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Sessió 3.1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a dos quarts de deu 
del matí i vuit 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 David Bonvehí i Torras, Carmina Castellví i Vallverdú, Violant 
Cervera i Gòdia, Maria Senserrich i Guitart, Anna Simó i Castelló, Marc Solsona i Aixalà, Ro-
ger Torrent i Ramió i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, 
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; Albano Dante 
Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent.

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de compareixença d’un responsable d’Aigües Ter Llobregat davant la Comis-

sió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 362-00001/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

2. Proposta de compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música 
Catalana davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment re-
latiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, 
corresponent al període 2010-2013 (tram. 362-00002/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

3. Proposta de compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses 
Cultu rals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aporta-
cions reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013 (tram. 362-00003/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 256-00002/11). Sín-
dic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 
19, 21).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell 
General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. Tramitació (informe: BOPC 44, 61).

6. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, cor-
responent al 2013 (tram. 256-00004/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 60, 26).

7. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del 
Baix Llobregat (tram. 256-00005/11). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya. Debat de l’informe (informe: BOPC 60, 26).

8. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11). Síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 60, 27).

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11). Síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 60, 27).

10. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10). Síndic major de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 601, 39).

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació admi-
nistrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-00057/10). Síndic ma-
jor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 625, 9).
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12. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les 
Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10). Síndic major de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 3, 6).

13. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses de per-
sonal dels partits polítics amb representació parlamentària, corresponent al 2012 (tram. 256-
00061/10). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (in-
forme: BOPC 3, 6).

14. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, re-
latiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 256-00062/10). 
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: 
BOPC 3, 6).

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, en el nostre...

Lorena Roldán Suárez

Sí, nosaltres... –perdona. La Marina Bravo substituirà l’Antonio Espinosa.
Gràcies.

El president

Molt bé.

Roger Torrent i Ramió

Sí, president, en el nostre cas, en el cas de Junts pel Sí, la diputada Violant Cervera 
substitueix la diputada Marta Pascal.

El president

Moltes gràcies. Algun grup més? (Pausa.) D’acord.
Els faig avinent que, en la sessió de la Mesa i portaveus de la Comissió de la Sindi-

catura de Comptes del passat 21 d’abril del 2016, per tal d’agilitzar la tramitació dels 
informes que s’han acumulat es va acordar tramitar sense debat cinc informes, que 
avui tindrem al final. És a dir que avui tenim, en principi, onze informes; el que passa, 
que d’aquests onze n’hi han cinc que la Mesa i els portaveus vam acordar tramitar-los 
sense debat. I, després, dels sis informes que sí que debatrem avui, dels sis n’hi ha dos 
que, com que corresponen a la mateixa entitat fiscalitzada, doncs, els veurem conjun-
tament, eh?

Propostes de compareixença acumulades

362-00001/11, 362-00002/11 i 362-00003/11

Abans de passar a debatre els..., i l’exposició dels síndics dels informes, tenim unes 
propostes de compareixença. Tenim tres propostes de compareixença, que el que faríem 
és votar primer aquestes tres propostes de compareixença, i així després ja passarem a 
la presentació i debat dels altres informes.

Per tant, passarem a continuació a debatre el punt 1 de l’ordre del dia, que és la pro-
posta de compareixença d’un responsable d’Aigües Ter Llobregat davant de la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 14/2015.

Aleshores, defensa la proposta de compareixença el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, en concret la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Buenos días, señor presidente, síndic de comptes, y buenos días a todos, a diputados, 
a diputadas y a la Mesa. Nosotros, en primer lugar, quisiéramos pedir agrupar los tres 
puntos en uno; si se me otorgase el tiempo para poder debatir estas tres comparecen-
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cias, estas tres solicitudes, para hacerlo todo en uno, porque, en definitiva, más o menos, 
todo tiene la misma conclusión.

El president

D’acord. Els sembla bé a tots els grups fer els tres punts en un? (Pausa.) Ho dic per-
què..., abans de l’argumentació. (Benet Salellas i Vilar demana per parlar.) A veure, el 
diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; no, només..., és a dir, no tenim cap inconvenient que l’exposició sigui conjunta, 
però la votació l’haurem de fer separada, això sí. Perquè almenys aquest grup tindrà 
sentit de vot diferent en funció de cadascun dels punts.

El president

D’acord.

Roger Torrent i Ramió

Sí, i pel mateix motiu que acaba d’expressar el diputat Salellas, nosaltres també de-
manem que, en tot cas, la votació sigui separada, eh?

El president

Ho fem així, doncs?

María Francisca Valle Fuentes

Sí.

El president

Adelante.

María Francisca Valle Fuentes

Muy bien, gracias. Bueno, nosotros solicitamos en tres puntos diferentes, que los re-
agrupamos en uno, la propuesta de comparecencia de una serie de responsables de tres 
entidades con una suficiente importancia en estos informes que se han presentado.

Vemos, de los informes presentados por la Sindicatura de Cuentas, que existen nu-
merosas irregularidades, e incluso pudieran haber infracciones penales muy graves, y 
también infracciones de tipo fiscal.

Así, comenzando por el Instituto Català de Empresas Culturales, vemos que hay una 
serie de irregularidades en cuanto a la concesión de las subvenciones en los ejercicios 
2012-2013, y que las bases de la convocatoria se han incumplido en numerosas ocasio-
nes. Vemos que por diferentes razones se han incumplido. Por poner un ejemplo, por no 
publicarlas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña; porque se han utilizado 
criterios oportunistas y a veces incluso subjetivos; por no solicitar datos a la Agencia 
Tributaria, del personal directivo, y así una serie de observaciones que hemos podido 
ver en este informe.

En cuanto al Consorcio del Palau de la Música Catalana, vemos también otra serie 
de irregularidades. Todo el mundo conocemos la trayectoria del Palau de la Música Ca-
talana, y también, pues, lo que está existiendo en cuanto a su judicialización en algu-
nos de sus temas. Pero, en definitiva, y centrándonos en lo que dice el informe que nos 
han presentado, hemos visto como irregularidades –para destacar algunas–: que no se 
aplicaba el Plan general de contabilidad pública, que hay una utilización incorrecta de 
las cuentas contables, que hay el convenio tribanda, que se ha realizado sin cumplir las 
normas de procedimiento administrativo, y, en definitiva, hay una gestión que, según 
nos dice el informe, está realizada con muchas irregularidades y, repito, con incluso in-
fracciones.

Y refiriéndonos ya, por último, a Aguas Ter Llobregat –nos referimos al informe 
que se ha realizado del ejercicio 2010-2011–, ayer mismo pudimos..., hemos tenido no-
ticia de que ayer el conseller de Territori reconoció que, efectivamente, hay irregulari-
dades y mal funcionamiento en esta entidad, y que incluso la Oficina Antifraude de Ca-
taluña ha visto irregularidades en la gestión, incluyendo facturas no autorizadas por un 
importe de 13 millones de euros. Y la Oficina Antifraude nos indica que incluso pudiera 
haber responsabilidades penales y fiscales, y nos alertó de que esto podría suponer tam-
bién un posible incremento del agua el próximo año.
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Por todos estos motivos, por estos informes que se nos presentan, es por lo que en-
tendemos que esta comparecencia, la comparecencia de los responsables de cada una de 
estas entidades..., deben venir aquí, a esta sede, para explicarnos, porque no entendería-
mos que no se acordasen estas comparecencias ante unas irregularidades tan flagrantes. 
Ante unos hechos, unas gestiones que pueden suponer incluso infracciones, entende-
mos que los responsables de cada una de ellas deben venir, deben explicarse, para que 
podamos hacerles las preguntas que nos puedan esclarecer todos estos hechos. Y en-
tendemos también que siempre es bueno hacer un debate entre todos los grupos parla-
mentarios, e incluso ya para también darle la gran transparencia que debemos otorgar y 
transmitir a los ciudadanos.

Nada más, y gracias.

El president

Ara, per veure el posicionament dels diferents grups, li demanarem al Grup Parla-
mentari Socialista..., no sé si serà en Rafael Bruguera o n’Òscar Ordeig... (Veus de fons.) 
Endavant, doncs.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; bon dia a totes i a tots, a membres de la sindicatura... Només per dir que el nostre 
grup votarà a favor dels tres punts; no hi ha cap problema. Crec que si hi ha el mínim 
dubte està bé que es faci una sessió i que vinguin els responsables de les diferents enti-
tats i que expliquin una mica, doncs, les preguntes, una mica, que tinguem en base als 
informes.

Per tant, per la nostra part, el Grup Socialista votarem a favor de les tres sol·licituds 
de compareixença.

El president

Moltes gràcies, diputat Ordeig. Aleshores, li demanem al Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, al diputat Albano Dante, si vol fer algun comentari. (Pausa.) 
D’acord.

El Grup Parlamentari del Partit Popular, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. El Partit Popular votarà a favor de les tres propostes. Primer, per 
l’existència d’irregularitats, constitutives fins i tot de delicte, en el tema d’Aigües Ter 
Llobregat, en el tema del Consorci de la Palau de la Música Catalana. I les empreses 
culturals..., nosaltres també en vam demanar la compareixença, tot i que a registre sem-
bla que hagi entrat més tard. I considerem que el fet que hi hagin contractacions que són 
totalment irregulars, doncs, necessita també que, a part del síndic, hi comparegui l’en-
titat fiscalitzada.

El president

D’acord, gràcies. Per part del Grup Parlamentari de la CUP, el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, senyor president. Nosaltres, en primer lloc, volíem deixar constància 
d’una consideració formal respecte a la petició de compareixences. Ens sembla que..., 
i ho vam sol·licitar precisament al gestor parlamentari, poder consultar els escrits que 
havia presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans, perquè ens sembla que en una co-
missió parlamentària s’ha d’exigir un cert rigor a les peticions que s’hi entren, i les pe-
ticions de Ciutadans van referides a un responsable d’Aigües Ter Llobregat, a un res-
ponsable de l’escola de música, a un responsable..., i jo crec que hauríem d’intentar que 
quan se sol·licita la compareixença –i precisament des de la perspectiva de la fiscalitza-
ció hauria de ser així–, un ha de dir quin responsable vol que comparegui; quina cate-
goria dins de l’ens fiscalitzat; en quina època, i, per tant, amb quines responsabilitats. 
Perquè precisament, si no, el que fem és burlar la finalitat de fiscalització, perquè ator-
guem a l’entitat fiscalitzada la possibilitat de decidir enviar-nos a la comissió una perso-
na de baix perfil, una persona que no estigui en l’època investigada o una persona que 
no ens pugui donar les explicacions correctes.
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Per tant, jo sí que demanaria –i ho dic amb tota la humilitat, eh?– a tots els grups 
parlamentaris que quan sol·licitin compareixences sol·licitin la compareixença d’algú en 
concret, i així la resta dels grups podrem decidir el nostre vot en funció del perfil con-
cret de la persona.

En segon lloc, i amb relació concretament a la compareixença sobre Aigües Ter Llo-
bregat, hem de dir que el Grup de Ciutadans va tard –va tard–, perquè la qüestió d’Ai-
gües Ter Llobregat s’està tractant aquesta mateixa setmana..., de fet, la diputada que ha 
pres la paraula ha fet referència a unes declaracions del conseller que es van donar a la 
Comissió de Territori, a partir d’unes compareixences que havia demanat el Grup Par-
lamentari de la CUP. I, per tant, jo el que els demanaria als grups parlamentaris és que, 
en lloc de funcionar amb aquest automatisme, que entren els informes i anem demanant 
compareixences, estiguin una mica al cas, perquè la compareixença que demanen ja 
s’ha fet a la Comissió de Territori, i s’ha fet, precisament, fiscalitzant persones concretes 
vinculades a la gerència, persones concretes vinculades al consell d’administració i res-
ponsables polítics vinculats a l’ens fiscalitzat.

I, per tant, nosaltres votarem en contra de la compareixença del responsable genè-
ric anònim que es demana per Ciutadans, d’Aigües Ter Llobregat, perquè s’estan fent 
simultàniament aquestes compareixences al Parlament, en una altra comissió més es-
pecífica.

I, a més, jo li recordaria a la senyora diputada que ha pres la paraula –i que ningú 
m’ho entengui ni molt menys com un acte de defensa de la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat, perquè precisament nosaltres hem estat qui ha instat aquesta fiscalització– que l’in-
forme d’Antifrau al qual ha fet referència no el podem fiscalitzar en aquesta Comissió 
de Sindicatura de Comptes, perquè en aquesta Comissió de Sindicatura de Comptes el 
que revisarem serà l’informe del 2013, i aquest informe d’Antifrau està referit a un altre 
període. Per tant, l’espai més idoni on nosaltres podem fiscalitzar Aigües Ter Llobregat 
és a la Comissió de Territori, que és exactament el que s’està fent.

Per això nosaltres hi votarem en contra, no perquè no tinguem cap inconvenient que 
comparegui aquest anònim responsable d’Aigües Ter Llobregat, sinó perquè pensem 
que el temps d’aquesta comissió és or, i que precisament, doncs, el que hem de fer és 
optimitzar-lo al màxim.

Votarem a favor de les altres dues compareixences.

El president

Moltes gràcies, diputat Salellas. I, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té 
la paraula el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Sí; gràcies, president. Bé, en tot cas, per anunciar d’antuvi que votarem en contra de 
la compareixença relacionada amb Aigües Ter Llobregat, i a favor de les altres dues, bà-
sicament per dues qüestions. La primera: evidentment, des del nostre grup intentem po-
sar totes les facilitats del món perquè hi hagi transparència, perquè es pugui fiscalitzar 
i, sobretot, perquè es pugui complir el dret a paraula, el dret a posicionar-se respecte als 
informes de les institucions a les quals es refereixen aquests informes.

Per tant, nosaltres estem completament d’acord que es puguin venir a explicar dues 
d’aquestes compareixences.

Pel que fa a la tercera, la relacionada amb Aigües Ter Llobregat, com també ha dit 
el diputat Salellas, ahir precisament es va comparèixer a la Comissió de Territori –jus-
tament hi va poder comparèixer el mateix conseller Rull– per donar explicacions de la 
gestió en aquesta entitat. I, en qualsevol cas, jo també faria un prec general: no con-
fonguem la vocació i les possibilitats d’aquesta comissió amb d’altres comissions del 
mateix Parlament. Si el que es vol és reclamar explicacions polítiques, si el que es vol 
és fiscalitzar la gestió en determinades empreses públiques o en determinats àmbits de 
la Generalitat de Catalunya, hi han altres comissions per fer-ho; en aquesta el que fem 
és analitzar els informes que ens porta la Sindicatura de Comptes. I ens hauríem de ce-
nyir a això, perquè, si no, desvirtuarem precisament l’objectiu i la voluntat d’aquesta 
comissió.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat Torrent.
Aleshores, passem a la votació. (Maria Francisca Valle Fuentes demana per parlar.)

María Francisca Valle Fuentes

Por alusiones.

El president

Digui.

María Francisca Valle Fuentes

Sí; bueno, para contestar que..., a ver, que esta parte, pues..., tenemos que decir que 
efectivamente lamentamos que se haya hecho una mala interpretación de lo que hemos 
manifestado aquí, puesto que nosotros, cuando hacemos esta petición de comparecen-
cia, nos estamos refiriendo al informe de 2010-2011, que se ha llevado a cabo aquí.

Cuando hacíamos referencia a las declaraciones de ayer del conseller, hacíamos re-
ferencia en cuanto a que es una muestra de complejidad de todo este asunto, y de ahí la 
necesidad de que comparezca aquí. Evidentemente, todo lo que se refiere a la Oficina 
Antifraude se valorará en la Comisión de Territorio.

Nada más.

El president

D’acord. Moltes gràcies.
Doncs, passem a la votació. Ho fem per votació separada. Quan s’ha dit «votació 

separada»..., potser els podem separar en dos blocs –Aigües Ter Llobregat i els altres 
dos–, si els sembla bé a tots els grups. (Pausa.)

Doncs, aleshores, per fer l’ordre en què està previst a l’ordre del dia, votaríem en pri-
mer lloc la compareixença amb relació a Aigües Ter Llobregat, que és la primera que 
tenim.

Vots a favor de la compareixença?
Molt bé.
Vots en contra?
Abstenció?
Cap.
Aleshores, queda rebutjada per 11 vots en contra de la CUP i Junts pel Sí, i 9 vots a 

favor de Ciutadans, Socialistes, Partit Popular i Catalunya Sí que es Pot.
Passem a votar les altres dues compareixences.
Vots a favor?
És unanimitat.
Per tant, queden aprovades les altres dues compareixences.
Molt bé. Aleshores, agraïm la presència del síndic major, i també dels síndics, i tam-

bé altres persones de la sindicatura que avui ens acompanyen.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015,  
sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música  
de Catalunya corresponent al 2013

256-00002/11

I aleshores li demanaríem al síndic major que vingui a la Mesa, i així passaríem al 
punt 4. (Veus de fons.) Sí, també li demanarem al síndic, el senyor Jordi Pons i Novell, 
que farà l’exposició, que ens acompanyi.

Tot i que tots ho tenen present, havíem acordat que el que faríem..., el procediment 
seria: el síndic que presenta l’informe, com que tots ja l’hem llegit, aleshores farà una 
primera intervenció d’un màxim de cinc minuts; després intervindran els diferents 
grups parlamentaris, amb un màxim de cinc minuts, fent les seves posicions o pregun-
tes, dubtes, i a continuació el síndic donaria resposta a les diferents qüestions planteja-
des, durant un espai aproximat d’uns cinc minuts més. Això és, una mica, el que vam 
convindre.
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I, per tant, passaríem al punt 4 de l’ordre del dia, relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya correspo-
nent al 2013. I, com dèiem, presenta l’informe el síndic, el senyor Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies, senyor president. Bé, els presentaré l’Informe de la Fundació per a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent a l’exercici 2013.

Aquesta fundació és una entitat del sector públic de la Generalitat que està adscrita 
al Departament d’Ensenyament, que va ser constituïda l’any 2000 amb l’objectiu fun-
dacional de gestionar l’Escola Superior de Música i de promoure iniciatives i activitats 
relacionades amb els ensenyaments superiors de música. La representació del Departa-
ment d’Ensenyament en el patronat de la fundació és majoritària.

L’activitat principal de l’Esmuc, de l’Escola Superior de Música, és impartir el grau 
superior de música, que atorga una titulació equivalent a la de grau universitari, d’acord 
amb allò que contempla la Llei orgànica de l’educació quan regula els ensenyaments ar-
tístics superiors.

L’objectiu d’aquesta fiscalització..., es tracta d’una fiscalització limitada, amb tres 
objectius. El primer és fiscalitzar la liquidació pressupostària. El segon, revisar el com-
pliment de la legalitat aplicable, especialment en els àmbits de la contractació i de les 
despeses de personal. I, per últim, el tercer objectiu de l’informe és obtenir, calcular 
una sèrie d’indicadors relacionats amb l’activitat econòmica de la fundació. Pel que fa 
a aquest darrer punt, el dels indicadors econòmics, com deuen haver vist, en els cursos 
2012-2013 i 2013-2014, que serien els que englobarien l’exercici fiscalitzat, l’Esmuc te-
nia al voltant de 725 alumnes, entre grau i màster, i també tenia, aproximadament, uns 
70 alumnes d’altres ensenyaments.

Segons els càlculs, que estan en l’informe, la despesa per alumne equivalent a temps 
complet de cada exercici se situaria al voltant de 15.600 euros. D’aquests 15.600 euros, 
el percentatge que cobreix la matrícula dels alumnes, que se situa al voltant dels 2.500 
euros de preu de matrícula per als alumnes equivalents a temps complet, estaria al 15,8 
per cent. Per tant, de la despesa que es fa per alumne en aquesta escola, el preu de les 
matrícules cobreixen el 15,8 per cent.

Un altre dels indicadors que es calcula, com deuen haver, vostès, vist, és quin és, 
quin seria el cost d’un titulat d’aquesta escola. I els càlculs que s’obtenen...: que el cost 
que tindria un titulat de grau seria al voltant de 58.000 euros.

En l’apartat de conclusions de l’informe, deuen haver vist també que es resumei-
xen d’una manera sintètica les principals observacions i recomanacions de l’informe. 
D’aquestes observacions, jo destacaria –també de manera breu– la que fa referència al 
retiment de comptes; la que fa referència al fet que, en l’exercici fiscalitzat, la fundació 
va pagar uns complements salarials que no s’ajusten a la normativa. En tercer lloc, des-
tacaria, també, que la jornada laboral del professorat tampoc s’ajusta a la normativa. 
També destacaria que la sindicatura recomana que s’hauria d’establir un procediment 
efectiu per controlar les situacions de pluriocupació o incompatibilitat dels professors. 
I, per últim, els destacaria que, pel que fa a la contractació, s’ha observat que en alguns 
casos la fundació ha contractat alguns béns i serveis de manera directa, quan s’haurien 
d’haver emparat amb els procediments contemplats en la Llei de contractes del sector 
públic.

