nosaltres demanem aquesta sol·licitud de 
compareixença arran de les conclusions d’aquest informe sobre la gestió del patri
moni, i que això venia arran de la crisi econòmica, les dificultats financeres i tota la 
previsió que es va fer de venda de patrimoni que llavors, quan no es va portar a ter
me..., i que hi va haver uns greus perjudicis pels interessos públics. Per tant, nosaltres 
el que demanem és que pugui venir aquí el director general de Patrimoni. 

Voldríem fer una petita esmena in voce, si m’ho permeten i no tenen incon
venient, i és que volíem dir, evidentment, que el director general de Patrimoni..., 
perquè expliqués del 2011 al 2014, que no és l’actual. Per tant, si els semblés bé, 
demanaríem que vingués el director de Patrimoni que tenia responsabilitats durant 
aquell període que és el que fiscalitza l’informe.

El lletrat

Senyor Ordeig, perdó. (Algú diu: «Un moment, un moment.») Això no pot ser. 
(Pausa.) Senyor Ordeig...

Òscar Ordeig i Molist

No pot ser? Doncs mantenim el redactat com estigui, i que faci una valoració de 
les recomanacions i que ens doni indicacions sobre si han esmenat..., o han fet algun 
tipus d’actuació en aquest sentit. Mantenim la proposta tal qual.

El president

D’acord. Doncs algun altre grup parlamentari vol prendre la paraula o vol posi
cionarse sobre aquest tema? (Pausa.) Sembla que no.

Per tant, passem a la votació. 
Grup de Ciutadans. Vots del Grup de Ciutadans?
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Maialen Fernández Cabezas

Siempre a favor de las comparecencias.

El president

De Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president

Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Bé, els vots a favor..., són també 9 vots a favor, 10 en contra. Per tant, queda re
butjada aquesta compareixença.

Propostes de compareixença acumulades del senyor Oriol Ponsatí, 
responsable de contractació pública i director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, relatives a la seva posició amb relació 
al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, 
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent 
a l’exercici del 2018
362-00008/12, 362-00009/12 i 362-00011/12

Passem a la Proposta de compareixença del senyor Oriol Ponsatí, director de 
la Institució de les Lletres Catalanes, davant de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes. Aques
ta proposta és presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i suposo 
que la presentarà la diputada Elena Forns.

Elena Fort i Cisneros

Fort. Gràcies, president.

El president

Fort, cert. 

Elena Fort i Cisneros

Seré breu. Nosaltres, com a grup parlamentari, hem demanat aquesta compa
reixença perquè entenem que, davant de la situació d’actualitat que es viu en aquest 
tema, és necessari que s’esclareixin tots els fets i tal com va fer la diputada Borràs 
ahir al Parlamento, doncs, venir a dir també des de la Institució tot el que se li pre
gunti. 

Tanmateix, aquí hi ha només una proposta. Aquesta compareixença 19 que hem 
proposat des de Junts per Catalunya té el mateix contingut que la número 20, que 
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ha presentat el Grup de Ciudadanos, i per tant en aquest sentit demanaríem que 
aquestes dos es tinguessin en compte i es votessin conjuntament. I també la número 
22. El Grup de Ciudadanos demana, en el punt 22, que aparegui el responsable de 
contractació de la Institució, i des del Departament de Cultura ens informen que el 
responsable de contractació és el mateix director; n’és el responsable últim, el senyor 
Oriol Ponsatí. Per tant, entenem que seria absurd que hagués de venir dues vegades 
en dos comissions diferents. Per tant, proposem votar la 19, 20 i 22 conjuntament, 
per tal que el senyor Ponsatí comparegués en la seva condició de director i en la seva 
condició de responsable de contractació de la Institució.

Moltes gràcies.

El president

Bé, a mi em sembla raonable el que ha dit. No sé el Grup de Ciutadans si vol po
sicionarse sobre aquest tema...

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, president. No, no hay inconveniente en que se junten ambas compare
cencias. Yo creo que está más que justificado. 

El president

Así, sería... les propostes del punt 19, del punt 20 i del punt 22, eh?

Elena Fort i Cisneros

Ahà!, correcte.

El president

Bé, algun grup vol posicionarse sobre aquest tema que tenim ara? (Pausa.) No 
hi ha cap grup? 

Doncs si us sembla bé, passem a la seva votació conjunta, d’aquests tres punts. 
Grup de Ciutadans? 

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez

A favor.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

A favor.

