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Sessió 4.1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a dos quarts de deu 
del matí i tres minuts. Presideix Oriol Amat i Salas, acompanyat de la vicepresidenta, María 
José García Cuevas, i de la secretària, Adriana Delgado i Herreros. Assisteix la Mesa la lle-
trada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, Carmina Cas-
tellví i Vallverdú, Marc Sanglas i Alcantarilla, Maria Senserrich i Guitart, Anna Simó i Castelló, 
Marc Solsona i Aixalà i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa 
Cerrato, Lorena Roldán Suárez, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel 
G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; Espe-
ranza García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat 
i Reyero; els síndics Emma Balseiro Carreiras, Andreu Morillas Antolín, Jordi Pons i Novell, 
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Miquel Salazar Canalda i Maria Àngels Servat i Pàmies, 
acompanyats del secretari general, Manel Rodríguez i Tió; el director general de la Fundació 
Orfeó Català - Palau de la Música, Joan Oller Cuartero, i el gerent del Consorci del Palau de 
la Música Catalana, Joan Vallvé Ribera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 

257-00001/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació de l’in-
forme sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya (compte general: BOPC 14, 3).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital 
públic a Spanair (tram. 256-00055/10). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 612, 19).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge, corresponent al 2013 (tram. 256-00056/10). Síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 625, 9).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobre-
gat, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00058/10). Síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Debat de l’informe.

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de 
la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013 (tram. 256-00060/10). Síndic major 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 3, 6).

5.1. Compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música Catalana da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent 
al període 2010-2013 (tram. 363-00001/11). Comissió de la Sindicatura de Comptes. Subs-
tanciació.

El president

S’obre la sessió.
Bon dia. Abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució per a 

aquesta sessió?

Roger Torrent i Ramió

Sí, president. Per part del nostre grup, el diputat Marc Sanglas substituiria la diputa-
da Teresa Vallverdú.

El president

Molt bé. (Veus de fons.) La Marta Pascal.

Roger Torrent i Ramió

La Marta Pascal, sí. Gràcies.

El president

D’acord, gràcies.
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2013

257-00001/11

Bé, abans de començar, simplement els volia recordar que avui tenim una sessió 
amb quatre informes, més, al final, una compareixença, i, al mateix temps, a les tres de 
la tarda una bona part dels diputats tenen comissions. Per tant, està tot programat per 
acabar abans de les dues.

Però, perquè això sigui així, hem de cenyir-nos als temps acordats. I el que es va 
acordar és que cada grup, quan intervingués, tindria cinc minuts, eh? (Pausa.) Quan 
facin les intervencions, demanem als grups que les facin de cinc minuts. Quan estiguin 
a punt de fer els cinc minuts, els avisarem perquè vagin acabant, en cas que no hagin 
acabat, eh?

Bé, aleshores, començarem amb el punt 1, que és el procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2013, que el presentarà el síndic major de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. I, sobre aquest punt, els volia recordar que vam 
acordar, atès que és un punt que s’ha de tractar en el Ple, que..., en aquest cas, com està 
previst, doncs, el síndic major, el senyor Jaume Amat, presentarà l’informe, i després, si 
no és que hi ha algun canvi, el que farem és ja passar al punt segon, eh? (Pausa.) Ales-
hores, té la paraula el síndic major, el senyor Jaume Amat.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Moltes gràcies, president. Com acaben de dir, de l’Informe 22/2014, relatiu al Comp-
te general de la Generalitat de l’exercici 2013, el que és el contingut de les observacions, 
seguint el Reglament d’aquesta cambra, es veurà en el debat del Ple corresponent. Ales-
hores, avui jo l’únic que faré serà una petita introducció del que és l’informe.

I començo dient això, que moltes vegades la gent es confon: això no és el compte 
general, això és l’informe del compte general. El compte general, el que el lliura és el 
Govern, que és qui tanca la liquidació del pressupost corresponent de cada any. I ens 
el lliura a nosaltres en el termini corresponent, que és el 31 de juliol de l’any següent 
en què es tanca l’exercici.

Aquí va la primera observació, que reiteradament diem: que la Llei de finances de 
Catalunya permet, a diferència de la gran majoria dels països, no lliurar el compte gene-
ral sencer, atès que el Govern de la Generalitat ens lliura el compte de l’Administració 
de la Generalitat, de les entitats autònomes de caràcter administratiu –del CatSalut, de 
l’ICS i de l’ICASS. Aleshores, és la sindicatura –que és la part aquesta, una mica es-
tranya–..., que és l’òrgan de control que a la vegada ha d’afegir, en aquest compte, els 
comptes corresponents d’entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer; 
de les empreses públiques; de les entitats de dret públic, i fins i tot de les quatre diputa-
cions provincials.

Això és un tema que..., és una de les observacions que reiterem cada any, atès que 
ens semblaria més clar, si és modifiqués la norma, que el Govern de la Generalitat ens 
lliurés el compte sencer, i que nosaltres ens dediquéssim únicament i exclusivament a 
fiscalitzar-lo, sense haver d’afegir, en el compte principal, els altres comptes que no ens 
dóna el Govern. Això, primera qüestió.

La segona: el compte es va aprovar en el Ple de la sindicatura del 6 d’octubre del 
2015. El 2013 és una pròrroga pressupostària que ha estat vigent durant tot l’exercici; 
això també és una diferència important a l’hora d’analitzar els resultats del compte. 
Com a manifestació o objectiu general del compte, el que l’informe defineix és que el 
resultat dels treballs de fiscalització realitzats permet manifestar que el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent a l’any 2013, elaborat per la Intervenció General de la 
Generalitat, s’ha presentat d’acord amb els principis i normes comptables i pressupos-
tàries que són d’aplicació, i que l’activitat econòmica i financera que reflecteix s’ha dut 
a terme d’acord amb el principi de legalitat. Els treballs de fiscalització, però, han estat 
afectats en els aspectes que es mostren a les observacions, que són aquelles trenta ob-
servacions que, com he dit abans, seran desenvolupades i explicades amb més detall en 
el moment que faci la intervenció d’aquest informe en el Ple.

Dit això, hi han unes recomanacions, al final, que també són reiteratives, en el sen-
tit que es manté l’advertiment, fet en exercicis anteriors, en el sentit que la sindicatura 
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constata la delicada situació financera de la Generalitat al tancament de l’exercici 2013  
a partir dels paràmetres presentats fiscalitzats –i això s’explica en l’informe– pel que fa a  
necessitats de finançament, romanent de tresoreria, fons propis negatius, elevat endeu-
tament financer i compromisos de despesa per a exercicis futurs.

Aquí acabo la petita introducció, perquè, ho torno a dir, el gruix de l’informe el po-
dré presentar en el Ple quan se’m convoqui.

El president

Moltes gràcies al síndic major.
D’acord amb l’article 182.4 del Reglament del Parlament, demano a la comissió si 

es considera que l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Compte ge-
neral de la Generalitat del 2013 és suficient perquè el Parlament s’hi pugui pronunciar. 
(Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs, la comissió considera que és suficient.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les 
aportacions de capital públic a Spanair

256-00055/10

Per tant, passem al debat del punt número 2 de l’ordre del dia, que és el procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a 
Span air. Presenta l’informe el síndic major, el senyor Jaume Amat.

El síndic major

Moltes gràcies, president. Aquest informe és la resposta o el treball fet arran de la 
resolució d’aquesta comissió..., la Resolució 232 de la desena legislatura, on se’ns dema-
nava que realitzéssim un informe de fiscalització relatiu a la gestió comptable i econò-
mica de les aportacions del capital públic a Spanair del 2009 ençà, i aquest és el resultat 
d’aquesta anàlisi d’aquesta fiscalització.

(L’exposició del síndic major és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

He de dir que, en paral·lel a la realització d’aquest informe, aquest mateix Parlament 
–i jo hi afegeixo, d’una manera un pèl sorprenent– també va aprovar una altra resolució, 
en una altra comissió, on s’aprovava la creació de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair, cosa que... Jo vaig preguntar a la presidència del Parlament que què 
fèiem, és a dir, perquè si hi havia una comissió que estava parlant d’una cosa i a nosal-
tres ens havien encarregat fer exactament el mateix..., si havíem d’aturar-nos, havíem 
de córrer més, havíem d’afegir-nos a la comissió... No se’ns va aclarir massa, i nosal-
tres vam seguir amb el treball fet i el vam lliurar poc abans que la comissió acabés el 
resultat de la feina. Aleshores, aquest informe el que intenta fer és definir exactament i 
 aclarir totes les xifres que es van moure en aquesta operació, sobretot les que..., espe-
cialment o específicament aquelles que surten de fons públics.

Aleshores, la metodologia de treball ha estat doble: per una banda, atès que hi han 
tres entitats que ja no existien quan es va començar a fer la investigació, el que hem fet 
és basar-nos sobretot en la informació que venia dels comptes retuts d’aquestes entitats. 
A la vegada s’ha fet una circularització, és a dir, s’ha arribat a totes les entitats que es-
taven en funcionament per intentar quadrar la informació d’una entitat: per exemple, en 
una operació doble de crèdit, el que ens deia l’entitat que rebia el crèdit amb l’entitat que 
donava el crèdit, per veure si coincidien, les dues xifres.

Aleshores, s’han anat analitzant totes les operacions que hi havia al darrere d’això, 
lògicament amb informació addicional que s’ha demanat quan ha sigut necessari, sobre-
tot del Departament d’Economia i Finances, però també de l’Ajuntament de Barcelona i 
d’altres entitats que disposaven d’aquesta informació. Amb tota aquesta informació..., la 
presentació de l’informe consta d’un apartat, d’un gruix que és l’explicació de totes les 
operacions de l’any 9 fins al final de l’operació Spanair, que és el 2012, de cada una de 
les vuit entitats que participen en aquesta operació. S’explica entitat per entitat, i alesho-
res el que es fa en les conclusions és fer un gràfic on es determinen totes les operacions 
any a any, que és això que tenim aquí dalt..., un moment... No sé si es veu bé; però, bé, 
ho tenen en l’informe.
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Jo diria que el que és important destacar aquí és, primer, que, com es veu, el tipus 
de moviments de fons és..., tenen orígens i tenen categories diferents; és a dir, per una 
banda, hi han aportacions de capital, i, per altra banda, hi han operacions de préstec. 
Dins dels préstecs, a més, n’hi han alguns que són préstecs participatius, és a dir que 
són préstecs amb una categoria semblant a la de capital, atès que no entren en el capi-
tal, però que d’alguna manera estan vinculats als fons de les entitats on arriben aquestes 
quantitats; alguns que són crèdits mercantils, que tenen un tractament diferent, i altres 
que són préstecs més clàssics, préstecs que poden ser tant de pòlissa de crèdit com un 
préstec a llarg termini.

Què vol dir, això? Vam creure que, amb tota aquesta divergència d’operacions, era 
molt difícil sumar, és a dir, perquè estaríem sumant operacions totalment diferents, atès 
que cada una d’aquestes operacions comporta un fet diferencial a nivell de tractament 
no només comptable, sinó fins i tot mercantil i fins i tot fiscal. Aleshores, el que vam de-
cidir que era més clar era explicar-les totes. És a dir, en aquests quadres, el que és fàcil 
de veure és el fet d’on surten originalment i on arriben, que és, al final, a Spanair.

Es veu, com he dit abans..., les de color blau són les aportacions de capital, i les de 
color verd són els préstecs. Si ho van veient, sí que hi han operacions encadenades, és 
a dir, operacions que al final arriben a Spanair com una operació de capital, però que 
per arribar aquí via IEASA, que és l’entitat que va agrupar totes les altres entitats..., els 
ha arribat o per un préstec de les empreses que participen a IEASA, que el préstec des-
prés l’ha convertit ella en operació de capital, o fins i tot algunes que són operacions de 
l’entitat d’origen, com podria ser el cas de Fira de Barcelona, que participa al final..., 
que també, d’alguna manera, està avalada amb operacions de l’Institut Català de Finan-
ces, que avala l’operació que arriba de Fira de Barcelona. És a dir, una a una, cada una 
d’aquestes operacions és el que, al final, fa que ho aportin.

Això és l’11. Si ens n’anem al 12, a l’últim any, aquí les operacions... Aquí hi ha un 
error, al final, a l’agenda, que..., no en el llibre, en l’informe està bé. El verd seguei-
xen sent operacions de préstec, i el vermell o taronja són altres operacions que s’expli-
quen a l’informe, que són operacions per retornar els 30 milions que SAS va deixar a 
 IEASA per poder participar en l’aportació de capital dels 80 milions inicials. És una 
operació complexa, atès que es divideix en tres trams diferents i cada tram té una natu-
ralesa diferent i un contingut diferent. Hem anat resseguint cada una d’aquestes opera-
cions, i, excepte algunes quantitats que no hem trobat, la majoria d’elles s’expliquen en 
l’informe, d’on surten i cap a on van.

Això també –i per acabar, perquè si anés explicant operació per operació hi esta-
ríem moltes hores– diria que també reflecteix..., intenten reflectir-se en l’informe totes 
aquelles operacions de préstec que s’han recuperat. És a dir, part dels préstecs s’han 
anat tornant, sobretot el que és la part de l’esquerra, és a dir, els préstecs que ICF havia 
donat als empresaris que, via Femcat, dins de Volcat i d’IEASA, participaven en l’ope-
ració. Aquests préstecs, que els van fer per fer la primera aportació de capital d’ells, han 
anat amortitzant-se a mesura que han passat els terminis; també algun préstec que venia 
d’operacions de Fira de Barcelona, que també, d’alguna manera..., o que estaven avala-
des per Fira de Barcelona, que la majoria també s’han anat amortitzant.

Això és el que es veu en l’últim annex, en els últims dos quadres de l’informe, on 
es determina la tipologia dels préstecs, el tipus –perquè també es vegi el cost d’aquests 
préstecs– en què es van tancar i com estan reflectits en el compte de les entitats. Aquells 
en què el compte va disminuint, vol dir que es van tornant, que es van amortitzant. 
Molts són préstecs a llarg termini, amb la qual cosa l’any 14 –que és quan vam tancar 
això– i el 15 n’hi havia una part que encara estava pendent d’amortitzar, perquè alguns 
s’amortitzaven fins al 2020, 2024, i aleshores això estava obert.

Res més, acabo aquí la meva explicació. Ho torno a dir, vàrem decidir que fer més 
recomanacions no tenia massa sentit, perquè ja l’operació estava tancada, i que les con-
clusions més clares eren poder ensenyar aquests gràfics, on d’alguna manera es veuen 
totes les operacions i es pot veure com van encadenades, és a dir, des de l’operació ori-
ginal, i com acaben totes, al final, a Spanair, que és qui ha rebut part d’aquests fons, i 
d’on surten.

Després, una altra cosa que també ens va, diguéssim, ratificar el nostre informe és 
que les al·legacions de totes les entitats, si les veuen..., excepte alguna petita dada que no 
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quadrava, la resta de les entitats ens confirmen que les dades que hi posem són les que 
tenen ells, o sigui que són les reals; és a dir que van confirmant, entitat per entitat, que es-
tan d’acord amb tota l’explicació que donem aquí.

Re més. Com sempre, estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, nota, 
etcètera.

El president

Moltes gràcies al síndic major. I ara, per exposar el posicionament, intervindran els 
diferents grups. Intervé, en primer lloc, per part del Grup de Ciutadans, el diputat Ser-
gio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Moltes gràcies, president. Gràcies, síndic, per la presentació de l’informe, per la  feina 
feta, que entenc que només cal veure aquest quadre per fer-se una idea de la complexitat 
que tenia tot això, perquè hi havia tot un entramat d’empreses participades públicament 
en les quals, al final, doncs, tot això responia a una operació que segurament tenia una 
inspiració més política que no pas tècnica. Les conclusions són aquests gràfics, i entenc 
que les hem de treure nosaltres; són conclusions polítiques, el que  n’hauríem de treure.

Sí que m’agradaria, doncs, fer una mica de reflexió sobre la qualitat de les polítiques 
públiques i de si els poders públics s’han de preocupar de reflotar una companyia aèria 
que havia fet fallida, i si això responia a alguna mena d’interès general o responia a un 
projecte ideològic.

Una de les coses que hem de lamentar és que aquí no s’hagin depurat responsabilitats 
polítiques. Ciutadans va impulsar en el seu moment una comissió d’investigació; però, 
bé, els partits que en aquells moments hi van participar..., des dels governs no van vo-
ler depurar responsabilitats polítiques: ni Partit Socialista, ni Esquerra Republicana, ni 
Convergència. I el problema de no depurar aquestes responsabilitats polítiques és que al 
final no es fiscalitzen degudament les polítiques públiques, i, per tant, doncs, no hi ha un  
aprenentatge que ens permeti millorar el funcionament de l’Administració. I potser és 
perquè hi ha hagut uns partits que han volgut amagar-se els errors els uns als altres en 
lloc de fer aquest exercici de revisió, no?, un exercici de revisió que sí que es dóna a al-
tres països, però que aquí malauradament no estem veient.

Nosaltres ja vam qüestionar l’operació des del primer moment. Vam impulsar, 
doncs, mocions per poder controlar tota la gestió que es feia d’això, la comissió d’in-
vestigació, i ens reiterarem en el que ja vam dir, que Spanair era un projecte ideològic, 
un ensomni que no tenia base tècnica, ni econòmica, ni legal. De fet, les companyies 
aèries..., no sembla que hi hagi un interès públic a promoure una companyia aèria par-
ticular, quan és un sector que està completament liberalitzat, i ja la mateixa Comissió 
Europea, doncs, en va qüestionar els ajuts per una qüestió de competència.

Alguns –potser s’han pensat que estan per sobre del bé i del mal, han volgut fer polí-
tiques d’alts vols i han estat levitant, eh?, no han tocat una mica de peus a terra– es cre-
uen aquests ensomnis que els persegueixen, però el problema de tot això és que al final 
Spanair va mobilitzar més de 250 milions d’euros de diners públics, entre aportacions 
de capitals i préstecs. Uns diners que, perquè ens fem una idea de la xifra, són més de 
la meitat del pressupost anual que té la Generalitat en recerca, investigació i desenvolu-
pament. Van tirar unes grans quantitats de diners públics a les escombraries i no es van 
depurar aquestes responsabilitats polítiques, com deia.

Llavors, voldria fer una petició aquí, al conjunt dels grups, que seria que es depurin 
les responsabilitats polítiques i que aquells que en van tenir la responsabilitat expliquin 
als ciutadans per què van llençar aquests diners quan hi han una sèrie de situacions de 
desocupació, de gent que té feines precàries, de desnonaments, d’ajuts a la dependència 
que no arriben..., doncs, que ho expliquin. I al Govern, demanar-li, eh?, com que partici-
pa d’aquests ensomnis, que abandoni aquests ensomnis, aquestes Ítaques, perquè, al fi-
nal, això del «nou país» recorda una mica al país de Nunca Jamás, eh?, a allò del país de 
Peter Pan, en el qual no es vol assumir la responsabilitat del món dels adults i tot queda 
en això, en l’esforç de la voluntat i poc més.

Sí que li volia dir, com a pregunta, què n’opina, a nivell de gestió..., si, amb tots 
aquests entramats, no s’hauria de simplificar el funcionament de l’Administració;  
si aquest entramat tan complex no amaga, en el fons, doncs, una voluntat de dificul-
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tar el control polític. I després, clar, l’informe està bé, perquè veiem que l’any 2011 
 CIMALSA deteriora el seu balanç perquè considera que no és possible, la recuperació 
de la inversió, i, en canvi, quatre dies abans que fes fallida l’empresa de manera definiti-
va encara es van mobilitzar 10 milions d’euros per part d’Avançsa a aquesta companyia.

Res més. Agrair-li un altre cop l’informe, i ho deixo aquí.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Socialista, té la paraula el diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Agraïment al síndic major per l’exposició, saludar tot el seu 
equip de la sindicatura. Situaríem..., com que s’ha parlat molt del tema..., ahir teníem, 
precisament, una compareixença també per parlar del caos de Vueling, que afecta..., i 
també hi va sortir el projecte de Spanair, en alguns moments; per tant, això ve de lluny.

Jo només faria tres valoracions, una mica sobretot per situar quina ha de ser la que 
avui ens toca aquí, eh? Hi ha una valoració primera que és sobre si els procediments 
administratius en totes les adjudicacions i les participacions públiques es van fer cor-
rectament, es van fer seguint el procediment que marca la norma. Jo crec que aquí hi ha 
un paràgraf molt explícit que diu, doncs, que els òrgans de Govern van prendre les deci-
sions correctament en totes les operacions, deixant de banda altres consideracions, tan o 
més importants, però que segurament són més valoratives i no tan descriptives com ho 
és aquest informe. Aquest informe és molt descriptiu: quin import i en quins conceptes i 
quines entitats han subvencionat el projecte, i amb quin procediment ho han fet.

Hi ha una altra valoració que és si el projecte empresarial era viable, que crec que 
això no toca aquí, perquè sobretot va sortir a la comissió d’investigació. El projecte em-
presarial semblava que podia ser viable; al final s’ha demostrat que no ho era.

I una tercera valoració sobre si les administracions públiques –que aquí també s’està 
dient que no sé fins a quin punt el síndic ens ha de dir això– han d’impulsar projectes em-
presarials que impulsin l’economia o projectes empresarials..., aerolínies, en aquest cas.

Jo crec que, primer, és innegable que el procediment administratiu ha de ser correcte,  
i s’ha de mirar que no hi hagi hagut malversació i que els diners públics s’hagin utilitzat 
per a allò que es va dir i per a aquells informes que es van fer. I, llavors, la resta és, tots 
plegats, veure –cada un que decideixi en base a la seva ideologia– si creu que les admi-
nistracions públiques han d’impulsar projectes empresarials. Nosaltres creiem que sí.

D’altra banda, a tots, evidentment, se’ns escapa si la quantitat total dels diners que 
s’hi han invertit, amb ajudes directes o indirectes, és massa o és poca. I, evidentment, 
no se’ns escapa que, al llarg de la història i arreu dels països del món, la participació 
pública en aerolínies importants –i algunes, les més importants del país–..., ha estat 
una norma al llarg dels anys. Per tant, tot país que ha volgut tenir una economia potent, 
doncs, evidentment, ha invertit en una aerolínia..., bé, «tot país» o la major part dels paï-
sos. Una altra cosa és que, evidentment, estem en un moment que el sector està liberalit-
zat, i, per tant, cal vigilar molt bé com es fa, això.

Per tant, que les administracions públiques han d’invertir en l’economia del país? Sí. 
Que han d’invertir en infraestructures bàsiques? Sí. Que han d’intentar que la logística, 
llavors, o que els operadors que hi hagin siguin competitius? Sí. Que ens podíem haver 
estalviat molts dels problemes que estem tenint precisament aquests dies a l’aeroport 
del Prat i millorar –alguns estudis diuen que un bon hub o un bon aeroport suposa un 
increment de l’economia del 3 per cent–...? Sí. Evidentment que alguna cosa no s’ha fet 
bé, alguna cosa ha fallat? Evidentment, també, eh? Per tant, nosaltres, remetre’ns a les 
valoracions més polítiques i de sobre si el pla de viabilitat era acurat o no era acurat; i 
sobre si les administracions públiques han d’impulsar aquest tipus de projectes..., co-
missió d’investigació.

Per l’altra, jo només..., el que sí que li volia dir és que, evidentment, està molt bé, 
l’esquema que han fet dels tres anys: del 2009, 2010, 2011, els esquemes..., no, i 2012 
–perdó. Potser sí que estaria bé haver fet una refosa, també; fer una mica de valoració 
d’algunes de les conclusions de la comissió d’investigació per veure quines coses de la 
comissió d’investigació la sindicatura no les veu clares, sobretot de temes no tan quali-
tatius, com he dit abans, sinó de tema de diners.
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I a nosaltres el que més ens preocupava sobretot és veure si..., que és el que entenc 
que aquest paràgraf resumeix, és a dir, vostès veuen que els diners que les administra-
cions han aportat per via de préstecs, per via de subvencions, s’han aportat correcta-
ment? Entenc que aquest paràgraf diu que sí. Per tant, tot i ser molts diners, tot i que 
puguem tenir dubtes sobre si tot s’ha fet molt bé, entenem que des del punt de vista de la 
sindicatura es veu que el procediment administratiu ha estat correcte, per dir-ho d’algu-
na manera. Aquesta és la mare dels ous –i perdonin l’expressió– de tot plegat, si aquests 
diners s’han utilitzat..., han anat allà on tocava. I, llavors, evidentment, busquem, si això 
és així..., o potser hauríem de veure qui era el responsable del projecte empresarial i de 
fer que aquest projecte fos viable, i com l’empresa va gestionar aquests diners, que això 
ja és un altre apartat, que precisament també ha donat molt de si.

Jo no m’allargo més. Gràcies pel treball, i, evidentment, estem a la seva disposició.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la 
diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Bé; gràcies, president. Per ser bastant breu, la lectura política que podem fer d’a-
quest informe és que la Generalitat va dedicar-se a fer de magnat, de magnat de l’avia-
ció, i va fer una tasca empresarial que ens ha costat, al final, entre somnis i deliris, 
211,25 milions d’euros als catalans.

Això vol dir una aposta per una política pública que té molt poc a veure –molt poc 
a veure– no només amb l’assumpció de responsabilitats, que és que destinar diners pú-
blics a una empresa que es dedica a la connexió aèria era una mala idea... Era una mala 
idea perquè sobretot es pretenia fer un hub de connexions internacionals a l’aeroport del 
Prat mitjançant aquesta empresa, Spanair, quan hi havien tantes empreses operadores 
de caràcter privat que no apostaven per aquesta connexió internacional; i no ho feien 
perquè era antieconòmic, perquè no tenia viabilitat econòmica. En canvi, la Generalitat 
va decidir que això era la seva aposta: «A manca d’un nou estat, tindrem una companya 
aèria pròpia.»

Ara bé, jo trobo a faltar alguna cosa –amb tot el respecte, eh?– respecte de les con-
clusions d’aquest informe, bàsicament perquè... És veritat que ens ha anat jo crec –com 
a mínim a mi– bastant bé el fet que hi hagin quadres amb les diferents aportacions d’en-
titats públiques o dependents o participades per la Generalitat i l’ajuntament que aporta-
ven diners a Spanair, però hi han coses que costen d’entendre.

Primera pregunta: 25,5 milions d’euros va aportar Fira de Barcelona a Spanair, i 
vostès, a l’informe, tot i que Fira de Barcelona és participada per l’ajuntament i la Ge-
neralitat –és a dir, fons públics–, no inclouen això com una aportació, una injecció di-
recta de diners públics a Spanair. Consideren vostès que això són fons propis, i jo vull 
que ens expliqui per què ho consideren així. Perquè, si una empresa és participada per la 
Generalitat i per l’Ajuntament de Barcelona, òbviament amb diners públics, com és pos-
sible que part del seu pressupost, injectat a una empresa com Spanair, no es consideri 
també públic? Si és una qüestió tècnica, si ens ho pot aclarir, li ho agrairíem.