Res més. D’una manera sintètica, això és el que els volia presentar. Resto a la seva 
disposició per a qualsevol pregunta o aclariment.

El president

Moltes gràcies al síndic Jordi Pons per la seva presentació de l’informe. I, aleshores, 
ja passaríem al posicionament dels diferents grups parlamentaris. I, en primer lloc, per 
part del Grup Parlamentari de Ciutadans, pren la paraula la diputada Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair al síndic la seva exposició, i a 
la sindicatura, també, l’elaboració de l’informe. Bé, pel que fa als temes de personal, 
ens ho acaba de comentar el senyor Pons, novament veiem que no es respecta la Llei 
13/2005, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. Veiem com el 
gerent de l’Escola Superior de Música no pot realitzar altres tasques que no siguin les 
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pròpies de la gerència de la fundació sense autorització del Govern, per raó especial 
d’interès públic, que òbviament sembla que no és el cas i, per tant, aquesta activitat des-
envolupada pel gerent, doncs, es fa al marge de la normativa vigent.

La fundació no disposa, tampoc, del catàleg de llocs de treball ni de la plantilla  
de personal docent. Hem de veure que el catàleg de llocs de treball és una eina essencial 
per poder fer una bona estratègia de recursos humans, per adaptar-se als canvis, a les 
noves necessitats de la institució, perquè des de fora es pugui també entendre l’organit-
zació, i també per donar seguretat als mateixos treballadors, ja que permet saber les ca-
racterístiques del lloc, la tipologia, els objectius, responsabilitats i tasques diàries de la 
feina. I, a més, també, mitjançant el catàleg de llocs de treball és més fàcil establir, per 
exemple, doncs, un pla de carrera; això també hi manca.

També ho hem vist: complements salarials que no s’ajusten a la normativa; tampoc 
s’ajusta a la normativa la jornada laboral. Pel que fa a la pluriocupació, no existeix cap 
mena de control, i tampoc pel que fa a les incompatibilitats del personal.

També, respecte a temes de contractació administrativa. Compte amb els contractes 
administratius que poden ser susceptibles de ser considerats com a relació laboral. Cal 
dictar les instruccions internes de contractació corresponents per evitar la cessió il·legal 
de treballadors i evitar així que es vulnerin els principis que regeixen l’accés a la funció 
pública. Per tant, si aquestes instruccions encara no s’han dictat, caldria fer-ho.

Compte, també, amb el tema de la contractació, perquè veiem licitacions, mitjançant 
el procediment negociat, en què no es negocia; negociats sense publicitat, on no es con-
vida tres empreses, tal com determina la llei, amb la qual cosa, doncs, tornem a tenir 
adjudicacions a dit, que no tenen en compte el principi de lliure concurrència.

Més problemes en aquesta àrea: concatenació de contractes, la qual cosa implica, o 
bé manca de planificació per part de l’òrgan de contractació, o, el que ja és més greu, 
voluntat de no seguir el procediment contractual que toca.

Bé, en definitiva, veiem actuacions al marge de la normativa vigent, actuacions que 
no es poden permetre i que, per tant, han de ser corregides en el cas que no s’hagin mo-
dificat. En conseqüència, ens sumem a les observacions i recomanacions fetes per la 
sindicatura, i afegim que cal prendre consciència que aquest tipus d’actuacions, sobretot 
pel que fa a la contractació administrativa i al règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs 
de la Generalitat, l’únic que fan és posar en dubte la bona gestió de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Aleshores, passem la paraula al Grup Parlamentari dels Socialistes, 
i pren la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Moltes gràcies. Bon dia, senyor president, membres de la Sindicatura de Comptes... 
El síndic, el senyor Pons, ha acabat la seva intervenció dient «si hi ha observacions...» 
La veritat és que, per la nostra part, observacions, poques, perquè estem parlant d’un 
informe que, des del nostre punt de vista, és clar, contundent, i a més a més, en alguns 
aspectes, d’una gravetat important.

En primer lloc, la presentació dels comptes fora de termini. Aquest és un tema ob-
jectiu, no és subjectiu. S’ha presentat en termini, segons la normativa, o no s’ha presen-
tat en termini? Doncs, s’han presentat els comptes a la sindicatura fora de termini. Però 
és que el pressupost de l’any 2013 va ser aprovat el mes de novembre de l’any 2013 –és a 
dir, un mes abans que acabés l’any, eh?–, quan la normativa el que diu, evidentment, és 
que els pressupostos s’han d’aprovar –de patronats, fundacions, etcètera– abans d’aca-
bar l’any anterior a l’exercici.

Com s’ha dit, també, incompliment de la llei d’incompatibilitats pel que fa al con-
tracte del gerent de la fundació. La fundació no disposa del catàleg de llocs de treball 
ni de la plantilla de personal docent. S’incompleix el conveni col·lectiu. L’any 2012 es 
va modificar el conveni col·lectiu, malgrat disposar-se d’un informe desfavorable. Per 
tant, estem parlant d’acords, des del nostre punt de vista, nuls de ple dret. Abonaments 
de complement salarial sense ajustar-se a la normativa. Jornada laboral del professorat 
no subjecta a la normativa. Inexistència d’un procediment de control d’incompatibilitat 
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o de pluriocupació dels professors. Incompliments en temes de contractacions de béns 
i serveis.

En definitiva, estem parlant no d’unes qüestions susceptibles, a vegades –i és veri-
tat–, de discrepàncies pel que fa a la interpretació que en pugui fer la sindicatura, d’un 
tema determinat, respecte de la interpretació que en pot fer l’ens fiscalitzat o l’Adminis-
tració, sinó que estem parlant, francament, de temes prou greus i que no sé fins a quin 
punt, doncs, estaríem parlant de possibles responsabilitats patrimonials.

Per tant, evidentment, el nostre grup fa seves les observacions i les recomanacions, 
i intentarà vetllar perquè aquestes greus mancances, i en alguns casos il·legalitats mani-
festes, es corregeixin amb la màxima urgència.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Passem la paraula al Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, al diputat Albano Dante.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Gràcies per l’informe. És veritat que..., bé, quan un el llegeix i va a les con-
clusions, ens trobem una mica el que ens trobem a tots els informes, no?: la incapacitat, 
o la manca d’intenció de complir la Llei de contractes, mirar cap a una altra banda pel 
tema de les incompatibilitats... Això, lamentablement, ho trobem a molts llocs, i aquí 
també ho trobem.

Vull posar sobre la taula que, curiosament, avui, després d’aquest informe, tracta-
rem el de l’Hospital Broggi i el de GISA. Clar, no sé si..., hi insisteixo, em sembla que 
és greu, el que s’explica aquí, però si ens posem les mans al cap d’aquesta manera amb 
el de l’Esmuc, no ho sé, haurem de cremar el Parlament quan arribi el moment de par-
lar del del Broggi, perquè, clar... Ho dic per posar-ho tot en un context. Sembla que... 
Hi insisteixo, eh?, és molt interessant i cal exigir que es compleixin les recomanacions 
i també la llei, però jo crec que hi han dos tipus d’informes: els que ens expliquen els 
mals funcionaments de la gestió de certes entitats i els que ens expliquen com es roba, 
no? I volia fer aquesta separació. Crec que aquí ens estan explicant com funciona de 
malament.

Sí que és veritat que –i això és una pregunta–, clar, un es pregunta: «Bé, i per què 
han funcionat malament? Com han sigut possibles aquests mals funcionaments?» I a la 
plana 18 ens explica, l’informe, que hi ha una dificultat a l’hora de controlar, i aquí parla 
de «la dificultat de control de la sindicatura sobre el retiment de comptes de les funda-
cions de l’àmbit de la Generalitat». Aquí en parlem d’una; n’hi han moltes. I jo volia, 
una mica, preguntar: quina és la recomanació amb relació a això? Ho dic perquè, més 
enllà de l’Esmuc, n’hi han moltes, de fundacions, moltes que són molt més grans, i, per 
tant, aquí potser sí que estaríem detectant un problema de sistema, no?, més enllà del 
cas concret. I per això volia que ens aclarís una mica aquest punt.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ha anunciat una possible crema del Parlament. Esperem que 
sigui després de les dues, que és quan haurà acabat aquesta comissió.

Albano Dante Fachin Pozzi

Era una crema figurada.

El president

D’acord. Així, estem..., el síndic major respira més tranquil.
Molt bé. Aleshores, passem la paraula a la diputada del Partit Popular, la diputada 

Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, senyor president. Bé, jo crec que aquest informe el que demostra és que, 
tot i ser una entitat del sector públic, que a més es dedica a la promoció cultural –que jo  
crec que és important, i que ha de ser fins i tot més transparent que d’altres, en el sentit 
que sempre hi ha una certa sospita sobre la cultura subvencionada–, la realitat és que  
el que ens diu l’informe és que la mateixa entitat tenia una regulació laboral, o una  
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manera d’autoregular-se en la gestió de personal, pròpia, diguem-ne, no?, en el sentit 
que hi havien duplicitats i incompatibilitats salarials i no passava res –això incomplia 
la llei–; no hi havia un catàleg de personal –un descontrol absolut del que és la planti-
lla–; les despeses o dietes de viatges no justificades, que s’abonaven més aviat com un 
complement salarial que no pas com una dieta –perquè ja consta que no són justifica-
des, ni les despeses de viatge..., o sigui, ni el viatge en si ni l’import total de la dieta 
i de l’abonament de la dieta–, i que hi havia, de fet, una llibertat absoluta per renovar 
contractes. I en això parlo..., el cas de la pòlissa d’assegurança, no?, que es renovava, 
diguem-ne, automàticament. Jo no sé si hi havia massa confiança per renovar la pòlis-
sa, o si hi havia confiança amb la gent d’assegurança sobre què és el que passava per no 
revisar els costos d’una pòlissa, que a més té un import important, no?

Dit tot això, jo el que sí que li voldria preguntar al síndic és una cosa que a mi m’ha 
sobtat molt, no?, i és el fet que, com a una entitat pública, no es presentin els pressu-
postos i es facin després de la data que li toca. O fins i tot que no compleixin amb les 
obligacions de retiment de comptes que una entitat pública ha de tenir. Això té respon-
sabilitats comptables? I si hi ha alguna manera de fer com una revisió prèvia –una re-
visió prèvia al que és el mateix informe de fiscalització– perquè les entitats públiques 
compleixin amb la seva obligació, primer, de fer pressupostos, i, després, de presentar 
els comptes, com es fa, per exemple, amb les entitats privades a l’hora de registrar els 
comptes al Registre Mercantil.

El president

Moltes gràcies, diputada Esperanza García. Té la paraula, per part del Grup Parla-
mentari de la CUP, el diputat Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; gràcies, president. Jo em remeto..., el que no faré serà repetir tot el que ja s’ha dit, 
seria una absurditat. Subscric les paraules del diputat Fachin, almenys en la part no fi-
gurada.

I jo el que volia era preguntar al síndic sobre la qüestió relativa al fet que sigui una 
fundació. No sé si ens pot donar alguna llum amb relació a aquesta figura jurídica. És 
a dir, m’agradaria que em respongués quina diferència hi ha entre..., és a dir, què hi 
guanya el departament amb el fet que això funcioni com a fundació, si és que hi gua-
nya alguna cosa des de la perspectiva d’optimització de l’eficàcia dels recursos públics 
i en la gestió. En la fiscalització ja tenim clar que no hi guanya, el contribuent, perquè 
és un ens més opac. Però, clar, quan veiem en el seu informe qui conforma al patronat 
d’aquesta fundació, que són tots, o bé els nomenats per la senyora Rigau Oliver, o bé 
representants d’institucions públiques, un no acaba d’entendre per què s’ha utilitzat la 
fórmula de la fundació.

Entenc que això és una decisió política, que respon a unes qüestions, evidentment, 
d’ideologia, però que, des de la perspectiva de la sindicatura, sí que m’agradaria que em 
digués si hi veu algun avantatge o si hi veu algun inconvenient al fet que s’utilitzi l’ins-
trument de la fundació.

I vaig al següent punt; és a dir, quan vostès critiquen que els mecanismes d’intero-
perabilitat entre els controls de fundacions i els controls d’entitats, no?, és a dir, el que 
ret comptes directament a la sindicatura i el que ho fa a través del Protectorat de funda-
cions del Departament de Justícia..., quan no s’han posat en funcionament aquests me-
canismes d’interoperabilitat, quins mecanismes haurien de ser?, qui és el responsable 
que no s’hagin posat en funcionament? I, per tant, una resposta en aquest sentit: que 
vostè ens indiqui qui n’és el responsable, perquè nosaltres des d’aquí puguem, d’alguna 
manera, interpel·lar-lo.

I amb això ja acabo. És a dir: per què fundació? Qui és el responsable que no exis-
teixin els mecanismes d’interoperabilitat? Què és el que tenim o no tenim de l’Escola 
Superior de Música? Perquè jo he llegit l’informe i no he acabat d’entendre si teníem els 
comptes, si no els teníem, si teníem la mateixa informació que hauríem tingut si direc-
tament qui hagués fet la fiscalització fos la sindicatura, o si tenim un grau menys de fis-
calització precisament perquè no ho ha fet la sindicatura.

I finalment: no hi hauria d’haver alguna figura interna, en aquest... –desconec si ha 
de ser a través d’alguna intervenció o d’alguna figura d’algun funcionari públic que con-
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troli des de dins l’Escola Superior de Música–, per evitar, com a mínim, que les irregu-
laritats que vostès han fet patents en aquest informe puguin continuar-se produint? És a 
dir, quins són els mecanismes de garantia de no-repetició? Perquè està molt bé que ens 
posem les mans al cap i ens estirem els cabells, però si no fem propostes de futur de 
quines són les garanties de no-repetició, tornarem a repetir els mateixos errors.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Salellas. I per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí té la 
paraula el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. En tot cas, per no repetir consideracions que ja s’han fet, però sí, 
en tot cas –potser perquè n’és la síntesi, m’ha semblat a mi, de totes les intervencions–, 
destacar aquesta confusió en l’informe, podríem dir-ho així, que d’alguna manera tras-
llada aquesta confusió real a una disfunció legal, podríem dir-ho així, entre les dues 
normatives a les quals podria estar subjecta l’Escola Superior de Música, és a dir, l’àm-
bit del Protectorat de les fundacions, però també l’àmbit de formar part de l’Adminis-
tració pública –per tant, de la Generalitat. I, per tant, d’alguna manera reiterar aquestes 
consideracions, aquestes preguntes que més o menys explícitament han fet els altres 
grups respecte a aquesta disfunció i quina és l’opinió del síndic.

D’altra banda..., i també tenint en compte que confiem –i això no és una pregunta, 
evidentment, i menys adreçada a vostè– que aquestes qüestions laborals –especialment 
la que ens ha semblat més destacable o més greu, podríem dir-ho així, que és la incom-
patibilitat en la figura del gerent– s’hagin pogut anar resolent en els exercicis posteriors 
fins a data d’avui.

Per tant, moltes gràcies, síndic, en tot cas, pel seu informe.

El president

Moltes gràcies, diputat Torrent. I ara té la paraula, per donar resposta a les qüestions 
plantejades, el síndic Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies. Bé, jo crec que tot enllaça amb el mateix, que seria allò de la pàgina 
18 de l’informe, eh?, i intentaré donar-hi resposta, que potser...

A veure, el que l’any 2014, amb la Llei 2/2014, de 27 de gener –per tant ja fa més 
de dos anys–, la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
s’aprova, en la disposició addicional novena..., es dicta una mesura que a priori sembla 
raonable; és a dir, ens trobem –en aquest cas amb fundacions, però amb altres entitats 
del sector públic de Catalunya– que han de retre comptes, els mateixos comptes a dife-
rents llocs, amb la qual cosa, és, de vegades..., escolta. I aquí l’objectiu sembla que és, 
suposo, dir: «Escolti, les fundacions han de retre comptes al Protectorat de fundacions, 
han de retre comptes a la intervenció, i han de retre comptes a la Generalitat...» –ai, per-
dó– «a la sindicatura»; a la Generalitat, òbviament, en el seu control del Departament 
d’Ensenyament. Però han de retre comptes a aquestes tres entitats. A més a més, ho han 
de fer..., tenen terminis diferents per fer-ho, amb la qual cosa, tot s’acaba de complicar. 
Però la mesura en si, de dir: «Home, unifiquem el retiment de comptes, i que si es reten 
una vegada es doni per retut a totes.» És a dir, la idea és: si la fundació ho ret al patro-
nat, home, no cal que ho reti a la intervenció.

El que critiquem aquí, en aquest paràgraf, és que la llei, aquesta llei, aquesta dispo-
sició addicional, també establia que la Generalitat –el Protectorat de fundacions és de 
la Generalitat– havia de garantir el que ells diuen la «interoperabilitat». Entenc jo que 
el que havia de garantir la Generalitat era que, un cop la fundació –en aquest cas, l’Es-
muc– ret comptes, en aquest cas, al patronat, simultàniament ho comuniqui de manera 
immediata a la sindicatura i a la intervenció. Jo, per «interoperabilitat», entenc això.

En aquests ja més de dos anys –dos anys i quatre o cinc mesos–, sé..., la sindicatura 
ha participat en diferents reunions, tant amb la intervenció com amb el protectorat, però 
de moment aquesta interoperabilitat no està garantida. Tampoc sembla tan complicat, 
que es pogués garantir aquesta interoperabilitat. Crec que l’objectiu és bo. Potser primer 
s’haurien d’hagut homogeneïtzar els períodes de retiment a cada banda, perquè..., en 
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períodes diferents; però, bé. L’objectiu era bo, però jo crec que faltaria garantir aquesta 
interoperabilitat. Que per part de la sindicatura creiem que és molt senzill. S’ha anat a 
moltes reunions; nosaltres..., des de la sindicatura s’han fet diferents propostes. Però fins 
al moment actual no hi ha garantida aquesta interoperabilitat.

Què passa, llavors? Potser faré un comentari del que diu el senyor Bruguera. Efecti-
vament, nosaltres critiquem això del retiment de comptes a la primera observació. Ja..., 
és a dir, no podem dir estrictament –no ho diem– que no va retre comptes, la funda-
ció, perquè la fundació, de bona fe, si la llei li diu: «Vostè només cal que ho reti una 
vegada», només ho va retre una vegada. El que critiquem és que ho va fer..., ho havia 
de presentar abans. És a dir, va aprovar els pressupostos en una data i tenia un mes per 
presentar-los. El que critiquem és això. L’altre aspecte no el critiquem. No ens va retre 
comptes a nosaltres; ells en principi van actuar de bona fe: la llei els deia que n’hi havia 
prou que ho presentessin on ho van presentar.

Limita, el fet..., és a dir, limita, aquest fet, el control que pugui tenir la sindicatura? 
No. Quan hem anat a la fundació, quan vam anar a la fundació, que hem mostrat plena 
cooperació en el procés de fiscalització, els vam dir: «Escolti, vostès no han retut comp-
tes, com ens han dit.» Clar, el primer que ens van dir: «Ja els vam retre al protecto-
rat.» D’alguna manera ens van venir a dir: «Home, seria bo que estiguessin en contacte, 
no?» No. Però, òbviament, un cop anem a la institució, disposem de tots els comptes en 
temps i forma i, per tant, no hi ha hagut..., això no ha limitat la fiscalització. El que sí 
que es critica aquí és que no hi ha aquest retiment..., no podem fer el seguiment d’aquest 
retiment.

Passa a altres fundacions? Bé, clar, passa a totes. I, de fet, quan es vegi l’Informe del 
compte general de la Generalitat de Catalunya, que encara està pendent de presentació 
al Ple del 2013, això també passa. I ja s’explica el mateix que aquí, eh? Però, en tot cas, 
el fet de no haver disposat d’aquests comptes, que no ens van retre, però els van retre al 
protectorat, no ha suposat cap limitació a la fiscalització.

També voldria dir que el fet que sigui una fundació..., el diputat Salellas preguntava 
si era la millor forma. En tot cas, com a fundació està subjecta a tota la legislació del 
sector públic, i la fiscalització que hem fet aquí, en aquest cas, està limitada, però l’ha-
guéssim pogut fer plena. Per tant... És una fundació pública, hi hagi els membres que 
hi hagi; està en el pressupost de la Generalitat. Se li aplica tota la normativa dels pres-
supostos de la Generalitat, a part de la normativa que pugui tenir pel tema de ser una 
fundació.