El president

Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Bé, doncs aquestes tres propostes que es voten conjuntament són aprovades per 
unanimitat.
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Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern 
de la Institució de les Lletres Catalanes perquè informi sobre la seva 
posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent 
a l’exercici del 2018 

362-00010/12

Passem, per tant, a la proposta de l’ordre del dia número 21, que és la proposta 
de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres 
Catalanes davant de la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi... Per
dó, aquesta..., no ho sé, aquesta no l’hem votat, la 21?

Elena Fort i Cisneros

No, no. És la que va abans. 

El president

Bé, doncs la llegeixo sencera. És que em semblava que era la mateixa que la... 
Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de 
les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè in
formi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fisca
lització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici 
del 2018. La presenta, aquesta proposta, el Grup de Ciutadans, i en el seu nom ho fa 
la diputada Maialen Fernández. 

Maialen Fernández Cabezas

Muy breve, presidente. Es con relación al mismo informe que acabamos de votar 
ahora mismo a favor, y queremos pedir también las explicaciones de dicho presiden
te, que nos pueda dar quizás una visión diferente y menos sesgada de la que pueda 
ocurrir con la señora Borrás.

El president

Algun altre grup vol posicionarse sobre aquest tema?

Elena Fort i Cisneros

Sí, president.

El president

Sí, Elena Font.

Elena Fort i Cisneros

Fort.

El president

Té la paraula la diputada Elena Font...

Elena Fort i Cisneros

No...

El president

...de Junts per Catalunya.

Elena Fort i Cisneros

Molt ràpidament. Només comentar..., això ja ho hem fet avinent personalment als 
grups polítics, però volia deixarho aquí clar per saber exactament què estem votant 
en aquesta petició. 

Simplement dir que la presidenta de la Institució que així exercia en l’any de l’in
forme era la senyora IsabelClara Simó, avui en dia morta. Per tant, la presidenta en 
aquest moments no hi pot comparèixer. Hauria de comparèixer la presidenta actual, 
que, més enllà de tenir unes tasques purament de representació i de gestió, no crec 
que pugui aportar massa més en el que ja podria aportar el director de la Institució. 
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Però en tot cas, aquí ho volia deixar clar perquè la que compareixeria no seria la 
que podria haver tingut coneixement dels fets que tenen contingut informatiu. 

Moltes gràcies.

El president

Em sembla que Maialen Fernández vol la paraula. Li cedeixo per aclarir tot 
aquest tema.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; un segundo, presidente, gracias. Efectivamente, señora Fort, la anterior presi
denta de la Institución está fallecida y no hemos pedido, lógicamente, su compare
cencia. Que en paz descanse. 

Pedimos la del actual presidente de la Institución.

Lluïsa Llop i Fernàndez

President, el Grup Republicà.

El president

Per part del Grup Republicà, vol parlar Lluïsa Llop, la diputada Lluïsa Llop, i té 
la paraula.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Res, només també per deixar constància que entenem que 
amb la compareixença del director de la Institució ja és més que suficient perquè vin
gui a donar les explicacions i que, per tant, no cal també convocar una figura segu
rament molt més institucional que no pas de gestió en el dia a dia, i per tant el Grup 
Republicà no hi donarem suport.

El president

Algun altre grup? (Pausa.) No? 
Doncs passem a la seva votació.
Vots del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president 

Vots del Grup Parlamentari d’Esquerra.

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.

El president

Vots del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president 

Grup Socialistes, quina és la seva posició? 

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Doncs aquesta proposta té 9 vots a favor i 10 en contra. Per tant, queda rebutjada. 
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Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 8/2019, 
9/2019 i 10/2019 

256-00028/12, 256-00029/12 i 256-00030/12

Bé, ara ja les propostes de compareixença ja les hem acabat. Ara es tractaria de 
fer votacions sobre propostes de resolució que vam veure en l’anterior, justament, 
comissió, i amb relació als informes de fiscalització de l’Agència Catalana de Tu
risme, amb relació al Consorci per a la Normalització Lingüística i amb relació a la 
contractació administrativa del Departament de Justícia. 

Ara farem una votació dels elements coincidents. No sé si teniu tot aquest tema, 
vosaltres; si és necessari que jo llegeixi quins són aquests punts o passem directa
ment a la votació. Jo crec que... Podem passar directament a la votació? (Pausa.) 
Sí? Bé. 

Doncs vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Vots del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

A favor.

El president

Vots del Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

A favor. 

El president 

Vots del Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor. 

El president 

I vots del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Doncs aquestes votacions..., aquesta part conjunta o coincident, queda aprovada 
per unanimitat.