Després, una altra qüestió: la comissió que es va fer aquí al Parlament va decidir 
fonamentalment una cosa que a vostès, clar, no els competeix, que és: tots els respon-
sables en aquell moment d’aquesta gestió econòmica i d’aquestes aportacions i d’aques-
tes injeccions de diners públics a l’empresa Spanair amb caràcter polític no hi tenien 
responsabilitats i no les havien d’assumir. Clar, això no és cosa seva, però a mi sí que 
m’agradaria que vostè ens digués, ja que no apareix a l’informe, si vostès consideren, 
igual que la comissió ho va considerar, que l’empresa Spanair, amb el funcionament 
que tenia, amb el risc creditici que tenia, amb la morositat que tenia, era viable econò-
micament; perquè aquí, a la comissió del Parlament, es va decidir, sorprenentment, que 
era viable econòmicament, i la fi d’aquesta empresa..., ja ho hem vist, com ha acabat, el 
concurs de creditors amb què ha acabat.

Jo només, per tancar, crec que seria important que, com a mínim, tot i que ja la si-
tuació està tancada, però encara amb afectacions directes a futurs pressupostos públics, 
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perquè està en una sentència «irrecorreguda» i en un concurs que ha quedat amb un 
deute enorme..., m’agradaria que ens contestés aquestes dues preguntes, si us plau.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, té la paraula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, senyor president. Bon dia, síndic major. Jo, d’entrada ja, amb una capta-
tio benevolentiae, li demano disculpes per tot allò que pugui dir que no sigui correcte 
d’acord amb la doctrina comptable o amb el que són les funcions pròpies de la sindica-
tura; és a dir, des d’una perspectiva política, intentaré exercir la funció de control que he 
de fer d’aquest informe, i en allò en què m’excedeixi o en què, diguem-ne, no arribi a on 
he d’arribar, doncs, disculpi’m, d’entrada.

Jo el primer que li volia preguntar i que m’ha sorprès de la lectura de l’informe és 
el Ple en què aquest informe s’aprova. És a dir, vostès ens fan arribar aquí al Parlament 
una certificació amb el contingut d’aquest informe, en què es diu que al Ple del 5 i 6 
de maig hi van assistir únicament quatre dels set síndics que componen la sindicatura, 
concretament vostè, el senyor Pons, el senyor Puigdollers i la senyora Servat. D’entrada, 
m’agradaria que se’ns aclarís com és que, en el Ple de la sindicatura, la meitat dels sín-
dics directament ni hi compareixen, és a dir, si hi ha una raó, justificada o no, per què 
alguns dels nostres més alts funcionaris i més ben retribuïts de la nostra Administra-
ció directament ni posin els peus a les sessions plenàries, que entenc que es produeixen 
cada..., en un període determinat, i, per tant, que no entrin ni tan sols a formular opinió 
sobre el contingut dels informes, alguns d’ells tan importants com el que abordarem 
aquí.

En segon lloc, m’agradaria posar-li de manifest que nosaltres no compartim la con-
gruència de l’informe. És a dir, aquest informe s’encarrega per resolució al Parlament 
de Catalunya amb uns objectius i amb un contingut. Jo llegeixo, perquè jo no estava 
aquí llavors..., però jo llegeixo que vostès fan constar que és amb relació a la gestió 
–gestió– comptable i econòmica de les aportacions de capital públic. I quan llegeixo les 
conclusions, vostès l’única cosa que fan és dir que els acords que s’han adoptat, s’han 
adoptat per l’òrgan corresponent.

Personalment, entenc que això no és el que els demanava aquest Parlament de Ca-
talunya, que els demanava una fiscalització sobre la gestió econòmica, no sobre si els 
acords han estat adoptats per l’òrgan corresponent –que, diguem-ne, és quelcom que 
pressuposem: que, efectivament, la Generalitat, quan adopta acords, i, a més, per des-
emborsar capital d’aquestes magnituds..., ho fa l’organisme corresponent–, sinó que vos-
tès es mullessin amb relació a la gestió que s’ha fet amb relació a la qüestió de Spanair.

I vaig, d’alguna manera, a la qüestió de la gestió, a veure si podem aclarir alguna 
cosa en la fase de respostes, entenent que aquest informe no és més que l’epidermis de 
l’activitat de fiscalització que vostès han realitzat. En primer lloc, vostès fan constar, 
en la plana 10 del seu informe, sobre el projecte, que l’acord de la Generalitat amb els 
promotors –després li preguntaré sobre qui són aquests promotors, perquè la qüestió de 
l’anonimat..., jo crec que, quan es parla de milions d’euros, potser justificaria l’aixeca-
ment de l’anonimat i que tinguéssim clar, amb noms i cognoms, qui són aquests pro-
motors i qui són les persones físiques i jurídiques concretes que s’han beneficiat de les 
operacions i dels diners públics a què posa llum aquest informe–..., vostès deixen clar 
que els promotors i la Generalitat, quan acorden el tema de Spanair, van deixar clar que 
el risc corresponia als promotors. Vostès fan constar això, en l’informe. Jo el que li vull 
preguntar és: vist el que ha passat, vostè creu que el risc d’aquesta operació l’han as-
sumit els promotors, o l’hem assumit el conjunt dels catalans, i els promotors, precisa-
ment, han sortit clarament exonerats de cap tipus de...? (Veus de fons.) Bé, vol que pari, 
senyor president, o...?

El president

No, no; si un cas, si...
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Benet Salellas i Vilar

Faig tota la intervenció seguida?

El president

Sí, això mateix; sí, sí.

Benet Salellas i Vilar

Gràcies. Per tant, que em digui concretament si ho han assumit o no ho han assumit, 
els promotors.

Després, també volia preguntar-li sobre dues de les empreses que van rebre diner 
públic, dues de les empreses que no són públiques que reben el capital públic: concre-
tament, Volcat 2009, SL, i Catalana d’Iniciatives. Miri, Volcat 2009, SL, curiosament, 
és una empresa que es va constituir l’any 2009, i en l’activitat que vostès descriuen que 
tenia aquesta empresa, aquesta empresa..., era una activitat d’adquisició i tinença d’ac-
cions. M’agradaria que ens concretés exactament si vostè sap per què es va constituir 
aquesta empresa i amb quina finalitat. Fan constar, en l’informe, que estava conformada 
per una vintena d’empresaris catalans; ens pot dir qui són, aquests vint empresaris cata-
lans que conformaven aquesta empresa, que va rebre aquests milions d’euros a partir de 
la seva constitució? Casualment, una empresa que es constitueix en el mateix moment 
de desenvolupar aquesta activitat.

El mateix li vull dir amb relació a Catalana d’Iniciatives. Vostès desgranen, míni-
mament, alguns dels accionistes de Catalana d’Iniciatives. En el foli 26 ens parla de la 
CAM, ens parla de Telefònica, ens parla del Banc de Sabadell, i ens parla d’uns altres 
que configuren un 37,16 de les participacions d’aquesta societat. Ens pot aclarir, aquest 
37 per cent, a qui correspon? Qui són aquests «participadors» anònims que vostès no 
fan constar en el seu informe?

Més que re, perquè nosaltres puguem tenir una imatge global de qui són les per-
sones i les empreses, primer, que reben aquests diners públics sense assumir cap tipus 
de risc en aquell moment, i, després –i aquí ve la segona qüestió que jo li volia formu-
lar sobre l’entramat empresarial–, a vostè no li sembla que és com a mínim sospitós 
que la participació privada en el conjunt de l’empresa, d’alguna manera, instrumental, 
 IEASA, que s’utilitza per invertir a Spanair, sigui inicialment superior al 50 per cent? 
És a dir, si sumem les accions de Volcat i de Catalana d’Iniciatives, tenim inicialment 
un percentatge del 57 per cent, i, a mesura que van avançant els anys, la participació pri-
vada va disminuint, i, per tant, la participació pública va augmentant. A vostè no li ge-
nera..., no li sembla que era sospitós o que havia de ser sospitós que els inversors privats 
s’anessin retirant i que, en canvi, els inversors públics, cada vegada, com més s’enfonsa-
va l’empresa, hi anessin assumint més responsabilitats?

Li volia preguntar també si ens pot aclarir, amb relació al que es diu en el foli 33, 
el fet que el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar una operació de 107 
milions d’euros –107 milions d’euros– per cancel·lar un préstec de 56 milions d’euros. 
Em pot explicar per què un préstec de 56 milions d’euros requereix una operació de 107 
milions d’euros? Han investigat quines són les condicions d’aquest préstec? Ens pot dir 
quina és l’entitat bancària que va subscriure aquest préstec, i si aquesta entitat bancària 
no coincideix amb alguna de les entitats bancàries que participava a Catalana d’Inicia-
tives per aclarir, efectivament, que aquí no hi ha hagut cap tipus de conflicte d’interès, 
que no hi ha hagut cap mena de negoci bancari a partir del que és el frau de Spanair? 
En qualsevol cas, és normal que el Govern de Catalunya hagi d’assumir el pagament 
d’un préstec de 56 milions per valor de 107, i, per tant, pel doble, directament, supo-
sadament, no sé si del capital, d’interessos... És que tampoc es descriu, aquí, quin és el 
contingut d’aquesta operació.

I, per tant, li demano reformular les conclusions en aquest sentit perquè em digui 
si després d’aquest entramat empresarial amb participació d’actors tan diversos que van 
desapareixent progressivament, que són alguns d’ells entitats bancàries que no sabem si 
tenen interessos o no en l’abonament d’aquests crèdits que assumeix de forma tan gene-
rosa el Govern de la Generalitat..., si no estaríem davant del que... Sánchez Ulled, el fiscal 
anticorrupció, compareixent aquesta setmana en aquest Parlament, parlava d’una temp-
tació estructural permanent, o també deia, no?, que la nostra corrupció es fonamenta en 
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un capitalisme de connivència, en un capitalisme d’amiguets que tantes vegades hem de-
nunciat.

En definitiva, senyor Amat, no creu que, a la vista de tot el que diuen fins i tot vostès 
en el seu informe, mantenir com a conclusió que els acords han estat degudament adop-
tats és com a mínim insuficient?

Per tant, en aquest sentit, i més enllà del que... Bé, un cop vostè m’hagi contestat, 
li diré si considerem suficients les explicacions, i, per tant, si aprovem o no aprovem el 
contingut del seu informe.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. En tot cas, agrair al síndic les seves explicacions i la tasca que 
han fet, diguem-ne, especialment aquest quadre, que és molt indicatiu de com ha fun-
cionat aquesta operació.

Deixi’m que faci una prèvia. Jo diria..., escoltant les intervencions dels meus col·le-
gues, entenc que algú ha confós el que és una comissió d’investigació amb el que és una 
comissió de l’informe del síndic. Algunes de les qüestions que es formulen en aquesta 
taula, com han formulat alguns diputats que m’han precedit, són les que es van formu-
lar a la comissió d’investigació, que és el que pertocava en una comissió d’investigació: 
investigar si els recursos públics s’havien invertit de manera correcta.

En tot cas, jo em quedo amb la conclusió que s’emet a l’informe a la pàgina 33, que 
diu que els acords van ser adoptats pels òrgans legalment corresponents i recolzats pels 
òrgans de govern. Jo em quedo amb això. En definitiva, ja s’ha apuntat, i em sembla que 
no és objecte d’aquest informe.

Però, en tot cas, m’agradaria fer alguns aclariments, sobretot perquè quedi..., van 
sorgir ja en la comissió d’investigació i han sorgit cada vegada que s’ha abordat aquest 
tema de Spanair. Algú parlava d’un somni, o algú parlava de...: «No es poden fer apor-
tacions a una empresa des de l’àmbit públic», «No es poden fer aportacions a una em-
presa aeronàutica», «magnats de l’aviació»... És una operació política? Sí, evidentment 
que és una operació política.

És una operació política formulada, impulsada des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, conjuntament amb un conjunt d’entitats públiques –Ajuntament de Barcelo-
na–, entitats cíviques i socials, empresaris, en un intent de donar sortida a una situació, 
diguem-ne, que patim en aquest país, que és la manca d’inversions per part del Govern de 
l’Estat en l’aeroport. És així. Entén, aquest país –i de manera majoritària, perquè, en tot 
cas, hi havia un ampli conjunt de forces polítiques que donaven suport a aquesta opera-
ció–, que del que es tractava era, aprofitant la situació de Spanair, d’aportar i de disposar 
d’una companyia a l’aeroport de Barcelona, que tingués seu a l’aeroport de Barcelona, i 
que, des d’aquí, poguéssim construir un hub internacional, que és el que realment man-
ca, per trencar la política centralista que organitza el Govern de l’Estat amb els aeroports 
i que aconsegueix que l’aeroport de Barcelona sigui un aeroport de segona respecte a 
l’aeroport de Barajas i en el qual és impossible o és molt dificultós que hi hagin vols in-
ternacionals. Si no, només cal anar als vuitanta acords que té signats el Govern espanyol 
que diuen que l’aeroport de Barajas és preferencial, i que inclús prohibeixen a algunes 
companyies aèries que operin amb l’aeroport de Barcelona i han d’operar amb l’aeroport 
de Madrid.

Sí, això és una operació política..., política o econòmica, en un intent de trencar 
l’aïllament al qual ens vol sotmetre l’Estat espanyol. I sí, hi han aportacions públiques, 
però, senyora García, no ens pot dir que no pot haver-hi aportacions públiques quan el 
Govern espanyol aporta 2.000 milions d’euros a Iberia per reflotar-la. (Veus de fons.) 
Senyora García, és així: 2.000 milions d’euros del Govern espanyol a la companyia 
Iberia per reflotar-la. Per tant, no em digui que aquí hi ha una operació..., que no s’hi pot 
aportar, a més –a més–, quan la Unió Europea acaba d’arxivar la denúncia que presenta 
Clickair-Vueling contra els ajuts de la Generalitat de Catalunya –els ajuts públics– con-
tra Spanair.
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I això és el que es demostra, que aquí hi ha una operació per part del Govern de 
l’Estat que intenta enfonsar l’operació. I és així, perquè quan el Govern de la Generali-
tat aconsegueix, a través de les negociacions, trobar un soci industrial disposat a fer la 
inversió és quan apareix la denúncia. I diguem-ho clar: Qatar Airways s’espanta i es fa 
enrere sobre el seu compromís signat, eh? –signat–, d’aportar recursos a Spanair per re-
flotar aquesta empresa. I sí, ho fa quan veu –i s’espanta– que hi ha la denúncia davant de 
la Unió Europea; denúncia que és posteriorment arxivada, denúncia que és impulsada 
per algunes companyies presidides per un exministre del Govern del Partit Popular. Si 
això no és política, bé, vostès diran.

En tot cas, el que hi ha hagut és clarament una operació que va ser bombardejada, 
es va intentar liquidar i ho van aconseguir, finalment, per part del Govern espanyol i els 
seus adlàters, que van voler evitar que l’aeroport del Prat es convertís en un aeroport 
realment internacional. I aquesta és la qüestió. I això és la qüestió que es va debatre a la 
comissió d’investigació, i entenem que allà és on s’havia de debatre tot això.

A partir d’aquí, l’informe del síndic, doncs, el que diu és que tot es va fer correcta-
ment. L’aposta política..., com en qualsevol administració, hi han apostes polítiques..., 
algunes més reeixides que altres; però, en tot cas, el que ha quedat clar és que els diners 
públics han anat disposats a una causa pública, una causa que en aquell moment, hi in-
sisteixo, el conjunt de les administracions catalanes, conjuntament amb una part impor-
tant de la societat catalana..., creien important que hi hagués una aposta per l’aeroport 
del Prat, la qual cosa entenien que s’havia de fer a través d’una companyia de bandera 
per evitar el que després, desgraciadament, hem pogut veure els últims dies: Iberia tras-
llada els seus actius a una companyia de baix cost que es diu Clickair, després a través 
de Vueling, en la fusió de Vueling, i veiem, després, què és el que suposa tenir una com-
panyia de low cost operant a l’aeroport de Barcelona de manera majoritària.

Per tant, el Govern seguirà treballant per fer possible que l’aeroport de Barcelona - el 
Prat sigui un hub internacional.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula... 
(El president dóna la paraula a Esperanza García González.)

Esperanza García González

Senyor president, ja sap que jo no acostumo a fer servir la rèplica, però és evident 
que les al·lusions són directes, i jo considero que s’ha de contestar mínimament, ni que 
sigui en trenta segons.

Tenint en compte que estem en una sindicatura de comptes, en què del que es trac-
ta, senyor Sanglas –jo no sé si s’ha perdut, eh?–, és d’analitzar les conclusions que es 
fan als informes en termes tècnics i polítics, la veritat és que trigava molt, eh? –tri-
gava molt–, Junts pel Sí –només començar la comissió–, a dir que la culpa és de Ma-
drid. Miri, a vostè li passa exactament com als responsables polítics d’aquesta gestió 
de Span air, que confon –que confon– viabilitat econòmica –a veure si se n’assabenten 
d’una vegada– amb somnis truncats. No hi ha cap operació, cap conxorxa, cap prohi-
bició que cap empresa faci vols internacionals a l’aeroport del Prat. (Veus de fons.) Em 
deixa acabar? Ha de saber vostè que el que passa és que les empreses privades són lliu-
res de decidir els seus riscos, els seus riscos comercials. I com que no hi havia –no hi 
havia– demanda suficient i era antieconòmic, no s’establien connexions internacionals a 
l’aeroport del Prat. I això és el que passa. I deixi vostè de mirar cap a Madrid i miri cap 
aquí, com a mínim, com a català, per saber què ha passat amb els responsables polítics 
de llençar –de llençar– directament 211 milions d’euros.

El president

Bé, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula el síndic major.

El síndic major

Gràcies, president. Intentaré contestar a tot..., al que sé, perquè hi han informacions 
que probablement no les tinc. A veure, començant pel tema de les preguntes de Ciuta-
dans, que deien que s’hauria pogut simplificar tota l’«operatòria» aquesta, complexa, 
que hi ha hagut d’operacions. Home, jo no sóc..., per dir ni que sí ni que no; és a dir, jo 
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crec que sí que és cert que totes les operacions estan justificades des d’un punt de vista 
de gestió de risc i pel que fa a les funcions que té cada entitat en el seu moment. És a dir 
que no veiem que, en aquests organigrames, en aquests gràfics, hi hagi una entitat que 
estigui allà..., sobrera, és a dir que, d’alguna manera, si està allà és perquè es justifica 
o perquè era una operació molt important que requeria un aval d’una altra entitat, que 
és la que hi participa avalant-ho, o perquè era una operació on aquella entitat no tenia 
tresoreria suficient i aleshores la tresoreria l’aconsegueix en un segon mercat secundari, 
que és on va a buscar aquella tresoreria per poder fer l’operació. És a dir, és una estruc-
tura complexa, i també hauria de dir que relativament normal en operacions d’aquest 
tipus; és a dir, no és tan estrany, tot aquest tipus d’estructura. 

Dit això, el que hem vist de l’anàlisi de la comptabilitat, dels comptes de totes les en-
titats, és: aquelles entitats amb comptabilitat financera lògicament han fet el que havien 
de fer, que és, en el seu cas, aprovisionar-se, mitjançant el deteriorament comptable, de 
totes aquelles operacions que, en algun moment determinat, veien que, probablement, 
sobretot si eren aportacions de capital, no les podien restituir. Aleshores, això és una 
operació comptable que s’ha de fer; és a dir, s’ha de fer perquè, d’alguna manera, si no, 
es pot desequilibrar el resultat final de la comptabilitat. I totes aquelles entitats amb 
comptabilitat financera el que han anat fent és deteriorar els seus balanços pel que fa a 
aquelles operacions en què veien que el resultat..., en què el risc anava pujant i que podia 
ser que no retornessin.

Em sembla que el PSC em comentava el tema de si hi podíem haver afegit les con-
clusions de la comissió. Temporalment era impossible, perquè van sortir mesos o set-
manes després de les nostres, és a dir...; aleshores, no les hi podíem afegir. I crec que, 
a més, com s’ha dit per aquí, anaven en paral·lel a dos mandats diferents, tot i que de 
la mateixa categoria, atès que la comissió, lògicament, com s’ha dit per aquí, tenia un 
mandat, més que re, de l’anàlisi de la conclusió política de tota aquesta operació, i el 
nostre mandat era aflorar el màxim de bé que hem pogut la situació financera i compta-
ble de tota aquesta operació, sense entrar –perquè em sembla que no és el nostre man-
dat– a categoritzar si les decisions eren les encertades des d’un punt de vista sobretot 
polític o de país, que em sembla que no ens toca a nosaltres, fer-ho.

Aleshores, jo crec que les dues anaven en paral·lel. A mi sí que em preocupava –i ho 
he dit al començament–, atès que van sortir les dues en paral·lel, que les dades econò-
miques que haguéssim pogut treure nosaltres no s’assemblessin a les dades que tragués 
la comissió, perquè aleshores semblaria, tot i que tots bevíem de les mateixes fonts, que 
potser havíem sumat d’una manera diferent. Més o menys, han estat semblants, simi-
lars, amb la qual cosa tampoc hi ha hagut tanta desviació. Torno a dir que nosaltres no 
les hem sumat, i ho hem fet expressament, perquè són operacions complexes que són di-
fícilment sumables, atès que cadascuna d’elles té una naturalesa diferent, que no fa que 
es puguin agregar.

El tema de la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona, com diu a les seves al·lega-
cions, actua com una empresa privada, i és el seu consell d’administració qui decideix 
les operacions que decideixen: el seu consell d’administració, en aquest sentit, actua 
com una empresa privada, i les decisions són seves. És a dir que no és aportació de fons 
públics, és aportació de fons privats, atès que, com diu a les al·legacions, els seus ingres-
sos vénen de les seves operacions firals, que són privades. És a dir, nosaltres només fem 
aquí agafar el que són operacions de fons públics, tot i que parlem de les operacions on 
Fira de Barcelona actua amb el que és el capital en què participa..., amb les aportacions 
de capital en què participa IEASA, que és la que el dóna a Spanair, però no hem pogut 
anar més lluny, perquè, a més, no podem fer-ho.

Em preguntava si considerava si era viable econòmicament. És el que és, l’opera-
ció, és a dir..., aleshores, tot dependrà de les anàlisis que... O sigui, nosaltres el que sí 
que hem vist és que darrere de cadascuna d’aquestes operacions, petites o grans, de fi-
nançament que s’han fet, sobretot des d’ICF, ICF Holding –que són els que financen 
part d’aquestes operacions–..., darrere d’aquestes operacions, han seguit el protocol i el 
procediment clàssics financers d’un banc, on s’han analitzat els riscos que hi havien. I,  
a partir dels riscos, l’autoritat corresponent de cadascuna d’aquestes entitats ha decidit 
participar en aquest joc o en aquest finançament; és a dir, s’han seguit tots els procedi-
ments.
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Aleshores, el nivell de risc que ha assumit cada entitat és el nivell de risc que el seu 
consell d’administració ha decidit. Nosaltres no ens podem ficar a dir si n’ha assumit 
més o menys, és a dir, ells són els que ho han de fer. El que sí que hem vist és que tots els 
procediments estaven fets, és a dir, que s’han analitzat tots els procediments que hi ha 
darrere de cada operació i que aquests procediments existeixen. I, a més a més, han se-
guit la legalitat vigent, fins al moment que..., hi ha un moment que hi ha un consell d’ad-
ministració, un consell de direcció, que s’ha de mullar i ha de dir «sí» o «no», amb totes 
les dades que té davant. Aquest «sí» o «no» és responsabilitat dels que ho decideixen.

Dos síndics es van abstenir, i avui no hi són, si s’hi fixa. No hi són perquè es van 
abstenir perquè participaven, els dos, en el seu dia, a ICF i al Govern de la Generalitat 
a l’hora de prendre decisions, i, per llei, la sindicatura els obliga a no estar presents ni a 
la discussió en el Ple ni al final dels resultats; és a dir, ho van fer no perquè volen, sinó 
perquè estan obligats a fer-ho. Això ens passa sovint, eh?, perquè els síndics no caiem 
del cel, sinó que venim d’on venim, i hi han vegades que hi han operacions on en al-
tres vides hem participat. Aleshores, lògicament, el que no podem fer és entrar a donar 
resposta a una gestió on hem participat com a gestors, i la llei ens obliga abstenir-nos. 
I aquests dos síndics es van abstenir i per això avui tampoc hi són. Aleshores, aquesta 
és la raó; és a dir, no hi ha més raó que aquesta.

M’ha de perdonar, perquè he entrat..., i no hauria d’haver-ho fet, però volia deixar 
clar que el risc que han assumit els promotors, com he dit abans, és el risc que ha as-
sumit cadascun d’ells; és a dir, nosaltres no podem entrar ni sortir en si era molt gran 
o molt petit, perquè això és una decisió d’ells. Sí que és cert que hem vist que tots els 
préstecs que van recolzar totes les operacions de capital de la gent que formava Volcat i 
que via Volcat van entrar a IEASA, que van ser préstecs que estaven recolzats per ope-
racions d’ICF, s’estan tornant –s’estan tornant. Tots els privats que han rebut préstecs, 
tots estan tornant els préstecs, és a dir que no..., és una operació tancada, amb un tipus 
d’interès determinat, i els estan tornant. El que passa, que són préstecs a llarg termini, 
i, aleshores, avui en dia encara no els han tornat tots, perquè encara està obert. S’haurà 
de veure si al final n´hi ha algun que no els torna, però em sembla que surt en l’infor-
me que hi ha una part que està amortitzada i l’altra que està pendent. És a dir, els estan 
tornant.

Queda clar que hi han tres entitats: Volcat, Catalana d’Iniciatives i la mateixa 
 IEASA, que es creen ad hoc, es creen per a aquesta operació. I que, per això, quan 
aquesta operació al final falla, se’n van les tres en orris, perquè, a més, és l’única raó 
de ser d’aquestes. Aleshores, aquestes tres entitats existeixen i s’acaben. Per això he dit 
–per això he dit– que ha estat una de les limitacions que hem tingut –i com surt a l’inici 
de l’informe, quan parlàvem de metodologia– per poder analitzar totes les operacions 
comptables que hi havia al darrere, perquè, d’una entitat liquidada, és molt més difícil, 
trobar-ne informació. Aleshores, per això ens hem basat en els comptes tancats de ca-
dascuna, els comptes que legalment han de presentar i que, a més, els tenim, de cadas-
cuna d’elles, de les operacions.

Això empalma amb un tema –no sé si ho ha comentat vostè o ho ha comentat algú 
altre–, si havíem fet la nostra feina a l’hora d’analitzar la gestió comptable i financera. 
Hem fet la feina que fem sempre en tots els nostres informes de la sindicatura, és a dir, 
els nostres informes el que intenten buscar és detallar aquelles observacions, aquells 
sistemes o procediments que no funcionen. Si no en parlem, vol dir que són bons, són 
prou bons; és a dir, no acostumem a entrar a detallar com s’ha portat tota la comptabi-
litat o tota la gestió financera d’una operació, si no és que sigui bàsica per entendre el 
resultat final de l’empresa. És a dir, allò que no diem vol dir que està bé. Les nostres ob-
servacions acostumen a ser sempre en negatiu.