A la seva pregunta sobre si en opinió de la sindicatura era la forma idònia? Em per-
metrà que no li contesti aquesta pregunta. Jo tinc una opinió molt particular, que si vol 
després li comentaré el que hauria d’haver estat això. Però jo aquí vinc a presentar el 
que ha aprovat el Ple, i el Ple, sobre aquest tema..., ni tan sols consta en l’informe, per 
tant, desconec l’opinió del Ple; li’n puc donar després la meva.

En tot cas, també s’ha de tenir en compte que és..., són uns ensenyaments una mica 
diferents de la resta d’ensenyaments; són diferents dels que fa el Departament d’Ense-
nyament, i la fórmula que van ells decidir va ser aquesta, que en tot cas no ha suposat 
cap limitació per poder fiscalitzar-la.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies al síndic Jordi Pons.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les 
eleccions al Consell General d’Aran del 2015

256-00003/11

I, aleshores, passaríem al punt següent de l’ordre del dia, que és el punt cinquè. 
D’acord amb el que els he fet avinent a l’inici de la sessió, aquest informe es va decidir 
tramitar-lo sense debat.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015,  
sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013

256-00004/11

Per tant, passem directament al punt sisè. El punt sisè és el procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 26/2015, d’Intracatalònia, SA. I presentarà l’informe el síndic 
Jordi Pons i Novell.

El síndic Jordi Pons i Novell

Sí; moltes gràcies. Bé, els presentaré, breument, l’Informe de l’empresa Intracatalò-
nia, SA. Es tracta d’una societat del sector públic de la Generalitat, que es va constituir 
l’any 1999 pel Consorci Local i Comarcal de Comunicació. En l’exercici fiscalitzat es-
tava participada en un 70 per cent per la Generalitat de Catalunya, a través del Depar-
tament de la Presidència, que és el que té assignades les competències en comunicació 
del Govern, i en un 30 per cent per TVC Multimèdia, SL –societat limitada–, que és 
una societat limitada unipersonal, la propietària, el soci únic de la qual és la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. La raó social de l’empresa és Intracatalònia, Societat 
Anònima, però probablement tots la coneixem més pel que seria el seu nom comercial, 
que seria el d’Agència Catalana de Notícies.

Com en el cas anterior, també ens trobem davant d’una fiscalització limitada, en 
què, aquí, els objectius de la fiscalització han estat: fiscalitzar el balanç; fiscalitzar el 
compte de pèrdues i guanys; com en el cas anterior, fer un especial èmfasi a fiscalitzar 
el compliment de la legislació aplicable en l’àmbit de la contractació i de les despeses 
de personal, i el quart objectiu de l’informe era analitzar el conveni de col·laboració de 
l’empresa amb la Generalitat de Catalunya, que es va signar el juliol del 2010, que regu-
lava les relacions entre ambdues, i que tenia vigència per al període 2010-2013.

Bé, com deuen haver vist, l’any 2013 la xifra de l’import de negocis de la societat va 
ser d’1,23 milions d’euros. Va rebre una subvenció de 2,16 milions d’euros. A aquests 
2,16 milions d’euros, s’hi van afegir..., en principi, el conveni va anar sofrint diferents 
protocols i addendes i diferents modificacions. El que havia de rebre l’any 2013 l’em-
presa de la Generalitat era 1,80 milions d’euros; van demanar una subvenció addicional 
per pal·liar el dèficit i se’ls va concedir 360.000 euros addicionals.

En tot cas, s’ha de tenir en compte que aquests 2,16 milions d’euros que va rebre 
l’any 2013 la societat de la Generalitat de Catalunya és un 28 i mig per cent inferior al 
que contemplava el conveni original signat l’any 2010. També, el conveni de l’any 2010 
contemplava –i després es va anar modificant– que, a part de l’aportació per despeses 
d’explotació, hi hauria una aportació per inversions de 430.000 euros, que les modifica-
cions posteriors van eliminar.

Bé, com en el cas anterior, de manera sintètica, en l’apartat de conclusions i recoma-
nacions es destaquen aquells aspectes més importants que ha considerat la sindicatura, 
dels quals jo destacaria, com en el cas anterior, el retiment de comptes. Aquí el cas és 
diferent: directament la societat no va retre comptes; tot i que després, en el procés de 
fiscalització, vam tenir accés als comptes per fiscalitzar-los.

També es fa una recomanació sobre l’adaptació dels..., que s’haurien d’adaptar els 
estatus. Els estatus són els vigents de l’any 99 quan es va crear, com els comentava 
abans, i que, per tant, ha canviat tot: ha canviat l’objecte de l’empresa, ha canviat qui és 
el propietari de l’empresa, etcètera. Per tant, s’haurien d’adaptar els estatuts.

Una tercera observació que destacaria és el de l’incompliment per part de la socie-
tat de les limitacions vigents en l’increment de la plantilla i contractació de personal. 
A part que no podia contractar personal, d’acord tant amb les lleis estatals com de la 
Generalitat, els procediments que es van utilitzar per seleccionar els treballadors vulne-
ren tots els principis que haurien d’haver seguit.

També es fa una observació sobre els contractes laborals per obra i servei. Es fan co-
mentaris sobre les indemnitzacions. I, per últim, tot i que el volum de contractació no és 
molt elevat, també es fan unes observacions sobre alguns incompliments en l’àmbit de 
la contractació administrativa.

Res més. Això era el que volia presentar de manera sintètica. Novament, resto a la 
seva disposició per a qualsevol pregunta o aclariment.
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El president

Moltes gràcies al síndic. I aleshores, ara, per prendre el posicionament dels diferents 
grups parlamentaris, passem la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, a la diputa-
da senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Gràcies, president. I gràcies novament al síndic per l’elaboració d’aquest informe. 
Bé, pel que fa a la gestió durant l’exercici 2013 de l’Agència Catalana de Notícies, veiem 
algunes mancances, les quals esperem que s’hagin esmenat en aquests dos últims anys. 
Tot i potser no ser, aquestes mancances, per posar-se les mans al cap, com comentava 
abans el diputat del Grup de Catalunya Sí que es Pot, sí que mostren un mal funciona-
ment, no? Hem arribat a un punt en el qual les irregularitats estan tan generalitzades 
que sembla que no siguin importants; però sí que ho són, i cal posar-les de manifest.

Bé, pel que fa al personal, trobem diverses qüestions a comentar –ho acabem de 
veure. Veiem que no es van respectar les limitacions a despeses de personal, establertes 
tant en la normativa estatal com en la normativa catalana. A l’hora de dur a terme les 
contractacions, veiem –i això ja és més greu– que no es segueixen els principis de pu-
blicitat, capacitat, mèrit, igualtat i transparència, sinó que es contracta pràcticament a 
dit; tal com diu literalment el síndic en el seu informe, «per coneixença de la persona». 
Bé, compte, perquè això no és l’empresa privada, on un contracta a qui vol o com vol, 
sinó que aquí hi han uns procediments reglats d’accés a la funció pública, i que s’han 
complir.

Continuant amb els temes de personal, una part de la plantilla es trobava amb con-
tractes d’obra i servei, que, segons l’anàlisi que fa el síndic, no estaven degudament jus-
tificats. Si és així, aquests contractes, doncs, podrien, o haurien d’esdevenir indefinits.

Més coses en aquest àmbit: pagaments de complements salarials no regulats per 
import de gairebé cinc mil euros; no sabem ni qui els va cobrar ni per què, però potser 
seria interessant saber-ho.

Bé, pel que fa a la contractació administrativa, doncs, una mica els mateixos pro-
blemes que malauradament trobem en tots els informes de fiscalització: manquen les 
instruccions per evitar que els contractes de serveis puguin donar pas a relacions de 
caràcter laboral. A més, també, en sentit contrari, jo crec que cal definir molt bé quan 
estem davant d’un contracte de serveis pròpiament dit, o quan s’està fent servir aquesta 
forma contractual per evitar un contracte laboral i triar a la carta el treballador. Sí que 
ens agradaria saber l’opinió del síndic en aquest sentit.

Bé, també crec interessant destacar, pel que fa al procediment de contractació, que, 
tot i tractar-se de poder adjudicador i no Administració pública com a tal, sí que cal ga-
rantir uns mínims que vénen fixats en el mateix text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i sobretot garantir el compliment dels principis inspiradors de la norma-
tiva dels contractes administratius. Per tant, tot i ser poder adjudicador, els contractes 
s’han d’adjudicar a l’oferta més avantatjosa, i cal respectar els principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, i tot això ha 
de quedar clarament identificat a les instruccions internes de contractació, tal com es 
diu a les recomanacions.

Bé, també trobem un altre cop negociats en els quals no es negocia, millores que 
puntuen però no sabem realment com, perquè no estan degudament motivades, i, en de-
finitiva, contractacions on la sospita de l’arbitrarietat hi està present.

En relació amb això, també veiem dos contractes de subministrament de càmeres. 
Un, mitjançant un negociat, i l’altre, en procediment obert –que recordem que és el pro-
cediment ordinari. I no ho he vist a l’informe ara, però potser estaria bé saber quantes 
càmeres es van adquirir, per què es va fer en dos contractes i no en un, i si en tots dos 
casos va resultar adjudicatària la mateixa empresa.

Bé, en definitiva, el que cal, si és que encara no s’ha fet, és dictar unes instruccions 
internes de contractació més completes, i fer una planificació contractual més acurada.

Ja per últim, i per no estendre’m més, sí que voldria fer esment del deute de Comu-
nicàlia, el qual sembla que van renunciar a cobrar, cosa que no entenem, atès que veiem 
que la Generalitat ha hagut de fer aportacions extraordinàries per tal de pal·liar el dèficit 
d’Intracatalònia, amb la qual cosa haurien d’haver fet totes les accions necessàries per 
tal de cobrar aquest deute. Bé, al nostre entendre és una manca de diligència.
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En qualsevol cas, ens sumem a totes les recomanacions de la sindicatura, i confiem 
que aquestes ja s’hagin gestionat per part de l’Agència Catalana de Notícies.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Roldán. I passem la paraula al Grup Parlamentari Socialis-
ta, i té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Per no repetir coses que ja han estat comentades, un parell o 
tres de qüestions li voldria plantejar al senyor síndic. Una, respecte al retiment de comp-
tes, a partir del desconeixement, de la ignorància, eh?, i del fet que sóc novell en el tema. 
Intracatalònia no ret comptes –això ja queda clar en l’informe–; però, en tot cas, la pre-
gunta és: per part de la sindicatura, quan ja ha vençut el termini, es fan requeriments..., 
és a dir, es pot atribuir, el fet de no retre comptes a la sindicatura..., es podria atribuir a, 
en fi, un error involuntari, o, per part de la sindicatura, s’ha reiterat la necessitat de retre 
comptes, en termini, etcètera? Dic això, perquè no és el mateix una resposta que l’altra.

En segon lloc, si ho hem llegit bé, malgrat aquesta aportació addicional de la Gene-
ralitat no prevista inicialment, l’exercici del 2013 es va saldar amb un dèficit, malgrat 
això, de 230.000 euros. Bé, simplement, ho constato.

I, en tercer lloc –i per acabar–, l’informe també diu que no hi ha..., l’agència no té 
formalitzat cap contracte que reguli els serveis amb quatre departaments de la Genera-
litat, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i amb el mateix Parlament 
de Catalunya. Jo també li voldria preguntar si li consta que això s’ha resolt, perquè em 
sembla, en fi, no només la crítica atribuïble a l’entitat de la qual estem analitzant la seva 
fiscalització, sinó que, en aquest cas, estaríem també, per altra banda..., em sembla que 
no estem parlant d’un contracte amb una empresa privada, sinó amb administracions 
públiques, com és el cas del Parlament de Catalunya. Per tant, a mi també em semblaria 
interessant saber si a vostè li consta, o no, que amb posterioritat a l’any 2013 s’hagin re-
gularitzat aquests contractes de prestació de serveis amb aquests organismes de la Ge-
neralitat, del Parlament i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè, en 
cas contrari, em sembla que caldria fer alguna cosa des del mateix Parlament.

Res més i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. No veig cap diputat de Catalunya Sí que es Pot. 
Aleshores, passem la paraula al Grup Parlamentari del Partit Popular, i té la paraula la 
diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, senyor president. De l’anàlisi de l’informe, sí que es veu, vaja, que els er-
rors continuen sent els mateixos que a d’altres entitats públiques. No obstant això, ren-
dir-se al fet que entitats públiques no retin comptes, jo crec que no és opció per a ningú 
dels que estem aquí. Però també s’ha de recordar què és exactament Intracatalònia. In-
tracatalònia és una agència que es fa, de notícies..., que es fa en el seu moment perquè 
la Generalitat tingui un instrument i els diputats d’aquesta cambra tinguin una infor-
mació que no tingui res a veure ni amb EFE ni amb Europa Press. I sembla, del funcio-
nament que vostè ha fet constar a aquest informe, que hi ha una dependència absoluta, 
tant de la Generalitat..., diguem-ne, pressupostàriament, tant de la Generalitat com de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Ja sé que potser no li correspon a vostè, però la viabilitat d’aquesta empresa sense 
aquestes dues dependències –Generalitat i Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals– és possible? O la pèrdua constant i el dèficit constant –que vostè..., per exemple, 
aquest informe diu que són 230.000 euros– seran una constant durant els anys? Seria 
més viable econòmicament si estigués integrada dintre de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals?

Gràcies.

El president

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



DSPC C  119
12 de maig de 2016

Sessió 3.1 de la CSC 18

Benet Salellas i Vilar

Sí; moltes gràcies, president. Jo..., m’agradaria d’alguna manera tornar a plantejar 
una qüestió que li he formulat abans i que ha quedat en el tinter –potser no li acaba de 
correspondre com a síndic, eh? Jo abans li he preguntat quines garanties de no-repetició 
podíem intentar generar. I quan un llegeix, va llegint aquests informes i va veient que es 
va repetint el mateix, jo crec que estem interpel·lats, tots plegats, a pensar en garanties 
de no-repetició; que potser ens correspon més a les diputades i diputats, però, en tot cas, 
a mi sí que m’agradaria saber la seva opinió.

I jo li pregunto per un aspecte concret. Potser, diguem-ne, per deformació profes-
sional o pel que sigui, em preocupa, a la pàgina 22, quan vostè explica que hi ha set 
treballadors de l’Agència Catalana de Notícies que estan contractats com a autònoms 
mitjançant contractació mercantil, quan, en canvi, vostès detecten que estem davant 
d’una activitat que reuneix tots els requisits d’una relació laboral –pel que jo entenc, eh?, 
que vostès diuen en l’informe–, i, per tant, doncs, que entenen que aquestes persones no 
haurien d’estar sota la forma del contracte d’autònom, sinó a través d’una relació labo-
ral, com la resta de treballadors de l’Agència Catalana de Notícies.

La meva pregunta és la següent: vostès han posat aquest fet en coneixement de la 
Inspecció de Treball o de la Tresoreria de la Seguretat Social? És a dir –i aquí vaig, 
una mica, on jo li formulava la pregunta–, el pitjor que hi ha perquè les coses es vagin 
repetint és la sensació d’impunitat. I un, quan llegeix aquests informes, té la sensació 
d’impunitat. És a dir, l’Administració pot anar incomplint de manera reiterada la legis-
lació en matèria de contractació, la legislació en matèria laboral, i, bé, això quedarà en 
un informe molt bonic de la Sindicatura de Comptes, en unes recomanacions que apro-
varem com a comissió; però no hauríem d’adoptar mesures reals que impedeixin que 
això es repeteixi? I jo pregunto: no haurien, vostès, com a funcionaris públics que són, 
de posar aquests fets en coneixement de la Inspecció de Treball, que estic segur que no 
ho han fet?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Salellas. I, per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la 
paraula la diputada Carmina Castellví.

Carmina Castellví i Vallverdú

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyor síndic. No repetiré els arguments que han 
fet els meus companys, i seré molt breu. Jo, destacar dues coses. Una, l’informe d’In-
tracatalònia amb el deute a cobrar de Comunicàlia, que diu que són uns 200.000 euros. 
I entenc que és un clar exemple de..., bé, «exemple» –no sé si dir-ho així–..., que és un 
clar cas de compensació. La meva pregunta és que si hi ha algun peritatge, han trobat 
vostès alguna valoració en relació amb això.

I la meva segona pregunta, i també en línia amb el que deia ara el company Benet 
Salellas, és: d’acord amb les al·legacions que es presenten en tots aquests expedients, en 
aquests informes, i amb relació a les seves recomanacions –per exemple, en aquest cas 
d’Intracatalònia, que diu que ja s’estan elaborant instruccions que seran aprovades per 
part del consell d’administració amb relació a l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat–, si vostès fan alguna mena de seguiment de la implantació de totes 
aquestes recomanacions, o alguna gestió en aquests casos.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Castellví. I ara, per donar resposta a les qüestions planteja-
des, té la paraula el síndic Jordi Pons.

El síndic Jordi Pons i Novell

Garanties de no-repetició. Cap ni una; no en tinc cap ni una, de garantia de no-re-
petició. Si tornem a fiscalitzar Intracatalònia, comprovarem si ho han fet bé o no. Tam-
bé, en tot cas, nosaltres quan..., en informes que es fan de manera repetida, sí que fem 
un seguiment del que vam dir, a veure si s’ha complert o no. Per exemple, abans vostès 
han votat sobre una compareixença de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que 
és una repetició d’un informe que es va fer fa uns anys, i que, per tant, en fem un segui-
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ment i veiem..., i ja en parlarem el dia que toqui, si van complir o no les recomanacions. 
Garantia de no-repetició? Jo no els ho puc dir.

Ens estan dient: no s’hauria d’establir algun procediment per veure si es fa? Home, 
jo crec que vostès també ja aproven un procediment de seguiment de les recomanacions 
del Parlament, cada vegada que aproven un informe de fiscalització. No tenim mitjans. 
A veure, no ens enganyem, si no és que hi ha una resolució del Parlament –que espero 
que no hi sigui, perquè hi ha cosa més interessants a fer per part nostra–, no tornarem 
mai més a Intracatalònia, no tenim mitjans per anar a Intracatalònia.

Per què s’ha anat a Intracatalònia, si era una entitat petita? Perquè precisament és 
petita i permet fer diverses coses a la vegada i, clar, a un auditor li pots dir que faci la 
Universitat de Barcelona, que té un pressupost de més de 300 milions i una cosa petita 
simultàniament; però, home, no li pots dir que faci la Politècnica i la UB. Per tant, ga-
ranties, cap ni una. La bona voluntat i que hi hauria d’haver..., per una banda, que els 
gestors ho fessin bé, i també el departament corresponent en controlés l’activitat. Què 
més voldríem nosaltres que poder cada any fer..., d’aquí a un parell d’anys fer el segui-
ment de les recomanacions. Però ja li dic jo que jo crec que no ho farem, com tampoc 
farem un seguiment de les recomanacions, probablement, de l’Esmuc.

Per tant, o canviem els recursos que té la sindicatura..., o inclús –clar, sempre en de-
manem– una manera –i ara en tenen vostès l’oportunitat–: hi ha la llei d’acompanya..., si 
hi ha pressupostos –no sé si n’hi haurà, però presentats sí que n’hi haurà–, mitjançant la 
llei d’acompanyament ens podrien ajudar. Una manera és: més recursos a la sindicatura. 
D’acord, això ja accepto que té un cost econòmic i serà difícil quan ens diran que hi ha 
altres prioritats. I això ho acceptem.

Però hi ha una manera molt senzilla perquè poguéssim ser més eficients. Una mane-
ra... I això és..., que tots els grups ho volguessin fer; i que ho hem intentat diverses vega-
des –el síndic major ho ha intentat i tots ho hem intentat. I jo ja ho he dit altres vegades 
aquí, però una manera de poder optimitzar..., és a dir, si tenim de fer més coses, fer el 
seguiment d’això, una manera és més recursos, que accepto que en la situació actual no 
és possible. També hi ha una part de responsabilitat nostra: hem de ser més eficients, 
hem de treballar més. Fem el que podem –en fi, tot és opinable. Però hi ha una tercera 
manera molt senzilla. Hi ha un article de la Llei de finances que ens diu –l’article 71– 
que cada any..., que hem de fer una fiscalització cada any de les entitats del sector públic 
de la Generalitat i de les universitats que tinguin un pressupost de 150 milions d’euros. 
Miri, jo porto nou anys a la sindicatura, i espero a l’octubre o novembre aprovar el..., ja 
hauré fet dotze anys de la Universitat de Barcelona, dotze anys de la Universitat Politèc-
nica, en porto deu de l’Autònoma, i cada any trobo el mateix; semblant, va evolucionant. 
Per tant, aquí sí que fem un seguiment. És a dir, a les universitats..., a les tres grans, per-
què a les altres no tenim temps per anar-hi. Per tant...