Com que hem fet de tots els informes, entenc que tots tres punts..., o sigui, l’In
forme de fiscalització 8/2019, l’Informe de fiscalització 9/2019 i l’Informe de fiscalit
zació 10/2019... Teniu tots els grups la mateixa posició, oi que sí? (Pausa.) Sí? Doncs 
tots queden, per tant, aprovats per unanimitat. 

Ara passem a les votacions dels punts particulars de les propostes. 
I comencem per la votació de les propostes de resolució presentades pel Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Per tant, vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Vots del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.
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El president

Vots del Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra.

El president

Vots del Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

Vots del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor. 

El president

Doncs aquesta votació té 9 vots a favor i 10 en contra i, per tant, queda rebutjada.
Bé, amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre 

el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016, 
posem a votació les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, eh? I, per tant, demano també els vots de cada grup. 

Vots de Ciutadans?

Òscar Ordeig i Molist

President, president... 

El president

Sí?

Òscar Ordeig i Molist 

President, perdoni. Demanem votació separada dels punts 4 i 5.

El president

Quatre i cinc, d’acord. Doncs...

Òscar Ordeig i Molist

Bé, si vol, li dic tots els punts. Ja quan em doni la paraula ja... És que... Els 4 i 5 
i la resta. 

El lletrat

No, no, si us plau, no ho fem, si no, ens farem un embolic. Fem primer 2, 3 i 6, 
i després 4 i 5.

Òscar Ordeig i Molist

D’acord. Disculpi. 

El president

Ho farem així. Primer els punts 2, 3 i 6, eh?, i després, com bé s’ha dit, el 4 i el 5, 
que en demana la votació separada el Grup Socialistes. 

Per tant, vinga. Amb relació al 2, 3 i 6, vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

El Grup de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)



DSPC-C 504
12 de juny de 2020

Sessió 14 de la CSC  64

El president

Perdó. No ho he sentit. 

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

Del Grup Republicà?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 

El president

I el Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

I el Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Doncs aquests punts 2, 3 i 6 han tingut 9 vots a favor i 10 en contra i, per tant, 
són rebutjats. 

Ara passem a la votació dels punts 4 i 5.
Vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor.

El president

Vots d’Esquerra Republicana?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.

El president

Vots de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

Vot del Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

Abstenció. 

El president

I vots del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Abstención. 

El president

Bé, aquests punts han obtingut 6 vots a favor, 10 en contra i 3 abstencions. Per 
tant queden rebutjats.

Bé, ara anem al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre 
la contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016.
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Votarem, eh? Posem a votació les propostes de resolució presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i té..., en els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Es poden votar 
conjuntament?

Òscar Ordeig i Molist

No, president. Demanem votació separada del punt 3.

El president

El punt 3. Bé, doncs votem aquest punt en primer lloc, eh? Votem aquest punt i 
després la resta. 

Bé, amb relació al punt 3, vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

Vots d’Esquerra Republicana?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra. 

El president

Vots de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

Vots del Grup Socialistes?

Òscar Ordeig i Molist

Abstenció.

El president

Abstenció. Vots del Grup Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

Abstención. 

El president

Aquest punt, el número 3, ha obtingut 6 vots a favor, 10 vots en contra i 3 absten
cions. Per tant, queda rebutjat.

Ara passem, conjuntament, a votar els punts 2, 4, 5, 6, 7 i 8. 
Vots de Ciutadans?

Maialen Fernández Cabezas

A favor. 

El president

D’Esquerra Republicana?

Lluïsa Llop i Fernàndez 

En contra.

El president

De Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

En contra. 

El president

I Socialistes?, del Grup Socialistes?
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Òscar Ordeig i Molist

A favor.

El president

Del Grup de Catalunya en Comú Podem?

Concepción Abellán Carretero

A favor.

El president

Bé, aquests punts han obtingut un resultat favorable de 9 vots en contra de 10 
vots. Per tant, queden també rebutjats.

Hem acabat tot el tema... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Continuem. Volia dir que 
ja hem acabat totes les votacions; hem acabat tots els punts de l’ordre del dia i jo, 
doncs, només he de dirlos el següent, que els informes que s’han presentat preci
sament avui, eh?, que s’han presentat avui..., hi ha temps fins al dia 30 de juny per 
presentar PRs en relació amb aquests.

I només acabar agraint, en aquesta situació especial, la col·laboració que sempre 
trobo amb vosaltres, però especialment avui, eh? Res més. 

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia.
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