Aquest cas era un cas especial, perquè no era qüestió de dir ni «sí» ni «no», sinó 
que era més que re explicar, explicar el moviment de fons; aquí no diem ni «sí» ni «no». 
Però, aleshores, a nivell de gestió comptable, allò que hem vist i que no hem criticat és 
que està bé, que és el tarannà que utilitzem nosaltres i que utilitzen tots els òrgans de fis-
calització del món. És a dir, això és el tarannà clàssic d’un òrgan d’un tribunal de comp-
tes o de qualsevol òrgan d’aquest tipus.

Qui hi ha darrere de les entitats aquestes, qui són els empresaris? No els hi hem po-
sat perquè no els hi hem posat, però, vull dir, això ha sortit a la premsa, està en el Regis-
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tre Mercantil, està a molts llocs, és a dir, no és cap secret. No els hi hem posat per ama-
gar-los, sinó perquè no acostumem a posar, d’entrada, noms propis. Nosaltres, quan ens 
demanen que es vol saber els moviments de fons, hi posem els moviments de fons. Això 
ho fem sempre a tots els informes: intentem evitar posar-hi noms, sobretot de persones 
particulars. El nostre criteri és: si la conclusió final del nostre informe no ve vinculada 
pel nom de la persona, el nom de la persona no l’hi posem, perquè posar o no posar el 
nom no varia la nostra conclusió; aquesta és una de les raons principals, encara que si-
gui..., darrere hi ha una interpretació que fem, oberta, del tema de protecció de dades 
personals.

Tot i així, ho torno a dir, tots aquests noms estan al carrer, no només a la premsa, 
sinó al Registre Mercantil, suposo que en diaris oficials, perquè totes les operacions de 
préstec de l’ICF també es publiquen; és a dir, hi ha moltes maneres de trobar aquests 
noms. Però, vull dir, és el sistema que utilitzem. Si van mirant informes nostres, veuran 
que els noms que hi posem són dels responsables de les entitats que tenen una responsa-
bilitat de gestió determinada; per exemple, en altres informes que veurem avui, doncs, 
el gerent, el director general, el president de l’entitat, sí que els hi posem. En canvi, 
acostumem a intentar no posar-hi els noms si el fet de posar-los o no posar-los creiem 
que no varia el resultat de les nostres conclusions.

Una mica, el que dèiem abans, és a dir, el resultat és el que és. A més, nosaltres, 
tots els d’aquí, juguem amb un avantatge respecte als gestors d’aquesta operació: que 
en sabem el final; ells, quan van la van fer, no el sabien. De la història que s’analitza a 
la primera part de l’informe, i sobretot de les conclusions que en va treure la comissió 
d’aquest Parlament, es pot arribar a entendre que ningú va actuar amb mala fe, és a dir, 
que tots veien que hi havia una possibilitat de negoci real i que van assumir un nivell de 
risc, el que sigui, aleshores... El que sí que es pot criticar és si havien d’assumir aquest 
nivell de risc i fins on l’havien d’assumir.

I, ho torno a dir, nosaltres juguem amb l’avantatge que en sabem el final. I perquè 
en sabem el final, aleshores, està clar. Ara, dir que no hi havia risc, en aquesta operació, 
quan va fallar..., se’ns fa difícil, és a dir, se’ns fa difícil o impossible, o no tindria sentit. 
Però s’ha de pensar que això s’ha de retrocedir al moment en què es va prendre cada de-
cisió, per intentar..., per què van fer-ho.

Em sembla que, més o menys, he contestat a tot. Tampoc em vull allargar massa, 
que, si no, arribarem al migdia i no haurem acabat. (El síndic major riu.)

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013

256-00056/10 

A continuació debatrem el punt número 3 de l’ordre del dia, que és el procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. 
I, en aquest cas, presenta l’informe el síndic Andreu Morillas, que ara està entrant, sí. 
(Pausa.) Doncs, si fa una intervenció el...

El síndic major

Sí...

El president

...síndic major...

El síndic major

...perdona, és un tema que m’he deixat, és veritat, i m’ho diu la síndica Balseiro. He 
dit dos, són tres: la síndica Emma Balseiro també es va abstenir, perquè havia participat, 
via l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta operació. Me n’havia deixat una, perdona.

El president

Molt bé. Moltes gràcies.
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Doncs passem al punt 3 de l’ordre del dia, que és l’informe de fiscalització sobre 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013. I presenta l’informe el sín-
dic, el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Moltes gràcies, president. Senyors i senyores diputats, em plau presentar aquest In-
forme 11/2015 de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. Va ser aprovat 
en el Ple de la sindicatura el 19 de maig del 2015.

Té els orígens, l’IDI, en l’anomenat Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat 
Sanitària Vall d’Hebron, centre adscrit al CatSalut, i va ser creat, aquest centre, el 1990, 
amb l’objectiu bàsic de prestar serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant, bàsi-
cament, la utilització de tècniques de ressonància magnètica en l’àmbit de la ciutat sa-
nitària del Vall d’Hebron.

El 92 va ampliar els objectius i el tipus de funcions que feia amb noves tècniques, i 
ja va passar a denominar-se Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb la mateixa forma 
jurídica que tenia a partir d’ara, que era una entitat de dret públic amb personalitat jurí-
dica pròpia i sotmesa a l’ordenament jurídic privat, i la mateixa adscripció al CatSalut. 
D’acord amb els seus estatuts vigents en el moment de la fiscalització, el seu objectiu 
primordial era gestionar, administrar i executar els serveis de diagnòstic per la imatge i 
de medicina nuclear.

Durant el 2012 el Consell d’Administració de l’IDI ja va aprovar una nova proposta 
de transformació de l’institut en l’entitat gestora de tots els serveis de radiodiagnòstic de 
radiologia intervencionista i medicina nuclear de l’ICS, de l’Institut Català de la Salut. 
L’any 2013 l’IDI ja gestionava un total de trenta-vuit equips tecnològics, distribuïts en 
els diversos centres de l’Institut Català de la Salut, i comptava amb una plantilla de 364 
persones. Gestionava un balanç de situació, un volum d’activitat passiu, de 43,6 milions 
d’euros, l’any 2013; es va assolir un resultat positiu d’1,15 milions d’euros i va tenir un 
pressupost de 35,7 milions d’euros.

L’opinió de la sindicatura és que, excepte pels efectes dels fets descrits en les obser-
vacions 2 i 5 –que els resumiré a continuació–, els comptes anuals de l’IDI expressen en 
tots els seus aspectes significatius la imatge fidel del seu patrimoni i situació financera a 
31 de desembre del 2013.

Aquests punts que esmentem en l’opinió com a excepció són la manca d’enregistra-
ment en el balanç de les cessions d’ús dels espais que l’IDI utilitza en els diversos cen-
tres hospitalaris on realitza la seva activitat. I, a més a més, això comporta uns errors 
en les amortitzacions realitzades, que no estan fetes per als períodes de la cessió d’ús 
d’aquests espais, que és de trenta anys, i no estan, les amortitzacions, adaptades a aquest 
termini.

La segona excepció fa referència a la gestió del pressupost, com ens trobem en molts 
altres centres sanitaris, en què l’IDI no segueix puntualment les fases de gestió pressu-
postària durant l’any, i al final de l’exercici elabora la liquidació del pressupost transpo-
sant els imports del compte de resultats de la comptabilitat financera, fet que no permet 
fer un adequat seguiment de les operacions pressupostàries al llarg de l’exercici.

En matèria de contractació, la sindicatura troba diverses observacions. Una, la de 
la no-negociació de tots aquells expedients que es tramiten mitjançant procediments 
de contractació pel sistema negociat. També una altra observació que fem notar és que 
com a mínim una quantitat de sis proveïdors van facturar a l’IDI imports superiors a les 
despeses que en aquest període havien estat adjudicades a aquests proveïdors mitjan-
çant procediments contractuals, és a dir, una facturació per sobre de la contractació que 
s’havia fet a través d’aquests procediments, i l’adjudicació directa d’alguns serveis –com 
assessorament jurídic, estudis per a certificacions de qualitat o serveis de formació al 
personal de l’IDI–, que creiem que hauria d’haver estat feta mitjançant procediments 
oberts a la concurrència d’altres proveïdors.

Hi han diverses observacions en matèria de contractació de personal, de prestació de 
serveis a personal extern, de realització d’activitats complementàries per part del per-
sonal de l’IDI, o falta d’aprovació per part dels òrgans de govern de certes retribucions 
i complements.

La sindicatura recomana, finalment, set qüestions relatives al registre d’immobilit-
zat, a la necessitat de formular pròrrogues dels convenis –que no es tramiten–, a millora 
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del procés de seguiment de l’execució dels contractes –que derivaven en aquell excés 
de despesa respecte a la contractació–, i, per acabar, a l’establiment de procediments a 
través del consell d’administració per aprovar preceptivament remuneracions o comple-
ments que no havien estat fets.

I amb això ho deixaria, president. I quedo a la seva disposició.

El president

Moltes gràcies, senyor Andreu Morillas. I ara, per prendre el posicionament dels di-
ferents grups, intervé, en primer lloc, per part del Grup de Ciutadans, la diputada Lore-
na Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Moltes gràcies, també, al síndic i a la sindicatura per l’expo-
sició relativa a aquest informe sobre l’IDI de l’exercici 2013. Bé, ja ho ha comentat una 
mica –també surt a l’informe–, resulta que l’any 1990, aquí, a l’entorn de l’Hospital Vall 
d’Hebron, s’adquireix aquest nou equip de ressonància magnètica amb el qual poder dur 
a terme aquests serveis de diagnosi d’alta tecnologia. I en comptes d’ampliar el servei de 
radiologia de Vall d’Hebron, que jo crec que seria el lògic i el més natural, doncs, el que 
es fa és crear aquesta empresa pública nova, anomenada Centre de Ressonància Mag-
nètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, que canvia de nom el 92 –passa ja a anome-
nar-se IDI–, i, de moment, se’n canvien els estatuts i se n’amplien les funcions.

Bé, a partir d’aleshores, el que ens trobem és que s’han anat traspassant un gran 
nombre de serveis de radiologia de l’ICS cap a l’IDI, així com també el personal, és a 
dir, funcionaris de l’ICS que passen a l’IDI, i també els equips. Aleshores, si jo no ho he 
entès malament, que crec que no, en comptes de fer-te una radiografia l’ICS, resulta que 
la fa l’IDI, però amb funcionaris de l’ICS i amb equips prestats per l’ICS, també, però 
després qui factura és l’IDI a l’ICS. Tot molt normal, molt raonable... A mi m’han de 
perdonar, però és que no ho acabo d’entendre.

Bé, pel que fa a la facturació..., l’any fiscalitzat, el 2013, aquest servei s’estén també 
als àmbits territorials de Tarragona, Terres de l’Ebre i també a Girona, i l’activitat glo-
bal de l’IDI augmenta en un 13 per cent. No obstant això, la facturació, pel que consta 
aquí, únicament s’incrementa en un 6,5 per cent. Ens sobta bastant, aquesta diferència 
entre l’increment de feina i l’increment de la facturació. Ens agradaria saber per què no 
es correspon una cosa amb l’altra.

Bé, destaquem també, perquè ens sobta, una de les recomanacions que fa el sín-
dic respecte a les inversions. Pel que nosaltres entenem, una de les justificacions per 
les quals es traspassen aquests serveis convencionals de l’ICS cap a l’IDI és perquè 
d’aquesta manera se suposa que es podria fer més inversió, doncs, per exemple, en la 
compra d’equips nous. Bé. No obstant això, el síndic ens diu que manca un programa 
d’actuació, d’inversions i de finançament d’acord amb el Decret legislatiu 2/2002, de 24 
de desembre. Per tant, continuem sense veure els beneficis de la creació d’aquesta em-
presa pública.

Bé, pel que fa a la contractació, ja ho ha dit el senyor Morillas, hi trobem de tot: onze 
contractes formalitzats pel procediment negociat on no consta la negociació –per tant, 
aquest no era el procediment més adient, perquè no es negocia–; més errors, com per 
exemple que no es motiven de manera suficient les puntuacions assignades en els infor-
mes tècnics de valoració de les ofertes –per tant, no sabem per què uns licitadors obte-
nen més punts que els altres, és a dir, hi ha arbitrarietat total–; hi han també més errors 
de contractació: manca de publicitat en el BOE i en el DOUE, i, a més a més, la presta-
ció s’inicia abans de la formalització del contracte.

També ens ha explicat el senyor Morillas que hi havien imports d’execució que 
superen els imports d’adjudicació; períodes on no hi havia contracte vigent, tot i que el 
servei es prestava igual, és a dir, hi havia una manca de previsió absoluta; manca de di-
pòsit de fiança establert als plecs –per tant, no es compleixen els plecs–; manca, també, 
d’acreditar estar al corrent de pagament amb hisenda i amb la seguretat social, que això 
és una de les previsions que conté la llei; ofertes amb valors anormals o desproporcio-
nats en què no es dóna audiència al licitador, és a dir, precisament per tal que el licitador 
en justifiqui el preu i no ens trobem davant d’una baixa temerària, que pot fer després pe-
rillar l’execució del contracte, i, a més a més, és que també s’està perjudicant la resta de 



DSPC C 189
21 de juliol de 2016

Sessió 4.1 de la CSC 19 

licitadors, perquè aquell licitador que no pugui justificar aquest preu anormal hauria de  
quedar exclòs del concurs, i, per tant, es podria donar accés a la següent oferta més 
avantatjosa, però això –això– no es fa.

Bé, més coses –és que en tema de contractació jo crec que no van fer ni un contrac-
te bé–: fragmentació, també, de l’objecte del contracte, en alguns casos. Ho comenta el 
síndic a l’informe, doncs, que, per exemple, es contracta el subministrament d’un equip 
però no se’n contracta el manteniment, cosa que es pot fer de manera conjunta.

En definitiva, el que dèiem: sembla que no es va fer ni un contracte correctament. 
I, per tant, és evident que cal reforçar els procediments de contractació i ser molt més 
curosos a l’hora de licitar un servei, un subministrament, i sobretot, doncs, evitar aques-
tes desviacions.

Bé, respecte al personal també trobem bastantes coses que ens sobten. Es van for-
malitzar, el 2013, 241 contractes de personal laboral temporal que afectaven 141 perso-
nes. Per tant, contractes temporals que s’anaven concatenant, i, a més a més, en què no 
es justifiquen ni la necessitat ni la urgència.

També trobem 41 professionals externs que treballen per a l’IDI sense contracte; o 
sigui, és a dir, que estan sota la dependència jeràrquica de l’IDI, treballen a les depen-
dències de l’IDI i amb la jornada laboral que els marca l’IDI, però no tenen contracte. 
També és una cosa que ens sobta bastant i que caldria corregir.

També trobem sous de directius no justificats, concretament respecte a les retribu-
cions variables –estem parlant de 28.600 euros–; directius, també, que cobraven més 
del que marcava el seu contracte; hores extres pagades al marge del conveni col·lectiu i 
que fins i tot es cobraven quan el facultatiu estava de guàrdia o en horari laboral normal 
–per tant, jo no sé, les hores extres, on les veien.

I ja no només això, sinó que la queixa, per part del sector privat, és que l’IDI ofereix 
sous més alts que els habituals al mercat de treball. Bé, a priori, que els treballadors co-
brin més, evidentment no és un problema, però clar: d’on surten, aquests diners? Ima-
ginem que del cost de les proves. Jo a l’informe no ho he vist enlloc, però ens agradaria 
saber si la sindicatura té una relació de quant costa cada prova, i també si per a una ma-
teixa prova, doncs, es cobra el mateix a l’ICS, a l’ICO i a la resta.

I més dubtes, encara: entenem que el que buscava l’ICS amb aquesta fórmula era que 
el servei de proves diagnòstiques fos més eficaç, fos més eficient, però ens trobem que les 
empreses privades són molt més competitives en preus. Per tant, ens agradaria saber l’opi-
nió del síndic amb relació a aquest tema. Si l’ICS no podia assumir la realització d’aques-
tes proves diagnòstiques, per què no treu el servei a licitació, a concurs, i permet la lliure 
concurrència, la transparència, i, sobretot, doncs, obtenir millors ofertes econòmiques.

Bé, a nosaltres ens agradaria saber sobretot quant ens està costant a tots aquest in-
vent, perquè no hi acabem de veure la justificació.

Res més. Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat 
Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, senyor Andreu Morillas. Jo, diverses coses, i intentaré no repetir-me en 
algunes coses que ja s’han comentat, que ha comentat la companya de Ciutadans. En 
primer lloc, una reflexió, i llavors anirem als temes concrets de l’informe.

Segurament el que va néixer..., els projectes aquests de salut, dels serveis de salut 
dels noranta, en els quals creàvem entitats, instituts, per intentar agilitzar i millorar la 
prestació dels serveis sanitaris i assistencials, i que han anat evolucionant i mutant al 
llarg dels anys, i segurament la participació de tots plegats..., jo crec que potser ara re-
quereixen una certa revisió. O actualització, perquè ara veiem que, més enllà d’ampliar 
els serveis i millorar-los, molts cops això el que fa és que ja no saps ni qui et presta el 
servei, i el que sembla és que al final tenim menys serveis públics i assistencials i de 
menys qualitat, en alguns casos.

I, a més a més, segurament molts cops..., i aquí és on jo faria una proposta, que és, 
home, estaria bé..., perquè es van repetint una sèrie de recomanacions en l’àmbit de la 
salut que ja no són d’una entitat concreta, sinó que són del sistema. N’hi han unes quan-
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tes que són sempre les mateixes. Home, doncs, potser ho arreglaríem abans fent una 
carta des de la sindicatura a la conselleria –i ho dic amb tot el respecte i amb la bona 
voluntat– per dir: «Ostres, hi ha una sèrie d’indicacions, recomanacions que es repetei-
xen...» O vostè potser em dirà: «No, això és del 2013; ja s’han pres mesures i el 2016 
ja no passa.» Ho dubto, eh? Algunes són d’imports més importants, altres d’imports no 
tan importants, però jo crec que són d’una càrrega simbòlica molt, molt..., que no po-
dem deixar passar.

Per exemple, que els directius cobrin unes retribucions extres per uns aspectes que 
no tenen al contracte, deixant de banda que l’import no sigui molt gran..., dius: «Home, 
clama al cel»; amb tot el que està passant i amb tot el que està caient, doncs, això no pot 
ser. I aquí al Parlament es parla moltes vegades de les limitacions salarials de les perso-
nes, de les entitats que depenen de la Generalitat. Per tant, escolti, això no pot ser –això 
no pot ser. I jo crec que això, amb una sèrie d’indicacions molt clares i molt concretes, 
com que s’ha de complir la Llei de contractes del sector públic... Hosti, tu, és que cada 
dia repetim la mateixa història.

Llavors, algunes vegades, fets puntuals; d’altres, és la norma, però això es repeteix, 
als procediments negociats. I, a més a més, amb l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, 
clar, evidentment, encara és més temptador, fer això, perquè per raons tècniques i per 
raons que hem d’escollir equips d’alta tecnologia, doncs, no podem obrir aquest proce-
diment, perquè el manteniment només el sap fer aquest. Escolti, no ens vinguin amb 
sopars de duro, que tots ja ho sabem, això. Llavors, l’excusa la podem trobar, vull dir, 
ja ho sabem, que cada entitat té..., o el sector sanitari té una idiosincràsia que no tenen 
altres sectors, però cal fer-ho el màxim de transparent i cal seguir la llei i la norma. I si 
vostè ha de fer el manteniment en el concurs per fer una adjudicació..., si en el concurs 
públic hi ha d’incloure el manteniment, doncs, hi inclou el manteniment i ja està, eh?

Per tant, jo crec que això..., estaria bé, potser, fer una recomanació genèrica al de-
partament. I el departament ho té fàcil, perquè al final pot donar una sèrie de consignes, 
i, escolti, que les coses es facin com toca.

Ja he dit allò del personal, eh?, jo crec que en els moments que corren, doncs, calen 
les coses clares i transparents. El personal temporal, evidentment, no està ben  motivat; 
a veure com, amb quins criteris es contractaven. Els professionals externs sense con-
tractes, com s’ha comentat; les retribucions del personal directiu, que no estaven al 
 contracte, els plusos; els convenis amb l’ICO, revisar-ne les pròrrogues... I, evidentment, 
hi ha la xifra de negocis de 32 milions d’euros de l’institut, però 28 vénen de l’ICS. Per 
tant, al final estem parlant de diners públics que van a l’institut, i, per tant, hem de vet-
llar entre tots perquè es faci amb la màxima rigorositat.

Jo, només fer aquesta recomanació: intentar, doncs, solucionar aquests temes més 
troncals que afecten tot el sector. I, evidentment, crec –crec–, i és el prec que fem nosal-
tres potser més a nivell polític, que cal, en aquests moments, després d’haver vist tot el 
que ha passat amb la crisi econòmica, avaluar i millorar la gestió i el control públic de 
les entitats o empreses públiques, eh?, sobretot en l’àmbit de la salut, perquè el pressu-
post és el més important de la Generalitat. Tot ha canviat molt i cal actualitzar-nos.

Bé, en tot cas, moltes gràcies per l’informe. Crec que és clar, exhaustiu, i que no dei-
xa lloc a massa dubtes.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la 
diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, en primer terme, donar les gràcies per l’informe, perquè és 
bastant exhaustiu. Tot i això, sembla que cada cop que tenim la fiscalització d’un ens 
que depèn del Servei Català de Salut les irregularitats estan assegurades, sobretot en 
tot el que es refereix a procediments de contractació, a pagaments a proveïdors, a per-
sonal, a pròrrogues irregulars. I en tot i això jo crec que el que hem d’exigir –i ja vostè 
ens explicarà si han comprovat si les recomanacions que van donar en aquest informe a 
dia d’avui es compleixen o no, en aquest institut– és no rendir-nos davant del fet que les 
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contractacions públiques tenen una llei de contractació i que s’han de complir, aquestes 
normes bàsiques de contractació, perquè estem parlant de diners públics.

Però d’aquest informe, una de les coses que sobta i que encara crec que no ho ha 
dit ningú és que les contractacions negociades que no es sotmeten a concurrència, cosa 
que ja de per si és una irregularitat..., resulta que no consta, ni tan sols, que l’òrgan de 
contractació negociés amb els licitadors, una cosa que és essencial, no?, per fer servir 
aquest procediment negociat; i no fer un concurrent amb oferta pública, que obligava, 
per quantia, però que no s’ha fet.

Sobta moltíssim que hi hagin professionals externs que es contractin arbitràriament, 
i que hi hagi fins i tot personal que demana una compatibilitat amb una segona activitat: 
la hi deneguen directament des del Departament de Salut, i aquest professional segueix 
fent exactament allò que vol. Vaja, des del punt de vista de gestió de personal, és sorpre-
nent que això passi i que no tingui cap mena de conseqüències.

Però una de les coses que jo crec que sí que... A veure si el senyor Morillas ens pot 
ajudar: vostès diuen..., ho sento, eh?, però tenen com una frase model, tipus, a molts 
informes, que a alguns ens sobta moltíssim, i és que vostès assenyalen que tots els es-
deveniments importants de l’empresa fiscalitzada estan recollits en aquest informe, i 
que, per tant, doncs, dóna una imatge fidedigna, fidedigna de la situació financera. I jo 
em pregunto: com és que vostès poden concloure que la imatge és fidedigna quan hi ha 
dues coses que són ben importants, en termes qualitatius i quantitatius, que no es regis-
tren? Que són: no s’analitza el fet ni es registra la cessió d’ús de diferents espais que fa 
servir l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, i dos, tampoc es recullen ni els imports ni 
les conseqüències a nivell d’amortització a futur d’obres que es realitzen en aquests cen-
tres. Com és possible que no es recullin dues partides importants en termes econòmics 
i en termes qualitatius a nivell comptable, i, malgrat això, la imatge de tots els elements 
que han sigut analitzats i que s’inclouen en aquest informe, la imatge de l’empresa, sigui 
totalment fidedigna? Ens ho pot explicar, si us plau?

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, té la paraula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, senyor president. Jo he de dir que estic una mica desconcertat, en aquest 
moment. No sé exactament quina és la meva funció, després de tot el que se m’ha dit en 
la resposta per part del síndic major a la meva anterior intervenció. Potser és que la fun-
ció dels diputats en aquesta comissió és venir a dir amén al que fa la sindicatura, a dir 
que fan uns informes fabulosos; que gràcies a vostès sabem tota la corruptela, tota la 
corrupció, tots els conflictes d’interessos que hi han a l’Administració pública i al sector 
públic de Catalunya. Potser és aquesta, la funció que nosaltres hem de venir a fer aquí. Jo 
pensava que no –jo pensava que no–; que la meva obligació, i, a més, formant part d’un 
grup de l’oposició, és la de venir a demanar comptes –també a la Sindicatura de Comp-
tes–, a demanar aclariments i a demanar aprofundiments, precisament per evitar que 
les pràctiques que no són adequades i que les pràctiques que tenen a veure precisament 
amb la distracció de capital públic cap al sector privat, doncs, d’alguna les poguéssim 
anar corregint i anar modificant.

Per tant, torno a demanar disculpes, com he fet al principi de la meva intervenció, si 
és que resulta que la funció que estic exercint en aquesta comissió no és la que corres-
pon, però continuo pensant –i sobre això li demanaré aclariments al síndic, que ha emès 
aquest informe sobre l’Institut de Diagnosi per la Imatge– que els informes de la sindi-
catura haurien de contenir les dades personals, efectivament, dels membres de les socie-
tats mercantils que són analitzades, a efectes que, en la funció de fiscalització, nosaltres 
després puguem comprovar si és que aquestes empreses, aquestes persones, es van re-
petint o no es van repetint en els diferents informes; si poden existir o poden no existir 
aquests conflictes d’interessos, i, en definitiva, si és que es va repetint qui són els ma-
teixos beneficiaris sempre, d’aquestes irregularitats que vostès denuncien any rere any.

Per tant, li demanaré, si us plau, que no em remeti a la premsa, perquè entenc que no 
és aquesta, la funció que ha de fer la sindicatura, i que no em remeti al Registre Mercan-
til, d’entrada perquè hi ha dades al Registre Mercantil, sobretot de les societats limita-
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des, que un tercer no pot anar a demanar, com qui són els titulars de les participacions 
d’una societat; això jo no ho puc demanar, i la sindicatura, sí. I per això és important 
que vostès facin constar aquestes dades en els informes de fiscalització, perquè precisa-
ment els ciutadans això no podem fer-ho.

I, dit això, demanaria al síndic que ha comparegut ara, el senyor Morillas, el mateix, 
d’alguna manera, que li estava demanant al síndic major; és a dir, vostès fan constar aquí, 
per exemple, que el servei d’assessorament jurídic el presta un gabinet jurídic des de 
l’any 2011. No acabem d’entendre per què l’IDI ha de tenir un gabinet jurídic propi, però, 
en qualsevol cas, vostès fan constar que no ha sortit a contractació i que la contractació 
d’aquest gabinet jurídic és absolutament irregular. M’agradaria saber quin és, aquest ga-
binet jurídic. Igual com vostès especifiquen que els serveis de certificació i  seguiment de 
la norma UNE-EN ISO 9001, doncs, també ha estat adjudicada de forma incorrecta. Di-
gui’ns quina és aquesta empresa que ha rebut aquesta adjudicació, si us plau.