Una manera que poguéssim fer, per exemple, el seguiment de si Intracatalònia ha 
complert això..., que tampoc seria molt complicat, eh? Veure..., no ho sé, de les recoma-
nacions: retiment de comptes, per exemple. No: retiment de comptes..., el 2014 tampoc 
els van retre. El 15 encara no els han retut. Home, seguir les recomanacions –no és com-
plicat, però és que no tenim temps material–, una manera d’optimitzar els recursos de la 
sindicatura, ja els ho dic. Per què no s’ha fet fins ara, això, quan jo crec que tothom ho 
considera raonable? –és la meva opinió, eh? Perquè cap grup ho vol presentar. Per què 
cap grup no ho vol presentar? Perquè diuen: «Ah!, si traiem l’obligació que la sindicatura 
fiscalitzi el que és superior a 150 milions d’euros, hi haurà coses que no es fiscalitzaran.» 
I ningú vol assumir aquest cost, perquè els altres grups se li tiraran a sobre. Ja un any va 
arribar a estar a la llei d’acompanyament, que el Govern ho va presentar –fa un parell o 
tres d’anys; em corregirà el síndic major–, però a l’últim moment va caure perquè ningú 
va voler assumir el cost de la crítica, quan jo ho trobo molt més raonable.

Què és més raonable, fer dotze anys de la Universitat de Barcelona o anar a fiscalit-
zar completament la Universitat Pompeu Fabra, que en nou anys no ho he pogut fer? Per 
manca de recursos, perquè la majoria del temps el destino a fiscalitzar la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Politècnica i la Universitat Autònoma de Barcelona. Com el sín-
dic responsable del sector d’hospitals: sempre fiscalitza els mateixos hospitals –sempre. 
Ara, jo, quan ara acabi la Universitat de Barcelona, corrent, corrent, cap a l’Autònoma 
per no quedar-nos massa endarrerits. Per tant, mirin, si volen garanties de no-repetició, i 
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que nosaltres poguéssim optimitzar més els recursos, aquesta en seria una que no té cap 
cost, que és canviar un article.

I, ho repeteixo, no dic que la Universitat de Barcelona, o el Sistema d’Emergències 
Mèdiques, o l’Hospital Clínic, o l’ACA no s’hagin de fiscalitzar. Però cal fiscalitzar tots 
els anys, quan també hi ha auditories privades? Què és més útil, fiscalitzar la Universitat 
de Barcelona, la Politècnica i l’Autònoma cada any, o, per exemple, agafar de totes les 
universitats públiques un aspecte concret i fer-ho el mateix any de totes? En fi, aquesta 
és la meva opinió, eh? Jo crec..., en fi, m’he desviat bastant, però si hi ha algun dipu-
tat que repeteix d’anteriors legislatures, ja els puc garantir que sempre que em donen 
l’oportunitat trec això de l’article 71.

Intentaré ara abastar les preguntes. Sobre el tema de les càmeres de vídeo. En 
aquest moment –si ho vol li ho farem arribar–, desconec el nombre de càmeres que es 
van contractar en cada un dels dos processos. Opinem que s’hauria d’haver fet de ma-
nera conjunta. En tot cas –i, si no, constaria a l’informe–, el preu per unitat el devíem 
trobar raonable, perquè, si no, ho destacaríem. Devia ser un preu estàndard de mercat.

Sobre el tema del retiment de comptes. Si no es pot atribuir a un error involuntari, 
home, el compliment de la llei s’ha de fer. Intentem fer totes les..., no sé si dir campa-
nyes o el que sigui, perquè ens retin comptes. Però fixin-se, en aquest cas concret, en 
aquest informe els devíem dir per primera vegada que hi aniríem, a fiscalitzar-los, fa un 
any –al maig–, que els vam dir: «Home, no vau retre comptes del 13.» Llavors, vam es-
tar fiscalitzant... Els comptes del 14? Bé, almenys podien solucionar el 14, l’any passat. 
Bé, doncs els comptes del 14 ens els van lliurar el 19 de febrer d’aquest any; és a dir, 
quan ja els havíem..., és a dir, estàvem allà, in situ, i els dèiem: «Home, que no heu retut 
comptes del 13, reteu comptes dels següents.» Doncs, els del 14 ens els van retre..., fins 
ara fa quatre dies, i els del 15 encara no els han retut.

Quant als contractes que regulen el servei, si estava solucionat, «en l’informe ja 
consta?» En fi, nosaltres devíem estar a l’entitat fins al mes de setembre, i el que ells ens 
van explicar és que, com a mínim, el 2014 es va solucionar el conveni amb la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals –allò dels convenis que vostè deia.

Sobre el tema de la viabilitat –que ho comentava la senyora García– de la societat 
sense l’aportació de capital. En tot cas, només hi ha aportació de capital de la Generali-
tat, eh?, no n’hi ha de la corporació. Bé, jo crec que aquesta és una discussió més aviat 
política. Jo crec que la conclusió és claríssima; que com que no consta a l’informe tam-
poc cal que me la faci dir. Però això és una reflexió general sobre el que ha de ser el sec-
tor públic, que més que la sindicatura..., en alguns aspectes, sí, però en aquest concret 
l’ha de tenir el mateix Parlament. I fixin-se si no devia estar millor integrada dintre de 
la corporació..., en algun moment algú havia de decidir que no, perquè durant una època 
ja va estar integrada totalment a la corporació, eh? S’explica per aquí.

Quant al tema que comentava el senyor Salellas, si..., disculpi’m abans, que no li he 
dit allò de les garanties de no-repetició, crec que ara ha quedat sobradament respost. 
Quant a si hi havia... A veure, l’article 35.4 de la Llei de la sindicatura diu que quan hi 
hagi algun fet que s’hagi de portar davant de l’Administració, la sindicatura té obligació 
de fer-ho, i fer-ho constar a l’informe. Per tant, efectivament, això. La sindicatura no diu 
que aquests contractes hagin de ser laborals, la sindicatura diu que creu que no són això, 
i diu que en el cas que hi hagués una..., si la inspecció laboral fes alguna cosa, podria 
arribar a valorar que són una altra cosa. No ho diu exactament. El matís és una mica di-
ferent del que ha dit vostè.

No ho hem posat. Per tant, si no consta a l’informe, no hem aplicat l’article 35. En 
altres informes..., crec que després n’hi ha un que sí, que quan convé es fa referència a 
l’article 35. En tot cas, aquest informe s’ha enviat, com tots els informes, al Parlament, 
a la mateixa entitat; s’ha enviat, com tots els informes, a les entitats, i s’ha enviat al De-
partament de la Presidència. També s’ha enviat, com tots els informes de la sindicatura, 
al Tribunal de Cuentas.

En tot cas, crec... Perdó, i em faltava el tema de la senyora Castellví –perdó–; no he 
entès molt clarament la seva pregunta sobre Comunicàlia...

Carmina Castellví i Vallverdú

Que, d’acord amb les al·legacions, diuen que s’ha fet...
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El síndic Jordi Pons i Novell

Ah! –perdó.

Carmina Castellví i Vallverdú

...en relació amb el fons documental..., que hi ha hagut una compensació entre el 
fons documental de Comunicàlia i el deute que tenia.

El síndic Jordi Pons i Novell

A veure, nosaltres, en el procés de fiscalització vam demanar en repetides ocasions 
que se’ns aportés documentació, que justifiquessin ja no sols el que diu aquí, sinó si 
havien fet alguna actuació per cobrar aquest deute; que ells diuen que sí que l’han fet. 
Nosaltres no hem trobat cap constància que s’hagi fet cap gestió per cobrar aquest deu-
te. I fixin-se que ja no parlem de cobrar el deute d’una empresa que ja no existeix, sinó 
sobre les entitats que participaven en l’empresa, eh? En tot cas, el que diu l’informe: en 
diferents ocasions els vam demanar la informació al voltant d’això, què havien fet, i no 
ens van poder aportar cap prova fefaent que haguessin intentat cobrar això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies al síndic Jordi Pons. Aprofito per dir que..., segurament no estic auto-
ritzat a fer-ho, no?, però que algun dels comentaris que ha fet realment fan reflexionar. 
Temes que es repeteixen durant dotze anys i que, com apuntava ahir, doncs, ens toca 
potser al Parlament, això. Potser quan vingui d’aquí a dos, o tres o quatre anys, potser 
ho hem aconseguit solucionar, això; si no, ja ens ho recordarà.

El síndic Jordi Pons i Novell

Home, d’aquí a quatre anys jo ja no hi seré i, per tant, millor que se solucionin i que 
jo no hi sigui. Home, però jo crec que ho podríem solucionar d’aquí a un parell de me-
sos, i que, per tant, una reunió –si és que hi ha pressupostos– dels portaveus de cada 
grup amb el síndic major perquè els ho expliqués, potser menys vehementment que jo, 
però amb total objectivitat –i que jo crec que hi ha una unanimitat del Ple sobre aquest 
tema–, jo crec que valdria la pena no esperar quatre anys sinó fer-ho en dos mesos.

Gràcies. És que...

El president

Moltes gràcies. En prenem bona nota: dos mesos. Agraïm, doncs, al síndic Jordi 
Pons les seves intervencions.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital 
Comarcal del Baix Llobregat

256-00005/11

I a continuació debatrem el punt 7 de l’ordre del dia. I aleshores li demanarem al sín-
dic, el senyor Andreu Morillas, que ens acompanyi a la Mesa.

(Pausa.)
Doncs, així, passem al punt 7. És el Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 

28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat. I, com dèiem, presenta l’infor-
me el síndic, el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Moltes gràcies, senyor president. Senyors i senyores diputats, em plau presentar, en 
aquest moment, l’Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat, que té el seu origen en una resolució parlamentària, la 938/X, que 
«encomana a la Sindicatura de Comptes completar l’Informe de fiscalització 22/2014, 
que va ser presentat en aquesta cambra, en allò referent a les obres de construcció de 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat Moisès Broggi, especialment amb relació a les 
irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en un informe anterior, que és el 
29/2009, en l’augment de preu del contracte d’obra sense cap justificació i en la inclusió 
d’interessos intercalats, que era contrària al plec de clàusules administratives, i també 
si del pagament de les dites quantitats no justificades se’n pot derivar una responsabili-
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tat comptable». Aquesta era la Resolució del Parlament 938/X, que és origen del nostre 
informe.

L’objecte de l’informe ha estat, doncs, la fiscalització del cost final de les obres de 
construcció de l’esmentat hospital, el Moisès Broggi, i del seu pagament. El període ana-
litzat ha estat, per tant, des de la finalització del projecte constructiu, el mes de desembre 
del 2009, fins al mes de març de 2015.

El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de caràcter associatiu, 
dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres.

El consorci té els seus orígens, va ser creat, mitjançant el Decret 240/1991 de la 
Generalitat Catalunya –l’any 91, per tant–, com a consorci per a la gestió de l’Hospital 
de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat. I la seva composició ha anat evolucionant 
fins que –i vaig fins als moments més actuals– l’Acord de govern de la Generalitat de 
Catalunya de 27 d’abril de 2004 va aprovar redactar de nou els estatuts del Consorci 
Sanitari Integral, per aleshores adaptar-los a la incorporació d’altres entitats, com eren 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Institut Ca-
talà de la Salut, com a aquestes entitats que s’integraven de nou al consorci. A més a 
més, el 2005, el 25 de gener, el consell rector del consorci també va aprovar admetre, 
com a nova entitat integrant, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i es van ade-
quar els estatuts en aquest sentit, també.

La construcció del nou Hospital Comarcal del Baix Llobregat es va iniciar l’any 
2003. La gestió del projecte constructiu va anar a càrrec no directament del Consorci 
Sanitari Integral, sinó d’una societat, propietat cent per cent del consorci, que es deia Sa-
nitat Integral del Baix Llobregat, que era, com he dit, empresa pública cent per cent pro-
pietat del consorci.

Quines són les principals conclusions de la fiscalització realitzada? Pel que fa a la 
redacció dels projectes constructius de l’hospital, la sindicatura destaca l’adjudicació 
directa de diversos contractes al mateix despatx d’arquitectes que va ser guanyador del 
concurs d’idees per a la redacció de l’avantprojecte i el projecte bàsic del nou hospital.

Respecte a la contractació de les obres, la sindicatura assenyala diverses anomalies 
–i ho resumeixo–, com la signatura del contracte amb l’empresa adjudicatària per un 
import superior a l’establert en l’adjudicació, i la introducció de canvis substancials suc-
cessius en el projecte a realitzar, que, en opinió de la sindicatura, constitueixen, cons-
tituirien una novació contractual que hauria requerit la resolució del contracte anterior 
per donar lloc a un nou procediment de licitació.

Com he esmentat en llegir literalment la resolució del Parlament, en aquella resolu-
ció el Parlament requeria a la sindicatura que es pronunciés sobre possibles supòsits de 
responsabilitat comptable. En aquest sentit, la sindicatura va detectar indicis d’aquest 
tipus de responsabilitat en tres aspectes: pel pagament dels anomenats interessos inter-
calats, que no estaven previstos en el plec de clàusules administratives particulars; per 
l’increment del cost del finançament, pel canvi en el sistema d’amortització i pel can-
vi en els tipus d’interès aplicables que havien establert prèviament al plec de clàusules 
administratives particulars; en tercer lloc, pel pagament, per part del Consorci Sanitari 
Integral, de l’import d’uns interessos que corresponien al finançament de l’obra en un 
període determinat, des del 31 d’agost del 2009 fins a l’1 de desembre del 2009, atès que 
no s’havia efectuat la recepció de l’obra en el primer període esmentat, sinó en el segon, 
i aquests interessos no s’havien d’haver pagat, en opinió de la sindicatura, atès que no 
s’havia efectuat la recepció de l’obra, i aquest era el requisit essencial per començar a 
meritar els interessos.

Aquestes conclusions, no obstant, les fa la sindicatura amb totes les reserves i po-
sant de manifest que únicament es fan respecte als possibles indicis, o la possible exis-
tència d’indicis, ja que l’apreciació d’existència de responsabilitat comptable únicament 
correspon a la jurisdicció comptable que exerceix el Tribunal de Comptes, que és qui té 
atribuïda la competència per depurar aquest tipus de responsabilitats.

I aquí ho deixaria, president, i quedo a la seva disposició.

El president

Moltes gràcies al síndic, el senyor Andreu Morillas. I, aleshores, ara tenim els posi-
cionaments dels diferents partits polítics. I comencem pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i té la paraula la diputada María Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Gracias, síndic, por el informe que nos ha hecho llegar. Nos lla-
man la atención los dos puntos fundamentales de las irregularidades que usted mismo 
ha expuesto, también, aquí oralmente. Una de ellas es la contravención del artículo 53 
de la Ley de contratación de la Administración pública, en cuanto a que se realiza un 
contrato por un importe superior a la adjudicación, como usted bien ha explicado. Al 
parecer la adjudicación se hace por 42,55 millones, y el contrato se hace por 49,30 mi-
llones; es decir, hay una diferencia de 7 millones de euros en este punto.

Esto se da, como bien ha explicado, cuando Sanidad Integral del Baix Llobregat, 
que es la empresa pública propiedad del consorci, adjudica por concurso para obras de 
construcción a la sociedad Sanibaix Construcciones y Servicios. Este es uno de los pun-
tos que nos llama la atención, por ser bastante llamativo.

El segundo de ellos es otro que también usted ha explicado aquí, que es el de la no-
vación contractual; es decir, entre Sanidad Integral del Baix Llobregat y Sanibaix, que 
es la empresa, se realiza un nuevo contrato, con cambios sustanciales respecto al ante-
rior, y, por tanto, al ser un nuevo contrato, esto hubiera requerido que se hubiese resuelto 
y, luego, haber hecho una nueva licitación.

Lo que también nos llama la atención es que estas irregularidades, según su infor-
me, suponen un posible perjuicio económico, tanto en la contratación..., que también ha 
explicado usted que se refiere a los pagos de intereses no previstos en las cláusulas ad-
ministrativas, y el coste financiero, que ha sido superior al establecido en las cláusulas 
administrativas, y en cuanto a los intereses que ha pagado el consorci.

Y yo quería preguntarle: cuando usted dice «un posible perjuicio»... ¿Por qué nos 
manifiesta que es un «posible perjuicio»? ¿Por qué no asevera que sea un perjuicio, 
realmente? Porque también en sus conclusiones señala que hay «indicios de responsa-
bilidad contable, con reservas», ya que precisamente la apreciación de la existencia de 
esa responsabilidad corresponde, es competente el Tribunal de Cuentas. A nosotros nos 
preocupa saber que hay indicios de posible responsabilidad. Consideramos que si hay 
indicios deben ser aclarados, deben ser depurados, y que imaginamos que lo serán por 
el Tribunal de Cuentas al que ustedes, como ha referido el anterior síndic, hacen llegar 
todos los informes.

Pero, dado que nos preocupa, como no se nos hace ningún tipo de recomendación 
al respecto, sobre estos posibles indicios que hay, quisiera saber si en este momento nos 
podría hacer algún tipo de recomendación.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Valle. I, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula el diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bon dia, i gràcies per l’explicació. Molt ràpid. En primer lloc, 
mandat parlamentari era saber si hi ha responsabilitat comptable. Aquest era el mandat, 
eh?, sobre la construcció de l’hospital. I, per tant, com sempre a la vida, no s’ha situat a 
un cantó o l’altre, sinó que diu: «Hi ha indicis, però tinc les meves reserves...» Bé, hi ha 
reserves sobre si realment hi ha responsabilitat comptable. Per tant, no ho pot assegurar 
ni ho pot desestimar, i qui ho ha de fer, qui té l’obligació d’aclarir-ho és el Tribunal de 
Comptes.

Per tant, valgui això per dir que ens ho hem de mirar tots amb molta cautela, i a 
l’hora de fer determinades afirmacions, de dir..., que jo crec que enviar-ho ràpid al Tri-
bunal de Comptes i, evidentment, que s’ho miri; que es miri el preu del qual les modi-
ficacions..., els temes que evidentment són els que parlarem, i fins a quin punt, doncs, 
les irregularitats són més puntuals o són més importants, en el preu del contracte i en la 
seva modificació, en els interessos...

Jo, amb pressupost..., en una construcció amb un cost d’obra de 87 milions d’euros..., 
saber fins a quin punt els interessos són excessius, no són excessius, són de mercat, no 
són de mercat –per molt que havien d’estar al plec de clàusules, evidentment, però jo 
això no sé si ho ha dit; no sé si surt, el fet de si són o no són excessius els interessos, o 
només es basa en el fet que havien d’estar al plec–, si el finançament de l’obra és justi-
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ficat, d’aquestes modificacions, i, evidentment, les modificacions també en el projecte, 
en el seu dia, que s’havia d’haver resolt, o no s’havia d’haver resolt, i, bé, tot això, fins a 
quin punt és més o menys greu.

Jo només, també, una reflexió que faria, perquè..., veient que hi ha molts temes que 
vostè comenta, que també els veiem en d’altres consorcis sanitaris, de Salut..., de dir: 
home, jo crec que el que caldria, primer de tot, és replantejar el funcionament de la 
creació de consorcis, societats, entitats paral·leles que tenen un funcionament, adminis-
tren molts diners públics, i en un context de bonança econòmica, o en un context que 
la gent potser no exigia tanta transparència..., però jo crec que ara tot això, en el nou 
context econòmic, social, polític, jo crec que potser hauríem de replantejar determinats 
funcionaments de determinats consorcis.

Entenc que determinats consorcis o entitats poden ser eficaços en determinats mo-
ments, però si no compleixen la primera funció, la primordial, que és la de la trans-
parència i seguir la legalitat, doncs, llavors, escolta, no hi ha consorci que valgui. En 
aquest cas, no sé si vostè pot entrar també a valorar una mica si està bé de..., el Consorci 
de Sanitat Integral, si va ser una bona idea en el seu dia, amb les diferents modificacions 
que hi han hagut. I, llavors, crear una societat també, Sanitat Integral, per fer la cons-
trucció de l’hospital, si aquest és un model a seguir en el futur, perquè veiem com, tam-
bé..., irregularitats més o menys greus –més o menys greus–, però veiem com també els 
temes es van repetint.

Jo també faig un prec, segurament, al... –aquí potser no li haurem de fer a vostè–, 
al Departament de Salut, que potser hauria de clarificar més les pautes dels contractes 
–quan es fa procediment negociat, en quines condicions–, perquè veiem també com es 
repeteixen, i, clar, això sí que segurament ho hauríem de portar també a la comissió que 
faci..., que li toqui.

I res més –res més. Gràcies per la feina. I jo m’havia subratllat això que havia dit 
vostè: «L’existència d’indicis de responsabilitat comptable es fa amb totes les reserves.» 
Qui haurà de depurar-ho evidentment haurà de ser el Tribunal de Comptes.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Ordeig. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, el diputat Albano Dante.

Albano Dante Fachin Pozzi

Moltes gràcies. Aquest és l’informe a què feia referència abans..., el tema pirotècnic, 
no? Perquè aquí s’han fet escarafalls enormes amb el tema del 3 per cent, i aquí estem 
parlant d’un 111 per cent. Vull dir, si..., percentualment, la cosa és molt greu, no? De 42 
milions a 90. Jo no faré..., ja està, qualsevol que s’hagi llegit l’informe, ja ho sap; no fa-
rem aquí una enumeració, però..., sí, potser sí, una mica, no? Contractes a dit: això ha 
passat. Pagaments duplicats, modificacions i ampliacions, concursos d’idees... Home, 
aquí algú ha guanyat un concurs d’idea. Si la idea era escapar-se del control, si la idea 
era ajudar a «la Caixa», i a Agbar, i a Teyco a guanyar diners, doncs, la idea és perfecta 
i el concurs d’idea l’ha de guanyar. Perquè, relacionant el 111 per cent amb el 3 per cent, 
aquí parlem de Sanibaix, no? I Sanibaix sembla que..., Sanibaix. No: Sanibaix, no; Ag-
bar, «la Caixa», Teyco, EMTE, Convergència, PSC... És així, perquè..., és que, a més a 
més, aquí...: «Oh, hi han hagut errors –hi han hagut errors.» Aquí hi ha hagut un inte-
rès manifest, clar, decidit de buscar la manera de saltar-se el control públic, de manera 
constant, a més. Ningú pot dir que ha estat un error. Perquè, com ens ha dit abans el sín-
dic, aquest no és el primer informe. I ara tothom diu: «Ostres, mira el que hi ha aquí!» 
Hi han hagut informes, hi han hagut advertències constants que no s’anava bé per aquí. 
Ningú en va fer cas. La creació d’aquesta societat limitada...

En fi, que al final el que ens trobem és que el deute –el deute–, aquest increment en 
el preu, aquest increment l’acabarem pagant tots plegats. Després, ja anirà el Tribunal 
de Comptes..., farem una reflexió profunda; però ara, quan comencem a parlar de pres-
supostos, vindrà el conseller i ens dirà: «És que tenim no sé quants milions de deutes.» 
Aquests milions també estan allà. Qui donarà la cara? Perquè parlem de responsabi-
litats comptables; i la responsabilitat política dels que han permès això, durant anys? 
Perquè això te un nom, i fa molt que el coneixem, i no em dirigeixo al síndic, que no 
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és..., em dirigeixo a tots els altres. Això té un nom, i es diu «sociovergència sanitària». 
Perquè mentre els alcaldes del PSC controlaven tot aquest entramat, que no té un altre 
nom que «entramat», doncs, a Convergència tampoc ningú deia gairebé re. No sé si per 
la raó que Teyco i EMTE també n’estaven sent beneficiades. Em sembla que és l’exem-
ple perfecte de la sociovergència sanitària. (Veus de fons.) Eh? Sí, m’ho sembla a mi. I li 
ho sembla a qualsevol persona...

El president

Si us plau, no interrompem.

Albano Dante Fachin Pozzi

...i li ho sembla a qualsevol persona que es llegeixi com Agbar i «la Caixa» gua-
nyen doblement aquí: hi guanyen quan es cometen aquestes irregularitats, i hi guanyen 
quan els hàgim de pagar entre tots els deutes que hem adquirit. Hi guanyen doblement. 
I ja veurem què guanyava Convergència quan Teyco feia aquestes coses. (Veus de fons.) 
Teyco. És que sembla que ara no coneguem qui és Teyco, qui és Comsa, qui és EMTE. 
Ostres, si us plau!

En fi, a mi m’ha agradat sentir el diputat socialista fer aquest exercici de dir: «Ostres, 
potser les coses s’han fet malament.» I això, jo crec que és important. Ho dic perquè en-
cara avui continuem en aquest Parlament sentint gent que defensa aquest tipus de qües-
tions, que diu: «Al ciutadà només li interessa que l’atenguin bé a l’hospital. Els és igual 
qui els construeixi, qui els gestioni, tot els és igual, només volen que els atenguin bé.» 
No! També volem que això no passi, perquè segurament haurem de tancar algun CAP, 
haurem de fer alguna infermera i algun metge. Per què? Perquè hem de pagar el deute. 
I el deute què és? El deute és això –el deute és això. Per tant, a la gent també li interessa 
que es controlin els diners públics. I aquí no... Bé, ja..., qualsevol que hagi llegit l’infor-
me ho veu.

Acabo. És una pena que el que volia ser un homenatge a Moisès Broggi, i que el seu 
nom passés a la posteritat per donar nom a un hospital del qual ens puguem sentir or-
gullosos, el nom del senyor Moisès Broggi passi a la història com el nom d’un cas de 
corrupció. Haurem de fer tot el que estigui a les nostres mans, com a mínim, per salva-
guardar el nom del senyor Broggi.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Dante. I ara té la paraula, pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, senyor president. Bé, de l’anàlisi d’aquest informe, la conclusió política que 
se’n pot treure és que va ser un negoci absolutament rodó; rodó per a Sumarroca i com-
panyia, no? La realitat és que, des que s’adjudica aquesta obra amb 42,55 milions d’eu-
ros, fins al final de l’obra, on al contribuent finalment li costa ni més ni menys que 
200 milions d’euros..., incloent-hi també la despesa financera del finançament mateix 
de l’obra, que es fa ni més ni menys que amb un tipus fix, quan això no es feia al mercat, 
pràcticament, i un tipus del 5 per cent, quan al mercat estava entre un 0,3 i un 2 per cent. 
Home, jo crec –i li ho dic amb tot el respecte al síndic– que hi ha una sèrie d’irregulari-
tats..., que són aquesta, juntament amb el fet que hi hagi modificacions contractuals que 
varien tant l’inici de la signatura d’un contracte d’adjudicació, que fins i tot dins de l’in-
forme es fa referència que no és el mateix contracte, és un contracte absolutament dife-
rent, i això necessàriament requeria fer marxa enrere i començar el procés d’adjudicació 
amb un nou contracte. Ens fa pensar, potser, que totes aquestes irregularitats no només 
eren, diguem-ne, pròpies de les modificacions contractuals que es produïen tant amb la 
redacció de projectes com amb els increments i els modificats del pressupost i del con-
tracte que es feien, no?, i ni tan sols de les qüestions de la despesa financera, sinó que 
hi havia un procediment de frau –de frau continu estabilitzat– en tot el que és l’inici de 
l’adjudicació d’obra fins al final. Perquè fins i tot es paguen interessos quan ni tan sols..., 
després, fins i tot, es parla que es paguen interessos quan no s’havia efectuat ni tan sols 
la recepció de l’obra. Això és una irregularitat, vaja, escandalosa, no?
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Jo, el que li volia preguntar directament és... Vostè ens diu: «És possible que hi hagi 
un perjudici, per com ha succeït tot el tema de l’adjudicació i l’increment dels costos, 
amb els determinats elements que hi consten.» Home, si passem de 42,55 milions d’eu-
ros a 200, és evident, no?, el perjudici per a la ciutadania catalana i per al contribuent. 
Ens pot explicar per què diu «possible» i no «segur», que sembla que, només per les da-
des econòmiques, és una realitat?

I, després, hem vist a aquest informe un vot particular d’en Jordi Pons Novell. Ja 
ho sé que no..., li ho hauria de preguntar més a ell que no pas a vostè, però jo li dic: ell 
considera, igual que ho fa aquesta diputada, que hi ha una situació continuada de frau 
–de frau als principis de publicitat, de lliure concurrència, d’igualtat d’oportunitats dels 
licitadors–, i que hi ha, de fet, una realitat, que és que la gran majoria dels contractes 
que es van modificant, i que van variant-ne absolutament tot el contingut fins al punt 
de «fem un nou contracte», haurien de ser nuls de ple dret. Jo li volia preguntar per què 
vostè no té les mateixes conclusions, o no arriba a les mateixes conclusions que en Jordi 
Pons, veient tota la cadena d’irregularitats que es produeixen amb aquesta adjudicació.

El president

Molt bé; moltes gràcies, diputada García. Passem la paraula al diputat del Grup Par-
lamentari de la CUP, el senyor Benet Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí; bé, intervenir després de la senyora García sempre té handicaps, no?, perquè hi 
ha una..., és a dir, que sentir les crítiques o les conjectures que ara formulava, doncs, 
segurament, si les entitats afectades haguessin estat de Florentino Pérez, Sacyr Valle-
hermoso, Fomento de Construcciones y Contratas, probablement el Partit Popular no 
estaria fent el mateix discurs, no? O, en tot cas, no és el mateix discurs que fa amb 
Castor o que fa amb tantes altres qüestions. Però, en qualsevol cas, a mi la reflexió que 
m’agradaria traslladar és que en aquests moments, en el proper Ple de la setmana vinent 
es votarà una moció sobre la qüestió del deute, no?, sobre l’auditoria ciutadana del deu-
te. I jo crec que aquest informe que avui se’ns presenta és un clar exemple de la necessi-
tat d’abordar col·lectivament una auditoria ciutadana del deute, per aclarir, precisament, 
no?, situacions com la d’aquest informe, i per decidir, com a parlament sobirà, que no 
pagarem aquells deutes que no són legítims. I aquest deute que es planteja en l’informe 
que avui ens sotmet la sindicatura és un deute il·legítim.

I m’agradaria, en aquest sentit, que ens contestés, el síndic..., perquè fan una certa 
funció de capbussar-se en l’entramat financer, i és cert que se’ns explica quines són les 
entitats que formaven part de l’entitat beneficiària –és a dir, no dic adjudicatària, que 
s’ha dit, sinó beneficiària, perquè aquí directament parlem d’un negoci de lucre a par-
tir dels recursos públics–, i se’ns diu que són: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
EMTE, Agbar i Teyco. M’agradaria saber amb quina entitat es fa el finançament, o qui 
és exactament que finança aquesta operació al 6 per cent, que s’ha explicat que és, evi-
dentment..., no són interessos lleonins, és una situació d’usura claríssima, no? Per acla-
rir si és efectivament la mateixa Caixa de Pensions de Barcelona la que, d’alguna ma-
nera, és la beneficiària de l’obra, i al mateix temps és la financera de l’obra; per tant, és 
beneficiària del capital, dels interessos i, diguem-ne, d’aquest negoci rodó.

Jo..., i en aquest sentit vaig una mica al que..., com que no he tingut torn de rèplica 
del síndic Pons, doncs, no he pogut, d’alguna manera, seguir el fil de la reflexió, no?, al 
voltant de les garanties de no-repetició. És a dir, quan parlem de garanties de no-repe-
tició..., jo ho torno a posar sobre la taula: quines són les garanties de no-repetició que 
el síndic considera que s’haurien d’adoptar?, més enllà de les reflexions interessantís-
simes, i que jo..., d’alguna manera recollim com a Grup Parlamentari de la CUP, i que 
traslladarem a la llei de mesures d’acompanyament als pressupostos. Més enllà de totes 
aquestes qüestions, hi ha una qüestió sancionadora. És a dir, si nosaltres volem evitar 
la impunitat, la via clàssica per evitar la impunitat ha estat al càstig. És a dir, mentre 
no castiguem aquells que saquegen l’erari públic, doncs, difícilment estarem llançant el 
missatge que saquejar l’erari públic, d’alguna manera, té conseqüències.

I, per tant, més enllà de dotar de recursos la sindicatura, més enllà d’intentar que els 
mecanismes de fiscalització funcionin millor, que és una tesi que subscric, hi ha d’ha-
ver, també, una capacitat per generar conseqüències cap a aquells que saquegen. Per-
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què..., i això..., torno amb la deformació professional, i demano disculpes a la cambra en 
aquest sentit, però alguns de nosaltres, almenys els que treballem a l’Administració de 
justícia, hem vist com la gent va a la presó per robar una ampolla d’oli. I no faig dema-
gògia, és així: es va a la presó per robar una ampolla d’oli. I, en canvi, qui roba a l’erari 
públic milions d’euros, doncs, simplement s’escuda en llarguíssimes investigacions, en 
llarguíssimes auditories i en llarguíssims informes de la Sindicatura de Comptes; que 
està molt bé que hi siguin, però que els hem de donar conseqüències.

I, per tant, jo em pregunto: com és que vostès no comuniquen això a la fiscalia? És a 
dir, com és que vostès posen això, negre sobre blanc, la gravetat, la gravetat de la infor-
mació que hi ha aquí, negre sobre blanc, i es limiten a portar-ho al Parlament de Cata-
lunya? Com és que això no està a mans de la policia per anar a detenir les persones que 
han saquejat l’erari públic?

El president

Moltes gràcies, diputat Salellas. I ara, per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té 
la paraula la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. I gràcies al síndic major i al síndic Andreu Morillas per presentar 
aquest informe, que, com s’ha dit, és un informe que ve a conseqüència d’una resolució 
del Parlament, i jo diria que és conseqüència d’una resolució i de la insistència del com-
pany, també, David Companyon, per revisar informes anteriors i per, una mica, pressio-
nar una mica més per comprometre el senyor síndic que en aquell moment presentava, 
i que..., jo em permeto llegir una cosa que en aquell moment, quan es va presentar l’in-
forme l’any 2014, va dir vostè mateix, que deia que «no li puc contestar molt exactament 
quan començaria a comptar la responsabilitat comptable, més que quan és per la quanti-
tat que podria ser considerada indegudament amb menyscapte per als recursos públics». 
I això ho separava de tot allò que són irregularitats. Deia: «Una cosa és la irregularitat 
administrativa en la contractació, i l’altra és haver produït un menyscapte dels recursos 
públics sense contrapartida, per dir-ho d’alguna manera.»

Això són paraules seves, i ben bé la resolució del Parlament el que deia d’això és: 
«Volem que aquestes irregularitats que s’han mostrat en l’informe..., veure si en reali-
tat tenen responsabilitat comptable o no.» La conclusió de l’informe crec que és clara, 
i l’hem dita tots aquí, que és que sí –que sí–; la conclusió és que hi ha indicis de res-
ponsabilitat comptable. Jo ja sé que vostès fan servir aquest llenguatge d’«indicis», de 
«possible», remarcant el «possible perjudici econòmic» derivat d’allò dels interessos 
intercalars del finançament de l’obra, amb un cost del finançament i d’aquest paga-
ment d’interessos, i que tot això ho fan amb reserves perquè, en definitiva, és el Tribu-
nal de Comptes el que dirimirà si realment aquests indicis són responsabilitats comp-
tables o no.

Jo voldria saber si aquest informe ja esta en mans del Tribunal de Comptes o no; 
que això és una cosa que recurrentment nosaltres sempre preguntàvem en veure in-
formes la passada legislatura. O si, per contra, ens hem d’instar nosaltres mateixos, el 
Parlament de Catalunya, a fer aquest pas. Jo diria que, pel que sé, això ja ha d’estar en 
el Tribunal de Comptes; que vostès, com a sindicatura, quan troben indicis automàti-
cament es posa en coneixement de qui ens hem dotat a la nostra legislació que ho ha de 
dirimir. I altra cosa són totes les crítiques, més enllà de l’informe, que fem, que crec 
que vénen més no per un problema de la Sindicatura de Comptes en si, sinó de com 
ens hem legislat nosaltres mateixos el control de tots aquests recursos públics. Per tant, 
aquí no haurem d’instar la Sindicatura de Comptes que faci re, sinó que ens hem d’ins-
tar nosaltres mateixos a fer aquests canvis, com han dit molts companys d’aquí.

Ara bé, començar a barrejar, també, diferents debats..., jo crec que és important fer 
cada debat on toca. I, per tant, el debat dels consorcis sanitaris, si són més adients o 
no..., jo crec que no li correspon dir-li el síndic a vostè, al senyor del PSC, si és adequat 
o no tenir un consorci sanitari; això és un altre debat que podem tenir, i el tindrem llar-
gament. Ara bé, tots trobem un escàndol que, tal com estem i tal com ens costa tenir 
uns pressupostos dignes i uns pressupostos per poder fer front a totes les despeses que 
tenim..., i que és veritat, que estic totalment d’acord amb el que deia el senyor Albano 
Dante, que la gent vol ser atesa i vol ser ben atesa –això és veritat–, però que, oi tant, 
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que sí que és important això que estem veient avui. Perquè, al final, nosaltres el que pre-
tenem és atendre la gent, i ben atendre la gent amb recursos públics. I aquests recursos 
públics han d’anar destinats a allò que pertoca.

Per tant, estarem trenta anys pagant 109 milions d’euros d’interessos d’una obra, 
que la primera xifra que hi havia –que, evidentment, no és definitiva ni res– era de 36 
milions d’euros, acaba costant 87 milions d’euros, però és que ens en gastarem 196 mi-
lions, d’euros, en trenta anys. Per tant, això sí que és important, evidentment que és im-
portant, i per això també dono les gràcies al company Companyon i als síndics per fer 
aquest informe, que és veritat que es regeix per les tasques que a vostès els ocupen, que 
és, al final, mirar si hi ha indicis o no, i transmetre-ho on cal. I, després, nosaltres hau-
rem de fer tot allò que ens correspon.

Realment, hi ha coses flagrants. No he sabut trobar enlloc –ni a les al·legacions tam-
poc– quin benefici hi podria haver per al Consorci Sanitari Integral passar a un tipus 
d’interès fix del 6 per cent –no ho he vist enlloc. I, per tant, a mi se m’escapa. Hi ha algú 
que demana les responsabilitats penals i que ja vagi la policia a detenir i no sé què. Jo 
amb aquest informe no puc anar a detenir a ningú, perquè realment no és l’objecte d’a-
quest informe, però sí que pica molt la curiositat saber quin interès hi pot haver, quan 
realment no es veu per enlloc, i quan surten frases en aquest informe on es diu «l’aug-
ment de preu pels canvis del projecte va ser incorrecte». És a dir, jo estic d’acord a no 
barrejar que dels 36 milions als 87 tot és que algú s’ha embutxacat els calés; no és això. 
És a dir, hi han hagut canvis en el pla funcional, etcètera. Ara bé, per dirimir tot això, jo 
no sé si ho ha de fer el Tribunal de Cuentas, o a on s’ha d’anar, però és cert que hi ha fra-
ses en aquest informe que ens porten a pensar que hauríem d’insistir una mica més per 
aclarir tot aquest tema.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Vergés. I ara té la paraula, per donar resposta a les qües-
tions plantejades, el síndic, el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Gràcies, senyor president. Intentaré...

El president

Perdó... Sí –perdoni–, és que m’he oblidat que la diputada Esperanza García havia 
demanat la paraula.

Esperanza García González

Sí, és molt breu, perquè, si no, entrarem en un diàleg que no porta enlloc. Però dir-li 
al diputat Salellas..., jo ja sé que vostès no són un partit que es presenti a les eleccions 
generals, i que sembla que tinguin vostès un desconeixement bastant profund, no?, del 
que és la realitat del Castor. O sigui, el PP ha complert amb les condicions contrac-
tuals que van signar els senyors del PSOE. Si són mals negociadors, els senyors del 
PSOE, cal que els ho digui a ells i no a mi. Però no barregi, perquè al final estem parlant 
d’una situació contractual que s’ha de complir, toqui el Govern que toqui. I el que va 
passar aquí és que no es complia amb els contractes; se’n feien de nous, però no s’adju-
dicava de nou.

El president

Molt bé. Agraeixo al diputat Salellas que no intervingui.

Benet Salellas i Vilar

Exacte. Anava a renunciar-hi, senyor president.

El president

Doncs, li ho agraeixo. Moltes gràcies. Aleshores, ara sí, passem la paraula al síndic, 
el senyor Andreu Morillas.

El síndic Andreu Morillas Antolín

Moltes gràcies. Intentaré respondre totes les qüestions que m’han plantejat a què pu-
gui respondre. N’hi ha una, que l’han formulat diverses persones que han intervingut, 
que és l’aspecte de la novació del contracte, que va relacionada amb l’increment de preu 
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del contracte. Respondré a les dues. Aquí hauríem de diferenciar una qüestió important. 
És a dir, sí que es produeix un increment substancial del cost final de l’hospital, però 
l’any 2008, si no ho recordo malament, es produeix una situació diferent, que és que el 
CatSalut reforma les necessitats que tenia respecte a la zona del Baix Llobregat, en la 
qual actuava l’hospital, i considera que s’ha d’incrementar el volum d’aquest hospital. 
És a dir, no és una decisió autònoma dels gestors del consorci o de SIBLL, sinó que 
és una actuació derivada d’una decisió prèvia del CatSalut, que diu que les necessitats 
assistencials d’aquells hospitals han de ser més grans i, per tant, s’incrementa substan-
cialment la superfície construïda.