I quan ens parla dels serveis de formació i manteniment, digui’ns quines són aques-
tes empreses que reben les adjudicacions fora de les vies i dels tràmits legals. I quan 
vostès parlen de retribucions de personal directiu per fora de qualsevol dels mecanis-
mes legals, digui’ns qui són aquests càrrecs directius que cobren per sobre del que cor-
respondria i de forma absolutament... Perquè, clar, entenc que la funció de fiscalització, 
de control del sector públic..., nosaltres hem de poder, després, demanar al departament 
que ho corregeixi, que reclami, perquè com que vostès tampoc no ho demanen... Vos-
tès diuen que això està fet incorrectament, però tampoc no demanen al Departament de 
Salut que reclami a aquests directius que retornin els diners que han cobrat de forma 
il·legal.

Per tant, digui’ns, si us plau, els noms, qui són aquests directius, i així nosaltres tam-
bé, després, podrem continuar les funcions de fiscalització, doncs, que no consten degu-
dament documentades a l’informe.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Carmina Castellví.

Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president. Bé, agrair, igual que els meus companys, les explicacions del 
síndic. I, com que sóc l’última, potser repeteixo alguna de les coses; demano disculpes.

A mi, de tot l’expedient, m’ha preocupat molt l’excés de despesa respecte a la des-
pesa contractada en sis expedients, d’almenys 1.350.000 euros, que és un..., el volum era 
de més de 3 milions i mig d’euros, quan l’adjudicat era de 2.200.000, i que aquests pro-
veïdors representin el 86 per cent de la despesa contractada per l’IDI, i sense contracte 
vigent. A mi m’ha preocupat bastant, aquest fet.

Ens trobem amb contractes de subministrament que superen l’import dels llindars 
comunitaris; contractes sense acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tri-
butàries i de la seguretat social, i sense complir els tràmits de publicitat al BOE o al 
DOUE; ofertes anormals o desproporcionades sense que hi consti cap informe de la mesa 
de contractació que ens indiqui la justificació per part del licitador, d’acord amb el que es-
tableix la Llei de contractes del sector públic; despeses compromeses amb càrrec a exer-
cicis futurs sense l’autorització prèvia del Govern, també incomplint la llei –en aquest 
cas, la de finances públiques de Catalunya–; la manca de transparència en l’ús negociat 
sense publicitat, i tot un seguit d’incompliments tant a nivell de contractació, com bé han 
dit els meus companys, com de personal. Ens adherim, per tant, íntegrament a les reco-
manacions fetes per la Sindicatura de Comptes.

I tan sols un parell de preguntes. No he sabut veure sobre quants expedients s’ha 
fet, aquest informe, per veure si ens trobem davant d’uns incompliments generalitzats o 
quin tant per cent suposarien, aquests expedients.

I l’altra pregunta era a veure si li consta que el Tribunal de Cuentas hagi obert dili-
gències preliminars a l’IDI i hagi demanat informació addicional sobre determinades 
actuacions en l’àmbit de la gestió de recursos humans.

Res més. Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula el sín-
dic, el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, president. Intentaré aclarir alguns dubtes i respondre a tot el que pugui res-
pondre del que m’han preguntat. En primer lloc, he de dir que aquesta fiscalització no 
és dues coses: no és una de les fiscalitzacions obligatòries que hem de fer la sindicatura, 
perquè el seu pressupost supera els 150 milions d’euros. Del poquet espai que ens que-
da després de fer totes les altres fiscalitzacions..., vam triar l’IDI com una institució a 
fiscalitzar, dintre del marge de llibertat, si m’ho permeten dir així, que té la sindica-
tura un cop ha fet totes aquelles fiscalitzacions obligatòries que ha de fer. I tampoc és 
una fiscalització operativa o de resultats o de performance de l’IDI, sinó que es limita 
a una fiscalització de regularitat financera i de compliment de legalitat. Per tant, algu-
na de les preguntes respecte a cost-eficiència de l’activitat de l’IDI i dels seus equipa-
ments, no la podré contestar, simplement perquè no ha estat analitzada.

Com han vist, de totes maneres, en l’informe s’escriu succintament que la transfor-
mació de l’IDI en una entitat pertanyent únicament a la Vall d’Hebron per donar serveis 
al conjunt del sistema sanitari públic-públic, depenent de l’ICS, per a tots els hospitals 
del servei, es va fer mitjançant un estudi; un estudi que va comportar bastants mesos i 
treball de racionalització del sector públic l’any 2010 i que va concloure que era més 
eficient, per a les proves diagnòstiques en l’àmbit sanitari públic –proves d’alta tecnolo-
gia–, tenir uns equipaments centralitzats que donessin servei al conjunt dels hospitals 
de titularitat pública del servei.

Es podia haver pres l’altra opció, que era treure a concurs públic aquests serveis; en 
alguns casos es fa, eh?, també, no tota la medicina d’aquesta... –no entro en els noms 
d’aquest tipus de diagnòstics perquè no els conec bé– es fa mitjançant utilització d’equi-
paments públics, sinó que també hi ha contractació privada.

Que sigui més eficient donar-lo al sector privat respecte del sector públic no està de-
mostrat, entre altres coses perquè moltes empreses que es dedicaven a això o algunes 
de les principals empreses que es dedicaven a això han fet concurs, no l’han aixecat i no 
han trobat comprador per a l’empresa, que, dissortadament, ha hagut d’entrar en liqui-
dació. I si repassen vostès els nostres informes trobaran un cas bastant sonat d’això que 
estic dient, que és CRC, que va fer concurs i encara està en recerca de comprador en el 
sector privat, després de diversos tempteigs.

Si vostès també repassen una mica els informes que la sindicatura ha presentat, n’hi 
ha un de fa un parell d’anys que va realitzar com a conseqüència d’una resolució del 
Parlament que es deia Anàlisi de les irregularitats recurrents del sector de la salut a Ca-
talunya. En aquell informe, d’unes quaranta o quaranta-cinc pàgines, la sindicatura feia 
una sistematització de totes aquelles irregularitats que havia trobat en els diversos in-
formes que històricament havia realitzat respecte a una tipologia d’empreses del sector 
salut que havíem analitzat; i allà, sistematitzats i ordenats, estan recollits els principals 
defectes que trobem en les nostres anàlisis, tant des del punt de vista comptable com, 
sobretot, des del punt de vista de compliment de la legalitat. I allà sí..., com el seu nom 
indica, eren defectes o irregularitats recurrents, i algunes de les irregularitats recurrents 
són les que vostès han assenyalat que es presenten també en aquest informe: en els pro-
cessos de contractació negociats, que no es negocien; faltes de publicacions per raó de 
l’import, que no es publiquen, etcètera, no? Allà ho trobaran molt sistematitzat.

Algú de vostès, o més d’una persona, m’ha demanat per què la sindicatura no fa una 
cosa que no pot ser, que és que reclamem correccions, responsabilitat, als gestors de les 
institucions; si apliquen o no apliquen les nostres recomanacions i les nostres observa-
cions de defectes. Jo crec que això competeix al Parlament –amb perdó, eh?– en la seva 
funció de control a l’executiu. Avui faran una sessió de control, al final d’aquesta sessió, 
que precisament suposo que anirà dirigida a dir que vostès, després del primer informe 
d’una institució, van aplicar les mesures correctores necessàries, a la vista del segon in-
forme d’aquesta institució. Jo crec que la funció d’aquesta comissió o del Parlament, en 
general, de control de l’executiu és aquesta. Nosaltres proporcionem els elements per-
què vostès puguin discernir respecte als defectes que es presenten, i, a partir d’aquest 
discerniment, cridar els responsables perquè responguin davant del Parlament del que 
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estan fent bé o malament, tant de les institucions com de la mateixa Generalitat. Nosal-
tres les nostres recomanacions les dirigim estrictament a les institucions que fiscalit-
zem, i alguna vegada també al departament o a la institució que els dóna empara, no?

En el tema de l’opinió, crec que nosaltres hem donat una opinió ajustada a criteris 
d’auditoria pública, que en aquest cas ha coincidit amb el criteri de l’auditoria privada, 
també. Sí que és cert que els efectes de la no-comptabilització de les cessions d’ús en 
el patrimoni..., «incorpori», no –com es diu, ara?–..., en l’actiu... –mira que, quan bus-
ques una paraula, no et surt, eh?–, no el material, l’immaterial, no està... (veus de fons), 
l’immobilitzat immaterial no està aflorat, però considerem que això és una excepció que 
no permet dir que els comptes no reflecteixen fidelment l’activitat de l’any de la institu-
ció, sinó que n’és el que diem, una excepció. Dir que no té per què coincidir, perquè en 
alguns casos que els hem presentat l’opinió de l’auditoria privada no coincideix amb la 
que nosaltres donem; en aquest cas, les dues són coincidents, perquè creiem que és la que 
havíem de donar, i així ho va estimar el que va elaborar l’informe i el mateix Ple.

Jo crec que..., no he estat, disculpin-me, en l’anterior presentació, però crec que el 
senyor Benet Salellas ha fet la mateixa petició, no?, pel que deia dels noms dels adju-
dicataris, els noms dels directius que reben una quantitat que no havien de rebre..., en 
definitiva, els noms de les entitats que es relacionen o de les persones que es relacionen 
amb les entitats que nosaltres fiscalitzem. Que em corregeixi el síndic major si m’equi-
voco, però jo diria que ni és habitual en els òrgans de fiscalització similars als nostres 
que hi han en aquest país i en altres països assenyalar les entitats adjudicatàries –les en-
titats, les persones, els noms propis...– ni com a norma d’estil i de procediment de la sin-
dicatura ha estat adoptada, aquesta conducta. El nostre capteniment en aquest sentit és 
no assenyalar les persones o les entitats que es relacionen amb les entitats fiscalitzades 
més enllà del que sigui estrictament necessari.

De tota manera, no és una informació amagada ni privada, és una informació que es 
pot consultar, si es desitja, a la seu de la sindicatura i mirant amb extensió no només els 
informes que nosaltres fem, sinó la documentació de suport als informes. És a dir que 
si a alguna persona l’interessés això, estaria a la seva disposició per poder-ho esbrinar, i 
sense cap restricció d’accés a la informació.

Una de les qüestions –i crec que ja acabo– que s’han plantejat com a preocupants 
són aquests excessos de despesa respecte a la contractada, no? Quan parlem del 86 per 
cent, és que hem agafat els proveïdors més importants, que signifiquen un 86 per cent 
en importància dels proveïdors de l’IDI; no vol dir que el 86 per cent de la despesa esti-
gui malament, eh?, sinó que aquests representen el 86 per cent del conjunt de proveïdors 
en termes quantitatius. I sobre aquests hem analitzat el que s’havia contractat que s’ha-
via de gastar aquell any i el que realment s’ha gastat, no?, i ens trobem amb un excés de 
despesa.

Aquesta és una de les irregularitats recurrents de les quals donem compte en aquest 
informe que els he esmentat abans, que es deu no tant –i aquí permetin-me que faci una 
petita digressió personal– a un intent d’actuar fraudulentament de les institucions que 
incorren en aquest defecte, sinó a una manca de procediments de control de la despesa 
executada respecte als processos de contractació, i, en alguns casos –sobretot en els ca-
sos de fàrmacs o de material clínic immediat–, al fet que es realitzen peticions pel pro-
cediment d’urgència, quan a vegades s’havien d’haver previst en el primer procediment 
i fer una contractació més àmplia o aplicar les pròrrogues o modificacions del contracte 
mitjançant el procediment adequat, o, en algun cas, fer unes noves..., en el cas que con-
vingui, òbviament, fer noves contractacions per tal que aquelles despeses tinguin em-
para. Però dir que això passa a tots els hospitals –passa, és un defecte de gestió que ens 
trobem en general– que respon a una dificultat de gestió també, respon a una dificultat 
de gestió i de previsió, i que, com deia, està recollit en aquell informe d’irregularitats 
recurrents que els comentava.

El Tribunal de Comptes sí que ha obert algun expedient; ara no sé dir-li-ho de me-
mòria, però ha obert algun expedient d’investigació per responsabilitat comptable en al-
gun dels complements indeguts o en algunes d’aquestes coses. Recordo que l’ha obert, 
però no sé dir-li..., almenys recordo que ens ha demanat informació complementària per 
obrir l’expedient. No sé si l’ha acabat obrint o no, ara no tinc la memòria ni tinc la rela-
ció aquí; però que ens ha demanat informació addicional, sí.

Gràcies. I ho deixaria aquí.
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El president

Moltes gràcies al síndic, el senyor Andreu Morillas.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter 
Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011

256-00058/10

I a continuació debatrem el punt número 4 de l’ordre del dia, que és el procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 
2010 i al 2011. I presentarà l’informe el síndic, el senyor Miquel Salazar.

El síndic Miquel Salazar Canalda

Bon dia. Senyor president, diputades, diputats, companys de la sindicatura i sín-
dics, que també són companys, l’informe que els presentem a continuació és l’Informe 
14/2015, relatiu a Aigües Ter Llobregat, per als exercicis 2010 i 2011. Aquest és un in-
forme que es fa de conformitat amb el precepte de l’article 71 de la Llei de finances pú-
bliques.

La part material de l’informe, pel que fa a la fiscalització, ha consistit en l’anàlisi 
dels estats financers per verificar que representen de manera raonable la situació pa-
trimonial i financera de l’entitat i que inclouen la informació necessària. També hem 
analitzat la liquidació pressupostària, la valoració correcta amb relació als temes eco-
nòmics, el compliment de legalitat aplicable als temes de vista comptable, fiscal, i espe-
cialment amb relació a la contractació.

En el període fiscalitzat, Aigües Ter Llobregat era una entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya que havia estat adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, pri-
mer al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i després, posteriorment, al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, a partir de la reestructuració que es va fer del Govern 
de la Generalitat al desembre del 2010.

L’objecte social de l’entitat Aigües Ter Llobregat constituïa la gestió conjunta i coor-
dinada de les concessions per a abastament en alta a les poblacions incloses en l’àmbit 
territorial que defineix el Decret 3/2003, que és el text refós de la Llei d’aigües de Cata-
lunya, i la prestació del servei públic de què té competència la Generalitat, de producció 
i subministrament d’aigua potable per abastar poblacions a través de la xarxa Ter-Llo-
bregat, eh? És el gran gestor en alta de l’aigua que rebem a través de la gestió posterior 
en baixa.

Com a fet posterior al període fiscalitzat, no podem deixar de dir que Aigües Ter 
Llobregat va ser dissolta, com deuen recordar, i amb efectes 1 de gener del 2013 la ges-
tió i la prestació del servei públic d’abastament van ser privatitzades mitjançant una con-
cessió. L’adjudicació d’aquesta privatització a través d’aquest concurs de concessió, com 
saben vostès, està pendent de resolució, perquè es van suscitar tota una sèrie de conten-
ciosos, i sembla que hi ha un darrer contenciós en el Tribunal Suprem que és l’últim liti-
gi, que donaria sembla –sembla– per finalitzat el procés de judicialització que ha sofert 
el concurs que va haver-hi en el seu moment per a la concessió del servei.

Aigües Ter Llobregat el 2010 tenia un pressupost de 347 milions d’euros, i el 2011, 
de 153. En l’informe recollim un seguit d’observacions, que, a nivell de conclusions, po-
dem detallar –miraré de ser molt ràpid, però també de no deixar-me’n cap– en cinc o 
sis aspectes.

El primer fa referència a un conveni que es va donar per la planta d’osmosi de Sant 
Joan Despí, pèrdua de l’estació i baixa de la planta. Aquest és un conveni que es fa el 
2006, però que després té una addenda, del juny de 2010, entre l’ACA, l’Entitat Metro-
politana de Serveis Hidràulics, Aigües Ter Llobregat i la companyia Aigües de Barce-
lona –Agbar. L’entitat fiscalitzada, un cop rebudes les noves instal·lacions, les va cedir a 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, que a la vegada les va cedir a Agbar, que 
havia de pagar el preu per la cessió a Aigües Ter Llobregat de 22 milions..., de 23 mi-
lions –arrodonint– durant vint anys. Aquesta cessió va suposar una baixa en l’immobi-
litzat de 59 milions d’euros i una pèrdua neta de 27, i això és el que constatem o del que 
deixem constància en l’informe.
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Un altre element important que recollim en les observacions és l’evolució de la tarifa 
d’abastament d’aigua, eh?, i el pla econòmic financer. Al final del 2012, en el marc de 
les actuacions relacionades amb l’adjudicació imminent a la concessió de la gestió, es va 
aprovar aplicar, a partir de novembre –estem parlant del 2012–, un increment de la tari-
fa del 70 per cent respecte de la prevista en el pla econòmic financer que estava aprovat 
perquè entrés en vigor a inicis del 2012.

També es va aprovar una nova estructura de la tarifa d’abastament que permetia 
assolir un canvi entre els components fixos que tenen la tarifa i els components varia-
bles, eh? –els components variables estarien vinculats al consum, i els components fi-
xos, a estructura. I, per tant, es va passar, en aquesta estructura de la tarifa, d’un 82 per 
cent en els components fixos i un 18 per cent en els variables, a un 56 en els fixos i un 
44 en els variables.

Pel que fa a l’endeutament, hi ha una petita desviació, el 2010, de dos milions i mig, 
en el límit d’endeutament.

Pel que fa a proveïdors, hi va haver un increment en el passiu, que corresponia a 
l’ajornament en els pagaments a proveïdors, entre els quals s’havia de destacar Agbar, 
amb un import pendent d’11,12 milions d’euros, i un conjunt de vint-i-sis proveïdors per 
un total de 77.

També pel que fa a matèria retributiva, constatem una sèrie d’incompliments en el 
límit d’increment de la massa salarial bàsicament –bàsicament– en l’exercici..., dels dos 
exercicis, en el 2010 –no en el 2011. Un d’aquests incompliments és que es va aplicar 
un increment d’un 1,2 sobre els principals conceptes retributius; i l’altre..., hi havia un 
concepte, que era «plus conveni», que representava aproximadament un 8 per cent de la 
massa salarial sobre el total del conjunt, i aquí es va aplicar un increment entre el 8 i el 
10 per cent, en funció de la categoria. Amb aquests dos increments es va superar el lí-
mit establert el 2010 sense tenir l’autorització escrita dels departaments corresponents. 
I, com he dit abans, el 2011 no va haver-hi increments.

Per acabar –molt sintèticament, eh?–, pel que fa a matèria de contractació, i a tall de 
síntesi, constatem en l’informe que en la preparació de la licitació pel que fa als plecs 
de clàusules administratives particulars, el desglossament que es va fer dels criteris va-
lorables de matèria subjectiva no era suficient, i que la valoració dels subcriteris queda-
va molt oberta a judicis de valor.

Pel que fa al criteri valorable de matèria objectiva –el preu, eh?–, es va preveure una 
fórmula que no permetia una distribució suficientment àmplia de les puntuacions, i en 
els informes de valoració de les anàlisis d’ofertes no hi havia explicacions que susten-
tessin de forma motivada l’atorgament dels punts. És a dir, el criteri de la sindicatura es-
tava poc..., insuficientment explicat, seria l’expressió, crec, més adequada.

I, per últim, pel que fa als procediments negociats, en cap dels expedients de la mos-
tra seleccionada hi ha evidència que s’hagi procedit a la negociació dels aspectes subs-
tanciats al contracte.

Aquest és, en síntesi, l’informe que els presentem i que vam fer d’aquests dos anys 
previs a la privatització de la companyia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Salazar. I ara intervindran els diferents grups parlamentaris. 
En primer lloc, té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada 
María Francisca Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Buenos días. Gracias, presidente; gracias a todos los miembros de la Mesa, especial-
mente al síndic, por la elaboración de este informe. Un informe sobre el que, si bien hay 
que agradecer el trabajo hecho, una de las preguntas que quisiéramos hacer es: ¿qué tipo 
de utilidad le podemos sacar al mismo a las alturas en que nos encontramos?

Porque si bien es cierto que en el mismo se hacen una serie de recomendaciones, 
de observaciones, de los antecedentes que hubieron, como usted bien ha señalado aquí, 
ciertamente hay una serie de irregularidades en cuanto al estado financiero en cumpli-
miento de los límites de endeudamiento, tanto bancario como no bancario; en cuanto 
al aplazamiento a los proveedores, porque parece ser que se formalizó el convenio para 
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aplazar el pago pero no se solicitó la conformidad del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad. Tampoco están claras, en el convenio realizado, las aportaciones de la 
ACA, si son por ingresos por prestación de servicios o bien son por subvenciones de ca-
pital.

Como digo, hay una serie de irregularidades en conceptos retributivos, y también un 
desequilibrio en cuanto a la liquidación presupuestaria, que parece ser que se solventa 
con la aportación de una póliza de crédito. Igualmente, mínimamente también señalar 
las irregularidades del procedimiento de contratación.

Pero no queremos centrarnos en esto, porque, como ya digo, con posterioridad a la 
fecha de que tiene objeto este informe, lo cierto es que se ha disuelto, Aigües Ter Llo-
bregat, como todos sabemos, en el año 2012; que hay una adjudicación, una primera ad-
judicación a Acciona, que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
y también por el Tribunal Supremo –se anula esta adjudicación–, y quisiéramos hacer 
constar que el Tribunal Supremo dice, asimismo, que el Gobierno le recuerda al Gobier-
no autonómico que cerró la concesión antes de escuchar el dictamen de su propio orga-
nismo de control –que, por cierto, fue desfavorable.

Entonces, ante toda esta situación, la reflexión que nosotros quisiéramos hacer es..., 
como ya le he dicho antes, hay que agradecer, y con todos los respetos, el informe rea-
lizado y el trabajo realizado, y reconocer el trabajo hecho, pero lo cierto es que la pro-
blemática que tenemos hoy los catalanes, y, en general, Cataluña, es –lo que está suce-
diendo con Aguas Ter– la inseguridad jurídica que está provocando la situación en que 
hoy nos encontramos.

Tenemos que reflexionar, en esta situación, sobre si esta es la forma de actuar del 
Gobierno catalán, si esta es la forma en que ha actuado antes de este proceso y si es la 
que piensa continuar realizando en lo sucesivo, porque precisamente no es un dechado 
de virtudes, esta forma de actuar. Vemos que sería más bien lo que podríamos denomi-
nar –permítanme la expresión– una chapuza. Una chapuza, porque lo que no se puede 
hacer es, con una de las empresas..., por no decir la mayor empresa pública que tiene 
Cataluña, estar jugando con los ingresos y con todo el sistema, de tal manera que reali-
ce una operación de esta envergadura antes de escuchar un dictamen que luego le va a 
ser desfavorable.

Y digo esto porque, claro, nos preguntamos qué va a pasar ahora con esta empresa, 
qué va a pasar ahora con los trabajadores de esta empresa. ¿Y si existiera la posibilidad 
de que Acciona ahora solicitase al Gobierno una indemnización? Podríamos estar en 
esta situación. Esto conlleva también, para los catalanes, otra vez un gasto innecesario, 
y nos va a costar, pues, claro, el dinero a los catalanes, como se está viendo con algunas 
de las gestiones, de las malas gestiones realizadas durante este tiempo, no solo ya con 
Aguas, sino también, como hemos visto antes, con la gestión realizada con Spanair y 
con otras que podríamos nombrar. Por último, decir también que, al parecer, la Ofici-
na Antifraude ha emitido un informe a fiscalía por las irregularidades en el proceso de 
facturación.

Por tanto, como digo, y para acabar, si usted me puede explicar un poco qué utilidad 
le podemos dar al informe, sería la única pregunta que le haría, porque todo lo demás, 
como ya he dicho, son reflexiones que debemos hacernos sobre si esta es la mejor actua-
ción y la actuación a la que nos va a acostumbrar el Gobierno de Cataluña, tanto si es 
la realizada con anterioridad como si es la que nos va a realizar a continuación, en un 
supuesto proceso independentista, y en el supuesto en el que el Gobierno catalán, pues, 
tuviese esta independencia que tanto anhela y tanto desea. ¿Este es el ejemplo que nos 
está dando?

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat 
Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies. Gràcies, senyor Miquel Salazar, per l’informe. Conclusions inaplicables per 
incompareixença i per liquidació de l’entitat; començo per aquí.
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ATLL, entitat pública, diria d’interès públic, jo crec de les més importants que tenia 
aquest país no per una qüestió romàntica, sinó per una qüestió dels números que vostès 
han posat sobre la taula: patrimoni net de 800 milions d’euros –800 milions–; subven-
cions públiques, donacions, per import que el 2011 es situava al voltant dels 496 milions 
d’euros: Feder, fons de cohesió, subvencions... Per què? Era una entitat important, per 
al país, d’un sector estratègic; per tant, invertim-hi tots, amb els impostos de tots, fem-
la gran, fem-la créixer. Però llavors, com que resulta que tenim pèrdues, alguns anys 
–d’11 milions, 44 milions el 2010, 33 el 2011–, alguns, fruit, precisament, que hi havia 
una normativa que deia que a partir d’ara no es podia endeutar ningú..., doncs, vinga, ho 
dissolem i ens ho venem.

Jo li demano: per què fem un pla econòmic financer, que en teoria era per salvar 
ATLL? Aquest pla econòmic financer deia: «Home, segurament hi haurà un major con-
sum amb els anys –per tant, això seran majors ingressos–; hi hauria d’haver un augment 
de les tarifes –majors ingressos–, i quan s’aixequi la restricció de finançament, doncs, 
es podrà endeutar, i, per tant, podrà quadrar els comptes i això serà viable. Tindrem 
equilibri entre el 2011 i el 2026. Per tant...» És clar, això és paper mullat.

Jo crec que és molt greu, i segurament és una valoració molt política, però vostè..., a 
l’informe hi surt, i, per tant, jo li demano a veure si pot ampliar això. Vostè diu: «Home, 
resulta que diem que això és inviable, que hi perdem diners. Augmentem el 2012 el 70 
per cent les tarifes...» Setanta per cent, jo crec que és important; és a dir, ningú s’atre-
via... «Tenim pèrdues, tenim pèrdues», i ningú s’atrevia a apujar quotes, eh?, ni el tri-
partit volia apujar quotes, ni el Govern de Convergència volia apujar quotes... En el 
moment que diem que no hi ha res a fer, ens ho hem de vendre i ho hem de privatitzar, 
llavors sí, llavors apugem quotes el 70 per cent. Entenc que és això el que està dient: 
apugem el 70 per cent les quotes de l’aigua, ho fem superviable i llavors ens ho venem.

I les donacions, les subvencions, el que hi hem invertit i el sector estratègic que és 
l’aigua a mans d’un tercer, que no se sap encara qui és, i, a més a més, deixant de banda 
l’embolic jurídic que ha portat tot això i les conseqüències que evidentment això tindrà 
per a les finances de la Generalitat, deixant de banda la ideologia de cada un, si un pen-
sa que això havia d’estar en mans privades o havia d’estar en mans públiques –nosaltres 
creiem que havia d’estar en mans públiques–...