És a dir que una bona part de l’increment final del cost de l’obra es deu a un canvi 
en el projecte. I d’aquí l’advertència, o l’observació de la sindicatura, de dir: «Atès que 
el CatSalut ha fet aquest canvi en la seva política sanitària, atès que l’hospital ha can-
viat substancialment la seva dimensió i s’han produït obres a realitzar ex novo, s’hauria 
d’haver licitat un nou contracte», eh?, que és una irregularitat administrativa derivada 
d’un procediment contractual mal conduït. Però l’increment de cost –parlo de la fase fi-
nal– es deriva d’aquesta decisió del CatSalut.

Abans, com posa de manifest la sindicatura, hi havien hagut dos punts d’increment 
de cost no justificats. Un era uns increments de costos derivats de processos de cimen-
tació, que segons el contracte no haurien d’haver generat increment de cost. Qualsevol 
modificació que fes la companyia en el moment d’estudiar el projecte executiu i propo-
sar canvis havien de ser sense increment de cost, però es produeix en la mateixa sig-
natura del contracte aquest increment de cost injustificat d’acord amb el plec de con-
dicions, però –i aquí ve la qüestió que també intentaré respondre de les qüestions que 
m’han plantejat– podria ser justificat des del punt de vista constructiu. I aquí és on inter-
vé l’assumpte de la responsabilitat comptable.

Per què la sindicatura ha observat elements de responsabilitat comptable en aquests 
tres casos que he dit? En aquests tres casos –després m’hi allargaré–, hi han indicis, 
segons la sindicatura –indicis, amb tota la prudència amb què sempre ho diem–, de 
responsabilitat comptable, però no els advertim, per exemple, en l’increment de cost 
d’obra. Per què? Perquè l’obra està executada. I una de les condicions de responsabilitat 
comptable és que aquest perjudici per a l’Administració es produeixi sense una contra-
partida d’obra executada, en aquest cas, no? I l’increment de cost de la fonamentació 
està executat, l’únic que no es podia és canviar en el contracte les condicions de l’adju-
dicació. Això sí que és una irregularitat que posem de manifest, no?

Alguns de vostès, també, m’han parlat de per què parlem de «possible indici», i per 
què som tan prudents i no parlem clarament de «perjudici» per a l’Administració. Perquè 
estem tractant aquesta figura especial de la responsabilitat comptable..., que no els vull 
cansar, però perquè es produeixi responsabilitat comptable –si volen ho llegeixo, si algú 
m’ho demana, però si no...– s’han de donar sis condicions. I aquestes condicions nosal-
tres no les podem advertir, totes elles, en la nostra anàlisi de l’entitat fiscalitzada. Això és 
el que fa, precisament, el Tribunal de Comptes quan rep els nostres informes, i del que 
nosaltres li diem i del que nosaltres escrivim deriva possibles circumstàncies de respon-
sabilitat comptable. I té un equip de fiscals que s’encarreguen, en la seva secció d’enjudi-
ciament –que nosaltres no la tenim–, d’esbrinar-ho punt per punt, demanant tant a la part 
afectada, a l’òrgan fiscalitzat, com a l’òrgan fiscalitzador, que som nosaltres, tots aquells 
detalls que consideren necessaris perquè es compleixin tots aquests sis punts de respon-
sabilitat comptable. Per això parlem sempre de «possibles» i no d’indicis directament, o 
d’existència de responsabilitat comptable. És important tenir-ho en compte, això, i és im-
portant tenir en compte que és el Tribunal de Comptes el responsable..., no «el responsa-
ble», el competent per a aquest tipus de qüestions.

El fet de l’increment de 111 per cent del cost de l’hospital crec que l’he respost: es 
deu no només a increments concrets en els costos de l’obra, sinó al canvi del model 
assistencial que «provoca» –entre cometes– el CatSalut.

També volia fer referència a la..., crec que ha sigut la diputada del PP, la senyo-
ra García, que ha parlat d’un hospital que comença costant 42 milions i mig i acaba 
costant 200 milions. Aquí hem de tenir en compte..., són 225, comptat equipament de 
l’hospital, però és el cost financer final. És a dir, aquí hi han trenta anys d’interessos 
–i ara vaig als interessos–, per tant, dels 87 es passa als 225 –hem d’afegir-hi l’equipa-
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ment de l’hospital, tot el material tècnic de l’hospital–, però no es poden compara les 
dues xifres, jo crec, eh?

No em pronunciaré respecte a alguna de les qüestions que vostès han dit, de situa-
ció continuada de frau, o que s’hagin produït il·lícits penals dintre d’aquest hospital, en  
la construcció d’aquest hospital. Nosaltres no els hem apreciat com a tals il·lícits penals; 
si no, sí que teníem l’obligació de comunicar-ho a la fiscalia o a l’òrgan corresponent, 
com ho hem fet en altres circumstàncies, en altres informes on sí que ho hem apreciat, 
clars indicis d’aquest tipus.

L’informe s’envia quan s’adverteixen possibles irregularitats generadores de respon-
sabilitats. Els enviem, immediatament després d’aprovats pel Ple, a l’òrgan correspo-
nent. I, en aquest cas, immediatament després d’aprovar-lo al Ple, que va ser al desem-
bre de l’any passat, es va enviar al Tribunal de Comptes, eh? Algú m’ho ha preguntat: sí, 
es fa immediatament. I, a més a més d’enviar-lo immediatament en català, es tradueix 
amb urgència al castellà, per enviar-lo també en castellà, de forma urgent, al Tribunal 
de Comptes, perquè l’entengui millor.

Respecte als interessos. Respecte als interessos hi han dues advertències, o dues ob-
servacions que toquen el tema de la responsabilitat comptable dins de la fiscalització. 
Una és: uns interessos que es paguen..., perquè hi ha una discrepància entre el que nos-
altres opinem i el que diu l’hospital, respecte a l’entrega definitiva de l’hospital. Nosal-
tres considerem que hi han uns mesos en què l’hospital..., que no s’havien d’haver pagat 
interessos perquè encara no estava feta l’entrega definitiva, i a les al·legacions intenten 
contradir-nos dient que s’havia fet abans l’entrega definitiva, quan creiem que no és 
cert, i, per tant, mantenim aquest criteri.

I la segona és l’aspecte del cost financer. L’aspecte del cost financer és un tema con-
trovertit, per dir-ho d’alguna manera. Nosaltres el que diem és: aquí es pot bé derivar 
d’un increment de cost injustificat per a l’Administració, perquè el que s’havia escrit en 
el plec de clàusules administratives particulars és que el cost financer era l’euríbor més 
un 1 per cent, i amb un sistema determinat d’amortització, que no en recordo ara el nom 
tècnic. En un moment donat es produeix un canvi en aquest sistema de finançament, i 
es passa a un tipus fix al 6 per cent i es canvia el càlcul de les quotes d’amortització, la 
seva temporalitat, etcètera.

Aquestes dues qüestions, analitzades fredament amb un càlcul financer, donen un 
increment de cost financer per a l’hospital que nosaltres no trobem injustificat. No obs-
tant això, arran de les al·legacions del mateix consorci i de nosaltres valorar la situació, 
sí que hem introduït una petita matisació dins de l’informe, que és que en aquell mo-
ment, com vostès saben –estem parlant de l’any 2009..., o 2008-2010–, era el moment en 
què es feien..., totes les entitats financeres exigien, a les entitats que s’endeutaven, swap 
i cobertures de risc per passar de –vostè diu que no, però és així– tipus variable a tipus 
fix. Després, tot això ha sortit malament, perquè l’euríbor, que en el moment en què es 
va renegociar això estava al 5 per cent, ha anat baixant fins a quantitats irrisòries. Però 
en el moment en què es va negociar això –i simplement ho fem notar amb una nota a 
peu de pàgina–, l’euríbor estava al 5 per cent i una mica més enllà, que sumat a l’1 do-
nava més del 6.

Per tant, sí que trobem que hi han indicis de responsabilitat, perquè ha sortit perjudi-
cada l’Administració pública –m’estic allargant, president, però és que...

El president

Sí.

El síndic Andreu Morillas Antolín

...són temes complexos–, però simplement ho fem constar; però també fem constar 
que en aquell moment aquestes operacions eren habituals, eh?, o eren –entre cometes– 
«justificades» per l’evolució en aquell moment dels tipus d’interès.

Garanties de no-repetició..., no puc més que repetir el que ha dit el síndic que m’ha 
precedit en la paraula. La garantia de no-repetició, en aquest cas, és més alta perquè va 
al Tribunal de Comptes amb una instrucció que el Tribunal de Comptes portarà a ter-
me. De fet, ja està oberta des dels anteriors informes, eh? No sé com acabarà la instruc-
ció del Tribunal de Comptes.
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No sé si m’he deixat alguna cosa de les que vostès m’han preguntat, però em sembla 
que ho he contestat pràcticament tot.

El president

Moltes gràcies al síndic Andreu Morillas. Doncs, sembla que s’ha fet un bon diag-
nòstic. El síndic major demana la paraula?

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Sí; molt breu, i no acostumo a fer-ho, és a dir..., però perquè ha sortit bastant –en 
més d’una intervenció–, voldria aclarir una cosa que tothom sap, però que val la pena 
deixar clara. És a dir, els informes són del Ple de la sindicatura, no són ni del síndic 
ponent ni d’algú que hagi fet... És a dir, que, d’alguna manera, quan presentem l’infor-
me, quan el defensem aquí, el defensem en nom de tota la sindicatura i del seu Ple. Ho 
dic perquè ha sortit més d’una vegada, que es parlava com si fos una condició, com si 
aquest síndic ponent fos el que ho signés. Ho signa tot el Ple.

De la mateixa manera que dins del Ple de la sindicatura, en el moment de la seva 
aprovació es poden fer vots en contra, que queden reflectits en l’informe, o vots particu-
lars, que podrien ser o explicacions de la posició del vot en contra, o explicacions reafir-
mant..., o sigui, votant a favor, reafirmant, o donant més explicació respecte a això.

Ho dic, perquè a vegades això es pot arribar a escapar. És a dir, l’informe el presenta 
tota la sindicatura i s’aprova en el seu Ple.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Aleshores, agraïm al síndic Andreu Morillas la seva presència a la 
Mesa. I ara li demanarem a la síndica, la senyora Emma Balseiro, que ens acompanyi.

(Pausa.)

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 30/2015 i 
31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponents al 2010  
i al 2011

256-00006/11 i 256-00007/11

I, tot seguit, d’acord amb la sessió de la Mesa i de portaveus del passat 21 d’abril, 
que vam acordar debatre els punts 8 i 9 simultàniament, i és el que farem ara..., que són 
els procediments relatius a l’Informe de fiscalització 30/2015, de Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU, corresponent al 2010, i el punt 9, que és el procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011. 
I presentarà l’informe la síndica, la senyora Emma Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, com comentava, doncs, 
el president, efectivament, els informes són els relatius a Gestió d’Infraestructures, 
SAU, 2010 i 2011. Van ser realitzats d’acord amb el programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 71 del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i van ser aprovats pel Ple de la institució en la sessió del 15 
de desembre del 2015.

L’objecte dels informes ha estat la fiscalització de regularitat, i, per tant, doncs, els 
objectius fixats en aquest treball s’han adreçat a obtenir una raonable seguretat que en 
la informació economicofinancera de l’entitat es presenta conforme als principis comp-
tables que li eren d’aplicació, i que en el desenvolupament de la seva activitat s’ha actuat 
d’acord amb la legislació vigent. A més a més, l’informe de l’exercici 2010, el 30/2015, 
va donar compliment també a la resolució 113/IX del Parlament de Catalunya, amb la 
revisió i contrastació d’evidències documentals incloses en els registres de GISA i en els 
expedients de contractació.

GISA va ser constituïda l’any 1990, com saben, com a societat anònima unipersonal, 
propietat íntegra de la Generalitat de Catalunya, i va passar a denominar-se, en l’exerci-
ci 2012, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. El seu objecte social és 
la construcció, explotació i promoció de tota mena d’infraestructures i edificacions, així 
com també, doncs, els serveis que se’n puguin desenvolupar, que eren promoguts per la 
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Generalitat o els tercers amb els quals l’Administració així ho hagi acordat, de forma 
directa o indirecta.

Respecte a les principals magnituds econonomicopatrimonials, GISA tenia un actiu 
de 456,2 milions d’euros l’any 2010, i de 958,3 milions d’euros l’any 2011. El patrimoni 
net era de 120,7 milions d’euros, i de 113,9 milions d’euros respectivament. Pel que fa a 
l’import net de la xifra de negocis, va registrar 141,6 milions d’euros en l’exercici 2010, 
i 85,8 milions d’euros en el 2011. El volum de contractació l’any 2010 va ser de 1.509 
contractes, adjudicats per un import total de 1.613 milions d’euros, aproximadament. 
I l’any 2011, de 658 contractes, per un valor total de 72,3 milions d’euros.

Pel que fa a les conclusions, en els dos informes s’expressa, en l’apartat correspo-
nent, l’opinió de la sindicatura sobre els comptes anuals de GISA dels exercicis fiscalit-
zats, així com es fan constar les observacions més rellevants relatives a la fiscalització 
dels comptes anuals, i també de l’activitat contractual de la societat, i de les quals des-
taquen, potser, les següents.

Respecte a la fiscalització economicofinancera, es posa de manifest que els balanços 
de situació de GISA no recullen l’import de les obres en curs, el pagament de les quals 
es faria una vegada fossin recepcionades, i que en el tancament dels exercicis estaven 
valorades, pel que fa a l’exercici 2010, en 750 milions d’euros, i en 484 milions d’euros 
el 2011.

Òbviament, ateses les condicions contractuals, i d’acord amb les prescripcions del 
Pla general comptable, el balanç de situació de cada exercici havia de recollir aquests 
imports, tot incrementant els saldos de comptes que corresponguessin a l’actiu i el saldo 
de proveïdors del passiu.

L’ajust per la correlació entre els ingressos facturats als adjudicataris pels treballs 
d’inspecció i direcció d’obres i les despeses suportades per la contractació de tercers 
d’aquests mateixos serveis s’hauria d’haver calculat distingint cada una de les tres grans 
tipologies d’obres de GISA. La diferència resultant entre aquest sistema, que és el que 
s’hauria d’haver fet, i el que va aplicar la societat resulta, doncs, de 3,7 milions, i de 4,5 
milions en els passius del balanç dels exercicis 2010 i 2011, respectivament.

Respecte a la liquidació del pressupost, d’una banda, GISA va comptabilitzar en els 
dos exercicis el saldo net de la variació d’endeutament, mentre que, d’acord amb les nor-
mes d’elaboració pressupostària, calia registrar el major endeutament en el pressupost 
d’ingressos, i l’amortització en el de despeses. D’una altra banda, en l’exercici 2010 va 
incloure les variacions d’actius i passius al balanç, per valor de poc més de 37 milions 
d’euros per equilibrar la liquidació del pressupost, contràriament a les normes pressu-
postàries. I de l’exercici 2011 va comptabilitzar les obres pendents de certificació, per la 
qual cosa les inversions reals, doncs, es troben sobrevalorades en 417 milions d’euros.

Respecte a la contractació, de la fiscalització de les instruccions internes de con-
tractació aprovades per GISA, com a, poder, adjudicador..., no, Administració pública, 
que eren vigents en els exercicis 2010, 2011, la sindicatura conclou que en termes gene-
rals garanteixen el compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat de tracte i no-discriminació, i fa recomanacions de millora.

Em passa el president una nota, que m’he passat en els cinc minuts...

El president

Sí, és que li volia recordar que els grups vam acordar que..., com que tots ja hem lle-
git l’informe, llavors vam quedar que la primera intervenció era de cinc minuts, tenint 
present que tots hem llegit l’informe, ja.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

D’acord, president. Doncs, miro d’acabar al més ràpid possible, tenint en compte que 
són dos informes de la Sindicatura de Comptes.

En l’informe de l’exercici 2011 s’observa que entre el 10 de febrer i el 25 de març 
una empresa adjudicatària podria haver incorregut en la prohibició de contractar en tres 
expedients, atesa la possible existència de causa d’incompatibilitat d’un alt càrrec de 
l’empresa.

De la revisió dels criteris de valoració de les ofertes, en l’informe també es desta-
quen diverses observacions referents a la ponderació dels criteris, subcriteris, possibili-
tat de presentar serveis complementaris o addicionals, millores tecnològiques, etcètera. 
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D’aquest, a més, es posen de manifest les deficiències o insuficient fonamentació en els 
informes dels òrgans responsables d’avaluar les ofertes presentades respecte a la pun-
tuació atorgada a cada una d’aquestes en la valoració dels criteris, subcriteris previstos 
o no dels plecs. Aquests òrgans, una comissió tècnica de valoració formada per tres per-
sones durant l’exercici 2010, i la unitat d’avaluació tècnica durant el 2011, després d’ava-
luar les ofertes presentades pels licitadors, feien una proposta a la mesa de contractació, 
contràriament al que determina la normativa que és d’aplicació i al que constava a la 
documentació de la licitació, on figurava que era la mesa qui en feia aquesta valoració.

Respecte a la valoració de les ofertes anormals o desproporcionades, es conside-
ra en l’informe que l’informe dels serveis tècnics sobre les justificacions presentades 
pel licitador en el procés contradictori d’audiència hauria d’estar suficientment motivat, 
d’acord amb les reiterades resolucions.

Pel que fa als contractes adjudicats mitjançant el procediment de negociat, sense pu-
blicitat, no consta ni en els plecs ni en els expedients la necessària negociació respecte a 
les condicions contractuals.

Com a breu, per acabar, la contractació de determinats serveis i subministraments 
es va realitzar d’acord amb l’ordre interna «Procediment per a l’impuls i tramitació de 
contractes menors i comandes ordinàries», el contingut de la qual era contradictori no 
només amb la normativa bàsica contractual, sinó també amb les mateixes instruccions 
internes de GISA.

Es fan també, en els informes, recomanacions, en les quals no entraré, atès, òbvia-
ment, com comenta, doncs, el president, que segur que han estat detingudament llegides 
per tots vostès i, per tant, en aquest sentit simplement em remeto al contingut dels ma-
teixos informes.

Moltes gràcies. I resto, doncs, a la seva disposició per a qualsevol tipus d’aclariment.

El president

Moltes gràcies a la síndica, la senyora Emma Balseiro. I aleshores, ara, per al po-
sicionament dels diferents grups parlamentaris, té la paraula, per part del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, síndic major, síndica. Bé, aquí ens trobem 
dos informes que corresponen a l’any 2010, 2011. El primer que volia fer era, doncs, una 
reflexió per a tots els grups, perquè es corresponen a dos governs diferents, i una de les 
coses que no entra dins de les funcions del síndic, però que sí que ens crida l’atenció..., 
doncs, veure com els consells d’administració canvien radicalment les persones i només 
queda una persona d’una etapa a l’altra, que és el secretari, que és el funcionari. Això 
pensem que seria convenient..., més enllà de la resta de dades que ara comentaré, doncs, 
que reflexionéssim una mica sobre el model d’Administració pública que tenim en què 
els càrrecs de confiança tenen tanta presència, quan potser podríem tenir més estabilitat 
dins d’aquests organismes, i que fos més per una qüestió de professionalitat i de mèrit, a 
l’hora d’accedir a determinats llocs, que no, doncs, per confiança dels partits.

Després, volia comentar també, doncs, unes dades, no? Perquè està molt bé que pu-
guem tractar els dos períodes alhora, perquè, com que la metodologia de treball és la 
mateixa, doncs, ens permet molt bé comparar les diferents dades. És veritat que les re-
comanacions que fa el síndic, o les observacions, són iguals, pràcticament, no es veu 
que hi hagi, d’un any a l’altre, doncs, canvis de funcionament, i van segurament vin-
culades a aquestes males actuacions que es reflecteixen també en dades, com ara la 
quantitat econòmica de contractació corresponent a obres en obert i obres negociades, o 
serveis en obert i serveis negociats. Sí que aquí he de dir que el 2010 podem veure que 
l’import, doncs, de les obres, per exemple, era més gran en procediments oberts que en 
restringits, i això, en canvi, el 2011 canvia i tenim fins a..., doncs, un 50 per cent més del 
volum són negociats, respecte al que seria en obert. I també passa amb els serveis. Si 
en els serveis el 2010 la relació de negociats era d’un respecte a nou en obert, doncs, el 
2011 això s’inverteix i és de tres respecte a deu, eh?