Ara, alguna cosa no es deu haver fet bé, i des del punt de vista de servei públic..., un 
mal negoci per a Catalunya. I des del punt de vista empresarial, per tot el que he dit, per 
la repercussió econòmica que té això per a les finances de la Generalitat, també és un 
mal negoci, perquè realment és una infraestructura que, a part de totes les inversions que 
hi ha fet... Diu: «Com quantifiquem el benefici econòmic que suposen les inversions d’in-
fraestructures que ha fet ATLL al llarg dels anys?»; per tant, assumint una part de críti-
ques que els diferents governs es poden haver equivocat en algunes de les seves inversions. 
Per tant, a mi m’agradaria que digués...

I llavors una pregunta concreta, que no ho he acabat d’entendre. Vostè diu: «L’aug-
ment dels ingressos per les quotes passen de 67 milions a 87 milions, augmenten 20 
milions d’euros.» Entenc que aquest era l’augment anterior al 70 per cent, eh? (Veus 
de fons.) D’acord. Per tant, dic, primer, abans de la privatització, s’augmenta la quota, i 
això suposa un augment de 20 milions d’euros en els comptes. Per tant, si llavors hi su-
mem el 70 per cent restant, doncs, bé... Era viable, ATLL.

En tot cas, també em centraré en els diferents aspectes que diu que s’haurien de 
millorar, i hi afegeixo el de les incompatibilitats, que abans ha sortit i que també surt 
recurrentment. Jo crec que sí que està bé, potser, emfatitzar una mica més, fins allà on 
es pugui i com es pugui..., analitzar quan hi pot haver casos d’incompatibilitats. A ve-
gades ho diuen: «Aquest senyor estava aquí i llavors estava allà, i, per tant, aquí ja no 
es respec tava el règim d’incompatibilitat.» Per tant, potser a vegades caldria furgar una 
mica més, fins allà on es pugui. Jo també entenc que no es pot, sobretot en determina-
des relacions laborals i determinats entramats empresarials..., doncs, costa més, però, 
en tot cas, sí que jo també demanaria, sobretot vistos alguns casos, que hi poguéssim 
incidir una miqueta més.

Tornem la massa salarial, restriccions del 0,3, i aquí un 10 per cent. «Càsum» l’olla! 
L’accés de les dietes dels consells d’administració: imports petits, però temes molt sim-
bòlics, i això..., jo crec que no n’hem de deixar passar ni una. No sé a qui farem les re-
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comanacions, perquè tot això ha passat a millor vida, però, en tot cas, doncs, també ho 
tornem a posar sobre la taula. I el clàssic dels clàssics és el procediment negociat –clàs-
sic dels clàssics–, que tampoc no sé a qui ho direm.

En tot cas, jo crec que aquí hi ha una reflexió, com entendrà, molt política, molt de 
fons; algunes més de calat judicial, d’altres de calat ideològic i d’altres de calat més tèc-
nic o econòmic. A mi m’agradaria que es pogués estendre en això que hem dit del 70 per 
cent d’encariment de les quotes, i per què es fa en aquest moment i d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I, per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, afegir només una reflexió més. Ara ens agafa ja una mica 
fora de temps, no? Detectar segons quines incidències en la gestió de la privatització 
d’ATLL ara no ens ajuda gaire, perquè hem de tenir en compte que té unes conseqüèn-
cies judicials que encara estan per veure.

I segurament –segurament– una adjudicació incorrecta, en només pràcticament set 
mesos, doncs, al final ens costarà als catalans un altre cop més diners dels que ja ens 
han costat, per exemple, coses que vostè assenyala en aquest informe, no?, com eixugar 
795 milions d’euros de deutes que va eixugar la Generalitat d’ATLL; que vint-i-sis pro-
veïdors –proveïdors– no rebessin pagament de les seves factures, que són 77,34 milions 
d’euros; concessions irregulars, exactament el que passa també en altres informes. I rea-
litats que costen molt d’entendre, no? –com és possible, un altre cop, un altre informe 
amb això?–: com és possible que se cedeixi l’ús d’una planta d’osmosi i que se cedeixi 
a una entitat, que és l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Resi-
dus, i que aquesta, lliurement, sense consultar-ho a ATLL, faci un contracte de sots-
arrendament a cost zero a l’empresa Agbar, que casualment és una empresa que era part 
dels proveïdors que van deixar de rebre i de cobrar les seves factures, i que casualment 
també és l’empresa que ha impugnat la privatització d’ATLL en contra de l’adjudica-
ció..., de la venda a Acciona.

Bé, jo crec que potser el que n’hem de fer és una lectura més política que no pas tèc-
nica, no?, però és veritat que sí que hi han qüestions que jo crec que sí que s’haurien de 
preguntar, de tipus tècnic. És normal –jo ja no li pregunto tant per l’informe concret...– 
que es cedeixi la possibilitat de sotsarrendar o «subcedir» un espai públic a terceres 
persones sense que el propietari i el titular ho sàpiguen? Perquè això d’ATLL i la cessió 
d’una planta d’osmosi sense que el titular de la propietat sàpiga que s’ha cedit, ni amb 
quin cost, ni en quines condicions, ni amb informació..., i que ara es parli d’un deute 
que sembla que no figura en aquest contracte de cessió... Això és normal? Això ho ha 
vist, vostè, en altres informes de fiscalització? Més que res, perquè sobta moltíssim que 
en segons quines qüestions no hi hagi cap mena de control, i que, després..., les circums-
tàncies, ara mateix, amb això, doncs, són les que són, no?, i hi seran a posteriori, però..., 
si es pot preveure abans, i si això forma part de la normalitat de cessió d’ús i de subcon-
tractació que fan les entitats de caràcter públic.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. I ara, per part del Grup Parlamentari de la CUP, té la pa-
raula el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, senyor president. Jo seré extraordinàriament breu, sobretot perquè par-
tim de la idea que això d’avui és una mena de primer capítol, si volem, no?, d’una his-
tòria o d’una novel·la que donarà per a molt i de què nosaltres ja, diguem-ne, hem llegit 
el segon, el tercer i el quart capítols. I, per tant, ara entrar a discutir el que explicàvem a 
la primera pàgina d’aquesta història, doncs, potser no té..., jo crec que no té gaire sentit, 
eh?, amb tot el respecte.

Sabem, som coneixedors..., i, en aquest sentit, el Parlament va aprovar, fa un parell 
de plens, una sol·licitud de modificar la Llei de finances, a fi i efecte que vostès tinguin 
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més llibertat a l’hora d’establir el seu pla de treball; però, en qualsevol cas, un informe 
sobre l’ATLL 2010-2011, en aquests moments, després de tot el que hem sabut, no ens 
aporta gaire llum, més enllà que, en aquest cas, com que sí que hi apareixen els noms i 
cognoms dels membres dels consells d’administració, doncs, bé, podem comprovar com 
fins i tot hi apareixen alguns membres actuals de la cambra, com Assumpta Escarp,  
per exemple, que apareix en aquest consell d’administració en què s’adjudicaven dietes per  
excés, com hi apareixia també Imma Mayol o representants pràcticament de tots els 
partits polítics d’aquesta cambra, alguns d’ells ja fins i tot condemnats, com el senyor 
Francisco Bustos, no?

Per tant, jo crec que la qüestió d’ATLL és una història que ens aportarà bastanta 
llum sobre la «sociovergència» d’aquest país, del pacte d’elits no només de Convergèn-
cia, sinó, hi insisteixo, també de l’esquerra. No podem oblidar, en aquest sentit, l’evident 
porta giratòria en què ha consistit el fet que l’exdiputada del PSC Laia Bonet en l’actua-
litat sigui, doncs, una de les directives, adjunta a direcció, de la companyia privatitzada 
ATLL, i que alguns dels directors actuals de la companyia siguin també persones que 
havien tingut responsabilitats en el seu moment, quan l’empresa tenia caràcter públic.

Per tant, com deia, això que ens presenten avui és exclusivament el primer capítol 
d’una història que és extraordinàriament llarga, en què confiem que no ens quedarem 
només amb l’anàlisi comptable dels informes d’ATLL, sinó que tindrem la capacitat, en 
el seu moment, d’exigir responsabilitats polítiques a aquells que han fet negoci amb un 
bé bàsic com és l’aigua al nostre país, i que, com hem defensat nosaltres, doncs, en el 
seu moment aconseguirem que ATLL torni a ser una empresa pública i que, per tant, 
torni a estar sota el control d’aquesta Sindicatura de Comptes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
la diputada Adriana Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, síndic, per les explicacions de l’infor-
me. Bé, seré breu, perquè, de fet, tocaria repetir molt del que han dit els companys, que 
ja han fet referència als temes més destacats de l’informe, i també especialment al fet 
que els resultats, les recomanacions, també es queden en això, perquè no tenen un pos-
terior compliment, un posterior seguiment.

Han comentat ja alguns dels fets rellevants que recull l’informe en la qüestió de la 
tarifa i el pla econòmic financer en el seu moment. I en les conclusions, doncs, lamenta-
blement destacaven l’incompliment dels límits d’endeutament, l’excés del pagament de 
les dietes per les reunions del consell d’administració, etcètera. Jo hi destacaria també 
la part de contractació, no només les irregularitats, sinó la manca de documentació.

Més enllà d’això, per l’estat de la situació, diguéssim, en què ens trobem, i fent-ne 
una valoració potser més política –que no només ha de quedar aquí, sinó que hi han al-
tres espais en l’activitat parlamentària en què seria més pertinent..., i, de fet, s’ha fet i 
s’està fent, debatent, doncs, quina és la situació d’ATLL–, també haurem d’esperar una 
mica a veure què és el que passa. I, com ja vam defensar, com ja va defensar el Grup de 
Junts pel Sí en l’aprovació de la tramitació de la proposició de llei que va entrar el Grup 
del PSC, hem d’esperar la resolució, per una part, de l’expedient informatiu que ha obert 
el Govern a ATLL, i la sentència del Tribunal Suprem, a la qual ja s’ha fet referència.

I, una mica, afegir –i concloure– que, també donant resposta o una possible respos-
ta a quina utilitat podem treure, no?, de les conclusions que hi ha a l’informe, precisa-
ment tenint en compte la situació actual que pateix ATLL i aquesta possible reversió 
de la privatització, sigui per la proposició de llei, sigui per la sentència del Tribunal Su-
prem..., doncs, que no repetim els mateixos errors i que hi hagi una millor fiscalització i 
més transparència de la gestió.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, té la paraula 
el síndic, el senyor Miquel Salazar.
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El síndic Miquel Salazar Canalda

Gràcies, president. Bé, si dic alguna cosa que és fora de les meves facultats, demano 
al síndic major que m’ho digui, que no...

Utilitat. A veure, nosaltres fem aquest informe, en primera instància, per complir el 71, 
i això és innegable. Tanmateix, quan fem els nostres informes, li puc ben assegurar que 
ens els prenem molt «en sèrio», que la gent que hi treballa hi posa les hores que toquen i 
que mirem tot el que hem de mirar.

Jo crec que aquest informe, més enllà de pensar que és un informe, diguem-ne, fora 
de temps, en una situació diferent de la companyia –la companyia ara és privada, etcè-
tera–..., però sí que, com ha explicat vostè, diputat Salellas, és un informe que ens expli-
ca com era la companyia els dos últims anys que era pública.

L’informe ens explica, també, les modificacions que es fan perquè la companyia si-
gui atractiva en un concurs, que és la modificació de la tarifa, i crec que aquest és el fet 
rellevant. Per tant, jo entenc que l’informe, més enllà, evidentment, que nosaltres el vam 
fer pel que el vam fer... Parèntesi: en nom del diputat Pons i dels altres diputats –dic el 
diputat Pons perquè és el que sempre fa la referència–, els agrairem molt poder anar a 
altres departaments que ara no hi anem, a altres empreses que ara no hi anem, si real-
ment s’arriba a fer efectiu això que vostè ha anunciat. Tanco parèntesi, però és que no 
me’n podia estar, eh?; els ho agraeixo molt.

Per tant, la utilitat, jo crec que la té. I li diré, a més a més, un fet: nosaltres, els sín-
dics –que fem moltes hores de cadira perquè s’ha de llegir molt, s’ha de mirar molt–, 
seguim molt el que fan vostès, vull dir, nosaltres treballem per al Parlament. I el 6 de ju-
liol va haver-hi una comissió –que no en recordo el nom perquè no el vaig apuntar, però 
sí que m’he pogut baixar alguns dels extractes que estaven penjats en els pdf– on alguns 
dels compareixents, siguin diputats o siguin persones a les quals s’ha..., o actors que van 
participar en el Govern..., es va debatre el tema d’ATLL. I per la manera que..., per les 
expressions que tenen, pels arguments que fan servir, es denota que han llegit l’informe. 
Per tant, útil –útil–..., i no és que vulgui vendre jo ara el producte, òbviament, eh? No, 
vull dir, a vegades tenim mala consciència, de dir: «La nostra feina és important?, la 
nostra feina arriba?», però en aquest cas, tot i que sigui 2010-2011, tot i que aquesta em-
presa s’hagi privatitzat, aquest és un tema que, com em sembla que ha dit vostè, això és 
el inicio del inicio, i, per tant, aquest tema tindrà moltes derivades. I, per tant, el nostre 
informe és un testimoni de com era aquesta empresa abans de la privatització; amb una 
privatització que té una variable que és molt important, i és que està pendent d’un litigi 
que ha de resoldre el Tribunal Suprem.

Per tant, des d’aquest punt de vista, jo crec que hi han moltes dades d’aquesta em-
presa, independentment del que passi en el futur, eh?, i aquí ja acabo, perquè crec que a 
mi no em toca ja explicar més coses..., però, vull dir, independentment del que passi en 
el futur, vostès ara el que tenen és un testimoni d’abans, dels dos anys abans que aques-
ta empresa sortís a licitació a través d’una concessió que va portar a la privatització 
d’aquest servei, com estava aquesta empresa. Jo crec que aquest és el tema clau d’aquest 
informe.

Que és anacrònic? Té tota la raó, eh? Ens hauria agradat presentar-lo molt abans, 
però les coses són com són, i, per tant, des d’aquest punt de vista... Si miren les com-
pareixences del 6 de juliol, veuran que hi han dades que..., o si les han tretes d’un altre 
lloc, però, vaja, a l’informe hi són, i suposo que la gent és pràctica, i és més fàcil accedir 
a una web pública com és la de la sindicatura i baixar-te el pdf de l’Informe Aigües Ter 
Llobregat 2009-2011. I fins i tot la manera en què estan explicades, vull dir, és que algú 
ha agafat el paràgraf, vull dir que..., per tant, no...

Bé, els altres dos temes que ens han comentat. Sobre la viabilitat, és evident que és 
viable, aquesta empresa –és evident. Les pèrdues que tenia, amb una modificació de la 
tarifa... I, evidentment, si no hi hagués... La prova que és viable és que hi ha litigi, és a 
dir que hi han privats que tenen molt d’interès en l’empresa. Per tant, és viable, sigui pú-
blica o privada, però l’empresa és viable; jo crec que això és... I això també l’informe 
jo crec que ho demostra amb un nivell molt alt de rigor, i permetin-me la petulància, 
però..., vull dir, l’empresa és viable perquè es modifiquen les tarifes i les pèrdues que 
hi han abans de modificar-se les tarifes... Jo no estic ara opinant sobre si les tarifes són 
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correctes o incorrectes, les que es van modificar, però hi havien pèrdues perquè les tari-
fes eren baixes. I aquí em quedo.

A la pregunta de la diputada Esperanza García, el tema de la planta d’osmosi és un 
conveni dels quatre, és a dir, no és un conveni en el qual d’ATLL es passa a la Metro-
politana i la Metropolitana fa un altre conveni amb Agbar, sinó que els quatre actors, 
ACA, ATLL, l’Entitat Metropolitana –que té aquest acrònim tan complicat– i Agbar, 
signen un conveni el 2006 en el qual hi ha una modificació el 2010.

Em sembla que no m’he deixat res; però, en qualsevol cas, si alguna cosa m’he dei-
xat..., a la seva disposició.

El president

Molt bé. Doncs, moltes gràcies al síndic, el senyor Miquel Salazar.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el 
Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 
2010-2013

256-00060/10

Aleshores, passarem al debat del punt número 5 de l’ordre del dia. Podeu dir que en-
trin o... (Veus de fons.) Doncs, passarem al punt cinquè de l’ordre del dia, que és el pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la 
Música Catalana, corresponent al període 2010-2013.

Aquest punt de l’ordre del dia tindrà dues parts. En la primera part hi haurà la pre-
sentació de l’informe a càrrec del síndic, el senyor Jordi Pons; a continuació intervin-
dran els diferents grups, que formularan les preguntes que considerin pertinents, i el 
síndic, el senyor Jordi Pons, hi donarà resposta. Un cop acabem aquesta part, els síndics 
s’absentaran de la sala –ho han demanat així– i aleshores farem el punt següent, que 
és la compareixença d’un responsable..., tot i que, de fet, intervindran..., estaran amb 
nosaltres dos responsables del Consorci del Palau de la Música, i aleshores faran la in-
tervenció, hi hauran les preguntes que formularan els grups parlamentaris i la resposta 
que faran els responsables del Consorci del Palau de la Música, eh? Per tant, anem a la 
primera part d’aquest punt cinquè, i té la paraula el síndic, el senyor Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, aquest informe del Consorci 
del Palau de la Música Catalana va ser aprovat pel Ple de la sindicatura el 28 de juliol del 
2015, és a dir que la setmana que ve farà un any que la sindicatura va aprovar aquest in-
forme. Un altre mes de juliol, en aquest cas, del 2009, el dijous 23 de juliol, els Mossos 
d’Esquadra, per ordre del jutge, van escorcollar el Palau de la Música Catalana.

Com a conseqüència d’aquests fets, es va produir la substitució dels antics respon-
sables de l’entitat i l’inici d’una nova etapa en la gestió del Palau de la Música, que es 
va completar amb el traspàs de la gestió de l’activitat que feia el consorci a la fundació, 
a partir de l’1 de gener del 2012, i amb la signatura, per part del Consorci del Palau de 
la Música Catalana a l’associació Orfeó Català i la Fundació Orfeó Català - Palau de la 
Música Catalana, d’un conveni mitjançant el qual es regulava aquesta situació, el que 
en l’informe s’anomena, i és com ho coneixien les parts signants, Conveni Tribanda, al 
qual es dedica una part important de l’informe.

Per tant, l’informe té dues parts: en una, el 2010 i 2011, s’analitza l’activitat que feia 
el consorci, de gestió, des de l’any 83, dels edificis que li havia cedit l’associació Orfeó 
Català, i, posteriorment, la part que li havia cedit la fundació –en concret, el Petit Pa-
lau. Bé, el 2010 i 2011 és gestió del consorci, i el 2012 i el 2013 bàsicament és l’anàlisi 
d’aquest traspàs de la gestió a la fundació.

També, com saben vostès, com a conseqüència d’aquests fets del juliol del 2009, es 
va iniciar un procés penal contra els antics responsables del Palau de la Música Catala-
na per diversos delictes, entre els quals consta la malversació de fons públics del Con-
sorci del Palau de la Música Catalana, que en el moment actual continua pendent que 
arribi a l’audiència.

A part d’aquest procediment penal, també es va iniciar un procediment de responsa-
bilitat comptable pel Tribunal de Cuentas, que s’explica a la pàgina 26 de l’informe, que 
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es troba en la fase jurisdiccional. Aquí, en l’acta de liquidació provisional, es va deter-
minar un presumpte descobert comptable de 3,65 milions més els interessos. Això es va 
produir l’any 2013, i l’informe diu que la situació en l’exercici, a març de 2015, era que 
el procés es trobava suspès a l’espera del resultat del procediment penal. En aquests mo-
ments –ens n’hem informat–, la situació que es descriu a la pàgina 26 és la mateixa: el 
procés al Tribunal de Cuentas segueix suspès fins a la resolució del procediment penal, 
després dels recursos que hi van plantejar algunes de les parts i que va resoldre la sala 
de justícia del tribunal.

Bé, segueixo amb els fets de juliol del 2009. La sindicatura en aquell moment –dels 
síndics actuals només en quedem dos, el senyor Amat i jo mateix– va decidir dues co-
ses: la primera va ser posar en coneixement de la Fiscalia del Tribunal de Cuentas tota 
la part que feia referència al Consorci del Palau de la Música Catalana, que era la part 
pública, i això va generar l’obertura d’un procediment, una acta de liquidació provisio-
nal de l’any 2013 –la situació que els descrivia ara.

I aquest procediment de responsabilitat penal... –perdó–, de responsabilitat compta-
ble és important, perquè en els procediments de responsabilitat comptable, quan hi ha 
l’acta de liquidació provisional, abans que hi hagi el judici, els presumptes responsables 
han de fiançar la quantitat..., el principal –de 3,65–, més els interessos. I una part d’a-
quest import es va descomptar –això també s’explica a l’informe–..., se’n va descomptar 
la part que el Jutjat d’Instrucció número 30 havia lliurat al Palau, al Consorci del Palau, 
xifres que havien reintegrat, que s’havien embargat als presumptes responsables. I, per 
tant, en el procediment de responsabilitat comptable, els presumptes responsables no-
més van haver de fiançar la diferència entre els 3,65 i els 2,42 més els interessos. Per 
tant, aquest també és un tema important, que surt al llarg de l’informe. Per tant, això..., 
en ocasions, per això també es dóna tanta importància al rescabalament de fons.

Una segona decisió –la primera va ser posar-ho en coneixement de la Fiscalia del 
Tribunal de Comptes, que és qui en tenia les competències, el Tribunal de Cuentas–..., 
la segona decisió que va prendre el Ple de la sindicatura va ser deixar passar uns anys. 
No tenia sentit anar a fiscalitzar anys passats quan ja hi havia la intervenció, hi havia el 
jutjat, etcètera, sinó que la idea, en aquell moment, del Ple d’aquell moment –que era di-
ferent de l’actual–, va ser deixar passar uns anys i veure, els anys posteriors, a partir de 
l’any 2010, quina era la gestió que es feia del Palau de la Música Catalana. Fixin-se que, 
quan parlo del Palau, parlo de les tres entitats; nosaltres el que hem pogut fiscalitzar és 
el consorci, eh?, que, fins al 2011, fins a l’1 de gener del 2012, gestionava l’activitat.

Bé, es va decidir fer un informe. També vam pensar que no tenia sentit fer el 2010, 
sinó que, en una primera instància, el Ple va decidir que es fiscalitzaria el 2010-2012. 
Amb posterioritat, quan anàvem a iniciar aquest informe, ens vam adonar d’un fet relle-
vant que es va produir a mitjans del 2012, que és la signatura del Conveni Tribanda, i, per 
tant, es va decidir fer l’informe per al període 2009-2013, sabent, ja de vell antuvi, que el 
2012 i el 2013 la gestió havia estat traspassada a la fundació.

L’informe fa referència, com els deia, al 2010-2013, però en l’informe, en diferents 
ocasions, sobretot en els temes més rellevants, quan ha estat possible, s’ha comentat la 
situació a desembre del 2014, i fins i tot, en alguns casos –pocs, en aquests casos–, fins a 
març del 2015, que és quan es va acabar la redacció d’aquest informe.

Bé, a l’hora de valorar l’informe, especialment el Conveni Tribanda, s’ha de tenir en 
compte que el presumpte desfalc que es va produir –presumptament– fonamentalment 
es va produir a la fundació, no al consorci. Així, a la pàgina 81 de l’informe, que és on hi 
ha les al·legacions presentades pel consorci, en el quart paràgraf s’assenyalen..., el con-
sorci ofereix unes xifres provisionals del presumpte desfalc, que són de 3,65 milions en 
el cas del consorci i de 29,85 milions en el cas de la fundació. Aquests 3,65 milions coin-
cideixen amb el que els deia abans del procediment de responsabilitat comptable.

Bé, abans d’entrar en l’informe, molt breument, voldria fer-los una confessió perso-
nal. Jo vaig ser nomenat síndic a finals del 2006 i vaig prendre possessió el gener del 
2007 –per tant, ja fa més de nou anys que estic a la sindicatura i ja me’n queden pocs, 
perquè, per la normativa, no podré renovar. I en aquest període de temps, més de nou 
anys, he participat en l’aprovació de 327 informes de la sindicatura, tots els que s’han 
aprovat, dels quals..., he estat ponent pràcticament d’una quarta part d’aquests informes. 
I els voldria confessar que aquest informe –i ho sento, perquè aquí hi ha els responsa-
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bles, després hi faré una referència– em va trasbalsar profundament, perquè si a partir 
del 2010, en la meva opinió, potser en la meva innocència, una entitat del sector públic 
–en totes elles hauria de ser així– s’havia de gestionar d’una manera exemplar, aquesta 
era el consorci.

Bé, fet aquest parèntesi que volia comentar, l’informe és extens, vuitanta pàgines –jo 
crec que es va fer un esforç per intentar que fos molt entenedor–, i, al final, d’una mane-
ra més resumida, en l’apartat de conclusions s’intenten resumir les observacions en qua-
tre apartats. El primer fa referència a la signatura del Conveni Tribanda, aquest conveni 
que els esmentava abans, de 20 de juliol del 2012.

Bé, aquest conveni implica el traspàs de la gestió de l’activitat i dels edificis que in-
tegren el Palau a una entitat privada, la fundació. Fins al 2011 els comptes del consorci 
estaven controlats anualment per un informe financer, de control financer, per part de 
la intervenció. Ara la intervenció segueix fent els informes, perquè el consorci segueix 
existint, però ja no de l’activitat que feia abans el consorci, sinó que ara la intervenció 
no pot fer aquests informes de la fundació, eh? Per tant, hi ha hagut una disminució del 
control dels recursos públics. En opinió de la sindicatura, implica la dissolució de facto 
del consorci, tot i que segueix existint, en contra de les normes de règim jurídic de les 
administracions públiques. A més, aquest conveni no ens consta, en el moment de la fis-
calització, que fos aprovat o ratificat per les entitats consorciades, i tampoc es va publi-
car en el DOGC, i en l’informe es diu que per tenir eficàcia hauria hagut d’estar publicat 
en el DOGC.

De manera breu, també, el segon grup d’observacions fan referència al Fons espe-
cial voluntari i als rescabalaments rebuts pel Consorci del Palau de la Música Catalana 
per part del Jutjat d’Instrucció número 30. El Fons especial voluntari està regulat en el 
Conveni Tribanda, i els rescabalaments són quantitats –això s’explica també en l’infor-
me–..., els 2,42 milions que el Jutjat d’Instrucció número 30, a partir d’embargaments i 
aportacions que havien fet els presumptes responsables, havia fet el jutjat i que aquest va 
lliurar al Consorci del Palau.

Per tant, el segon grup d’observacions fan referència al Fons especial voluntari i a 
aquests rescabalaments. I, sobretot, d’una manera molt sintètica, es posa de manifest 
que una part d’aquests diners han estat gestionats per la fundació, i també es posa de 
manifest que, si hi hagués algun problema en els procediments, en aquest cas, de res-
ponsabilitat comptable, qui hi hauria de fer front... Qui ha rebut els diners és el consorci 
–si hem vist la pàgina 26, es parla que està suspès per unes al·legacions que havien pre-
sentat els possibles responsables–, i, si s’hagués de tornar alguna quantitat, ho hauria de 
fer el consorci, amb els seus fons.