Això potser també té relació amb una de les coses que indica la mateixa sindicatura, 
que és que a l’hora de fer la valoració de les ofertes, doncs, n’hi ha moltes que tenen a 
veure amb judicis de valor; és a dir, potser es fan procediments negociats, i també, pot-
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ser, moltes d’aquestes, a l’hora de valorar els criteris d’adjudicació, doncs, la puntuació 
no és tant per valors objectius que es puguin ponderar de manera més objectiva, sinó 
amb aquests judicis de valor que faciliten les assignacions, les adjudicacions irregulars, 
o les adjudicacions a determinades empreses que poden ser afins, eh?, a aquestes xarxes 
clientelars que moltes vegades tenen els partits, els partits convencionals.

Això podem veure –ho diu en l’apartat 2.3.5.2, a la pàgina 31 de l’informe–, doncs, 
que ha passat sovint, i, a més, en algunes ocasions ha passat amb una empresa que esta-
va vinculada amb el president del Consell d’Administració de GISA durant l’època del 
2011, que, de fet, s’està investigant a la fiscalia arran d’aquest informe. Per tant, li reite-
rem l’agraïment, perquè realment aquest informe ha servit, doncs, perquè es pugui des-
plegar aquesta investigació i siguem capaços de detectar aquestes xarxes de corrupció.

I simplement, ja per acabar, li volia preguntar si tenen constància, doncs, que aques-
tes irregularitats o aquestes qüestions que s’han detectat aquí s’hagin estat corregint. 
Entenem, bé, que són informes que ja avaluen una etapa que fa més de cinc anys –fa 
cinc, sis anys–, i esperem, doncs, que en tot aquest període ens trobem que han millorat. 
I simplement, doncs, això, eh?: li agrairia si ens pogués resoldre aquesta pregunta. I es-
perar, doncs, que tinguem també informes de les etapes actuals per poder comprovar 
efectivament que això s’hagi solucionat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Sanz. I ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 
diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Gràcies, senyora Emma Balseiro. Intentarem ser justos amb l’in-
forme, més enllà d’altres dubtes que tenim sobre funcionament de GISA i altres incom-
patibilitats o coses que han anat sortint, que, per tant, jo crec que faríem un flac favor si 
situem segons quins temes, per molts dubtes que puguem tenir en aquesta valoració de 
l’informe.

Jo només dir..., tal com a vegades diem, es repeteixen les mateixes recomanacions 
any rere any; sí que és veritat, quan un compara el 2010 i 2011, diu: «Doncs, mira, les 
recomanacions són pràcticament calcades.» Però sí que és veritat, faltaríem a la veri-
tat si diguéssim que no avança. Perquè llavors hi ha un quadre, que em sembla que fa 
vint-i-dos..., una comparativa dels darrers anys, de què és allò que s’ha resolt i allò que 
no s’ha resolt, no? I sí que, llavors, jo crec que hem de matisar molt, de dir: «Bé, 2010, 
2011, dos governs, però sí que es repeteixen pràcticament les mateixes recomanacions. 
Però de les vint-i-dues irregularitats o recomanacions» –que crec que n’analitzen vint-
i-dues, des del 2003, 2004, 2005, 2006, em sembla que és–, «doncs, sí que veiem que» 
–si no vaig errat– «pràcticament..., no totes, però un percentatge important, unes divuit, 
estan resoltes, o no s’ha observat la irregularitat, i quatre o cinc sí que continuen pen-
dents, no?»

Per tant, jo sí que voldria que em fes una valoració en aquest sentit: si detecten que 
realment GISA, pel volum de contractació, sobretot 2010, que era un volum molt gran 
de contractació, de 1.600 milions d’euros; 2011..., i llavors ja va baixar molt. Si detecten 
que realment cada vegada s’afina més, eh?, amb la publicitat, concurrència en els pro-
cediments.

I, llavors, el tema de si pogués dir la gravetat..., nosaltres, el tema de les incompa-
tibilitats..., jo crec que és un tema greu i que cal..., bé, com hem dit en altres informes, 
doncs, que cal abordar-los i cal ser més estrictes.

Llavors, vostè comentava..., veig que hi ha una part molt important dels criteris de 
liquidació pressupostària, i de la comptabilització d’amortitzacions, de partides... Bé, 
veig que hi ha temes aquí molt..., comptables, que es repeteixen 2010, 2011; temes de 
procediment de contractació, de control intern, de revisar a la baixa màxima... Jo li vo-
lia dir: comptant que ha canviat molt el context econòmic 2010 del 2011 i de l’actuali-
tat encara més, cal revisar a la baixa, encara, les baixes màximes, encara? Això encara 
seria vigent per a ara? I, llavors, també diuen que cal millorar les condicions bàsiques 
de licitació..., bé, que estiguin més ben definides, eh?
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En tot cas, vist el volum total, sobretot el 2010, de 1.600 milions d’euros, bé, jo crec 
que al final em dóna la sensació que hem anat afinant en la contractació, tot i que llavors 
això és una foto que no vol dir que llavors passin altres coses que no siguin desitjables; 
però jo faria una valoració moderadament positiva de l’informe, tot i algunes irregula-
ritats detectades.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Ordeig. I ara passem la paraula a la diputada del Partit Popu-
lar, la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, tenint en compte que GISA –no només a aquests dos infor-
mes, sinó al passat més immediat– ens ha demostrat, doncs, que el senyor Jordi Vergé, 
que va ser a GISA precisament entre el 2006 i el 2011, va ser condemnat per confor-
mitat, perquè va reconèixer que afavoria, a dintre de la comissió tècnica de contracta-
ció, una empresa concreta i determinada, a la qual li va atorgar obres per valor de 63 
milions d’euros, i que ara tenim una segona part, que és del 2011 fins ara, on el senyor 
Quer contracta tres empreses, que són les que fa constar vostè a l’informe –que són 
pràcticament 700.000 euros–, de les quals era president, segons constava al Registre 
Mercantil, jo sí que li volia preguntar que, de la fiscalització, quin és el paper que vostè 
ha observat que feia la comissió tècnica de contractació?, perquè al final ha de ser qui 
controli, doncs, que no es produeixin situacions com aquestes: si les ofertes eren correc-
tes, si hi havia possibilitat d’incompatibilitat, com passava amb el senyor Quer, o irregu-
laritats, com va passar en el passat amb el senyor Vergé. Quin ha sigut el paper d’aques-
ta comissió tècnica de contractació?

I després..., hi han errors que, vaja, és que sembla que a tots els informes hi han me-
canismes d’actuació normalitzats dintre de les empreses públiques, on, doncs, no es pu-
bliquen els criteris, per a concessió o adjudicació de l’obra pública, amb claredat, amb 
certesa, per garantir la publicitat, la lliure concurrència, la igualtat d’oportunitats... Però 
m’ha sobtat molt una cosa que ha dit vostè, i és que no s’inclouen, dins dels comptes 
analitzats i fiscalitzats, deutes que són importants d’obres a futur, i que al final, si no 
ho recordo malament, vostè ha dit que són 750 i 384 milions d’euros. Tenint en compte 
que hi ha una sèrie d’observacions, tant al primer informe com al segon, que són im-
portants, i que aquest deute a futur no està reconegut dintre d’aquests comptes que se’ls 
faciliten per tal de ser fiscalitzats, això variaria la imatge real de l’empresa, o sigui, el 
resultat de la fiscalització que s’ha fet? Sense incloure aquests dos deutes, es pot tenir 
un reflex lleial de la situació econòmica de GISA?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada García. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. I gràcies, síndica, pel seu informe. Bé, certament, i d’alguna ma-
nera ja ho han comentat altres grups, darrere de GISA, i especialment de determinades 
contractacions, hi ha un element d’anàlisi que no correspon, evidentment, ni a vostè ni a 
la Sindicatura de Comptes ni a aquesta comissió; correspon a altres àmbits, a altres co-
missions, i especialment a altres instàncies, especialment a instàncies judicials.

Sigui com sigui, i més enllà d’aquesta consideració inicial, certament es desprèn 
dels dos informes que del 2010 al 2011 hi han hagut alguns elements de millora. En ter-
mes generals, els informes són molt similars pel que fa a les observacions i pel que fa a 
les recomanacions, certament, però es detecten algunes millores, que esperem que no 
només s’hagin confirmat, sinó que hagin anat a més a posteriori, especialment amb la 
conversió de GISA en Infraestructures de Catalunya, en Infraestructures.cat; per tant, 
que avui bona part d’aquestes observacions puguin ser ja resoltes.

Centrant-nos en les qüestions de contractació, que evidentment ens sembla que són 
les més rellevants dels informes, i més enllà –hi insisteixo, eh?– d’aquesta apreciació 
inicial de a qui s’ha contractat, per què s’ha contractat i com s’ha contractat, que, en tot 
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cas, evidentment no correspon a la Sindicatura de Comptes dirimir-ho, sí que m’agrada-
ria entrar en una reflexió que no és gens original i que d’alguna manera o altra ha planat 
en totes les intervencions i en tots els informes d’avui, que és fins a quin punt hi han me-
canismes, tenim mecanismes per assegurar que això no torni a passar, i, sobretot, si hi 
han mecanismes amb relació a una reflexió que a mi m’ha semblat que vostè implícita-
ment feia, o que fa l’informe, en tot cas, que és: fins a quin punt la Llei de contractes del 
sector públic és prou explícita, prou determinant i prou concreta a l’hora d’evitar, per 
exemple, doncs, que els elements subjectius a l’hora de valorar ofertes tinguin un pes 
predominant respecte als objectius.

Diuen en l’informe: «En termes generals es compleixen tots els principis que ha 
de garantir la Llei de contractes del sector públic.» Certament. Però certament, també, 
s’intueixen problemes que, d’alguna manera –i aquesta potser és la pregunta que li fa-
ríem–, podrien ser derivats de com apliquem la llei i, per tant, de si la llei està prou ben 
definida; especialment, per exemple, amb el procediment negociat. Aquesta negociació, 
com s’ha de fer?, no? Perquè la llei explicita què és un procediment negociat, però d’al-
tra banda potser no planteja prou, a efectes pràctics, com s’ha de fer. I no em refereixo 
aquí, evidentment, particularment només a GISA, sinó que em penso que és una reflexió 
de caràcter general, i que inclou el conjunt de les administracions públiques del país.

Per tant, aquesta seria, una mica, la pregunta-reflexió al voltant de GISA, però que 
va més enllà, sense entrar, insisteixo en el que deia al principi, en altres elements que no 
ens correspon ni a vostè ni a nosaltres, en aquests moments, jutjar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Torrent. I ara, per donar resposta a les qüestions plantejades, 
té la paraula la síndica, la senyora Emma Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies. Bé, tenint en compte que en alguna de les consideracions que s’han plan-
tejat, doncs, hi ha hagut coincidència per part de vostès, si els sembla els contestaré de 
manera global, no?

Respecte, doncs, a la variació en l’activitat contractual d’un exercici a un altre, no? 
–algú ho comentava–, es refereix bàsicament al context econòmic que es va donar en 
l’exercici 2011. Ja va començar una davallada important en els exercicis precedents, en el  
2010 respecte, doncs, al 2009, i, òbviament, s’intensifica també, aquesta davallada, en 
l’exercici 2011. La distribució que hi ha respecte als tipus de procediments adoptats 
en base, doncs, al volum de la contractació és bàsicament derivada precisament d’ai-
xò, de l’import. És a dir, hi ha més contractes d’import més petit, redueixen, doncs, 
diguem-ne, la contractació de grans obres, i, per tant, en conseqüència, també, hi ha 
una reducció, diguem-ne, del pes, en import, dels contractes adjudicats per procediment 
obert respecte als negociats; per tant, doncs, amb independència, diguem-ne, d’altres 
consideracions.

Les observacions que s’hi detecten, les incidències que s’hi detecten, en base, 
doncs, als procediments adoptats, com comentaven, pràcticament es segueixen repe-
tint, doncs, d’exercici en exercici. Per tenir la garantia, o per saber, doncs –sembla que 
és la pregunta que s’ha anat repetint, diguem-ne, pràcticament en el debat dels dife-
rents informes, no?– exactament si es corregeixen o no les observacions i, per tant, si 
es tenen o no en consideració aquells aspectes posats de manifest per la sindicatura, les  
recomanacions, també, donades per la mateixa sindicatura, calen noves fiscalitzacions. 
No es pot..., amb independència, òbviament, del que pugui dir, doncs, cada ens gestor, 
finalment en tindrem la garantia, diguem-ne, absoluta –i a vegades ni tan sols així– en 
el moment que s’hi torni, doncs, en aquest cas, a l’empresa, i es fiscalitzi novament la 
seva gestió; ja sigui, doncs, des d’una perspectiva economicofinancera, com sigui, tam-
bé, des d’una perspectiva contractual.

Respecte al contingut de l’informe, totes les observacions que consten en l’informe 
són les que s’han detectat durant el treball de fiscalització –totes i cadascuna d’aquestes, 
de les que hi consten, són les que s’han detectat durant el treball de fiscalització.

Respecte a la limitació, algú comentava si calia o no revisar, diguem-ne, el per-
centatge de desviació, per l’apreciació a priori d’ofertes desproporcionades, anormals 
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o desproporcionades. La guia, en aquest cas, de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors i de la Competència segueix vigent, i, per tant, la recomanació segueix sent, se-
gueix mantenint-se, amb independència, diguem-ne, de la situació econòmica que pu-
gui haver-hi en el moment oportú. Estem parlant d’una desviació fixada respecte a la 
mitjana d’un 2 per cent. Són nombroses les resolucions, tant del tribunal central de con-
tractes administratius, com també del mateix tribunal a Catalunya, que apunten que fins 
i tot, doncs, desviacions més elevades segueixen sent també, encara, reduïdes. I, per 
tant, en aquest sentit, doncs, la recomanació es manté. El que no li podria dir en aquests 
moments és si l’empresa en qüestió, si Infraestructures.cat n’ha modificat aquesta baixa. 
Això, doncs, se sabrà quan es torni a analitzar de cara a un futur.

Respecte al paper de la comissió tècnica durant la contractació. El paper, diguem-ne, 
de la comissió tècnica s’havia d’haver limitat únicament i exclusivament a fer, doncs, 
una valoració tècnica, un informe tècnic respecte a cadascuna de les ofertes que concor-
rien en els diferents processos de licitació, en aquells que se li encomanés –la comissió 
tècnica o, posteriorment, la unitat d’avaluació tècnica. I amb aquesta proposta tècnica, 
únicament i exclusivament..., l’haurien d’haver retut, doncs, a la mesa de contractació 
perquè fos la mateixa mesa de contractació qui analitzés, qui valorés, qui ponderés, per 
tant, les diferents ofertes i, en conseqüència, fes una proposta d’adjudicació.

Per tant, no li correspon a la comissió tècnica anar més enllà. En tot cas... Ni tan sols 
a les meses de contractació. Hauria de ser, en tot cas, doncs, a la mateixa..., els matei-
xos òrgans de gestió de l’empresa els que haurien hagut de fer un seguiment, si és que 
pertocava, doncs, de tota la contractació que en aquells moments estava adjudicada a 
l’empresa.

Respecte a l’opinió, bé, jo em remeto al que consta..., m’haig de remetre al que cons-
ta en l’informe. I, de fet, en cadascun dels dos informes es posa com una observació que 
condiciona, que podria condicionar, precisament, doncs, l’opinió –que d’altra manera 
hauria estat neta– de si reflecteix o no la imatge fidel de l’empresa; no només aquesta, 
sinó pel que fa també a la mateixa liquidació pressupostària i a altres aspectes que tam-
bé es posen de manifest en el mateix informe.

Els mecanismes per evitar que torni a passar. És que... Algú comentava –crec que 
era una diputada de Junts pel Sí, precisament– que recordava que, en tot cas, la sindi-
catura el que fa és complir els deures que li corresponen d’acord amb la Llei de la Sin-
dicatura de Comptes, que neix precisament del Parlament de Catalunya. I és, per tant, 
doncs..., si més no, a l’empresa, en primera instància, al Govern de la Generalitat, i tam-
bé, òbviament, en el Parlament de Catalunya, doncs, potser adoptar aquests mecanis-
mes perquè..., per millorar, diguem-ne, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de tot el sector 
públic que depèn de la mateixa Generalitat de Catalunya.

I respecte, doncs, a..., bé, comentava respecte a la valoració dels criteris objectes 
amb... És la comissió tècnica, en tot cas, doncs, en funció del seu informe, qui ha d’ana-
litzar, diguem-ne, la valoració que finalment proposa donar a cadascun dels criteris i 
subcriteris que –això sí– prèviament hagin quedat extraordinàriament ben definits en 
els plecs de clàusules administratives. Això comportava, no?..., em penso que vostè ho 
lligava, també, al fet de si, d’acord amb la normativa contractual, tant el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, com també el marc europeu, doncs..., si era prou de-
finida. Jo crec que sí. Jo crec que, en la meva opinió, la normativa contractual delimita, 
òbviament, doncs, atenent als principis, òbviament, de pública concurrència, de publici-
tat, de transparència, d’igualtat de tracte, etcètera, doncs, sota aquests principis, després 
marquen aquelles limitacions que es consideren pertinents per tal de donar compliment 
precisament a aquests principis. És veritat que després, doncs, deixa marge a la discre-
cionalitat de cada òrgan, però sí que, d’alguna manera, sota aquest paraigua que mai es 
pot trencar, que és precisament, doncs, el de garantir la pública concurrència i la igual-
tat de tracte.

I, en aquest sentit, ho acaba portant, molt sovint, el contingut dels plecs de clàusules 
administratives, no? En el moment, doncs, pot haver-hi aspectes que podrien ser qües-
tionables des d’una perspectiva o bé del sentit comú, si se m’apura, o de l’oportunitat 
en funció d’aspectes conjunturals, però al final sempre s’acaba anant al contingut dels 
plecs de clàusules administratives. I, per tant, tot allò que quedi netament definit, com 
ara, per exemple, doncs, en el cas dels negociats sense o amb publicitat, sempre que els 
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aspectes, els elements que siguin objecte, diguem-ne, de negociació, estiguin depurada-
ment ben definits en el mateix plec de clàusules administratives, doncs, la llei això ho 
donaria per bo.

El problema és que en aquest cas, doncs, no hi figuraven..., bé, en aquest cas i en 
molts casos, eh?, perquè diguem-ne que és també una observació que es repeteix sovint, 
que normalment la sindicatura ens ho estem trobant en les diferents fiscalitzacions, no?, 
i és el fet que no només no s’engeguen processos de negociació, sinó que ni tan sols s’in-
corpora prèviament, o es defineix prèviament el seu marc en els mateixos plecs de clàu-
sules administratives.

Crec que he contestat a totes les preguntes; si no, doncs, demano disculpes, eh?

El president

Moltes gràcies a la síndica, la senyora Emma Balseiro.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013

256-00053/10

I, aleshores, el punt 10 ja saben que es va acordar, doncs, tramitar-lo sense debat.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015,  
sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, 
corresponent al 2013

256-00057/10

I, per tant, passem al punt 11, que és el procediment relatiu a la fiscalització 12/2015, 
sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent a l’exerci-
ci 2013. I presentarà l’informe la síndica, la senyora Emma Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí. Aquest informe va ser aprovat, doncs, el 19 de maig del 2015, i el treball realit-
zat va tenir per objecte fiscalització de legalitat, amb la finalitat d’obtenir una evidència 
raonable que la gestió contractació administrativa, durant el 2013, s’havia ajustat a la 
normativa que li era d’aplicació.

El Departament d’Interior, doncs, d’acord amb el decret que el regulava, del 2010, 
exercia les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, el trànsit, les emergències, 
la protecció civil, la prevenció i extinció d’incendis i salvament, els espectacles públics 
i les activitats recreatives i qualsevol altra que li atribueixi la llei i altres disposicions.

En l’exercici 2013 es van formalitzar 451 expedients de contractació, amb un im-
port total adjudicat de 22 milions d’euros. D’aquests, 61 corresponien a contractes no 
menors, amb un import adjudicat de 19 milions d’euros. El 69 per cent d’aquest import, 
doncs, va ser mitjançant un procediment negociat; el 29 per cent per procediment obert. 
La resta, 390, eren menors, amb un import adjudicat de 2,6 milions d’euros.