De manera sintètica, el tercer grup d’observacions fan referència –jo diria de manera 
sintètica– als 1,17 milions, eh? Deuen haver vist vostès que, per una banda, els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya tant del 10 i de l’11 com del 12 contemplaven, des 
del Departament de Cultura, una transferència –en aquest cas, del 2013– d’1,7 milions 
al consorci per a la gestió de l’activitat, com fa amb altres equipaments culturals i de 
tota mena. El que es qüestiona des de l’informe de la sindicatura és que la quantia del 
2012, per una petició del consorci i de la fundació, no es va fer al consorci, sinó que es 
va fer a la fundació, i, en aquest cas, es va contravenir el que deia la intervenció, que 
s’havia de fer una retenció de diners.

D’altra banda, a part d’aquests 1,17 que vénen de la transferència –actualment, als 
pressupostos del 14 i del 15, per exemple, hi ha una transferència que ja es fa a la fun-
dació–..., a part d’aquests 1,17 milions que provenien d’aquesta transferència de la Ge-
neralitat, el consorci va fer una altra transferència a la fundació pel mateix import, amb 
unes petites diferències d’euros o de cèntims. Després tornaré a aquest tema dels 1,17 
milions.

I el quart grup d’observacions fa referència a quines van ser la gestió i l’activitat del 
consorci el 2010 i el 2011, no del 12 i el 13, perquè el 12 i el 13, en contra de la normati-
va, creiem..., afirma l’informe de la sindicatura..., se’l buida de contingut i la gestió pas-
sa a l’activitat. I es fa el seguiment de l’activitat el 2010 i el 2011, en què la conclusió de 
la sindicatura seria que no es van observar canvis rellevants en la gestió i funcionament 
del consorci.
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Bé, en l’apartat de conclusions també es fan una sèrie de recomanacions, tres de molt 
concretes i dues de més genèriques, que potser donen lloc a la interpretació. En tot cas, 
sí que demanàvem, i pensàvem sobretot en les menys genèriques..., l’informe de la sin-
dicatura parlava que s’havien d’aplicar amb caràcter imminent..., amb caràcter «imme-
diat» –perdó, la paraula exacta és amb caràcter «immediat»– per part del consorci. I faré 
referència a una d’elles, a la quarta recomanació de la sindicatura, que, textualment, 
deia: «El consorci ha d’agilitar la tramitació de l’expedient de revocació de l’aportació 
d’1,17 milions realitzada per la fundació l’any 2012. Cal tenir en compte que, si aquest 
import no fos recuperat, implicaria una pèrdua patrimonial per al consorci que deixaria 
els seus fons propis en una situació delicada.»

Bé, amb relació a aquest tema, a la pàgina 113 de l’informe –que ja també són al-
legacions, com els comentava abans– el consorci diu, literalment –i també en parla a 
altres pàgines, eh?, per exemple, la 119 o la 122–: «En qualsevol cas, és oportú recor-
dar que, a instàncies del consorci, s’està tramitant un procediment de reintegrament en 
 relació amb l’import de la subvenció. En el curs d’aquest procediment s’ha nomenat un 
instructor i s’ha conferit tràmit d’al·legacions a la fundació.» Aquest aspecte ja estava 
recollit en l’informe; en l’informe ja es recull que l’11 de desembre del 2014 el patronat 
del consorci va acordar iniciar el procediment de reintegrament, però aquest inici va ser 
a instàncies de la intervenció. I de les actes dels òrgans de govern del consorci es des-
prèn el seu desacord amb aquest procés de reintegrament, i, per tant, la sindicatura con-
clou que es va iniciar a instàncies de la intervenció general.

Bé, com que a vegades vostès recomanen que es compleixin les al·legacions i ens 
podríem trobar en una situació estranya –que el Parlament digui que es compleixi una 
cosa que ja s’ha incomplert–, els avanço quin –fins on jo sé– ha estat el resultat de la 
quarta recomanació. El resultat de la quarta recomanació ha estat no complir la reco-
manació de la sindicatura i no complir la recomanació que, als informes de control fi-
nancer, d’una manera molt exhaustiva des del 2012, està fent la intervenció general –el 
darrer, el del 2014, deu estar a punt ja de..., perquè segueixen fent els informes, tot i que 
en un volum molt més reduït. Per tant, s’ha incomplert la quarta recomanació –potser 
després em corregiran, i la informació, fins on jo en tinc, després s’ha tornat enrere–..., 
s’ha incomplert la recomanació quarta i s’ha incomplert el que en repetides ocasions els 
informes de la intervenció han demanat, aquest procés de revocació de l’aportació.

Bé, per ser-los concrets, en data 22 de juliol –això ja serien fets que no estan en 
l’informe, però com que tenen a veure amb la quarta recomanació, els ho explicaré– el 
patronat del consorci va acordar la revocació parcial proposada per la instructora del 
procediment de reintegrament. El 28 d’agost la fundació va presentar recurs de reposi-
ció, i el 16 de setembre del 2015 el patronat del consorci va estimar el recurs de repo-
sició, i, per tant, no exigia a la fundació aquest reintegrament. Per tant, això en el fons 
va suposar que el 2014 –suposo que això ja s’ha corregit, la situació la desconec– els 
fons propis passessin a ser negatius. En tot cas, aquí, aquesta recomanació..., ja no tant 
la nostra recomanació, que ve des de l’any passat, sinó la recomanació que, des del ma-
teix moment en què es va fer aquesta operació, ha anat dient cada any la intervenció 
s’ha incomplert.

I, ja per últim, volia fer dues coses: una és, aprofitant que hi ha aquí el senyor Oller, 
que era el gerent en l’època..., en part del període fiscalitzat, voldria agrair-li una cosa, 
voldria fer en públic una cosa que ja vaig fer en privat: agrair-li la plena col·laboració 
que vam tenir tant d’ell com de tot l’equip –que veig alguna persona amb qui havíem 
tingut alguna reunió–, tota la col·laboració que vam tenir per part del Consorci del Palau 
de la Música per fer aquest informe. Si s’han llegit les al·legacions, des de la lògica dis-
crepància, en alguns aspectes..., però voldria fer constar la plena col·laboració que vam 
tenir en el nostre procediment de fiscalització.

Pel que fa a la fiscalització, només dos temes: hi ha dues parts, a les al·legacions que 
presenta el consorci el juny de l’any passat. Hi ha una primera part –que probablement 
tenen tota la raó del món, i suposo que ells després ens ho explicaran millor– de les al·le-
gacions que parlen de la situació en què es van trobar els nous gestors i tots els problemes  
a què van haver de fer front per poder tirar endavant, perquè el Palau de la Música po-
gués seguint funcionant. Si vostès ho han vist, a la pàgina 81 es parla de l’excepciona-
litat de la situació; a la pàgina 82 es parla de les al·legacions –segur que és així–, es van 



DSPC C 189
21 de juliol de 2016

Sessió 4.1 de la CSC 36

trobar en una situació de caos i incertesa. Aquesta seria una primera part de les al·lega-
cions, en què el Palau justifica el que es va trobar, que és real; el que es va trobar és el 
que expliquen de manera detallada.

Hi ha una segona part de les al·legacions que ja és diferent, que són unes al·legacions 
llargues, extenses, en què el que fa el consorci és fer una esmena a la totalitat de l’infor-
me de la sindicatura, en fa una esmena a la totalitat en els aspectes més rellevants.  Deuen 
haver observat que la sindicatura –a vegades se’ns ha criticat– ens ho liquidem, bé, en un 
paràgraf, que diu: «Hem acceptat una al·legació...», que és una al·legació tècnica de la pà-
gina 110 –ens vam equivocar i ho vam corregir–, però la resta..., és a dir, la resta d’al·le-
gacions, el que jo en dic «l’esmena a la totalitat de l’informe», els puc assegurar que van 
ser molt valorades, molt analitzades, moltes hores de treball... I la conclusió és que ens 
confirmàvem en el que deia el projecte d’informe que se’ls va enviar, i, per tant, les con-
clusions són les que figuren a l’informe.

És costum de la sindicatura no respondre-les, perquè per respondre-les hauríem 
 hagut de tornar a repetir tot el que dèiem. En tot cas, tinguin la tranquil·litat que la sin-
dicatura va valorar en profunditat les al·legacions, i en aquest cas va decidir acceptar-ne 
una, i la resta..., va decidir no modificar el contingut de l’informe.

Res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Resto a la seva disposició per a qualse-
vol aclariment, ja sigui de l’informe, de les al·legacions o de la meva intervenció.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Aleshores, ara, per prendre el posicionament dels di-
ferents grups i formular preguntes, té la paraula, en primer lloc, per part del grup de 
Ciutadans, el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies. Gracias, presidente; gracias, también, a la Sindicatura de Cuentas, en las 
personas del síndic major y del señor síndic Jordi Pons. Nos decía el síndic ponent que 
él, en la elaboración de este informe, se podía definir..., o ha padecido un trasbals. Mi-
ren, a medida que iba yo leyendo el informe, pues, he de confesar que tenía una muy 
similar sensación, ¿no?: aumentaba mi sorpresa e indignación al ver que el desfalco y 
expolio y la malversación del Palau no finalizan en el 2009, sino que continúan en los 
años posteriores.

El informe nos confirma en la idea de que el caso Palau será estudiado y reconocido 
como uno de los ejemplos paradigmáticos de corrupción política e impunidad basado 
en la connivencia entre poder político y el poder judicial. Ningún ciudadano de a pie y 
de bien puede entender que hayan transcurrido siete años desde que los Mossos irrum-
pieron en el Palau de la Música y se procedió a la imputación de su presidente, y hoy, 
a día de hoy, el proceso siga en fase de instrucción y sin que se haya fijado fecha para 
celebrar el juicio.

El tribunal no solo no desencalla el calendario, sino que lo demora de una forma in-
justificable, insultante y vergonzante. Un ejemplo: el tribunal ha invertido siete meses 
para resolver y notificar sobre un recurso del fiscal contra la personación de un grupo de 
particulares, cuando legalmente debería haberlo hecho en tres días; siete meses para re-
solver lo que debería haber resuelto en tres días –una auténtica vergüenza. Es indudable 
que la ralentización del caso se debe a la despreciable complicidad entre justicia y políti-
ca, que ofrece impunidad o, cuando menos, dilación a los corruptos.

La sensación de impunidad y de saberse intocables parece que no solo la tienen los 
antiguos responsables, sino que parece que deben tenerla también los actuales, a tenor 
de las ilegalidades e irregularidades que han practicado durante los años 2010 y 2013. 
El informe es demoledor. Nos señala, la Sindicatura de Cuentas, comportamientos que 
desde Ciudadanos no dudamos en calificar de malversación y prevaricación. Se está co-
metiendo..., o al menos en esos ejercicios se cometieron malversaciones y prevaricación.

Lo primero que denuncia el informe es la huida del derecho administrativo, pro-
piciada precisamente por las propias administraciones –la Generalitat, el Estado y el 
Ayuntamiento de Barcelona–, que, con el traspaso de la gestión de la actividad y de los 
edificios a una entidad privada –la fundación–, lo que hacen es dejar sin control dicha 
actividad, dado que la fundación no está sometida al control financiero de la interven-
ción general.
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Sigue denunciando, el informe, la disolución de facto del Palau..., del consorcio, que, 
además, se hace contra las normas de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas, ¡pero qué vergüenza!

Nos advierte, el convenio –firmado entre el consorcio del Palau, la fundación y la 
asociación Orfeó Català–, que ese convenio se hizo incumpliendo las normas de proce-
dimiento administrativo aplicables a su tramitación.

Nos informa de que las subvenciones a la fundación por el consorcio del Palau o por 
las entidades consorciadas no se ajustan a la normativa vigente en materia de subven-
ciones: corrupción, fraude...

El informe nos dice que ingresos provisionales que han ido al Fondo especial vo-
luntario se han utilizado para pagar gastos de la fundación, y que, en el caso de que el 
consorcio del Palau tuviera que devolverlos, debería hacerlo con sus fondos propios. ¿No 
nos situamos ante un claro ejemplo de malversación de dinero público?

Los documentos aprobados por el comité ejecutivo o el patronato nos dicen, nos si-
guen diciendo..., en las conclusiones, el informe dice: «Los documentos no se adjuntan a 
las actas ni se firman como parte integrante de ellas.» Opacidad, nada de transparencia.

Denuncia, el informe, la existencia de personas contratadas por más de una entidad, 
personas que son contratadas por el consorcio a tiempo completo, y, a la vez, contrata-
das por la fundación; retribuciones no aprobadas, ilegales. Personas que trabajan indis-
tintamente para las diferentes entidades y falta de control de gasto; pero, ¿se puede ser 
más negligente en la gestión? Yo, sinceramente, estoy anonadado.

Se continúa diciendo: el alquiler de las salas del Palau se hacía sin contratos, y a pre-
cios que no habían sido aprobados por los órganos de gobierno.

Se dice, además, que los contratos celebrados con los proveedores –y esto es impor-
tante– se basaban fundamentalmente en acuerdos verbales con la antigua y corrupta 
dirección, sin que se haya establecido, en estos años, una mínima revisión de los meca-
nismos de contratación. Pero, ¿es que estos gestores y estas administraciones responsa-
bles...? Bueno, en fin, es que no encuentro las palabras.

Señoras y señores diputados, no podemos mirar hacia otro lado; debemos exigir a la 
Generalitat, al Ministerio de Cultura y al Ayuntamiento de Barcelona que pongan fin a 
esta malversación y prevaricación continuada. Basta ya.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; moltes gràcies, senyor president. Senyor Jordi Pons, en nom del Grup Socialis-
ta, li vull agrair el present informe. Comprenc perfectament la seva sensació en elabo-
rar-lo, perquè estem parlant, efectivament, d’un informe no gens fàcil de fer pel fons del 
tema, però també per les entitats, per les institucions de les quals estem parlant.

Per situar-nos una mica, el Consorci del Palau de la Música Catalana, efectivament, 
està format per la Generalitat en un 45 per cent i per l’Ajuntament de Barcelona i el Mi-
nisteri de Cultura en un 27,5 per cent, respectivament, cadascun.

La fiscalització que vostè, senyor Pons, ens presenta avui correspon, com vostè molt 
bé ha dit, als anys 2010 al 2013, és a dir, pocs mesos després que es descobrissin les ac-
tuacions irregulars d’una part de l’equip directiu d’aleshores en el que va ser una gestió 
fraudulenta del patrimoni dels recursos de l’entitat –malversació de fons públics–, i això 
va dur a investigacions policials i judicials que varen acabar, de moment, amb un pro-
cediment penal i un procediment de responsabilitat comptable per un presumpte desco-
bert, com vostè molt bé ha comentat, de 3,65 milions d’euros.

La primera cosa que volem dir des del Grup Socialista és que nosaltres no volem 
–ens hi resistim– parlar del cas Palau. En tot cas, nosaltres el que volem posar sobre la 
taula és el cas Millet, és el cas Montull, però en absolut el cas Palau. Per nosaltres, el 
Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català són unes institucions històriques, són unes 
institucions que han jugat un paper molt important, molt rellevant en aquest país, que 
l’hi continuen jugant, que esperem que ho continuïn fent, i que, en tot cas, ens merei-
xen tot el respecte. I una altra cosa és que, durant temps, els seus gestors hagin estat uns 
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delinqüents que han fet molt de mal a una part del moll de l’os d’aquest país, de la seva 
història i de la seva cultura.

Com vostè molt bé ha dit, l’any 2010 i el 2011 l’estructura de gestió és la mateixa que 
hi havia anteriorment –és a dir, el consorci–, i, a partir del 2012, doncs, la fundació as-
sumeix la gestió de les activitats del Palau i del personal a través del Conveni Tribanda 
famós, que vostè ja ha comentat, en el qual s’unificaven i es concentraven en una sola 
entitat la fundació, la gestió i l’explotació del conjunt del Palau de la Música Catalana.

Per tant, nosaltres tenim molt d’interès a diferenciar aquests tres moments..., o dos, 
fins a finals del 2011 i a partir del 2012. Per què? Perquè l’anterior o, com a mínim, una 
bona part de l’anterior –i amb això no hi volem treure importància, al contrari, conside-
rem molt greu, gravíssim, que s’ha d’investigar a fons, i coincidim amb bona part de la 
intervenció del diputat de Ciutadans–, està judicialitzada. I, per tant, en el seu moment, 
ja s’acabaran de depurar les responsabilitats. Esperem que es faci diligentment, esperem 
que es faci al més aviat possible, i, en tot cas, això ja es veurà en el seu moment.

A nosaltres el que ens preocupa, en aquests moments, jo crec que és l’objecte, en el 
fons –l’objecte, el moll de l’os–, del seu informe: és què passa amb el traspàs, és a dir, 
quan es passa d’un model de gestió a un altre model de gestió, i, per tant, valorar què ha 
significat, políticament, en el nostre cas, evidentment, aquest canvi de model de gestió.

Efectivament, el Conveni Tribanda diu que el traspàs deixa sense control públic l’ac-
tivitat del consorci, ja que la fundació no està sotmesa al control financer de la Interven-
ció General de la Generalitat. També diu que implica de facto la dissolució del  consorci, 
i, per tant, una disminució del control dels fons públics aportats al Palau, i, per tant, 
menys transparència, etcètera, incompliment de les normes de procediment adminis-
tratiu... El conveni –per nosaltres és important, aquest tema–, no consta que hagi estat 
aprovat o ratificat per les entitats consorciades, i no ha estat publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat, i hi ha reiterats incompliments de la normativa vigent en matèria de sub-
vencions.

Les observacions que vostè ens planteja tenen quatre punts: respecte al conveni, el 
Fons especial voluntari, la subvenció nominativa, i la gestió i activitat dels exercicis fis-
calitzats 2010 i 2011. Per una qüestió d’economia de temps, senyor president, em cen-
traré només en el tema del Conveni Tribanda, que em sembla que és l’element..., molt 
important, i, en aquest sentit, li voldria formular algunes preguntes.

En primer lloc –i potser de la formulació d’aquest paràgraf no s’entendrà exactament 
el que li vull dir, però crec que sí del que li diré a continuació–, és imprescindible el 
control públic de la fundació? L’informe qüestiona en general el model de gestió publi-
coprivat de les fundacions, o només en el cas específic que ens ocupa? Dic això perquè 
nosaltres, com a PSC, doncs, no la considerem en principi dolenta, la col·laboració pu-
blicoprivada, i, com a exemple, posaria, per exemple, el cas de les fundacions del Liceu 
o del Teatre Lliure, que des del nostre punt de vista ens sembla que són experiències 
prou importants i prou exitoses. És a dir, en aquest cas concret de la Fundació del Palau 
i l’Orfeó, el problema és falta de control –atès que, evidentment, hi ha recursos públics 
que s’hi esmercen–, és un problema concret d’aquest tipus de fundació, o es podria am-
pliar, aquest criteri, a altres tipus de fundacions?

I, finalment, si la fórmula del traspàs de tota la gestió a la fundació no és l’instru-
ment jurídic més adequat, em permetria preguntar quina li sembla al síndic que hauria 
de ser, aquesta fórmula de gestió.

I –acabo– respecte de les recomanacions, formulen cinc recomanacions adreçades 
unes al mateix consorci i altres a les administracions consorciades. Les preguntes que li 
voldria fer serien les següents: si la sindicatura té previst fer un seguiment, un control, 
del compliment de les recomanacions –em temo que una part ja l’ha contestat anterior-
ment–, i també preguntar-li si aquest informe s’ha remès a les institucions consorciades, 
a les institucions que formen part del consorci, perquè hi ha alguns elements..., jo diria 
que tots, però n’hi ha algun en concret, molt específic, com és el fet que no l’hagin apro-
vat o no l’hagin ratificat, i, en tot cas, que no s’hagi publicat al Diari Oficial de la Gene-
ralitat, aquest conveni subscrit a mitjans de l’any 2012.

Res més.
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El president

Gràcies, senyor diputat. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, síndic Pons, primer, agrair-li aquesta mostra de sinceritat 
que ens ha fet vostè aquest matí, no?, en dir-nos que, a vegades, la feina dura i respon-
sable comporta que se li remogui l’estómac. I és que és normal, perquè vostè, m’ima-
gino que, com a contribuent, com la resta de ciutadans catalans..., veure que des d’un 
consorci que se suposa que ha de funcionar per promocionar la cultura, en fi, tasques 
de mecenatge cultural..., doncs, s’hi aboquen recursos públics i aquests recursos públics 
són malversats, sembla que hi ha una malversació contínua dels recursos públics dintre 
d’aquest Consorci del Palau de la Música Catalana.

Jo li vull agrair aquesta sinceritat, perquè ens ha passat a molts que hem llegit aquest 
informe exactament el mateix que a vostè. Entre d’altres coses, perquè alguns, no sé si 
per bona fe o no, vàrem pensar que amb en Millet es posava punt final a les irregulari-
tats del Palau de la Música Catalana. I la realitat ens demostra que no, i ens ho demostra 
amb un informe treballat, amb dades concretes i amb conclusions molt aclaridores, que 
la malversació i la irregularitat continuen.

I això és molt greu, perquè s’ha parlat de moltes coses, en aquest informe: s’ha parlat 
de subvencions directes mal atorgades; s’ha parlat de treballadors sense contracte; s’ha 
parlat de pujades de salari per sobre del màxim legal previst a les administracions pú-
bliques; s’ha parlat de confusió de personal entre aquells que formen part del consorci 
i aquells que formen part de la fundació; de complements fora de conveni; fins i tot hi 
han alguns treballadors –vostè ho remarca en l’informe, i no és gens anecdòtic; només 
és una dada, però...– que no se sap exactament quines són les tasques que desenvolupen 
dintre del consorci. I això és gravíssim –això és gravíssim–, i sobta moltíssim que enca-
ra, després de l’escàndol d’un dels majors casos de corrupció de la Catalunya democrà-
tica, que és el cas Palau, ens trobem que després de passar tot això i encara seguir sub 
iudice, doncs, per exemple, el consorci..., vostè ens assenyalava a l’informe que ni tan 
sols segueix el Pla de comptabilitat pública. És una cosa que és realment gravíssima.

Ara bé, jo crec que la qüestió clau, amb les conclusions que vostè ens ha explicat 
avui, és el Conveni Tribanda: això que vostè ens assenyali que aquest conveni, on al fi-
nal hi ha com una confusió de diferents ens, on no es poden separar quins recursos cor-
responen a un, quins a d’altres...; el rescabalament de les fiances donades o atorgades..., 
donades dintre d’assumptes judicials que s’han de rescabalar..., no en poden disposar, en 
el cas del consorci; el fet de sostreure i dissoldre de facto el consorci, que és el que vostè 
ens diu directament en la seva compareixença i en el seu informe, i sostreure del control 
públic l’activitat del consorci... A nosaltres la veritat és que ens assalta una pregunta, i 
sé que és una valoració molt personal, eh?, i que potser em diu que no li correspon fer-
la, no?, però...: sembla que tot aquest entramat del Conveni Tribanda..., és un conveni en 
frau de llei per tal de no sotmetre’s a control ni a fiscalització del que són els recursos 
públics dels quals es nodreix l’entitat?

I, després, una altra qüestió. Vostè ens parla que hi han una sèrie de despeses, que 
al final conformen el 91 per cent –que no és poc, eh?– de tot aquest conveni, i que cor-
responen a factures d’advocats de PricewaterhouseCoopers. I ens diu vostè que aques-
tes factures es paguen, que no s’adjudiquen a cap de les entitats en concret, o sigui, que 
corresponen, suposadament, a la defensa de la fundació dintre dels processos judicials, 
i que aquestes factures ni tal sols s’han sotmès a concurs públic, amb concurrència, 
transparència, publicitat... –l’import és bastant elevat. A veure si vostè –és una mica el 
que hem parlat abans, no?– ens podria dir el nom del lletrat, si el té –a l’informe no apa-
reix–, que rebia aquestes factures, si hi apareixia, o si només hi apareixia el nom del ga-
binet i del despatx PricewaterhouseCoopers.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari de la CUP, el 
diputat Benet Salellas.
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Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, senyor president. Ahir a la CAI, diguem-ne, a la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, ja va passar això, no? Jo crec que és ja com una constant, que la diputada 
García sempre té com més informació que la resta de diputats d’aquesta cambra. Jo crec 
que se li ha de reconèixer que està..., no? Doncs, per alguna cosa deu ser, que el Partit 
Popular sempre disposa de més informació.

Però, en qualsevol cas, jo crec que el nostre paper avui, en la ratificació d’aquest in-
forme o en l’exposició d’aquest informe, ha de ser claríssimament d’agraïment, d’agraï-
ment a la sindicatura i d’agraïment al síndic per un informe que no només és extens, 
molt detallat, molt profund, sinó que, a més a més, jo crec que respon bastant al que el 
conjunt de la societat demana que faci la Sindicatura de Comptes, és a dir, que davant 
d’un fet tan greu, d’un escàndol tan greu com ha estat el del Palau de la Música, doncs, 
el que faci la sindicatura sigui actuar d’ofici, com ha estat en aquest cas: obrir una inves-
tigació i aportar-nos, en aquest sentit, totes les dades comptables i d’anàlisi de la qüestió 
en un moment que jo crec que és extremadament interessant, que és analitzar el «post», 
no?, és a dir, què passa després de la intervenció judicial i de l’entrada per part dels 
Mossos d’Esquadra al Palau de la Música.

I, en aquest què passa, al nostre entendre es produeix una paradoxa, no? En primer 
lloc, en el què passa hi ha algun element positiu, també ho vull dir, no?, perquè sovint 
ens queixem que davant de situacions de corruptela, de frau, doncs, no es fa absoluta-
ment re, no s’obté cap mena de reconeixement ni de reparació, i jo sí que vull posar so-
bre la taula que com a mínim l’informe destaca que hi ha un inici de reparació. Amb 
això no vull defensar ningú ni eximir de responsabilitat ningú, però sí que em sembla 
interessant veure com a mínim que l’Administració de justícia, en aquest cas, obté unes 
determinades quantitats que tenen com a finalitat respondre del que inicialment es va 
sostreure. I, per tant, no passa com en la majoria de casos en què es defrauden diners 
que ens pertanyen a tots, que després ningú no torna ni un duro.

Per tant, en aquest cas sí que em sembla interessant assenyalar que hi ha hagut una 
obtenció, per part del Jutjat d’Instrucció número 30, de 2,42 milions d’euros, que estan 
destinats a començar a reparar el forat del Palau de la Música. Per tant, en aquest sen-
tit sí que vull dir que hi ha un primer intent de reparació, i aquesta passa és interessant.

Evidentment, ja he dit que era una paradoxa, perquè davant d’aquesta reparació el 
que exposa el contingut de l’informe és extremadament alarmant. I és extremadament 
alarmant perquè jo no sé quina és la conclusió que hem d’extreure del paper del consor-
ci, perquè el consorci, en definitiva, és un consorci d’administracions públiques al qual 
pertany també el Ministeri de Cultura. Per tant, doncs, la senyora García, en aquest sen-
tit, potser ens hauria pogut aportar més informació sobre per què el Ministeri de Cultu-
ra manté la posició que manté al consorci.

I a mi el que m’agradaria –i potser no podrà contestar-ho, el síndic, no?, però...– és que  
ens intentés aportar llum sobre si aquesta actuació tan irregular, tan contrària al  
que hauria de ser l’objectiu, en definitiva, d’aquest intent de rescabalar els diners defrau-
dats en el cas del Palau i de reconduir cap a una millor gestió, més transparent i d’acord 
amb l’interès públic del Palau de la Música, si el que explica l’informe és purament ne-
gligent o si hi ha algun tipus d’instrucció política al darrere, perquè costa d’imaginar 
que puguin passar tantes coses en un context tan delicat com és el del Palau de la Mú-
sica i que passin per mera negligència..., no ho sé, desconec qui n’han estat els gestors, 
diguem-ne, amb noms i cognoms, durant aquests anys, dels quals, d’alguna manera, ve 
a parlar l’informe, però vull pensar que són professionals qualificats i destacats del seu 
àmbit. I, per tant, per què hi ha aquest interès per part del consorci a mantenir, d’alguna 
manera, una barreja d’interès públic i d’interès privat, de recursos públics cap a l’esfera 
privada, i que, d’alguna manera, el desastre del Palau continuï a l’agenda política? És 
fruit de la negligència d’aquests professionals qualificats, o hi ha alguna altra cosa que 
el síndic Pons ha pogut advertir?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
el diputat Roger Torrent.
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Roger Torrent i Ramió

Bé, per començar, sumar-me a l’agraïment que feia ara el diputat Salellas al síndic; 
agraïment i compassió, gairebé, eh?, perquè submergir-se en el Palau de la Música i 
l’Orfeó, amb el que ha comportat durant aquests anys..., es necessita una dosi de valor, 
no sé si de temeritat...; però, en tot cas, és digne de compassió per part de la ciutadania 
i d’aquests diputats que avui, gràcies precisament a aquest informe, coneguem una mica 
més la situació interna –els intríngulis, en definitiva– del Palau de la Música i de l’Orfeó.

Vostè parlava de trasbals personal, diguéssim, eh? De fet, el cas Palau és un trasbals 
social, col·lectiu, de tota la comunitat de Catalunya; un trasbals que lamentablement no 
hem pogut tancar encara, justament perquè, doncs, judicialment, i això és un fet inexpli-
cable..., segurament no depèn de cap dels que som aquí, però en tot cas està bé que ens  
en lamentem també públicament, que en això, tot i estar judicialitzat, no s’hagi avançat en  
el judici, no hi hagi data i, sobretot, no hi hagi sentència, eh? I, per tant, aquest rescaba-
lament de què parlàvem ara no pugui ser definitiu i no pugui ser efectiu a partir d’una 
sentència ferma respecte a aquest cas, que, hi insisteixo, és un trasbals social per a tot 
el país.

M’estalviaré d’entrar en els aspectes concrets –vostè els ha comentat prou bé, estan 
prou ben descrits a l’informe, i, a més a més, tindrem ocasió d’aquí a una estona, doncs, 
de poder preguntar als gestors respecte a això–, però sí que, evidentment, m’agradaria 
apuntar allò que, per altra banda, tots els grups parlamentaris han coincidit a destacar 
que és l’element crucial, aquí, no només perquè implica un comportament del passat, 
del passat recent, sinó, sobretot, perquè implica una dinàmica cap al futur perillosa o, 
en tot cas, de risc, almenys des del nostre punt de vista, que és aquest famós Conveni 
Tribanda, que ja se n’ha parlat a bastament, i el traspàs de la gestió de la figura del con-
sorci a la figura de la fundació, i, per tant, també, com s’ha dit, escapant del control... 
Evidentment, les fundacions també participen del patronat, hi ha també determinats 
mitjans de control economicofinancer i operatiu de les fundacions, però també és cert 
que, passant de consorci a fundació, evidentment escapa del control propi de l’Adminis-
tració pública.

En qualsevol cas, ho preguntarem també als gestors perquè se’ns expliqui el perquè 
d’aquest canvi, qui el propicia, qui l’avala i amb quin objectiu, perquè, efectivament, i 
tal com deia vostè, si alguna institució del país havia de demostrar transparència i vo-
luntat de fer les coses bé, aquesta era el Palau de la Música, eh? I, efectivament, amb 
aquest informe del 2010 al 2013, veurem si a partir d’aquestes recomanacions..., tot i 
que vostè ja avançava que alguna no sembla que s’hagi complert, però, en tot cas, si s’es-
tà en la línia de propòsit d’esmena respecte a aquestes recomanacions. En tot cas, sem-
bla que, efectivament, doncs, justament la transparència i la voluntat de les bones praxis 
no han estat..., en tot cas, no sé si voluntàriament o involuntàriament, però no han estat, 
en definitiva, el que ha passat en el Palau de la Música.

En qualsevol cas, insistim en l’element que dèiem al principi, que al cas Palau no hi 
hagi una sentència ferma, que no es puguin calibrar les responsabilitats dels antics ges-
tors –per tant, que no es pugui passar pàgina–, i, sobretot, que això no condueixi a una 
situació que s’allargui en el temps, i que, per tant, quan anem fent informes respecte a 
aquestes institucions, estiguem allà mateix.

Res més. En tot cas, hi insisteixo, com que això serà un continu, ara vostè podrà 
respondre a algunes de les preguntes, de les consideracions que s’han fet, però sobretot 
després tenim moltes ganes de poder preguntar als gestors perquè ens en donin la seva 
visió. En qualsevol cas, reiterar l’agraïment del principi, i esperem, doncs, que aquest 
trasbals es transfiguri o canviï cap a esperança en el futur.

Moltes gràcies, senyor Pons.

El president

Gràcies, diputat. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, intervindrà el 
síndic, el senyor Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Bé; moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies pels seus comentaris; faré arri-
bar l’agraïment que m’ha fet arribar –moltes gràcies–, sobretot a les auditores i a l’asses-
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soria jurídica, que no estan aquí, però que ens estan seguint per internet i suposo que es-
tan comentant la jugada, que són realment els qui han treballat més a fons en l’informe.

Bé, quant a les preguntes, hi ha un primer tema que no..., que s’ha respirat avui a to-
tes les sessions: quan venim aquí, nosaltres venim a presentar no l’informe que jo vaig 
presentar com a ponent, sinó l’informe que ha aprovat la sindicatura. Jo ja m’extrali-
mito, porto a vegades al límit el que dic, però hi ha qüestions que avui m’han plantejat 
que, com que no estan a l’informe de la sindicatura..., i algunes d’elles, si les haguéssim 
detectat, hauríem hagut de posar-les a l’informe, i, per tant, no hi entraré. Comprendran 
que no puc anar més enllà del que diu l’informe, eh?, entre altres coses perquè és molt 
qualitatiu, en algun cas; per tant, em disculparan.

Preguntes més concretes, intentaré respondre-les. Una feia referència..., la senyora 
Esperanza García em preguntava el nom del lletrat, i vostè en sap el nom, que a l’infor-
me no surt; per tant, el nom, si me l’hagués demanat el senyor Sallellas, que l’ha dema-
nat a tothom, estava disposat a donar-lo, però ja l’ha dit vostè. Per tant, no caldrà que 
ho digui jo, això del nom del lletrat; ja em sembla excessiu que l’hagi de dir, i, per tant, 
també em disculparà.

En tot cas, aquí el que es comenta és que una part d’aquestes despeses del Fons es-
pecial voluntari que es va dotar, en el període que nosaltres hem fiscalitzat, en 900.000 
euros –0,90 milions d’euros–, són les quantitats rescabalades els anys 12 i 13 pel Jutjat 
d’Instrucció número 30 a la fundació. També tinguin en compte que..., això és implícit, 
però en total, dels 2,42, només 0,70 es van quedar directament al consorci –això està 
explicat a l’informe, 0,70. Llavors hi ha el 0,90 del Fons especial voluntari, i la resta són 
diners que es van aportar a l’associació Orfeó Català i a la fundació en l’exercici 11, eh?; 
per tant...

I, a més, fixin-se també, en l’apartat corresponent, que el primer any, el 2010, el jut-
jat també aporta directament quantitats tant a l’associació Orfeó Català com a la fun-
dació, eh? Nosaltres aquí ens hem centrat en els 2,42 milions, dels quals 0,70 seguien, 
quan nosaltres vam fiscalitzar –per dir-ho simplement–, al consorci, i la resta estaven o 
al Fons especial voluntari o a la fundació i a l’Orfeó.

Quant a aquests, el que diem..., l’informe diu que, d’aquests 0,90 milions, al Con-
veni Tribanda –que això ho destaquem–, al Fons especial voluntari, mitjançant adden-
des i protocols, opinem nosaltres que se li va anar canviant la funció que tenia. I el que 
nosaltres critiquem aquí és que al final podien, en la nostra opinió, dedicar-s’hi moltes 
despeses de la fundació. I el que aquí es destaca és que aquesta part –91,6 per cent– 
és destinada a aquest bufet d’advocats, que, efectivament, no defensa els interessos del 
consorci, perquè els defensa la Generalitat, però, en tot cas... Llavors, aquí dirà: «Home, 
però aquí calia...?» Aquí també es critica, a la pàgina 74, a les conclusions... –perdó–, a 
la 76, era..., també el que es diu: «A més, com que la fundació és una entitat privada, no 
ha estat sotmesa a la normativa.» Clar, dues coses: una, si el contracte l’hagués hagut 
de fer el consorci, s’hauria hagut de sotmetre a la legislació, i si hagués estat una trans-
ferència..., no diners del fons, sinó una transferència del consorci al Palau, del consorci 
a la fundació, com a mínim haurien hagut de demanar tres ofertes, si s’haguessin desti-
nat, aquests diners, a...; per tant... A la conclusió veig que aquesta segona part no hi és, 
però sí que hi és al cos de l’informe.

Pel que fa al control de les fundacions –que és una de les al·legacions, eh?, senyor 
Bruguera–, a la pàgina 74 literalment el que diem és: «El traspàs de la gestió a la fun-
dació deixa sense control públic en la pràctica l’activitat que anteriorment realitzava el 
consorci, atès que la fundació no està sotmesa al control financer de la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat de Catalunya», que és qui..., eh? És molt important «en la pràcti-
ca», aquest «en la pràctica», és a dir, cada paràgraf i cada frase es va valorar molt. Què 
vol dir, això? Vol dir..., que està a les al·legacions, i suposo que el que després... I tenen 
raó, quan diuen això: «Home, no es pot dir que no hi ha control públic de la fundació, 
perquè hi ha el patronat.» Ells mateixos diuen que hi ha auditories, i, per tant..., i també 
diuen que hi ha un codi ètic, però el que nosaltres volíem posar en relleu aquí és que hi 
ha una disminució del control públic.

I, ja que són diputats, una cosa que crec que seria interessant fer és... El patronat de 
fundacions, haurien de veure el que han de controlar i quin personal tenen per contro-
lar això, perquè és mot fàcil legislar i fer coses i... Ells ens diuen: «Estem sotmesos al 
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patronat.» Efectivament, i no és una crítica a les persones del patronat, que són unes 
grans professionals, sinó (veus de fons)..., protectorat –perdó, sempre tinc aquesta ma-
nia–, el protectorat –perdó–..., però, amb els mitjans que tenen, difícilment poden arri-
bar a revisar moltes coses, eh? Ho dic des de la professionalitat i el respecte que els tinc.

Per tant, el que volia posar en relleu aquí és: què podrà fer ara la intervenció gene-
ral? Bé, segueix fent els informes de control financer d’una cosa que no té activitat: mi-
rar sobretot la situació, per exemple, d’aquesta subvenció que els deia, dels 1,17, i altres 
aspectes menors. Per tant, el que diem és que tota la fundació no pot ser controlada ni 
per la intervenció ni per la sindicatura. Què pot fer, la sindicatura a la fundació? Pot fis-
calitzar la destinació que doni a..., si té subvencions públiques; per tant, aquí hem pogut 
fiscalitzar tota l’activitat. Si anéssim a la fundació –hi podem anar–, podríem fiscalitzar 
les subvencions públiques que ha rebut. D’acord?

Sobre la fórmula de gestió, la fórmula de gestió també s’allunya una mica de... Nos-
altres aquí el que venim a dir és..., no entrem a valorar la fórmula de gestió. En tot cas, 
la meva opinió sobre els sistemes publicoprivats és coneguda per alguns diputats d’an-
teriors legislatures en vots particulars, però no estic aquí per parlar d’això, sinó de la 
fórmula de gestió. Nosaltres el que venim a dir en la segona recomanació..., la fórmula 
de gestió és un tema molt complex; després ens ho explicaran, ells també hi van donar 
moltes voltes. Nosaltres el que venim a dir és que el que van fer ho haurien hagut de fer 
aplicant els procediments que havien d’aplicar. Arribem fins aquí: diem que es van in-
complir els procediments i el que implica haver fet el que es va fer. Vol saber quina és la 
meva opinió particular? (Pausa.) La meva opinió particular, si de cas, la hi comentaré 
després, perquè no tinc clar que sigui coincident amb la de la resta de membres del Ple.

Quant a si s’han enviat a les institucions al·legacions, només s’envien al consorci. En 
tot cas, crec que consta que van ser aprovades pel comitè executiu, si no ho recordo ma-
lament –després ens ho explicaran–..., crec que pel comitè executiu del consorci, i que, 
per tant, en van tenir coneixement. En tot cas, el que sí que se’ls va enviar a posteriori, 
passat l’estiu de l’any passat, va ser l’informe, eh?, formalment, a part que tots els infor-
mes són públics.

Si es seguirà..., si es farà un seguiment de recomanacions? La quarta, ja els dic jo 
que s’ha incomplert; la u i la dos estic segur que també s’han incomplert, i la tercera i la 
cinquena..., la tercera, no han modificat el Conveni Tribanda, i la cinquena és més ge-
nèrica i és difícil de fer. En farem el seguiment? Potser sí, però seria d’aquells que vin-
drien d’ofici de la sindicatura; en tot cas, sí que seria fer un seguiment molt..., seria amb 
informes breus, perquè l’únic que podem fiscalitzar és el consorci, i la seva activitat no 
existeix.

Res més. Moltes gràcies. Crec que he respost a totes les qüestions.

El president

Moltes gràcies al síndic, el senyor Jordi Pons.
Aleshores, ara ve el punt següent. El que farem és... (per raons tècniques, no han 

quedat enregistrats alguns mots de la intervenció del president) ...fins a la porta, i rebre 
també, que ja els tenim, els compareixents per part del consorci. I prego als diputats que 
no surtin de la sala, perquè seguirem immediatament. (Veus de fons.) D’acord; doncs, si 
els sembla, fem un alto d’un minut per temes... (Per raons tècniques, no han quedat en-
registrats els darrers mots de la intervenció del president.)

La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i es reprèn a tres quarts d’una i nou minuts.

El president

Bé, si de cas, començarem.
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Compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música 
Catalana amb relació al procediment relatiu a l’Informe  
de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música 
Catalana, corresponent al període 2010-2013

363-00001/11

Volia agrair la presència del senyor Joan Oller Cuartero, gerent del consorci des del 
juliol de 2011 fins al juny del 2015 i actual director general de la Fundació Orfeó Cata-
là - Palau de la Música, i també del senyor Joan Vallvé Ribera, gerent actual del Consor-
ci del Palau de la Música Catalana.

Aleshores, tal com està estipulat, hi haurà primer una intervenció de deu minuts, 
després intervindran els grups i després donaran resposta a les preguntes que es formu-
lin. Endavant.

Joan Oller Cuartero (director general de la Fundació Orfeó Català - Palau de 
la Música)

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, vull agrair la possibilitat d’expli-
car en aquesta comissió la gestió del conjunt d’entitats que conformaven i encara con-
formen el Palau de la Música Catalana des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Així mateix, 
mostrar el context, les motivacions i les raons que emmarquen i expliquen el període 
descrit en l’informe de sindicatura.

Com ha explicat el senyor síndic, per a la comprensió dels esdeveniments és impres-
cindible veure’n la perspectiva anterior, i així mateix ser ben conscients que l’activitat 
del Palau de la Música estava dividida en quatre entitats diferents, que eren l’associació 
de l’Orfeó Català, històrica entitat que sempre ha estat la propietària de l’edifici; el con-
sorci, creat el 1983, on hi han, al patronat, representants de les administracions que hi 
aportaven recursos i representants de l’associació; la fundació, on hi havia patrons pri-
vats i també les mateixes administracions, i l’associació del Cor de Cambra del Palau 
de la Música.

Voldria també, tal com ha fet el senyor síndic, dividir el període analitzat en dos 
blocs ben diferenciats. El primer comprendria els anys 2010 i 2011, és a dir, els imme-
diatament posteriors a l’escorcoll del Palau –que, recordem-ho, va ser el 23 de juliol del 
2009–, i el període posterior, comprès pels anys 2012 i 2013.

El primer període –l’impacte de l’escorcoll i posterior confessió parcial dels antics 
gestors de l’entitat– va ser, com poden imaginar, un període molt confús i molt com-
plex. Les tres prioritats dels nous responsables, d’acord amb les administracions, van 
ser: en primer lloc, aclarir tot el que havia succeït i posar tota la informació a disposició 
judicial. A aquesta prioritat no li cal justificació, tot i que cal assenyalar que va ser un 
procés gens fàcil, ja que més enllà del frau hi havia una situació extremadament caòti-
ca, de confusió entre les quatre entitats, a més a més d’una pèssima gestió documental. 
Com a resultat de la investigació, es va valorar el frau dels antics gestors al consorci en 
3.651.000 euros, i a la fundació i l’Orfeó per valor de 29.850.617 euros. Aquesta era la 
primera prioritat.

La segona prioritat va ser mantenir l’activitat de concerts i visites al Palau. Convé 
assenyalar que llavors, i encara més en l’actualitat, el Palau de la Música es finançava i 
es finança majoritàriament amb ingressos propis. Actualment les subvencions represen-
ten només el 13 per cent del pressupost, i els anys 10 i 11, en el conjunt de totes les enti-
tats, eren aproximadament un 20 per cent.

Per tant, l’activitat de concerts, lloguers de sala, visites guiades i mecenatge, eren i 
són fonts de finançament imprescindibles per pagar les nòmines i la resta de despeses. 
En el cas d’haver aturat l’activitat, s’haurien d’haver produït acomiadaments de perso-
nal, fer front a reclamacions de tercers que tenien compromesa la sala i a reclamacions 
d’orquestres i artistes que tenien compromesa data, i molts més perjudicis econòmics, a 
banda de l’enorme dany moral que hauria significat el tancament temporal d’un centre 
cultural tan emblemàtic com el Palau de la Música Catalana.

Tots aquests aspectes justifiquen que fos una prioritat seguir funcionant, i, d’acord 
amb les administracions, així es va fer; però és clar que això significava mantenir, enca-
ra que fos temporalment, l’estructura anterior, és a dir, quatre entitats, amb una confusió 
total, on era impossible saber quins treballadors treballaven per a una o per a una altra 
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o on començaven i acabaven les funcions i les responsabilitats de cadascú. La confusió 
afectava el personal, però també afectava el règim jurídic aplicable i molts altres àmbits 
de la gestió.

Aquest manteniment de l’estructura per no parar l’activitat explica la majoria de les 
observacions de l’informe elaborat per la Sindicatura de Comptes per als anys 2010-
2011, com així n’ha fet esment el senyor síndic, que ha expressat la comprensió de la di-
ficultat d’aquest període.

La tercera prioritat d’aquest primer període –s’ho poden imaginar– era modificar 
tota aquesta estructura confusa i plena d’irregularitats. Aquesta divisió fictícia també 
era –a parer del patronat, del consorci i de la fundació– una de les causes, si no la prin-
cipal, que havia permès als antics gestors de l’entitat perpetrar moltes de les seves acti-
vitats irregulars; així, doncs, generaven una situació de confusions i irregularitats que 
havien permès el frau. S’havia de canviar.

De seguida es va considerar que la unificació en una única entitat que centralitzés 
tota la gestió de l’Orfeó i del Palau era l’opció que aportaria més transparència i més efi-
ciència. Es va crear una comissió on hi havia representants de les tres administracions 
–Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministeri de Cultura–, represen-
tants dels mecenes i representants de l’associació de l’Orfeó Català, i es van demanar 
diversos estudis a consultores de prestigi. La conclusió va ser que una fundació privada 
era la fórmula jurídica més convenient per gestionar el Palau.

Finalment, els motius principals d’aquesta decisió són: el Palau és un llegat patri-
monial privat, que pertany a l’associació Orfeó Català; la fórmula de patronat de fun-
dació permet la presència de representants de les administracions, de representants de 
mecenes i de representants de l’associació de l’Orfeó Català, propietària de l’edifici; i, 
en tercer lloc, però no menys important, és una forma òptima per rebre mecenatge, me-
cenatge que, junt amb les altres fonts d’ingressos, hem assenyalat que és molt important 
per al manteniment del Palau.

De fet, decidir que seria una fundació va ser relativament fàcil; més complicat va ser 
l’equilibri de poders dintre de la mateixa fundació. Cal recordar que tots els estaments 
–vull dir, administracions, mecenes, cantaires, socis– se sentien profundament enga-
nyats per la gestió anterior, i volien, de cara al futur, mantenir el control i la supervisió 
de la nova entitat.

Com a resultat dels treballs d’aquesta comissió, els estatuts de la nova fundació van 
ser extremadament garantistes: sempre és necessari el consens per prendre decisions 
rellevants a la nova entitat. En poso un exemple significatiu, l’aprovació del pressupost: 
per aprovar el pressupost de la fundació, no només cal una majoria de vots a favor, sinó 
que també cal el vot a favor de la majoria dels representants de l’associació de l’Orfeó 
Català, de la majoria dels representants del consell de mecenatge, i el vot a favor de 
cada una de les institucions públiques. Així ho diu l’article 33 dels estatuts de la nova 
fundació.

Per poder dur a terme la unificació d’activitats en una sola entitat, es va signar l’ano-
menat Conveni Tribanda, en el qual el consorci retornava la gestió de l’edifici que tenia 
cedida a l’associació i traspassava els seus treballadors a la fundació, així com també li 
transferia les obligacions i crèdits que tenia compromesos el consorci. L’associació, un 
cop rebut l’edifici, el traspassava –l’edifici i els seus treballadors, que tenia l’associació, 
que eren..., bàsicament la gestió dels cors i l’escola coral– a la fundació, i aquesta rebia 
totes aquestes obligacions, rebia també la gestió dels edificis, i modificava els estatuts 
en funció del que s’havia acordat en la comissió institucional. Tot això, d’acord amb els 
representants de les institucions públiques presents al consorci.

El consorci s’havia de liquidar, i van començar els tràmits perquè es liquidés, però 
es van aturar, ja que, tot i que ja no gestionava l’edifici, convenia mantenir-se com a en-
titat vigent per estar personada en el judici per a la reclamació dels antics gestors, per la 
part que corresponia al consorci. Aquesta decisió va ser suportada pel Gabinet Jurídic 
Central de la Generalitat de Catalunya.

L’1 de gener del 2012 comença el segon període, on les irregularitats i confusions 
que fan referència al període anterior i que han assenyalat els síndics i que han asse-
nyalat molts de vostès ja estan resoltes. La fundació té un únic compte de resultats que 
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reflecteix el total de l’activitat que passa en el Palau de la Música Catalana. Per tant, es 
pot tenir una visió que abans no es podia tenir: la visió de conjunt.

Es va negociar un conveni únic per a tot el personal, i, per tant, es van acabar totes les 
irregularitats que feien referència a tots els temes de personal, i se’n van aclarir funcions, 
retribucions, d’acord amb la llei. Hi ha claredat i transparència: se’n poden consultar els 
comptes i els comptes auditats per auditoria a la pàgina web del Palau.

El control de les administracions s’exerceix a través de la seva presència al patronat, 
com assenyalava, amb la capacitat de veto sobre els aspectes rellevants, com també es 
manté amb el control de les subvencions segons normativa i amb el protectorat de fun-
dacions, que és l’organisme que tutela totes aquestes activitats. Per tant, al nostre parer, 
la fundació segueix sota el control de les administracions; cap decisió es pot prendre 
sense coneixement i acord de les administracions.

L’informe de sindicatura per a aquest segon període expressa diverses recomana-
cions per evitar que el consorci –no extingit, com he explicat– no pateixi riscos. I, per 
aquest motiu, i també per actualitzar l’acord, es va crear una nova comissió institucional 
amb representants de les administracions, de la fundació i l’associació, per analitzar què 
convenia ajustar del Conveni Tribanda.

Els treballs d’aquesta comissió, un cop ja conegut l’informe de sindicatura, van pro-
posar un text refós del Conveni Tribanda, un nou text on s’aclarissin possibles punts 
de diversa interpretació i entressin les addendes aprovades pels diferents patronats que 
havien estat suggeriments de la intervenció general, així com noves clàusules que pro-
tegissin el consorci dels riscs que assenyala l’informe. Aquest text refós del Conveni 
Tribanda es va signar en data 15 de desembre del 2015 i està penjat a la web de transpa-
rència de la Fundació Orfeó Català.

Així, per exemple, el FEV, el Fons especial voluntari, amb els rescabalaments pro-
vinents del jutjat, marca i té com a prioritat garantir l’equilibri patrimonial del consorci. 
És més, en cas que es produís la improbable circumstància que els fons rebuts per res-
cabalament, a causa al seu caràcter provisional, com assenyala l’informe, el consorci els 
hagués de retornar, la fundació, amb aquest nou acord, és qui finalment –que és qui ha 
rebut aquests fons– seria el responsable de tornar-los. Per tant, no es produiria mai una 
situació d’insolvència del consorci, o, en tot cas, la fundació seria totalment responsable 
de garantir que aquesta no es produís, i, per tant, tampoc succeiria que les administra-
cions es veiessin obligades a fer aportacions extraordinàries per satisfer aquesta situació.

També el text refós del Conveni Tribanda, seguint el que suggereix sindicatura, es-
pecifica amb major detall el retraïment de comptes del FEV, és a dir, en què es gasten 
els diners del rescabalament i a qui se n’ha de donar comptes, i explicita que aquest re-
traïment de comptes s’ha de fer al consorci –així s’ha fet–, i, si aquest és liquidat, a cada 
una de les administracions. Així –explicant el que diu, breument–, els fons només es 
poden dedicar a cobrir despeses originades pels procediments jurisdiccionals, judicials 
o altres despeses ocasionades directament o indirectament per l’antic equip directiu del 
Palau de la Música Catalana, a tasques de manteniment o obres urgents necessàries per 
tal de mantenir un bon estat d’ús de les instal·lacions de l’edifici del Palau de la Música 
Catalana, i, excepcionalment, a cobrir despeses de caràcter extraordinari per a algun 
fet rellevant, sempre amb l’autorització expressa del patronat de la fundació o comissió 
delegada d’aquest amb el vot favorable de la majoria d’administracions representades.