D’una dilatada mostra seleccionada, que va tenir també en compte les modificacions 
i pròrrogues dels contractes d’exercicis anteriors, doncs, es va arribar a unes conclu-
sions que es detallen de manera precisa en el contingut de l’informe, de les quals jo des-
tacaria, bàsicament: d’una banda, que en dos expedients de contractació el departament 
no va trametre a la Comissió Europea la documentació preceptiva d’acord amb la nor-
mativa vigent; que en uns altres dos casos, dos contractes van ser classificats incorrec-
tament segons el Vocabulari comú dels contractes públics, per la qual cosa es van licitar 
sense publicitat comunitària; en tres expedients els criteris d’adjudicació es van definir 
de forma genèrica, sense estar suficientment detallats, i en tres contractes es van consi-
derar, com a criteris de valoració, criteris de solvència.

Com comentava abans, en cap dels expedients corresponents a les licitacions de pro-
cediment negociat sense publicitat no hi constava el suport justificatiu que efectivament 
s’hagués portat a terme la negociació, que era l’element essencial, i en un altre expe-
dient no s’inclou documentació que acrediti la invitació a més d’una empresa a partici-
par en la licitació, més enllà de la que va resultar-ne adjudicatària.
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En tres expedients tramitats pel procediment negociat sense publicitat per motius 
d’imperiosa urgència, per un import acumulat de 9,3 milions d’euros, no es reunien 
els requisits que, segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
justificaven l’aplicació d’aquest procediment, concretament, la necessària concurrència, 
l’existència d’un esdeveniment imprevist, la imperiosa urgència incompatible amb els 
terminis, i la relació de causalitat de l’esdeveniment imprevist i la imperiosa urgèn-
cia que se’n deriva. Per tant, doncs, amb una millor planificació, aquest tres contractes 
s’haurien d’haver tramitat d’acord amb un procediment ordinari.

La tramitació de dotze expedients de modificacions de contractes es van fer amb 
posterioritat a la seva vigència, i en un es van modificar les condicions del contracte, per 
la qual cosa hauria comportat la realització d’una nova licitació.

Finalment, respecte a la contractació menor, es van detectar aspectes relacionats 
amb l’objecte, l’import i les dates d’uns contractes que s’haurien d’haver licitat mitjan-
çant procediments oberts o negociats.

En l’informe, també, doncs, es fan constar les recomanacions que es consideren 
oportunes respecte a aspectes que podrien millorar la gestió de l’activitat contractual.

Resto, doncs, a la seva disposició.

El president

Moltes gràcies a la síndica, la senyora Emma Balseiro. I ara, per prendre posició els 
diferents grups parlamentaris, té la paraula la diputada Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. I un altre cop més, gràcies a la sindicatura per la feina realit-
zada, i a la síndica per la seva explicació, amb aquest informe. Analitzar exhaustiva-
ment tots els contractes formalitzats pel Departament d’Interior en tot un any, doncs, 
no és una tasca fàcil. Bé, he de dir que sortosament ens ha sorprès que amb el volum 
de contractes licitats, doncs, no s’hagin trobat més irregularitats. Per tant, és un fet molt 
positiu, tot i que s’ha de dir que hi han algunes cosetes que caldria polir.

Bé, de les dades presentades en l’informe, ens sobta sobretot la quantitat de modifi-
cats i de pròrrogues que es van dur a terme; en total 49, per un import de 28,7 milions 
d’euros. Cal tenir present que tant les modificacions com les pròrrogues s’han de pre-
veure expressament als plecs de clàusules, i que, a més, en els casos de modificacions 
cal justificar-les molt bé, i estar sempre dins dels límits que marca la llei en aquest sen-
tit, no? El tema dels modificats és un tema controvertit, pel qual la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa s’ha hagut de pronunciar en diverses ocasions, i del que 
creiem, doncs, que no s’hauria d’abusar, sinó que s’ha de fer una millor planificació, i 
una gestió de les necessitats presents i futures a l’hora de licitar els contractes.

Dintre de les pròrrogues podem fer esment del contracte adjudicat a Sarobarna, per 
exemple, prorrogat dos cops, i el mateix amb Serunión. Doncs, caldria evitar aquestes 
pròrrogues i modificats, i fer noves licitacions quan això sigui possible.

Bé, més coses que podem destacar és que s’utilitza més el procediment negociat, en  
detriment de l’obert, que hauria de ser el desitjable i que és el procediment ordinari.  
No sabem, perquè l’informe no ho distingeix, si aquests negociats són amb publicitat o 
sense, i en quins termes.

Bé, pel que fa als criteris de valoració, tornem a trobar problemes amb les millores 
puntuables. Les millores no poden ser genèriques, perquè, si no, la valoració, doncs, és 
totalment arbitrària i, per tant, es poden produir desviacions a l’hora de puntuar. I, a 
més, això no dóna cap garantia als licitadors, sobretot en temes de transparència i d’i-
gualtat, a l’hora de presentar-se a les licitacions.

Parlant de criteris, també trobem coses estranyes, per dir-ho d’alguna manera; per 
exemple, doncs, a criteris avaluables que no sumaven els cent punts. I això, doncs, es 
corregeix sense rectificar els plecs, sense que consti cap acord de la mesa en aquest sen-
tit. Bé, entenc que es tracta d’un error; però, clar, un cop identificat l’error, el que no 
podem fer és solucionar-lo, doncs, sobre la marxa, no? Jo crec que hi han mecanismes. 
S’hauria d’haver tornat a publicar el plec amb aquesta correcció d’errades, o la mesa ha-
ver pres algun acord en aquest sentit.

Bé, tornant als negociats de què parlàvem abans, no consten, com ha dit la síndica, 
les invitacions cursades, ni tampoc la confirmació de rebuda, tot i que de les al·legacions 



DSPC C  119
12 de maig de 2016

Sessió 3.1 de la CSC 40

es desprèn, doncs, que sembla que aquest tema va ser un tema puntual i que està solu-
cionat, de la qual cosa ens alegrem i esperem no trobar-ho en un altre informe posterior.

Respecte a la publicitat, també hi ha alguns contractes en els quals s’ha eludit la pu-
blicació en el DOUE, o també, ja ho hem vist, que no s’havia tramès la documentació a 
la Comissió Europea. Aquestes errades o aquesta manca de publicació, no sabem si ha 
estat d’una manera deliberada, no?, amb aquest error del Vocabulari comú; però, bé, en 
qualsevol cas, esperem que això també estigui solucionat.

Un dels altres punts greus, també, que hem trobat, i que ho hem comentat també, 
són els dos contractes licitats mitjançant el procediment urgent, sobretot per l’import, ja 
que són 9 milions d’euros, i que no s’ha licitat per la via que tocava, tot i no existir, real-
ment, els requisits d’urgència.

I, en definitiva, i per no allargar-me més, doncs, dir que subscrivim totes les recoma-
nacions fetes per la sindicatura; recomanacions, per altra banda, que sembla que s’han 
tingut en compte arran de l’informe. I sobretot manifestar que, amb relació a la contrac-
tació administrativa, cal ser molt curosos en l’aplicació de la llei per evitar qualsevol 
sospita d’arbitrarietat i garantir la transparència i la bona gestió de l’Administració, en 
definitiva.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Roldán. I ara, té la paraula, pel Grup Parlamentari dels So-
cialistes, el diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Senyora Balseiro, bé, les recomanacions són certament, així, 
molt benèvoles, vull dir; per tant, jo no seré qui les posaré en contradicció. Sí que seria, 
jo crec que una recomanació que hauríem de fer segurament en molts informes del sín-
dic, que, home..., que planifiquin millor les licitacions i els contractes, perquè, home, un 
dia un pot tenir una urgència, pot haver-hi aspectes que no..., imprevistos; però sí que, 
segurament, si tots plegats tinguéssim clar quins són els criteris d’adjudicació de con-
tractació..., jo que sempre dic que el Govern donés uns criteris més clars i que fos infle-
xible en això a les seves societats, als seus departaments, doncs, home, potser ens estal-
viaríem moltes repeticions de coses que no es compleixen.

Jo m’he apuntat quatre coses, que ja les ha dit: contractes menors que havien de ser 
en procediment obert, que és el que ens trobem tot sovint; procediment negociat d’ur-
gència no prou ben justificat, el qual... Jo crec que si tots plegats féssim això, de dir 
«home, intentem..., si no fil per randa, intentar complir les recomanacions de la sindi-
catura cada vegada que vénen aquí», doncs, home, llavors no tindríem aquella sensació, 
que dius: «Me dóna la sensació que els informes de la sindicatura van per un costat, 
amb errors o irregularitats més o menys greus, però sí que llavors surt a la tele alguna 
cosa, que dic: “hosti, i això quan passava, si en teoria la sindicatura ens deia que més o 
menys tot estava bé?”» Dic: «Home, doncs, segurament, si ho fem més transparent, amb 
més publicitat i concurrència, amb més procediments oberts, doncs, segurament que 
serà directament..., inversament proporcional als casos de malversació que a vegades 
veiem, no?»

Per tant, ulls, llum i taquígraf, publicitat, concurrència i seguir els criteris, les reco-
manacions que ens estan dient aquí. Que el paper tot ho aguanta, però sí que llavors, el 
mateix Departament d’Interior o, doncs, altres casos que hem vist... Home, doncs, cre-
guem-nos-ho tots i intentem, llavors, fer aquell seguiment per veure si s’han fet o no 
s’han fet els deures, eh?

Llavors ja comentava els criteris de solvència massa genèrics, la comunicació a la 
Comissió Europea... Per tant, eh?, més enllà que comparat amb altres informes, doncs, 
la contractació de 21 milions d’euros i 450 expedients, d’import potser no és molt, molt 
gran, però sí que, com hem vist, això també pot portar, en determinades contractacions 
de temporada, d’urgència o de mitjans aeris..., hem vist, doncs, com potser no hi ha ha-
gut les garanties necessàries perquè això es fes correctament.

En tot cas, no allargar-me. Gràcies per la feina i, evidentment, intentarem vetllar 
perquè aquestes sis recomanacions, observacions, es tirin endavant en el futur.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat Ordeig. I ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari 
del Partit Popular, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, dir que d’analitzar aquest informe, doncs, sembla que hi han 
algunes coses que es tornen a reproduir, com són els contractes menors, l’abús dels con-
tractes menors. Però jo sí que volia preguntar a la senyora Balseiro... Fan vostès –en ge-
neral, en aquest informe– tots referència a l’existència de contractes menors fraccionats. 
És dolosament fraccionat per no passar per un contracte que requereixi publicitat, con-
currència, igualtat d’oportunitats? Es fa sota alguna excusa d’urgència o d’imprevisió 
que justifiqui aquest fraccionament continu?

Després, es parla també, en aquest informe, sobre el fet que no es va complir ni tan 
sols amb els criteris de la Unió Europea per contractar, perquè la imperiosa urgència no 
hi era present, i que, a més, són tres requisits mínims, i que aquests no estaven interrela-
cionats. Això és el reflex immediat d’una manca d’organització del departament a l’hora 
de planificar la seva contractació?

Fan vostès també referència a l’existència de negociats, no? I un d’ells, que crida 
molt l’atenció, és precisament el d’Avialsa, no? Precisament perquè tenim unes actua-
cions judicials on Avialsa, doncs, sembla que pagava mossegades a determinades per-
sones, a determinades comunitats autònomes, i al final, sempre –sempre, sempre– era 
contractada amb procediments sense publicitat, sense lliure concurrència, i fins i tot 
els convenis bianuals s’anaven prorrogant automàticament, com passa també a aquest 
informe.

D’aquest any fiscalitzat i dels anteriors, se’n desprèn que Avialsa feia trenta anys 
pràcticament que contractava seguidament amb el Departament d’interior. Vostès van 
tenir accés a alguna mena d’oferta per part d’una altra empresa que no fos Avialsa, que 
fes serveis d’helicòpters i que no es va prendre en compte en el seu moment?

I, després, una cosa que s’ha produït en l’informe d’abans, que no l’he comentada, 
però sembla que a aquest també, i és la contractació d’advocats. Jo, com que sóc advo-
cada, això sempre et crida més l’atenció, no?, que es facin servir contractacions externes 
d’advocats externs, quan la mateixa entitat ja té els seus propis serveis jurídics, i que es 
faci, doncs, amb persones fins i tot de confiança de determinats partits polítics. Passa 
amb el gabinet de Roca Junyent, en els informes anteriors de GISA, amb 338.000 eu-
ros, i passa un altre cop amb el Xavier Melero, amb aquesta entitat, amb el Departament 
d’Interior. Hi ha algun protocol que fixi l’obligatorietat de fer servir els serveis jurídics 
propis i no contractar externament? Si ho sap, vostè.

El president

Molt bé; moltes gràcies, diputada García. I ara té la paraula la diputada Carmina 
Castellví, del Grup de Junts pel Sí.

Carmina Castellví i Vallverdú

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies, senyora síndica. Tornaré a ser molt breu. 
Sempre em toca l’última; per tant, ja ho han parlat tot, els meus companys ja han fet un 
repàs de tots els punts de les observacions. Celebro, però, que a través de les al·legacions 
hàgim pogut saber que moltes de les observacions de l’informe ja han estat implemen-
tades, com per exemple la 1, la 2, la 3, o bé la 6, atesa la dificultat, com bé ens han ex-
plicat durant tot aquest matí, que hi hagi un control a posteriori de totes aquestes obser-
vacions.

Jo en principi no faré cap pregunta. En tot cas, un suggeriment, o un prec, en el sen-
tit que quan s’aporta documentació en les al·legacions s’adjuntessin a l’informe, perquè, 
bé, ens hem de creure el que ens diuen a les al·legacions, o a l’informe, però no hem vist 
els documents en què se substancia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Castellví. I ara, per donar resposta a les qüestions planteja-
des, té la paraula la síndica, la senyora Emma Balseiro.



DSPC C  119
12 de maig de 2016

Sessió 3.1 de la CSC 42

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies, president. Bé, abans de res, potser, jo penso que valdria..., en ares de ser 
equànimes, eh?, respecte, doncs, del Departament d’Interior i l’exercici a què correspon, 
que és l’exercici 2013, jo crec que és important també tenir en compte la conjuntura, 
la situació que es donava en aquell moment. I és el fet que ens trobàvem amb un pres-
supost prorrogat, amb una insuficiència del crèdit pressupostari, i que això comporta-
va, diguem-ne, en aquest cas, doncs, al Departament d’Interior, anar una mica sobre la 
marxa; per tant, dificultava, diguem-ne, la planificació que es pogués donar en la seva 
tasca de contractació administrativa.

Això va derivar, òbviament, doncs, en processos que es van acabar culminant a cor-
re-cuita, en l’últim moment, si em permeten l’expressió; que hi ha hagués, per exemple, 
més contractes menors, potser, entre contractes que ja havien exhaurit el seu termini i 
que havien estat adjudicats prèviament per procediment obert. I, per tant, doncs, entre 
processos ordinaris i de pública concurrència, ja fos per obert o per negociats, sense ha-
ver estat publicitat, doncs, s’acabaven formalitzant contractes menors.

En deixa constància el mateix..., en aquest cas el Departament d’Interior, en el mo-
ment que formula les seves al·legacions, admetent que, òbviament, sí que hi ha fraccio-
nament, però que és justament per aquesta motivació, i és també..., se’n deixa constàn-
cia en el mateix informe de la Sindicatura de Comptes.

En qualsevol cas, la sindicatura es limita a analitzar el contingut de tota la documen-
tació que aporta l’ens, o l’òrgan fiscalitzat –en aquest cas el Departament d’Interior–, i 
aquell també en què figura, doncs, en els mateixos expedients administratius de con-
tractació. I, en aquest sentit..., per tant, l’apreciació que pugui jo tenir, doncs, és preci-
sament la que ja s’està expressant en el contingut del mateix informe de la sindicatura.

Respecte, doncs, als aspectes o les observacions detectades en determinats contrac-
tes, la sindicatura el que fa, com insisteixo, és revisar la informació que forma part del 
mateix expedient d’administració; per tant, en cap moment, doncs, analitza informació 
obtinguda per altres mitjans, que sí que ho poden fer, diguem-ne, altres institucions, al-
tres autoritats pertinents. I, per tant, doncs, en determinats expedients –i jo m’imagino 
que deu ser bàsicament als del noliejament de serveis aeris, i a l’altre dels helicòpters– 
ens limitem únicament i exclusivament al contingut que apareix en els mateixos expe-
dients. I, per tant, doncs, les observacions que es fan, hi consten; com ara, per exemple, 
doncs, informació respecte a la manca d’invitació a altres possibles licitadors, i també, 
òbviament, a les ofertes que segons l’al·legant, en aquest cas, doncs, s’havien realitzat a 
banda.

Únicament i exclusivament. No entrem ni tenim més informació, en absolut, si es 
pot arribar més enllà. Ni ho sap la sindicatura ni en tenim cap mena de constància per 
poder fer ni tan sols una valoració al respecte.

Jo diria més: jo penso que fins i tot vam ser els principals, els primers sorpresos en 
el moment que després, un cop aprovat l’informe, va sortir el que va sortir en els mit-
jans de comunicació, que jo m’imagino que, tot i que no m’ha semblat sentir-ho per al-
guna de les intervencions, tot és, més o menys, el que estem en aquests moments tenint 
en el nostre cap. Hi insisteixo: jo crec que van ser fins i tot els principals sorpresos da-
vant del que va sorgir en el seu moment.

Per tant, ens limitem, doncs, òbviament, a analitzar el contingut dels mateixos ex-
pedients, i, en aquest sentit, a analitzar, òbviament, si s’adequa o no a la legalitat vigent. 
Més enllà, doncs, ja no hi podem arribar.

El president

Moltes gràcies a la síndica, la senyora Emma Balseiro. El síndic major vol fer una 
intervenció.

El síndic major

Sí, respecte al darrer plec dels annexos. Tal com es diu en l’informe, tots els anne-
xos que s’adjunten a les al·legacions estan dipositats a la sindicatura i, per descomptat, a 
disposició dels diputats que els vulguin analitzar. Per què ho fem així? Per un problema 
d’operativitat i de volum. Moltes vegades els annexos són molt petits, però moltes vega-
des són enormes. Aleshores, si els poséssim en l’informe pesarien molt més les al·lega-
cions que no l’informe. De la mateixa manera que tota la documentació que suporta el 
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nostre informe tampoc està en l’informe però està a disposició dels diputats que vulguin 
analitzar-ho, passa el mateix amb les al·legacions. És a dir, el que publiquem és l’al·le-
gació, i tot allò que suporta l’al·legació, com no sigui un sol..., a vegades sí que hi han..., 
si és un annex que són una o dues pàgines, sí que probablement les publiquem, però si 
veiem que als annexos, doncs, pot haver-hi molt volum, el que fem és..., fins i tot per fa-
cilitar l’anàlisi d’aquests, no? Però per descomptat, ho torno a dir, estan a disposició dels 
diputats a la nostra seu per ser analitzats quan calgui.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, síndic major.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 15/2015, 
19/2015 i 20/2015

256-00059/10, 256-00061/10 i 256-00062/10

Aleshores, d’acord amb el que els he fet avinent a l’inici de la sessió, es va acordar 
tramitar la resta dels informes de l’ordre del dia sense debat. Això afecta els punts 12, 
13 i 14.

I, per tant, d’acord amb els altres membres de la Mesa, i de conformitat amb l’article 
183.5 del Reglament, els anuncio que els grups parlamentaris poden presentar propostes 
de resolució congruents amb els informes debatuts en els punts del 4 al 14 de l’ordre del 
dia d’avui. Aquestes propostes de resolució les poden presentar fins a les 12 del dia 17 
de maig de 2016. Les propostes es trametran als grups parlamentaris, que podran pre-
sentar propostes de resolució transaccionals fins al moment en què es reprengui la ses-
sió, la qual es reprendrà el dijous 19 de maig –el dijous de la propera setmana–, a les 14, 
o en acabar la sessió plenària que tenim al matí.

Volia aprofitar per agrair a tots els..., al síndic major i als síndics, la seva presèn-
cia avui amb nosaltres, i també, doncs, que, en fi, ens hagin fet les presentacions i s’ha-
gin ajustat al temps. I també, doncs, als grups parlamentaris, que també ho hem fet tot 
d’acord amb els temps previstos.

Simplement, volia recordar un fet una mica anecdòtic, que em fa pensar en el senyor 
Groucho Marx, eh?, que és que l’últim informe que hem debatut, hi havia cinc grups 
parlamentaris que estaven d’acord a no debatre’l, però va haver-hi un grup que va dema-
nar debatre’l, i aquest grup no ha estat present en el debat. De totes maneres, com que es 
grava per vídeo, segur que amb molta atenció veuran la gravació.

Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies, i bon dia.
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i tretze minuts.
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