També voldria fer referència a l’aportació d’1.150.000 euros que el Conveni Triban-
da regulava com a aportació a la fundació. Aquí, destacar, en primer lloc, que la funda-
ció va assumir en aquest procés uns costos de 4.231.000 euros que venien del consorci, 
dels quals 1.646.000 eren nòmines –nòmines que després es van haver de treballar per 
reduir–, 1.206.000 eren manteniment de l’edifici i 1.378.000 eren crèdits de l’Institut 
Català de Finances que el consorci tenia contrets per les obres del Palau i que ara se’n 
feia càrrec la fundació.

L’aportació prevista en el conveni no es pot considerar subvenció, ja que els estatuts 
del consorci no li atribueixen la facultat de concedir aquest tipus de subvenció. Es trac-
ta, per tant, d’una aportació patrimonial en base a la concurrència d’una determinada 
causa del perceptor que no requereix cap altra justificació que l’acreditació de dita situa-
ció. És a dir, formava part del traspàs global d’obligacions –de personal, de deutes, de 
manteniment d’edifici– que regulava el Conveni Tribanda.
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En aquesta intervenció he volgut centrar-me a explicar raons, motius i objectius de 
la gestió del consorci en el període 2010-2013. La resposta concreta a cada una de les 
observacions de l’informe la poden trobar també en l’extens i treballat escrit d’al·lega-
cions presentat.

Voldria també, aquí, expressar el desig dels patronats, tant del consorci i de la fun-
dació com de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, que el judici tingui lloc al més aviat 
possible i es restitueixin tots els diners sostrets a l’entitat, es condemni qui correspongui 
i s’acabi amb totes aquestes incerteses de manera definitiva. La institució del Palau –no 
ho oblidem mai– és la víctima d’aquest fet.

No voldria, però, acabar la meva intervenció sense dedicar només un minut a ex-
plicar com funciona el Palau de la Música Catalana avui en dia. Per arribar a la gestió 
actual, amb una reestructuració de les entitats jurídiques assistents amb una gestió eco-
nòmica correcta, els equips gestors i el personal de l’entitat han fet un gran esforç en les 
dues etapes de reordenació dels recursos existents per al funcionament de l’entitat per 
tornar a posicionar el Palau de la Música Catalana al lloc que li pertoca, a la seva raó 
principal de ser: la seva programació artística, els seus cors i la conservació del patri-
moni musical i arquitectònic.

L’any 2015 s’han organitzat 600 concerts i unes 615.000 persones han passat per 
l’entitat, entre públic assistent i visites. Un 13 per cent del pressupost –ho deia abans– 
correspon a subvencions, mentre que l’altre 87 correspon a ingressos propis i de mece-
natge; és un fet absolutament extraordinari en els grans equipaments culturals. El Pa-
lau gaudeix ara d’un projecte artístic i sòlid consolidat, un model d’èxit que ha tornat a 
situar- lo en l’escena europea i internacional, amb una programació de qualitat.

El Palau de la Música Catalana és també un projecte educatiu: pels concerts fami-
liars i escolars, hi passen més de cinquanta mil nens i nenes –d’aquesta manera, s’intro-
dueixen al meravellós món de la música. I és també un projecte social, perquè a  través 
del programa Clavé XXI es treballa setmanalment amb nens i nenes en situació de vul-
nerabilitat social, perquè els valors de cantar junts, aquells valors que van fer néixer el 
Palau..., aquests nens i nenes que participen en aquest programa tinguin les millors ex-
pectatives de futur.

En definitiva, hem treballat molt i treballem perquè el Palau pugui ser un referent en 
la gestió d’equipaments culturals del nostre país.

Gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Oller, per la intervenció. I ara intervindran els diferents grups 
parlamentaris. I comencem amb la intervenció del Grup Parlamentari de Ciutadans. In-
tervindrà el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Moltes gràcies, president. Senyor Oller, la veritat és que l’he escoltat, i l’he escoltat 
amb ganes de comprendre, que per a això, en el fons, vam iniciar aquesta proposta de 
compareixença, vam tramitar aquesta proposta de compareixença: perquè donessin ex-
plicacions. I la veritat és que m’hauria agradat que hagués sigut molt més concret.

Perquè, per exemple –per exemple–, diu vostè que es van trobar –i això és la justifi-
cació absoluta, sembla– amb una estructura confusa i plena d’irregularitats i il·legalitats 
–molt bé–, i que van aclarir-la, que la seva missió era aclarir-la i traslladar tota la infor-
mació al jutjat. I, després, mantenir tot un sistema..., o sigui, mantenir-ne el funciona-
ment perquè això no decaigués i no s’hi haguessin de produir acomiadaments ni tampoc, 
inclús, el tancament –molt bé.

Fins aquí, molt bé, però és que el que posa en relleu l’informe és com tot això ho 
fan de manera, en moltes ocasions, il·legal, i inclús, bé, com jo ho he qualificat abans..., 
l’informe diu «desviant» fons d’un lloc cap a un altre, i d’això se’n diu «malversar», per-
què després... Vostè diu ara que, per exemple, els fons anuals que va rebre la fundació 
de l’Orfeó... –perdó–, del Palau, diu: «Bé, hi ha un compromís que això es tornarà.» Bé, 
doncs, dels comptes anuals, eh? –això ho diu la intervenció general i ho diu la sindica-
tura–..., dels comptes anuals de la fundació es desprèn que aquesta no va registrar l’obli-
gació de reintegrament d’1,17 milions al consorci. Per tant, fixi’s que bé que ho fa, que 
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ni ho reflecteix a la seva comptabilitat. Per tant, potser no és tan clara, aquesta voluntat 
o aquesta obligació de reintegrament, en el cas que fos necessari.

Però, miri, vostè també diu: «Home, es va trobar...» o «Es va agafar, com a fórmula 
adequada de canvi estructural..., elegir la fundació privada.» Doncs, home, la funda-
ció privada ja sabem el que significa: significa, des del punt de vista del control, doncs, 
menys control. Significa això, clarament. I ho posa en relleu la Sindicatura de Comp-
tes i ho posa en relleu qualsevol que estudia el tema inclús, de la corrupció, que l’altre 
dia el fiscal anticorrupció de Catalunya ens deia: «S’està produint una fugida –s’està 
produint una fugida– del dret administratiu per part de la mateixa Administració per, 
preci sament, evitar aquest control.» I això és el que fan vostès, agafen la fundació priva-
da per evitar aquest control. I precisament en deteriorament de què? De, precisament, la 
transparència. I, clar, nosaltres, almenys des de Ciutadans, això no ho podem veure amb 
bons ulls –no ho podem veure amb bons ulls.

Quines més coses podria dir-li? Sí, n’hi ha prou d’anar a mirar... Creen –creen– un 
conveni, i resulta que aquest conveni, eh?, no s’ajusta al procediment administratiu apli-
cable a la tramitació; és a dir, creen un conveni i aquest conveni no s’adequa al procedi-
ment que calia fer. Bé, en matèria de subvencions, el mateix: ens diu, l’informe, que no 
s’ajusta a la normativa vigent, és a dir, hi ha una continuada vulneració de la normativa 
vigent.

Per tant, entenem que, home, això –abans ho parlava un company, i s’ha posat de 
manifest–..., o sigui, això què és? Que vostès no saben el que diuen les lleis, o que pas-
sen de les lleis i obeeixen directrius polítiques, i que aquesta gent que els diu «facin 
això» els estan, d’alguna manera, oferint també aquesta impunitat en el compliment de 
les lleis? Vull dir, tot això..., això no ens ho està deixant clar.

I jo crec que d’això es tractava, que totes aquestes coses..., agafar inclús vostès 
 mateixos el mateix informe, i, d’una manera sintètica, anar desmuntant o intentar des-
muntar el que l’informe els atorga, és a dir, els atribueix, els dèficits que els atribueix. 
I vostès, ara, en aquest moment, haurien de dir: «Doncs, mireu, això es va fer així, i això 
està ben fet per aquí, i això està ben fet per allà», és a dir, justificar d’alguna  manera la 
seva actuació. Que, per la informació que ens ha donat la sindicatura, el que s’evidencia 
és precisament el contrari, que vostès han fet un mal ús de les seves responsabilitats, i el 
que estan..., al meu mode de veure, és continuar una situació de mala gestió, i inclús es 
podria dir, fins i tot, d’una certa malversació dels fons públics que gestionen i que tenen 
vostès la responsabilitat de gestionar.

Res més, moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. I, ara, per part del Grup Socialista, intervé el diputat Rafel 
Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, senyor president. Bon dia, senyors Oller i Vallvé. Estic d’acord amb un 
dels comentaris que ha fet el senyor Oller gairebé al final de la seva intervenció, en el 
sentit que el Palau, en el fons, és la víctima de tot això; el Palau i jo diria que el conjunt 
de la cultura, i fins i tot del país. I, per això, en la intervenció sobre l’informe de la sin-
dicatura, he dit que nosaltres ens resistíem a parlar del cas Palau i preferíem parlar dels 
casos dels noms i cognoms dels gestors que hi va haver fins a mitjans de juliol. Això, 
per una banda.

Per una altra, alguna de les preguntes que els formularé tenen a veure amb el fet que, 
precisament pel que va passar o el que es va descobrir el juliol del 2009, l’escrupolosi-
tat, la transparència i les ganes de fer les coses bé i sense cap mena de sospita ni segones 
intencions per part dels gestors que varen venir a continuació –que no ho dubto en ab-
solut–..., hauria d’haver estat d’aquesta manera, no? –que no ho dubto–, però és cert que, 
vist l’informe de la Sindicatura de Comptes, poden quedar..., queden, de fet..., a mi em 
queden dubtes respecte a això.

I com que no tinc cap mena de dubte que les ganes no eren d’amagar re, sinó de re-
vertir la situació i obrir un nou model, etcètera, doncs, és per això que els vull formular 
algunes preguntes que em semblen clau, centrades i fonamentades, bàsicament, en la 
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nova estructura jurídica i de gestió que, a través del Conveni Tribanda, es comença a ti-
rar endavant amb la fundació, a primers de l’any 2012.

Vostè ha fet una intervenció en què ha parlat fonamentalment de tres moments, no?, 
de tres aspectes: en primer lloc, la constatació d’una gestió fraudulenta –fins a juliol del 
2009–, la col·laboració amb la justícia, etcètera –només faltaria–; un segon moment, la 
gestió postescorcoll, i, per tant, diguem-ne, fer el que es pot fins a finals de 2011; i el que 
em sembla a mi que és el més important pel que avui ens ocupa és la nova estructura 
jurídica i de gestió com a conseqüència del Conveni Tribanda, i, per tant, el traspàs a 
la fundació, perquè sigui la responsable de la gestió global de les activitats i també del 
personal, que vostè ha explicat.

I vostè ha dit: «Hi havia quatre entitats. Això significava una gestió confusa, com-
plexa, plena d’irregularitats.» Jo hi afegeixo que, probablement, el fet d’aquest entra-
mat..., que es creés d’aquesta manera devia tenir a veure amb la possibilitat o les ganes 
de voler operar fraudulentament, etcètera. I, per tant, ho repeteixo, l’escrupolositat en el 
canvi em sembla que hauria d’haver estat..., o, com a mínim, més ben explicat, no?

Aleshores, les preguntes concretes –i amb això acabo–: per què es va optar per pas-
sar la gestió a la fundació i no, per exemple, al mateix consorci?

El Conveni Tribanda, segons l’informe, no ha estat aprovat per les institucions pú-
bliques i no ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No creiem 
que això fos massa problema, fer-ho. En tot cas, la pregunta és: s’ha fet?, no s’ha fet? Si 
no s’ha fet, per què, per quines raons?

A la vista de l’informe, què pensen fer? A l’informe hi ha una sèrie de..., més enllà 
de les observacions, hi ha les recomanacions, les cinc recomanacions, adreçades tant 
a les institucions públiques com al mateix consorci, doncs, que la sindicatura diu que 
considera que s’haurien d’aplicar amb caràcter immediat –per tant, hi afegeixo el sinò-
nim d’«urgent». Què pensen fer, amb l’informe? Efectivament, hi ha un redactat, hi han 
moltes pàgines de les al·legacions..., la sindicatura accepta en un cas molt concret i pun-
tual..., diu que no fan més, les al·legacions, que corroborar el que diu l’informe. Per tant, 
què pensen fer a la vista de l’informe, i, especialment, de les recomanacions?

I, finalment, i potser adreçat al senyor Vallvé, al qual he tingut el gust de saludar 
després d’uns quants anys –bastants anys– de no haver-ho fet, què fa ara el consorci? És 
a dir, quina és la seva funció, quina és la seva activitat? Podria haver assumit...? El que 
està fent la fundació, ho podria haver assumit directament el consorci, amb un altre ti-
pus de conveni?

Res més. I moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
intervé el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. I gràcies al senyor Vallvé i al senyor Oller per la seva interven-
ció, i també per la disposició a venir aquí per explicar-nos la contrapart, podríem dir, 
amb relació a l’informe que hem escoltat anteriorment, provinent de la Sindicatura de 
Comptes. Començo, si m’ho permeten –potser és una obvietat, eh?, però tenim ganes 
de dir-ho–, reconeixent, evidentment, la bondat de les entitats de les quals responen, 
l’Orfeó i el Palau, amb relació, evidentment, a la funció social que fan, eh?, i a la funció 
de difusió de la cultura, de difusió de defensa del patrimoni cultural material i imma-
terial del país. I, per tant, en aquest sentit s’ha de reconèixer, hi insisteixo, la bondat de 
les entitats de les quals responen.

Alhora, també fer un reconeixement a vostès personalment, o, en tot cas, als ges-
tors que van haver d’assumir la gestió a posteriori del 2009-2010. Vostès n’han fet una 
pinzellada, i probablement han sigut molt benèvols a l’hora de descriure la situació amb 
què es van trobar. Han parlat d’un entramat, d’una xarxa, doncs, que era difícil d’anar 
desfilant. En tot cas, això ho dirà la sentència, si finalment hi ha judici, i, per tant, també 
hi ha sentència.

En qualsevol cas, és obvi que vostès es van trobar amb una situació molt i molt com-
plexa, fruit de dècades de mala praxi, i, per tant, que segur que no és fàcil de resoldre. 
En tot cas, cal calibrar-ne la proporció: estem parlant de dècades de fer les coses mal 
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fetes, i probablement és difícil que es pugui superar només en mesos, eh?, ni en anys. 
Segur que cal un cert temps per intentar, doncs, netejar la imatge i sobretot aquestes 
praxis en el consorci.

Dit això, i entenent que la seva voluntat, justament, donat el que es van trobar, era 
unificar una mica els criteris, les situacions, tot aquest entramat, tota aquesta xarxa que 
es van trobar, nosaltres ens volem preguntar una pregunta –que, d’altra banda, ha sigut 
recurrent durant tot el matí–, que és si la fundació era l’únic instrument o, en tot cas, 
era el més oportú per fer aquesta unificació. Hi havien altres possibilitats, algunes d’evi-
dents, que eren reconstituir un nou consorci que agrupés les entitats que en formaven 
part i intentar unificar totes aquestes qüestions laborals, econòmiques, financeres, que 
vostès comentaven que hi havia, tan dispars.

Perquè, evidentment, la fundació... Vostès han reconegut que hi ha control polític a 
la fundació, no només perquè en formen part alguns patrons que són administracions 
públiques, sinó perquè, com s’ha dit abans també, està subjecta a una legislació especí-
fica de fundacions; però, per altra banda, també és cert o no és menys cert que s’escapa 
del control de la intervenció de la Generalitat. És veritat que hi ha control polític, és ve-
ritat que hi ha control legal; hi falta el control de la Intervenció General de la Generali-
tat, que, per altra banda, hi era, en la fórmula del consorci.

Per tant, i en la línia de definir si, efectivament, aquesta era la millor opció, nosaltres 
voldríem preguntar concretament si, més enllà del fet que el Departament de Cultura i 
el ministeri formaven part del consorci –i, per tant, es pressuposa que hi havia el visti-
plau de les dues administracions per tal de fer aquest traspàs del consorci a la funda-
ció–, si més enllà d’això, hi insisteixo, hi ha algun tipus d’informe jurídic explícit en el 
qual tant una administració com l’altra –podríem dir-ho així– beneeixin, no?, aquesta 
mutació del consorci cap a la fundació.

I, per altra banda, evidentment –i aquesta és una reflexió obligada, després del que 
hem sentit fa una estona–, preguntar-los... És veritat que vostès ja han anat justificant 
algunes de les pràctiques que han dut a terme els últims anys, però, en tot cas, els de-
manaríem una valoració una mica més explicita o més contundent amb relació a si han 
complert o no les recomanacions que diu l’informe de la sindicatura, i, en tot cas, si es-
tan en disposició de poder dir que en un futur immediat aniran solucionant alguns dels 
temes que han aparegut en aquest informe.

En tot cas, res més. Acabo insistint en el que deia al principi, aquest agraïment per la 
seva compareixença, i, per tant, per l’oportunitat de debatre amb vostès el que ha estat 
aquest informe de la Sindicatura de Comptes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. I ara, per donar resposta a les preguntes plantejades, inter-
vindrà de nou el senyor Joan Oller.

Joan Oller Cuartero

Moltes gràcies per les observacions. Intentaré respondre el millor possible, potser 
agafant pel final el que comentàvem, però tornant també al principi.

Evidentment, en rebre el coneixement de l’informe de sindicatura, es va crear una 
nova comissió institucional per refer absolutament el conveni i veure’n tots aquells as-
pectes que podien ser fora llei o aquells aspectes que..., o, més que fora llei, que fossin 
aspectes que no eren del tot correctes o que d’alguna manera mantenien ambigüitats o 
mantenien perills per al consorci.

En aquest sentit, va haver-hi uns treballs, i el resultat d’aquests treballs va ser un nou 
conveni –un nou conveni. Aquest nou conveni va tenir el vot positiu de les administra-
cions. S’ha enviat perquè es publiqui al DOGC i es va penjar, des del moment que es va 
aprovar, a la mateixa web del Palau de la Música. Aquí, de l’informe, un dels elements 
clau és la preocupació que expressa sindicatura perquè en cap cas quedi, el consorci, 
amb fons propis negatius, que quedi en una situació... I aquesta pensem que potser és la 
preocupació més greu de totes les que expressa.

I, en aquest sentit, el nou conveni això ho garanteix, ho garanteix de diverses ma-
neres; es pot mirar en el conveni, però ho garanteix per diferents canals, sigui per la 
priorització dintre del FEV de recursos per al consorci, sigui perquè si hi hagués algun 
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moment, alguna situació on es donés..., de fons propis negatius, hauria de ser la funda-
ció, qui ho garantís.

La decisió de fer una fundació, que ha sigut comuna a totes les intervencions, bé, en 
el seu moment va ser una decisió que va revestir un ampli consens, si més no entre el 
conjunt d’interlocutors, que eren tant administracions..., però no hem d’oblidar que en 
aquesta decisió hi participaven les altres dues parts del Palau, el conjunt de mecenes, 
que també havien aportat molts recursos i que també se sentien profundament enga-
nyats per la gestió, i també el conjunt de socis de l’Orfeó Català, que eren els propieta-
ris de l’edifici. S’havia de buscar una fórmula que permetés l’entrada de tots ells: tots 
ells formen part històrica del Palau de la Música; tots ells hi havien aportat, de diferents 
maneres, recursos, i tots ells s’havien de trobar en algun espai.

He dit a l’exposició que la decisió de la fundació no va ser gaire contestada. Van 
haver-hi diversos informes privats, en aquest sentit, i no va ser, la fórmula jurídica de 
fundació..., va semblar bastant òbvia pels tres motius que he comentat, però voldria es-
tendre-m’hi una mica més. Finalment, les fundacions són pensades per a llegats privats. 
Entenem que el Palau de la Música sobretot el que és és un edifici que es va construir i 
es va acabar el 1908, i que es va construir per donacions individuals, sense subvencions 
–es va construir per donacions individuals–; és veritat que després hi han hagut subven-
cions que han ajudat al manteniment i al seu funcionament, però és un llegat. Per tant, 
en aquest sentit, és la fórmula lògica, pensar en una fundació.

Després, per poder-hi incorporar aquesta presència civil..., aquesta presència de la 
societat civil, que hi estigués ben incorporada, amb facilitat..., deien alternatives, no? 
Probablement un consorci té més dificultat per incorporar aquests elements. Probable-
ment també un consorci té més dificultat a l’hora de captació de mecenatge, per motius 
fiscals i d’implicació. I probablement –i això sí que es va estudiar, en el seu moment– la 
idea de centralitzar-ho tot en un consorci hauria aportat elements d’una complexitat i 
d’una dificultat molt difícils de portar; hauríem hagut de parlar de treballadors d’entitats 
privades que havien de passar automàticament a públiques o havien de ser acomiadats, 
per dir-ne un exemple, o es podia haver entrat en moltes altres dinàmiques que la reso-
lució de passar de privat a públic tampoc no..., estem parlant de tres entitats diferents.

Tots els temes que s’han anat comentant, s’ha intentat, en les al·legacions, expli-
car-los. Potser no es comparteix el criteri del..., el síndic no ha compartit alguna de les 
al·legacions, però s’ha intentat explicar i donar resposta..., vull dir, dir quin ha sigut el 
nostre punt de vista. I, en aquest sentit, doncs, els aspectes de dubtosa legalitat s’han in-
tentat solucionar amb el nou conveni. No entenem que l’aportació que va fer el consorci 
a la fundació fos una subvenció, sinó una aportació patrimonial, i s’ha intentat respon-
dre..., aquí seria llarg, estendre’m, però a cada un dels temes s’hi dóna resposta expli-
cant-ne el perquè i com creu que era la millor manera, en cada moment, de fer-ho.

Es pot pensar que es podien haver fet coses millor, i això, desafortunadament, sem-
pre és així; o sigui, evidentment, hi han coses que es podien haver fet millor, no va ser 
gens fàcil. Els asseguro que no va ser gens fàcil: no va ser-ho la primera etapa, del se-
nyor Llinares; no va ser-ho tampoc la nostra, els patronats... Va implicar moltes reu-
nions i moltes dificultats.

Jo crec que..., insistir en l’aspecte aquest que el text refós del tribanda protegeix 
el consorci, que la fundació està..., hi ha una auditoria de caràcter privat en què no es 
va comptabilitzar el milió cent mil euros perquè els auditors no reconeixien que exis-
tís aquest deute en tant que era aportació –això ja seria un tema tècnic. I, finalment, el 
recurs que ha acabat presentant el patronat..., que el patronat del consorci ha acceptat, 
d’alguna manera dóna raó a aquest criteri d’auditoria.

I també afegir que el Palau s’ha volgut dotar d’un codi de bones pràctiques que va 
molt més enllà de les exigències legals per al funcionament intern com a fundació.

Aquests serien els aspectes que volia contestar. El senyor Vallvé, em sembla que 
també...

El president

Molt bé. Ara pren la paraula el senyor Joan Vallvé, gerent actual del Consorci del 
Palau de la Música Catalana.
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Gràcies, senyor president. És per contestar, sobretot, a la intervenció de l’il·lustre 
diputat senyor Rafel Bruguera, quan ha preguntat què fa ara el consorci. De fet, quan es 
va procedir, doncs, a passar totes les funcions de gestió del Palau de la Música Catalana 
a la fundació, ens vam plantejar immediatament si calia la continuïtat del consorci o no.

I d’aquesta continuïtat en vam parlar en reunions del consorci, en vam parlar amb 
els representants de les administracions –ho repeteixo, de la Generalitat, de l’Ajunta-
ment de Barcelona, del Ministeri de Cultura. També aleshores ens vam adreçar, na-
turalment, a l’assessoria jurídica, i l’assessoria jurídica va recomanar que, atès que hi 
 havia tot el procediment penal pendent i que el consorci era una de les entitats afecta-
des, era molt millor que no es dugués a terme la dissolució del consorci, sinó que el con-
sorci continués vigent, continués viu, per bé que amb una activitat reduïda al màxim, 
amb un pressupost que pràcticament és zero, i, això sí, doncs, sempre amb el control de 
la Intervenció General de la Generalitat.

Vàrem tenir converses amb l’interventor de la Generalitat, i aquest va recomanar, 
d’una banda, que veia bé la signatura –com ha explicat molt bé Joan Oller– del text 
refós del Conveni Tribanda, en el qual les addendes que hi havien hagut s’haurien in-
corporat i hauria quedat un text més concret, text que es va donar al Departament de 
 Cultura, que eren les entitats signants..., naturalment, com a representant de la Genera-
litat, el text refós..., es va procedir, doncs, a publicar-lo. S’ha donat al Departament de 
Cultura, que el Departament de Cultura el publicarà al DOGC quan li toqui, perquè els 
departaments, segons tinc entès, ara publiquen tots els convenis que han fet d’una vega-
da al diari oficial, però el text és públic: a la Fundació del Palau de la Música Catalana, 
a la web, està, aquest conveni, des de fa mesos ja publicat. Vull recordar que la signatu-
ra va ser al desembre del 2015.

D’altra banda, també l’interventor general va recomanar que hi hagués algun infor-
me jurídic sobre la necessitat o la conveniència que el consorci continués viu, que no es 
dissolgués. I, en aquest sentit, es va demanar al Gabinet Jurídic Central de la Generali-
tat de Catalunya un informe sobre aquest tema; informe que ens va ser lliurat i que es 
manifestava en els mateixos termes que s’havien manifestat els membres del consorci 
en reunions anteriors, en les quals deien la conveniència que, atès que hi havia el procés 
penal pendent de decisió –vull recordar que des del 2009..., estem al 2016, han passat 
més de set anys i això encara no s’ha resolt–..., doncs, que mentre això no es resolgués, 
que continués viu, el consorci. I, en aquest sentit, podem dir que el consorci està en una 
fase, diguem-ne, d’una entitat viva, però pràcticament..., amb una activitat reduïda al 
mínim.

Gràcies, senyor president.

El president

Molt bé. Doncs, moltes gràcies al senyor Joan Oller i al senyor Joan Vallvé per les 
explicacions que ens han donat.

I aleshores, si no hi ha cap intervenció, doncs, ja simplement dir que, d’acord amb 
els altres membres de la Mesa, i de conformitat amb els articles 182.4 i 183.5 del Re-
glament, els anuncio que els grups parlamentaris poden formular propostes de resolució 
congruents amb els informes debatuts en els punts 1 a 5 de l’ordre del dia fins a les dotze 
del dia 25 de juliol de 2016. Les propostes es trametran als grups parlamentaris, que hi 
podran presentar propostes de resolució transaccionals fins al moment en què es repren-
gui la sessió, que es reprendrà el dijous dia 28 de juliol a les 14 hores, o bé en acabar la 
sessió plenària del matí, eh?

Bé, i volia aprofitar per agrair als grups i també als compareixents la gestió del 
temps que han fet. Havíem previst acabar a i quaranta-cinc i hem acabat sis minuts 
abans; doncs, moltes gràcies a tots. 

S’aixeca la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts de dues del migdia i nou minuts.
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